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สรปุการจดัการความรู้ 
ช่ือชุมชนนักปฏิบติั (CoP, Community of Practice)  
 คณะกรรมการ พฒันาองคก์รแหง่ความสขุ 
สมาชิกชุมชนนักปฏิบติัประกอบด้วย 
 1.อาจารยบ์วับาน  ยะนา 
 2.อาจารยอ์รญัญา   นามวงษ ์
 3.อาจารยล์กัษณา ไทยประเสรฐิ 
 4. นางสาวอญัชล ี การคนซื่อ 
ช่ือเร่ืองการจดัการความรู้ 
 การพฒันาองคก์รแหง่ความสขุ 
วิเคราะหค์วามสอดคล้อง  

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยกระดบัการพฒันาศกัยภาพองคก์รใหม้สีมรรถนะสงู เพื่อรองรบั
การเปลีย่นแปลงและการแขง่ขนั ในระดบัชาตแิละอาเซยีน 

กลยทุธท่ี์3 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพและ รองรบั
การเปลีย่นแปลง 

กลยุทธ์4  เร่งรดั ปรบัปรุงระบบและกลไกการบรหิารจดัการภายในวทิยาลยัทุกภารกจิใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

กลยทุธ5์  ยกระดบัศกัยภาพอาจารยแ์ละ บุคลากรใหม้สีมรรถนะสงู 
 แผนการจดัการความรู้ของวิทยาลยัเร่ือง การพฒันาองคก์รแหง่ความสขุ 
ปัญหาและความส าคญั  
 ระดบัความสุขของบุคลากรทีท่ างานในองคก์ร จะเป็นปจัจยัและตวัแปรส าคญัทีจ่ะผลกัดนัให้
องคก์รนัน้ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ไมว่่าจะเป็นองคก์รภาคธุรกจิ ทีม่เีป้าหมายในเรื่อง
ของรายได ้ก าไร และการเตบิโตของกจิการ  องคก์รภาคราชการทีม่เีป้าหมายในการเป็นหน่วยงาน
หลกัในการพฒันาประเทศ และใหบ้รกิาร ดูแลประชาชน รวมถงึองคก์รรฐัวสิาหกจิทีม่เีป้าหมายทัง้ใน
ด้านก าไร อตัราการเติบโตของกิจการ และการให้บริการแก่ประชาชนไปพร้อมๆ กนัถ้าองค์กร
ปราศจากความสุข พนักงานกจ็ะท างานอย่างไรจ้ิตวิญญาณ ไรค้วามรบัผดิชอบในบทบาทหน้าที่ที่
ได้รบัมอบหมาย จะเห็นว่า ความสุขของบุคลากรในการท างานเป็นสิง่ส าคญั  หลกัคดิทีส่ าคญัของ 
องค์กรแห่งความสุข กค็อื มุ่งด าเนินงานกบักลุ่มเป้าหมายหลกัคอื “คนท างานในองค์กร” ทีถ่อืเป็น
บุคคลส าคญัและเป็นก าลงัหลกัของทัง้ครอบครวั  องคก์ร  ชุมชน และสงัคม มกีารส่งเสริมและพฒันา
นโยบาย  การสรา้งองค์ความรูแ้ละการขบัเคลื่อนเครอืข่ายในการสรา้งเสรมิคุณภาพชวีติคนท างาน  
ดว้ยเหน็ความส าคญัว่า เมือ่คนท างานในองคก์รมคีวามสขุ  ยอ่มสง่ผลดตี่อผลประกอบการหรอืผลผลติ
ขององคก์ร  ความผาสขุในครอบครวั ชมุชน สง่ผลต่อสงัคมทีม่คีวามสขุทีย่ ัง่ยนื 

องคก์รแห่งความสุข คอื องคก์รทีม่รีะบบการจดัการ สรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีด่ี 
มกีระบวนการสรา้งสขุเชือ่มโยงกนั กอ่ใหเ้กดิสภุาพกายควบคูส่ขุภาพใจ สง่ผลทางบวกต่อผลลพัธ์ของ
องคก์ร วธิสีรา้ง “องคก์รแห่งความสุข 1.ช่วยกนัจดัองคก์ร 2.สรา้งบรรยากาศ จดัสภาพแวดลอ้ม 3.
สือ่สารสรา้งความสมัพนัธ์ 5.ชว่ยกนัท าผลงาน 4.ดแูลสขุภาพกายและสขุภาพใจ 

องคก์รแหง่ความสขุ เป็นแนวคดิหลกัทีมุ่ง่ด าเนินงานกบักลุ่มเป้าหมายหลกัคอื “คนท างานใน
องค์กร”ทีถ่อืเป็นบุคคลส าคญัและเป็นก าลงัหลกัของทัง้ครอบครวั  องค์กร  ชุมชน และสงัคม มกีาร
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สง่เสรมิและพฒันานโยบาย  การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการขบัเคลื่อนเครอืขา่ยในการสรา้งเสรมิคุณภาพ
ชีวิตคนท างาน  ด้วยเป็นความส าคญัว่า เมื่อคนท างานในองค์กรมีความสุข  ย่อมส่งผลดีต่อผล
ประกอบการหรอืผลผลิตขององค์กร  ความผาสุกในครอบครวั ชุมชน ส่งผลต่อสงัคมที่มคีวามสุขที่
ย ัง่ยนื 

การสรา้งความสขุในทีท่ างาน นับว่าเป็นปจัจยัส าคญัในการบรหิารองคก์ร มุ่งเน้นใหบุ้คลากร
ทกุคนในองคก์รมคีวามสขุในการท างาน ความสุขทีเ่กดิขึน้นัน้ก่อใหเ้กดิการรงัสรรคท์างความคดิ งาน
ทีไ่ด้รบัมอบหมายมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดความตงึเครยีดจากการท างาน และสภาพแวดล้อมลด
ความขดัแยง้ในองค์กรความสุขทีเ่กดิขึ้นจากการท างานเปรยีบเสมอืนน ้าหล่อเลี้ยงใหพ้ฤติกรรมคน
ปรบัเปลีย่นและพฒันาในแนวโน้มทีด่ขี ึน้ 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาไดก้ าหนดประเดน็ยทุธศาสตร ์ดา้นยกระดบัการพฒันา
ศกัยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนั ในระดบัชาติและ
อาเซยีนโดยมเีป้าประสงคต์วัชีว้ดัความส าเรจ็คอื ระดบัความส าเรจ็การพฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์ร
แหง่ความสขุขึน้   
วิธีการเสาะหาความรู้ 
 1.เสาะหาความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาองคก์รแหง่ความสขุ จากแหล่งความรูต้่าง ๆ  

2. เสาะหาความรูเ้กีย่วกบัการการพฒันาองค์กรแหง่ความสขุจากผูเ้ชีย่วชาญ 
สรปุองคค์วามรู้ท่ีได้จากการเสาะหาความรู้ 

ความหมาย  องค์กรแห่งความสุข  คอื องค์กรที่สามารถกระตุ้น  จูงใจ สร้างความสุขทัง้
ทางด้านร่างกายและจติใจใหทุ้กคนในองค์กร สรา้งความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พรอ้มปฏบิตัิ
ภารกจิขององคก์รใหบ้รรลุตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
กรอบของสขุภาวะในท่ีท างาน (WHO : Healthy Workplace Framework) 

องค์การอนามยัโลก (Burton, 2010) ได้ก าหนดแนวทางของการสรา้งเสรมิสุขภาวะในที่
ท างานขึน้ เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิประสทิธภิาพและความสามารถในการผลติและการแขง่ขยัขององค์กรนัน้ 
องคก์รจะตอ้งพจิารณาแนวทาง 4 ดา้น ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง ส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกในที่ท างาน เช่น 
สิง่กอ่สรา้งต่าง ๆ อากาศ  เครือ่งจกัร  เฟอรน์ิเจอร ์ ผลติภณัฑ ์ เคม ี วสัดุ และกระบวนการทีป่รากฏ
ในสถานประกอบการ  ซึ่งมผีลกระทบต่อความปลอดภยัทัง้ทางร่างกายและจติใจ  ตลอดจนสุขภาวะ
และความเป็นอยูข่องพนกังาน  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพนบัเป็นพืน้ฐานของความปลอดภยัและสุข
ภาวะในการประกอบอาชพี และส่งผลกระทบต่อการท างาน  ความเจ็บป่วย  การบาดเจ็บ และอาจ
กอ่ใหเ้กดิการพกิารหรอืเสยีชวีติได ้

สภาพแวดลอ้มทางจติสงัคม  หมายถงึ องคก์ร  การท างานวฒันธรรมองคก์ร  ทศันคต ิ ความ
เชื่อ  ค่านิยม และการปฏิบตั ิและส่งผลกระทบต่อความผาสุกของพนักงานทัง้ทางด้านร่างกายและ
จติใจ  ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเครยีดขึน้ได ้เชน่ การขาดนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในองคก์ร  
ขาดการสนบัสนุนรปูแบบการด าเนินชวีติทีม่สีขุภาวะ  เป็นตน้ 

แหล่งของสุขภาวะบุคคลในทีท่ างาน  หมายถึง  สภาพแวดล้อมทีส่นับสนุนบรกิารสุขภาพ  
ขา่วสาร  ทรพัยากรและโอกาสทีบ่รษิทัหรอืองค์กรจดัเตรยีมไว้ส าหรบัพนักงาน หรอืสนับสนุน หรอื
กระตุ้นเพื่อปรบัปรุง  หรอืคงไว้ซึ่งวิธีปฏิบัติในการด าเนินชวีิตอย่างมสีุขภาวะ  มกีารติดตามและ
สนบัสนุนทัง้สขุภาพทางกายและสขุภาพจติ 
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ชมุชนบรษิทั   เป็นความเชือ่มโยงของชมุชนและบรษิทั  อนัประกอบดว้ย กจิกรรม ทกัษะ  
ความเชีย่วชาญและแหล่งทรพัยากรอื่น ๆ ความผกูพนัของบรษิทั  สภาพชุมชนทัง้ทางกายภาพและ
สงัคม  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ  ความปลอดภัยและความผาสุกของ
พนกังานและครอบครวั 

ส าหรบัประเทศไทย นายแพทยช์าญวทิย ์ วสนัต์ธนารตัน์ (2553) ผูจ้ดัการแผนงานสุขภาวะ
องคก์รภาคเอกชน  ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ  กล่าวถงึ องคก์รทีม่คีวามสุขว่า
จะต้องประกอบด้วยหวัใจส าคญัหลายอย่าง คอื การท างานเป็นทมี (Teamwork) การมคีวามสุข  
(happy)  มคีวามคดิสรา้งสรรคท์ีน่ าไปสู่ความกา้วหน้า (creativity) โดยไดเ้สนอแนวคดิและหลกัการ
สร้างองคก์รแห่งความสขุ  แบบความสขุ 8 ประการ คือ 
1.  Happy body มสีขุภาพด ีสขุภาพทีแ่ขง็แรงทัง้กายและใจมาจากการทีรู่จ้กัใชช้วีติ รูจ้กักนิ รูจ้กันอน 
ชวีติมคีวามสขุ 
2.  Happy heart มนี ้าใจงาม สิง่ทีจ่ าเป็นทีส่ดุในการทีม่นุษยจ์ะอยู่กบัคนอื่นไดต้อ้งมนี ้าใจคดิถงึคนอื่น 
เอือ้อาทรต่อกนั เพราะคนเราอยูต่วัคนเดยีวในโลกนี้ไมไ่ด ้ตอ้งรูจ้กัแบ่งปนัอยา่งเหมาะสม 
3.  Happy relax การผ่อนคลาย ตอ้งรูจ้กัผ่อนคลายสิง่ต่างๆ ในการด าเนินชวีติ เพื่อไม่ใหต้นเองรูส้กึ
กดดนัมากเกนิไป หากท างานเครยีดกต็้องมวีธิผี่อนคลายในการท างาน หรอืแมแ้ต่ชวีติส่วนตวักด็ว้ย 
ตอ้งรูจ้กัผอ่นคลายใหเ้หมาะสม 
 4. Happy brain การหาความรู ้มนุษยเ์ราอยู่ไดด้ว้ยการศกึษาหาความรูพ้ฒันาตนเองตลอดเวลาจาก
แหล่งต่างๆ เพือ่น าไปสูก่ารเป็นมอือาชพีและเกดิความมัน่คงกา้วหน้าในการท างาน หรอืพดูงา่ยๆ คอื 
เรยีนเพือ่รู ้และสอนคนอืน่ไดใ้นงานทีต่นรู ้
 5.  Happy soul การมคีณุธรรมอนัเป็นสิง่จ าเป็นพืน้ฐานของการอยูร่ว่มกนัของมนุษยใ์นสงัคม คอืการ
ม ีหริโิอตตปัปะ ในการท างานเป็นทมี หริโิอตตปัปะ คอื ความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าของ
ตนเองโดยเฉพาะการกระท าที่ไม่ด ีคนดีมคีุณธรรมน ามาซึ่งความสุขขององค์กร เพราะคนมคีวาม
ศรทัธาในศาสนาและม ีศลีธรรมในการด าเนินชวีติ 
6.  Happy money รูจ้กัใชเ้งนิใหเ้ป็น สามารถจดัการรายรบัรายจ่ายของตวัเองได ้มเีงนิรูจ้กัเกบ็รูจ้กัใช ้
เป็นหนี้ใหพ้อด ีมชีวีติทีเ่หมาะสมกบัตวัเอง เพราะวนันี้คนปฏเิสธการเป็นหนี้ไม่ได ้แต่สามารถจดัการ
คา่ใชจ้่ายใหเ้หมาะสมกบัตนเองได ้
7.Happy family ครอบครวัทีด่ ีการใหค้วามส าคญักบัครอบครวัท าใหค้รอบครวัมคีวามอบอุ่นมัน่คง 
เกดิก าลงัใจทีด่ใีนการท างาน เหมอืนเป็นภมูคิุม้กนัทีช่ว่ยใหเ้ผชญิกบัอนาคตหรอือปุสรรคในชวีติได้ 
8.  Happy society สงัคมด ีสงัคมมสีองมติ ิคอื สงัคมในทีท่ างานกบัสงัคมนอกทีท่ างาน มนุษยท์ุกคน
ต้องมีความรกัสามคัคีเอื้อเฟ้ือต่อสงัคมที่ตนเองอยู่อาศยั เพื่อให้เกดิสงัคมและสภาพแวดล้อมที่ดี
ตามมา 

การสรา้งความสขุในทีท่ างานไมใ่ชห่น้าทีข่องใครคนใดคนหนึ่งในองคก์ร เป็นหน้าทีข่องทุกคน
ในองคก์ร ทีต่อ้งรว่มมอืรว่มใจกนั เพื่อสรา้งความสุขใหเ้กดิในทีท่ างาน ท าใหท้ีท่ างานเป็นเสมอืนบา้น
หลงัที ่2 ของคนท างาน 
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แนวทางการสร้างองคก์รแห่งความสขุ 
การสรา้งองค์กรแห่งความสุข ไปปฏบิตัใิห้ประสบความส าเรจ็นัน้องค์กรจะต้องด าเนินการ

อยา่งต่อเนื่อง  มรีะบบการจดัการและการรว่มมอืทัง้ในดา้นองคค์วามรูแ้ละการวจิยัปฏบิตักิาร ซึง่หลกั
ส าคัญที่เป็นแกนกลางจะต้องปรากฏอยู่ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ  คือ  ความเป็นผู้น า 
(Leadership  engagement)  การมสี่วนร่วมของพนักงาน (worker involvement) ซึ่งขึน้อยู่กบั
จรยิธรรมและ    การใหค้ณุคา่ (values and ethics) 

การมสีว่นรว่มของพนกังาน (worker involvement)  ผูน้ าตอ้งเขา้ใจถงึแก่นแทข้องการท างาน
ตอ้งม ี“สต”ิ รูต้ระหนักในหน้าทีอ่นัควรท าและไม่ควรท าทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น  มชีวีติทีม่ที ัง้ “คุณค่า”
และ “คณุภาพ” เพราะความสขุกบัความเป็นจรงิในปจัจุบนั  สขุอยา่งมสีต ิและ สขุอย่างมคีุณภาพ  ถอื
เป็นเรือ่งธรรมดา แต่มคีวามส าคญัยิง่ต่อองคก์ร พนักงานทุกคน คอืทรพัยากรทีม่ีค่าสงูสุดขององคก์ร  
ผูน้ ามหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งสรา้งทายาทในการท างาน  สรา้งทมีงานทีแ่ขง็แกรง่ใหเ้ป็นทีย่อมรบั 

นอกจากความเป็นผูน้ า  การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของคนในองคก์รแลว้  ยงัมเีงือ่นไขจ าเป็น
ต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุข  อยู่ทีบุ่คคล 3 ฝ่ายที่ต้องรบัผดิชอบร่วมกนัคอื 1) ผูน้ าองค์กร 2) 
ผูร้บัผดิชอบโครงการพฒันาบุคลากร  และ3) บุคลากรทกุคนในองคก์ร 

สิง่ส าคญัในการเตรยีมการขบัเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ทุกคนในองค์กรจะต้องท าความ
เขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิองค์กรแห่งความสุขให้เขา้ใจเสยีก่อน เพราะการด าเนินการกจิกรรมส่งเสรมิ
องค์กรแห่งความสุขไม่จ าเป็นต้องท าทัง้ 8 กล่องแห่งความสุข แต่ทุกคนในองค์กรสามารถช่วยกนั
ประเมนิความพรอ้มได้ว่าองค์กรแห่งความสุขทีแ่ท้จรงิขององค์กร มเีรื่องใดมาก น้อย สภาพบรบิท  
ทนุเดมิและวฒันธรรมองคก์รเป็นอยา่งไร 
อธิวฒัน์  เจ๋ียวิวรรธน์กลุ(2553) ได้เสนอแนวคิด  7 Cs ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ของการท างานสร้าง
เสริมสขุภาวะองคก์รมี ดงัน้ี 
Construction (โครงสรา้งของคณะท างาน) จะตอ้งมกีารก าหนดโครงการสรา้งการท างาน ตลอดจน
บทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจน ตอ้งอาศยัคนทีม่จีติอาสา  อยากเหน็คนท างานในองคก์รมคีวามสุข  ดงันัน้คน
ทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนงานได้ส าเรจ็ ต้องเป็นคนคอยประสานงาน  มคีวามสามารถวเิคราะหอ์งค์ความรู้
ใหม่ทีจ่ะน ามาใชใ้นการท างาน  การตดิตาม  ประเมนิผลกรด าเนินงาน  แสวงหาแนวคดิในการท าให้
คนท างานมคีวามสุขจากการให้ โครงสร้างของคณะท างาน จึงควรประกอบด้วยทมีที่ปรกึษา  ทมี
วชิาการ  ทมีวทิยากรกระบวนการ  ทมีสนับสนุน ประสานงานเครอืขา่ย ซึง่แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน 
Context (บรบิทในการท างานเชงิพื้นที่) เป็นการวิเคราะห์บริบทในด้านทุนทางสงัคม  ทุนทาง
วฒันธรรมและทุนทางปญัญาทีจ่ะหนุนเสรมิสรา้งสุขภาวะในองคก์ร เพื่อวางแผนการท างาน  การจดั
กจิกรรมทีเ่หมาะสมตามบรบิท และตามศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิ 
Conception (ฐานคดิเรือ่งองคก์รสขุภาวะ)  เป็นปจัจยัส าคญัทีต่อ้งท าความเขา้ใจใหต้รงกนั ว่า องคก์ร
สุขภาวะ  หรอืองค์กรแห่งความสุข มทีีม่าจากไหน  หมายถงึอะไร  ท าเพื่อใคร  ท าไมต้องท า  ท า
อย่างไร  ท าที่ไหน  หรอืท าเมื่อไร  คณะท างานต้องท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนและหาค าตอบร่วมกนั  
พรอ้มจะเป็นผูเ้รยีนรูผ้่านการลงมอืท าจรงิโดยเริม่น าแนวคดิหรอืฐานคดินี้ไปใชก้บัองคก์รของตนก่อน  
แลว้แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกองคก์รต่อไป 
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Contact (การตดิต่อประสานงาน) 
Contribution (การหนุนเสรมิจากภาคเีครอืขา่ย) ตอ้งคน้หาแหล่งทุนทีจ่ะมาหนุนเสรมิ ไม่ว่าจะเป็น
ทนุทางสงัคม  ทนุทางวฒันธรรม  และทนุทางปญัญา ตอ้งอาศยัแรงใจและแรง 
ความคิดที่จะให้ความช่วยเหลือ  ให้ค าปรกึษา และการที่จะเกดิความยัง่ยืนในการท าให้องค์กรมี
ความสขุนัน้ตอ้งเกดิจากความรว่มมอืและสนบัสนุนจากทกุภาคสว่น 
Control (การตดิตามประเมนิผลภายใน) เพื่อประเมนิประสทิธภิาพการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ อยา่งไร  ในการด าเนินการประเมนิผลภายในโครงการ 
Continuity (การพฒันาอย่างต่อเนื่อง)  เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะน าไปสู่ความสุขในองคก์รทีย่ ัง่ยนืได ้ ตอ้ง
เกดิจากการพฒันาและการจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง  ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบันโยบายและการสนับสนุนของ
ผูบ้รหิารองคก์รทีใ่หค้วามส าคญักบัคณุภาพชวีติและความสุขของคนท างานในองคก์ร  ตลอดจนการมี
สว่นรว่มของพนกังานทกุระดบัในองคก์ร  และวฒันธรรมองคก์รทีก่ าหนดไวช้ดัเจน 

สรปุ   การสรา้งองคก์รแหง่ความสขุ  จะตอ้งสรา้งสมดุลของการท างานใหเ้กดิขึน้ทัง้ทางดา้น
ร่างกาย  จติใจ  สงัคม และปญัญาเพื่อขบัเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองคก์รคุณภาพ หรอืองค์กรสู่ความ
เป็นเลศิในอนาคตโดยอาศยัภาวะผูน้ าทีต่อ้งรว่มกนั ขบัเคลื่อนสขุภาวะทีส่มบรูณ์ 4 ดา้นคอื 

1)   กาย   ได้แก่ การประกอบสมัมาชพี  ความปลอดภยัในการท างานหรอืสภาพแวดล้อม
ของการท างานมคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ   ปลอดภยัจากสารพษิ  อุปกรณ์  เครื่องมอื  
เครือ่งจกัร ฯ  มสีขุภาพทางดา้นรา่งกายแขง็แรง สมบรูณ์ มสีวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยัทัง้ต่อตนเอง
และครอบครวั 

2)  จติ   ได้แก่  ความมสีต ิ  ความสงบ   ความงาม  และความด ี ยดึมัน่ในหลกัธรรมของ
ศาสนา 

3)   สงัคม  ไดแ้ก่  สงัคมสมัพนัธ์ มกีารสรา้งความสมัพนัธ์ร่วมกนัในองคก์ร ระหว่างองคก์ร
โดยการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื   การสรา้งสงัคมเขม้แขง็ การช่วยเหลอืเอือ้เฟ้ือซึง่กนัและกนั การ
รูจ้กัใชจ้่าย การรูจ้กัความพอด ี พอประมาณ และการใชเ้หตุผล  การสรา้งสงัคมยุตธิรรม  ใหค้วาม
เสมอภาคและสรา้งโอกาสในการท างาน สรา้งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สรา้งขวญัก าลงัใจใหเ้กดิขึน้ในองคก์ร  
และสรา้งสงัคมสนัตสิขุ  มกีารประนีประนอม การแกไ้ขปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4)   ปญัญา  ได้แก่ การส่งเสรมิใหบุ้คลากร คดิเป็น  ท าเป็น  แกป้ญัหาเป็น  มอีสิระได้รบั
ความไวว้างใจในการท างาน  มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ สรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งนวตักรรม
ใหม ่และการตดัสนิใจตามศกัยภาพในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

คนในองค์กรมีความสุขในการท างานตามที่ตนถนัดและได้ร ับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถทีเ่หมาะสม กจ็ะท าใหไ้ดค้นเกง่ไวใ้นองคก์รซึง่สง่ผลต่อผลติผลขององคก์รทีจ่ะบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน 
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กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิก (ระบุวนัเดือนปี จ านวนสมาชิก สรปุองคค์วามรู้ท่ี
ได้จากการแลกเปล่ียนระหว่างสมาชิกในแต่ละครัง้) 
ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี  9 มกราคม พ.ศ. 2558 
สมาชิก 

1. อาจารยบ์วับาน  ยะนา 
2. อาจารยล์กัษณา    ไทยประเสรฐิ 
3. อาจารยอ์รญัญา นามวงษ์ 
4. นางสาวอญัชล ี การคนซื่อ 

และอาจารย ์บุคลากร ทีเ่ขา้รว่มการบรรยายจาก อาจารย ์ดร. ดวงเนตร  ธรรมกลุ  
สรปุองคค์วามรู้ท่ีได้ 

การบรหิารคนที ่( GOOD PEOPLE  MANAGEMENT ) การมกีระบวนการท างานทีด่ ี
  ( GOOD WORK   MANAGEMENT )  การมวีฒันธรรมองคก์รทีด่มีคีวามสุข ( GOOD CULTURE 
& HAPPINESS ORGANIZATION ) 

รูจ้กักนั เขา้ใจกนั  เป็นพวกเดยีวกนั 
Happy  Body สขุภาพด ีมสีขุภาพแขง็แรงทัง้กายและใจ  รูจ้กัใชช้วีติ รูจ้กักนิ รูจ้กันอน  ชวีมีี

สขุ 
Happy Heart น ้าใจงาม(ใจด)ี มนี ้าใจเอือ้อาทร ต่อกนัและกนั 
Happy Relax ผอ่นคลาย รูจ้กัผอ่นคลายต่อสิง่ต่างๆในการด าเนินชวีติ 
Happy Brain หาความรู ้การศกึษาหาความรูพ้ฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่

การเป็นมอือาชพีและความมัน่คงกา้วหน้าในการท างาน เรยีนเพือ่รูม้ปีญัญา กา้วหน้าในชวีติ   
Happy Soul  คณุธรรม(หริ ิโอตปัปะ) ความละอายและเกรงกลวัต่อการคดิกระท า  ( เอาใจ

เขามาใสใ่จเรา ) คนด ีมคีณุธรรม  มคีวามซื่อสตัย ์น าความสขุสูอ่งคก์ร มคีวามศรทัธาในศาสนาและมี
ศลีธรรม ในการด าเนินชวีติ 
 Happy Money บรหิารเงนิเป็น มเีงนิรูจ้กัเกบ็รูจ้กัใชเ้ป็นหนี้ใหพ้อด ีมชีวีติทีเ่หมาะสม 

Happy Family ครอบครวัด ี มคีรอบครวัทีอ่บอุน่และมัน่คงใหค้วามส าคญักบัครอบครวัเป็น
ก าลงัใจทีด่ใีนการท างาน 

Happy societyสรา้งสงัคมด ีมคีวามรกัสามคัคเีอือ้เฟ้ือต่อ สงัคมทีต่นท างานและพกัอาศยั  
มสีงัคมและสภาพแวดลอ้มทีด่ ี
สรา้งแนวคดิรปูแบบการด าเนินงานคุณภาพชวีติทีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์รของตนเองเพื่อสรา้ง
ความยัง่ยนืของการพฒันาคนในองคก์ร น าไปสูอ่งคก์รทีเ่ขม้แขง็และมคีวามสขุอยา่งแทจ้รงิ  
ความส าเรจ็ต่างๆ เกดิจาก คน เป็นส าคญั แต่ท าไม คนท างาน จงึท าไดแ้คท่ างาน แต่ไมม่ ีความสขุ 
ความสุขในการท างาน “ทุกคนสรา้งได ้ไม่ใช่เรื่องยาก”  คุยกนั ยิม้แยม้ ทกัทายกนั สรา้งบรรยากาศ
เป็นกนัเอง  “เป็นเรือ่งของสว่นรวมมากกว่าเรือ่งสว่นตวั”  มกีารเฉลีย่ทกุขเ์ฉลีย่สุข ช่วยเหลอืกนัในทุก
ระดบั 

แกนหลกัการบรหิารทรพัยากรบุคคลสมยัใหม ่ 
หลกัคณุธรรม (Merit)  หลกัสมรรถนะ (Competency) หลกัผลงาน (Performance) คณุภาพ

ชวีติการท างาน (Quality of Work Life) กระจายความรบัผดิชอบในการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
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องคก์ารอนามยัโลกใหค้วามหมายของสขุภาวะในองคก์รว่า เป็นความรว่มมอืทัง้ผูบ้รหิารและบุคลากร
ทกุระดบั  ในการใชก้ระบวน น าไปสูก่ารปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง  เพือ่ป้องกนั สง่เสรมิสขุภาพทัง้ดา้น
รา่งกายและจติใจ ความปลอดภยั ความผาสกุของพนกังาน  และความยัง่ยนืขององคก์ร 
แนวคดิหลกัของ HPI ดชันีสะทอ้นสภาวะปจัจยัทีเ่อื้อใหค้นเกดิความสุข องค์กรตรวจสอบระดบัสุข
ภาวะในองคก์รไดด้ว้ยตนเอง 
 
ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 22 มิถนุายน  พ.ศ. 2558 
สมาชิก 

1. อาจารย ์พร   บุญม ี
2. อาจารยบ์วับาน  ยะนา 
3. อาจารยล์กัษณา    ไทยประเสรฐิ 
4. อาจารยอ์รญัญา นามวงษ์ 
5. นางสาวอญัชล ี การคนซื่อ 

สรปุองคค์วามรูท้ีไ่ด ้
1. การออกแบบโครงการหรอืกจิกรรมการสรา้งองคก์รแหง่ความสขุ 8 ประการ 
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วทิยาลยัวถิีพุทธสู่องค์กร
แห่งความสุข 

Happy Soul 
Happy Relax 

Happy 

body 
Happy 

family  

Happy Heart 

Happy 

Money 
Happy Brain 

Happy 

Social 

-แขง่ขนัเปตองระหว่างครอบครวั 
-ป ัน่จกัยานรอบกวา้นพะเยา 
-ออกก าลงักายหอ้งฟิตเนต 
-ออกก าลงักายกลางแจง้ 
-แขง่ขนักฬีาสปีระจ าปีระหว่างครอบครวั 
 

-ลดการเสรฟ์ชา กาแฟ ขนมหวาน จดัเมนูน ้าสมนุไพร ผลไม้
และอาหารสุขภาพ 
-จดัหาน ้าสะอาดทีเ่พยีงพอและต่อเนื่อง 
-งดการใชก้ล่องโฟม ใชข้า้วกลอ้งและจดัอาหารเมนูสุขภาพ 

-ตรวจสมรรถภาพร่างกายปีละ 1 ครัง้ 
-ตรวจร่างกายประจ าปี 
-คน้หากลุ่มเสีย่ง กลุ่มไมเ่สีย่ง จดัโปรแกรมส่งเสรมิสุขภาพ 
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
-กจิกรรมอาชวีะอนามยั 
-รณรงคก์ารไมด่ืม่สุราและไมส่บูบุหรี ่
-ออกก าลงักายในส านกังานเพือ่ป้องกนัโรคจากการท างาน 
-คดัเลอืกคนตน้แบบดา้นการดแูลสุขภาพ ดา้นสุขภาพ ดา้นอาหาร ดา้นออกก าลงักาย 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

-งดการใชส้ารพษิทุกชนิด 
- ลดการใชน้ ้ายาสารเคมที าความสะอาด 
-บรหิารความปลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
-กจิกรรม 5 ส ทัว่ทัง้องคก์ร 
-งดการใชส้ารพษิ 
- ลดการใชน้ ้ายาสารเคมที าความสะอาด 
 

-ตกับาตร ท าวตัรเชา้ วตัรเยน็ วนัพระ 
-ฟงัพระเทศน์ทุกวนัพฤหสับด ี
-จดัอบรมหลกัสตูรพฒันาจติ จติปญัญา 
-ส่งเสรมิใหบุ้คลากรไปปฏบิตัธิรรมตาม
สทิธ ิ
-ท าบุญตกับาตรวนัส าคญัทางศาสนา 
-รณรงคป์ฏบิตัติามหลกัศลีหา้ 
-รณรงคก์ารรบัประทานมงัสวริตัใินวนั
พระ 
-สวดมนต์นัง่สมาธกิ่อนประชุม ก่อน
ท างาน ก่อนเรยีน 
-เผยแพร่หลกัค าสอน พุทธวจนะทางสือ่ 
ต่าง ๆ 
-คดัเลอืกคนตน้แบบดา้นจติวญิาณ 
-จดัหอ้งพระสวดมนต์ท าสมาธ ิ

-คดัเลอืกคนดศีรพีะเยา 
-กจิกรรมจติอาสาทัง้ภายใน 
ภายนอกวทิยาลยั 
-พฒันาระบบประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานและการจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างยุตธิรรม
และเหมาะสม (PA) 
-สรา้งค่านิยมร่วมขององคก์ร 
-จดัระบบสวสัดกิารที่
เหมาะสม 
 

-รณรงคก์ารท าบญัชี
ครวัเรอืน 
-จดัสวสัดกิารเงนิกูเ้พือ่
การศกึษาของบุตร และ
เจา้หน้าที ่
-ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
ออม การลงทุน 
-รณรงคก์ารใชช้วีติแิบบ
พอเพยีง 
-ปลกูผกัสวนครวัใน
วทิยาลยั 
 

-กจิกรรมKM ทัว่ทัง้องคก์ร 
-สนบัสนุนใหไ้ปพฒันา
ตนเอง 
-พฒันาหลกัสตูรการท างาน
อย่างมอือาชพีส าหรบั
บุคลากรสายสนบัสนุน 
-กจิกรรมหวัหน้าน าพา
คุณภาพ 
-กจิกรรมศกึษาดงูาน 
-ใช ้PDCA ในการท างาน 
-พฒันาองคก์รทีต่่อเนื่องสู่
พฤตกิรรมทีย่ ัง่ยนื 

-ส่งเสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
-กจิกรรมสงัสรรคร์ะหว่างครอบครวั  
-ส่งเสรมิใหไ้ปร่วมกจิกรรมกบัครอบครวัในวนัส าคญั 
-จดักฬีาระหว่างเขย-สะใภก้บัวทิยาลยั 
- 

-จดัหอ้งพกัผอ่น หอ้งรบัประทานอาหารร่วมกนัของ
บุคลากร 
-ตกแต่งภมูทิศัน์ใหส้วยงาม 
-เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว  
-เปิดเพลงบรรเลงผ่อนคลายยามเทีย่ง 
 

-กจิกรรมสงัสรรคใ์นงานปีใหม ่ 
-กจิกรรม OD 
-กจิกรรมผูบ้รหิารพบบุคลากรเพือ่สือ่ประเดน็ปญัหาต่าง ๆ  
-จดัBig cleaning day เป็นประจ าทุกเดอืน 
-พฒันาองคก์รแห่งการอนุรกัษ์ประหยดัพลงังาน ลดการใช้
ไฟฟ้า การคดัแยกขยะ ลดการใชน้ ้า 
-กจิกรรมรบัประทานอาหารร่วมกนัประจ าทุก 3 เดอืน 
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ครัง้ที ่3 วนัที ่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
1.อาจารย ์พร   บุญม ี
2.อาจารยบ์วับาน  ยะนา 
3.อาจารยล์กัษณา    ไทยประเสรฐิ 
4.อาจารยอ์รญัญา นามวงษ์ 
5.นางสาวอญัชล ี 

สรปุองคค์วามรู้ท่ีได้ 
1. การพฒันาเครือ่งมอืประเมนิความสขุดว้ยตนเอง : HAPPINOMETER 8 ประการ 

HAPPINOMETER จึงเป็นเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตและความสุข ระดบับุคคลท่ีน่าเช่ือถือ เหมาะสมกบั
บริบทคนท างานในสังคมไทย เพราะพฒันาจากวิถีชีวิตของคนท างานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล รวมทั้ง
ตวัช้ีวดัทั้งหมดของ HAPPINOMETER นอกจากเป็นตวัช้ีวดั คุณภาพชีวิตและความสุขท่ีใกลเ้คียงกบัชีวิต
และความเป็นอยู่ของคน ท างานมากท่ีสุดแลว้ ยงัเป็นตวัช้ีวดัท่ีผ่านกระบวนการสังเคราะห์และ กระบวนการ
วิเคราะห์ จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการวดัคุณภาพ ชีวิตและความสุขระดับบุคคลของหลากหลาย
โครงการวจิยัอีกดว้ย 

คณุสมบตัเิด่น 5 ประการ ของ HAPPINOMETER 
มีแบบวดัความสุขเป็นชุดค าถามตามมิติต่างๆ ทั้งฉบบัเต็ม 56 ขอ้ค าถาม มีตวัช้ีวดัทั้งหมดรวม 56 

ตวัช้ีวดั ดงัน้ี  

1. Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรม
การบริโภคท่ีดี/เหมาะสม มีความ พึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง มิติน้ี มี 6 ตวัช้ีวดั คือ ค่า BMI ภาวะ
อว้นลงพงุ ออกก าลงักาย สูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และความพึงพอใจต่อ สุขภาพกาย  

2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ บริหารเวลาในแต่ละวนัเพ่ือการ
พกัผ่อนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ พอใจกบัการ บริหารจดัการปัญหาของตนเอง และท าชีวิตให้ง่าย สบายๆ มิติน้ี มี 5 

ตวัช้ีวดั คือ ความพอเพียงในการพกัผ่อน กิจกรรมหยอ่นใจ ความเครียด ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวงั และการ
จดัการกบัปัญหาในชีวติ  

3. Happy Heart (น ้ าใจดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์
ใหก้บัส่วนรวม และมีเมตตากบัคน รอบขา้ง มิติน้ี มี 9 ตวัช้ีวดั คือ ความรู้สึกเอ้ืออาทร การให้ความ ช่วยเหลือแก่
คนรอบขา้ง การท างานเป็นทีม ความสัมพนัธ์ เหมือนพ่ีเหมือนน้อง การส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กร 
HAPPINOMETER 32 คู่มือการวดัความสุขดว้ยตนเอง คู่มือการวดัความสุขดว้ยตนเอง การถ่ายทอด
แลกเปล่ียนการท างาน การท าประโยชน์เพื่อ ส่วนรวม และการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความ ตระหนกัถึงคุณธรรม และศีลธรรม รู้
แพรู้้ชนะ รู้จกัให้ และมีความ กตญัญูรู้คุณ มิติน้ี มี 5 ตวัช้ีวดั คือ การท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรม ศาสนา การให้
ทาน และการปฏิบติักิจตามศาสนา การให ้อภยั การยอมรับและการขอโทษ รวมถึง การตอบแทนผูมี้ พระคุณ  

5. Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความ รู้สึกผูกพนั เช่ือใจ มัน่ใจ และอุ่นใจ
กบับุคคลในครอบครัวของตนเอง มิติน้ี มี 3 ตวัช้ีวดั คือ เวลาอยูก่บัครอบครัว การท ากิจกรรม กบัครอบครัว และ
มีความสุขกบัครอบครัว  
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6. Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความ สัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือนบา้น ไม่ท าให้ผูอ่ื้น
เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผูค้น รอบขา้ง ไม่ท าใหส้งัคมเส่ือมถอย มิติน้ี มี 6 ตวัช้ีวดั คือ ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนบา้น 
การปฏิบติั ตามกฎระเบียบของสงัคม ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน 
สงัคมสงบสุข และ การใชชี้วติในสงัคมอยา่งมีความสุข  

7. Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความต่ืนตวั กระตือรือลน้ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
เพ่ือปรับตวัใหเ้ท่าทนัและตั้งรับการ เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และพอใจท่ีจะแสดงความทนัสมยัอยูเ่สมอ คู่มือ
การวดัความสุขดว้ยตนเอง HAPPINOMETER 33 คู่มือการวดัความสุขดว้ยตนเอง มิติน้ี มี 3 ตวัช้ีวดั คือ 
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การพฒันา ตนเอง และโอกาสในการพฒันาตนเอง  

8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีวนิยั ในการใชจ่้ายเงิน มีความสามารถและ
พึงพอใจในการบริหารจดัการ ระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน มิติน้ี มี 4 ตวัช้ีวดั คือ การผ่อนช าระ
หน้ีสินต่างๆ การช าระหน้ี เงินออม และความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ  

9. Happy work-life (การงานดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความ สบายใจในท่ีท างาน มีความรัก 
ความผกูพนั และความภาคภูมิใจ ในองคก์ร มีความมัน่ใจในอาชีพรายได ้และมีความพึงพอใจกบัความ กา้วหนา้
ของตนเองในองคก์ร มิติน้ี มี 15 ตวัช้ีวดั คือ ความสุขต่อสภาพแวดลอ้มในองคก์ร การไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพ 
ความพึงพอใจต่อสวสัดิการ การไดรั้บการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน ความ เหมาะสมของการเล่ือน
ขั้น เล่ือนต าแหน่ง ความมัน่คง ในอาชีพ ความเส่ียงจากการท างาน การลาออกจากงาน การเปล่ียนสถานท่ีท างาน 
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ความถูกตอ้งของการจ่ายค่าจา้ง ความตรงเวลาของการจ่าย ค่าจา้ง และการ
ท างานอยา่งมีความสุข 

 
วิธีการน าเอาองคค์วามรู้มาใช้พฒันางาน (ระบวิุธีการหรือขัน้ตอนการด าเนินงาน) 
 - 
ผลการน าความรู้มาใช้ในการพฒันางาน (ระบผุลผลิต ผลลพัธห์รือผลกระทบท่ีได้) 
 -  
บทเรียนท่ีได้รบั (สรปุองคค์วามรู้ท่ีได้ทัง้หมดว่าถ้าผู้อ่ืนจะน าไปใช้ต้องท าอย่างไร มีปัจจยัแห่ง
ความส าเรจ็อะไรบา้ง) 
 -  
      
https://phongzahrun.wordpress.com/2014 
https://phongzahrun.wordpress.com/2014/. 
https://mrslaongtip.wordpress.com/2013/ 
http://www.happinometer.ipsr.mahidol.ac.th/pdf/Happinometer_Manual.pdf 
 

https://phongzahrun.wordpress.com/2014
https://phongzahrun.wordpress.com/2014/
https://mrslaongtip.wordpress.com/2013/
http://www.happinometer.ipsr.mahidol.ac.th/pdf/Happinometer_Manual.pdf

