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บทคัดย่อ

การพัฒนาโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHRมีวตั ถุประสงค์
3 ประการ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมฯ โดยประเมินจากความต้องการจำ�เป็นในการจัดอบรมฯ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ด้วย MapHR กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่ทำ�หน้าที่ด้านบุคลากร หรือ
นักสร้างสุของค์กร จากองค์กรภาคเอกชนทีส่ นใจสมัครเข้าร่วมโครงการและมีขอ้ มูลในฐานข้อมูลตรวจสอบสุข
ภาวะองค์กร จำ�นวน 55 คน จาก 29 องค์กร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรูก้ ารเสริมสร้าง
องค์กรสุขภาวะด้วย MapHR มีค่าสัมประสิทธิ์ของคอนบราคแอฟฟ่า (α) เท่ากับ 0.341 และ 2) โปรแกรมอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 2.1) เอกสารคู่มือก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace และ 2.2)
ชุดฝึกออกแบบกระบวนการสร้างสุขในองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน t-test และ การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ผลการเปรียบเทียบความรู้
หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ ผลการประเมินประสิทธิผลของ
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ได้จากการถอดบทเรียน พบว่าสิง่ ทีไ่ ด้รบั มีความคุม้ ค่า ได้ความรู้ ได้เข้าใจเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร ได้เครือข่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบสภาวะขององค์กร รู้จักจุดแข็ง จุด
อ่อนขององค์กร เพื่อนำ�ไปปรับปรุง ผู้เข้าอบรมเห็นควรจัดอบรมในลักษณะแบบนี้ต่อไป และเครือข่ายที่เกิดขึ้น
ควรจะมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างสุขในองค์กรเป็นสิ่งที่สำ�คัญและควรมีการจัดอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติการสร้างสุขสำ�หรับคนในองค์กรสืบไป

* พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
** อาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
*** อาจารย์ประจำ� สำ�นักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Abstract

Development of a training program for the creation of a healthy happy workplace by MapHR for
organizational health developers has three goals: 1) to develop an operational training program based on identified needs for training sessions; 2) to compare knowledge pre- and post-training; and 3) to evaluate efficacy
of the training using “MapHR”. Samples were used from 55 executive managers, HR managers and HR staff
from 29 private organizations. The research tool comprised of: 1) a test about knowledge to create a healthy
happy workplace using MapHR that has an alpha coefficient 0.341; and 2) operational training program which
is composed of a handbook and an exercise in designing a healthy happy workplace. Participants attended a two
day “MapHR” training program which included a process to create a healthy happy workplace. Data analysis
was carried out using t-test and content analysis.
The operational training program generated from this research consisted of nine activities. The level
of knowledge post-training was significantly higher than pre-training at p < .05, which identified areas for improvement. Analysis following the administration of these nine activities showed the participants had gained a
more in-depth knowledge. Participants had a chance to improve their professional networking and to enhance
knowledge about the organizations’ strengths and weaknesses. Participants agreed that such training should
be continued. Results from this study have led to an improved training program for creating a healthy happy
workplace.
Keywords: development, operational training program, healthy happy workplace
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ศู น ย์ ส ร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ ก ร (Happy
Workplace) ภายใต้สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) มีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนา
เครือข่าย และพัฒนานโยบายสาธารณะ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) เพื่อ
ให้เกิดการดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาพภายในองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังสุขภาวะ
ของบุคลากร ครอบครัว สังคม และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ให้มสี ขุ ภาวะทีด่ ขี นึ้ นอกจากนีศ้ นู ย์สร้างเสริมสุขภาวะ
ในองค์กร มีการพัฒนาดัชนีตรวจสอบสุขภาวะองค์กร
อย่างเป็นระบบ (ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง, ดวงเนตร ธรรม
กุล, สิรนิ ธร สินจินดาวงศ์, ชุตมิ า สืบวงศ์ล,ี และอัจศรา
ประเสริฐสิน, 2554; ดวงเนตร ธรรมกุล, ขวัญเมือง
แก้วดำ�เกิง, และอัจศรา ประเสริฐสิน, 2554) โดยมีการ
เผยแพร่องค์ความรูใ้ นการพัฒนาสุขภาวะในองค์กรให้
แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ในภาพรวม รวมทัง้ พัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ เพือ่ รองรับการเติบโต และการขยายตัว
ในการทำ�งานของกลุ่มองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ในอนาคต โดยมีองค์กรต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะใน
องค์กรช่วยแนะนำ�และให้แนวทางในการพัฒนาสุข
ภาวะในองค์กรประเภทเดียวกัน
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
เป็นเป้าหมายสำ�คัญของศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่ง
ปรารถนาให้องค์กรในประเทศไทยมีการส่งเสริมให้
“พนักงานในองค์กร” มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพ
แวดล้อมที่เอื้ออำ�นวย มีมิตรภาพและสัมพันธภาพกับ
ผู้ร่วมงาน ครอบครัว และสังคม แต่จากการสำ�รวจ
คุณภาพชีวิตโดยรวมของแรงงานไทยยังอยู่ในสภาวะ
ที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะสภาพการดำ�เนินชีวิตและการ
ทำ�งาน (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2552) ดังนั้นแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ
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ในที่ทำ�งานจึงเป็นสิ่งสำ�คัญและควรพัฒนาให้เกิดขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ “พนักงานในองค์กร” มีสุขภาวะที่ดี
จากแนวทางการสร้างสุขภาวะในที่ทำ�งาน (Healthy
Workplace Framework) ขององค์การอนามัยโลก
(Burton, 2010) เสนอว่าองค์กรที่จัดระบบการป้องกัน
ส่งเสริม สนับสนุนทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และความผาสุก
ของพนักงานได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนา 4 ด้าน คือ
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) สภาพแวดล้อม
ทางจิตสังคม 3) สิ่งเอื้ออำ�นวยสุขภาพอนามัยในที่
ทำ�งาน และ 4) ความร่วมมือกับชุมชน และจากเครื่อง
มือตรวจสอบสุขภาพในองค์กร (Company Health
Check) (Muylaert, Beeck, & Broek. 2007) ซึ่งเผย
แพร่โดยโครงการขับเคลื่อนยุโรป (Move Europe) พบ
ว่าแนวทางการสร้างสุขภาวะในทีท่ �ำ งานมีโครงสร้าง 4
มิติคือ 1) การพัฒนานโยบายและวัฒนธรรม 2) การจัด
องค์กรและโครงสร้าง 3) กลยุทธ์และการดำ�เนินงาน
และ 4) การประเมินและผลลัพธ์องค์กร
สำ � หรั บ ประเทศไทย สำ � นั ก สนั บ สนุ น สุ ข
ภาวะองค์ ก รได้ เ ริ่ ม ดำ � เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ระดับพนักงาน โดยใช้แนวคิดการจัดการ “ความสุข 8
ประการหรือ Happy 8” บนฐานของสุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทาง
ปัญญา มี 8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ สุขภาพดี (Happy
Body) มีนํ้าใจงาม (Happy Heart) รู้จักผ่อนคลาย
(Happy Relax) แสวงหาความรู้ (Happy Brain) ศรัทธา
ต่อศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) จัดการรายรับราย
จ่ายของตนเองได้ (Happy Money) ครอบครัวดี (Happy
Family) และสังคมดี (Happy Society) (ชาญวิทย์ วสันต์
ธนารัตน์, 2553) โครงการพัฒนาดัชนีตรวจชุดสอบ
สุขภาวะองค์กร ได้ทำ�การสังเคราะห์กิจกรรมสร้าง
สุขขององค์กรสุขภาวะต้นแบบสำ�หรับภาคเอกชนใน
ปีพ.ศ. 2553 (ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง, ดวงเนตร ธรรมกุล,
สิรินธร สินจินดาวงศ์, และชุติมา สืบวงศ์ลี, 2553) พบ
ว่า ดัชนีสุขภาวะองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยที่ส�ำ คัญ
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5 มิติ คือ 1) ระบบและการบริหาร 2) สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 3)
กระบวนการดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
4) สุขภาพกายและสุขภาพใจ และ 5) ผลลัพธ์องค์กร
มีดัชนีรวมจำ�นวน 37 ดัชนีย่อย (ดวงเนตร ธรรมกุล,
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง, และอัจศรา ประเสริฐสิน, 2554)
การสร้างสุขอาจจะเป็น “เรื่องง่าย” สำ�หรับ
องค์กรบางแห่ง และอาจจะเป็นเรื่องที่ “เริ่มต้นไม่ถูก”
สำ�หรับองค์กรจำ�นวนมาก เนื่องจากความแตกต่างกัน
ในเรื่องขนาด ประเภท วัฒนธรรมและระบบบริหาร
งานของผู้นำ�องค์กร อย่างไรก็ตาม องค์กรสุขภาวะจะ
สัมฤทธิผลได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร
ทุกคนในองค์กร ดังนั้น หากมีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพนักสร้างสุของค์กรได้ใช้เป็นแนวทางสร้าง
สุขในองค์กร ย่อมจะทำ�ให้สัมฤทธิผลที่มุ่งหวังให้เกิด
องค์กรสุขภาวะเกิดขึน้ ได้ การพัฒนาสุขภาวะในองค์กร
ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยพบว่า สมดุลแห่งความสุขใน
องค์กรสะท้อนได้ด้วยดัชนีตรวจสอบสุขภาวะองค์กร
เน้นการพัฒนา ด้วยหลักการ “สุข 5 มิติ” เรียกว่า
“MapHR” ซึ่งประกอบด้วยมิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ
(M: Management) มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศในที่
ทำ�งาน (A: Atmosphere) มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการ
สร้างสุข (P: Process) มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกาย
ใจ (H: Health) และมิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร
(R: Result) ดังนั้น หากนำ�ผลการประเมินคะแนนสุข
ภาวะที่ได้จากการตรวจสอบดัชนีสุขภาวะองค์กรไป
ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพของผูท้ �ำ งานสร้างสุขในองค์กรเพือ่ การพัฒนา
และส่งเสริมให้ดัชนีสุขภาวะองค์กรเป็นเครื่องมือช่วย
ให้ผู้ที่ทำ�งานสร้างสุขในสถานประกอบการสามารถ

วิเคราะห์เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของปัจจัยต่างๆ ใน
องค์กรของตนเอง และพัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
สุขภาวะในองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย บนพื้นฐาน
ความต้องการของนักสร้างสุของค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาความต้องการจำ�เป็นเรือ่ งความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและเสริมสร้าง
องค์กรสุขภาวะจากนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. เพือ่ พัฒนาการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
“เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ ด้วย MapHR”
3. เพื่ อ ประเมิ น การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง “เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะด้วย MapHR”

กรอบแนวคิด

จากการสังเคราะห์เอกสาร และการรวบรวม
ข้อมูลองค์กรในช่วงการพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาวะใน
องค์กรที่ผ่านมา พบว่านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บาง
ส่วน ยังคงมีประเด็นปัญหาในด้านการตรวจสอบและ
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข จึงทำ�ให้เกิดแนวคิด
การวิจัยและพัฒนาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ด้ ว ย MapHRโดยเริ่ ม จากการ
สำ�รวจความต้องการจำ�เป็นเรื่องความต้องการพัฒนา
ศักยภาพการตรวจสอบและเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข จากนั้นจึงทำ�การพัฒนาการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจด้านการตรวจ
สอบและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Map HR
ภายในองค์กร ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร
และพนักงานในองค์กร และทำ�การประเมินการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่ได้พัฒนาขึ้มมา กรอบแนวทางและวิธี
ดำ�เนินการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1
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ประเมินความต้องการ
จำ�เป็นพัฒนาศักยภาพด้าน
การตรวจสอบและเสริม
สร้างองค์กรสุขภาวะ

การอบรมเชิงปฏิบัติ
การเสริมสร้างองค์กร
สุขภาวะด้วย MapHR
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การใช้และประเมินผล
การอบรมเชิงปฏิบัติ
การเสริมสร้างองค์กร
สุขภาวะด้วย MapHR

ภาพที่ 1 กรอบแนวทางและวิธีดำ�เนินการวิจัย
สอดคล้องของผูท้ รงคุณวุฒิ และปรับปรุงแบบประเมิน
ตามผู้ทรงคุณวุฒิให้เหมาะสม และนำ�แบบประเมินไป
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน ทดลองใช้ (try out) กับนักทรัพยากรมนุษย์ จำ�นวน
(mixed methods research) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยง
เชิงปริมาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (reliability) ของเครือ่ งมือ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิข์ อง
คอนบราคแอฟฟ่า (α) ได้สัมประสิทธิ์ของคอนบราค
(qualitative data)
แอฟฟ่า (α) เท่ากับ .869
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 การ
การวิจัยครั้งนี้ได้ทำ�การเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้บริหาร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่ พัฒนาโปรแกรมอบรมศักยภาพด้านการตรวจสอบ
ทำ�หน้าที่ด้านบุคลากร หรือนักสร้างสุของค์กร จาก และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วย MapHR มี
องค์กรภาคเอกชนทีส่ นใจสมัครเข้าร่วมโครงการและมี การดำ�เนินการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล
ข้อมูลในฐานข้อมูลตรวจสอบสุขภาวะองค์กร จำ�นวน เบือ้ งต้นเกีย่ วกับดัชนีตรวจสอบองค์กรสุขภาวะ 2) การ
สร้างและพัฒนาการอบรม 3) จัดทำ�เอกสารประกอบ
55 คน จาก 29 องค์กร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบ การอบรม 4) การตรวจสอบคุณภาพของชุดการอบรม
และเอกสารประกอบการอบรม และ5) ปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพเครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 คือ ชุดการอบรมฯ และเอกสารประกอบการอบรมฯก่อน
แบบประเมินความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนาศักย- นำ�ไปทดลองใช้จริง คณะผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั และพัฒนา
ภาพฯ ซึ่งผู้วิจัยจัดทำ�แบบประเมินโดยการวิเคราะห์ (research and development) โดยดำ�เนินการสร้างและ
ดัชนีตรวจสอบองค์กรสุขภาวะ (ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง พัฒนาการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบ
และคณะ, 2553; 2554) เพื่อนำ�มาสร้างข้อคำ�ถามใน และเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ จากนัน้ ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
การประเมินความต้องการจำ�เป็นจำ�นวน 42 ข้อ นำ� จำ�นวน 7 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ปรับปรุง
แบบประเมินไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 ท่าน ตรวจ และทดลองใช้ ก่อนที่จะนำ�ไปใช้พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สอบความตรงตามโครงสร้างเนื้อหา และความเหมาะ ตัวอย่าง โดยมีกรอบแนวคิดของการดำ�เนินการวิจัย
สมของภาษาที่ใช้ พิจารณาตามแบบประเมินความ เพือ่ พัฒนาการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจและ
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการดำ�เนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการอบรมฯ
3. เครื่องมือที่ใช้ในระยที่ 3 ประกอบด้วย
		 3.1 แบบทดสอบความรู้ด้านการตรวจ
สอบและเสริ ม สร้ า งองค์ ก รสุ ข ภาวะ คณะผู้ วิ จั ย ใช้
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของกรอบความรู้ตามดัชนี
ตรวจสอบองค์กรสุขภาวะที่สร้างขึ้นโดยขวัญเมือง
แก้วดำ�เกิงและคณะ (2554) ซึ่งมีการดำ�เนินการ 4 ขั้น
ตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดการสร้าง
เสริมสุขภาวะในองค์กร 2) สร้างแบบทดสอบความรูฯ้
จำ�นวน 31 ข้อ 3) ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา ความ

เหมาะสมของภาษาในแต่ละข้อ ความเหมาะสมของ
สัดส่วนการวัดในแต่ละมิติ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
อื่นๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม จำ�นวน 7 ท่าน และ 4)
คณะผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรง
คุณวุฒไิ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะ นำ�เครือ่ งมือไปทดลองใช้ (try
out) กับกลุ่มนักทรัพยากรมนุษย์ จำ�นวน 47 คน เพื่อ
หาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยง (reliability)
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของคอนบราคแอฟฟ่า (α) ได้
เท่ากับ .341 หลังจากนั้นปรับปรุงแก้ไขความบกพร่อง
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ของภาษา และคั ด เลื อกข้อ สอบที่ มีคุ ณภาพ ตัดข้ อ
คำ�ถามจำ�นวน 1 ข้อ ที่มีระดับความยาก ที่ยากมาก
ออก และมีอำ�นาจจำ�แนกที่จำ�แนกผู้สอบออกจากกัน
ในทิศทางตรงกันข้ามออก เหลือแบบทดสอบ จำ�นวน
30 ข้อ สำ�หรับข้อคำ�ถามที่มีค่าความยากและค่าอำ�นาจ
จำ�แนกที่ไม่อยู่ในเกณฑ์อีก จำ�นวน 12 ข้อ ได้ทำ�การ
ปรับเปลี่ยนตัวเลือกและตัวลวงให้เหมาะสมก่อนนำ�
ไปใช้จริง ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยง (reliability)
ของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของคอนบราค
แอฟฟ่า (α) ได้สัมประสิทธิ์ของคอนบราคแอฟฟ่า
(α) เท่ากับ .390 แสดงว่า แบบทดสอบความเทีย่ งอยูใ่ น
เกณฑ์ที่พอใช้ได้ ผู้วิจัยนำ�แบบทดสอบนี้ไปใช้ได้ และ
		 3.2 แบบประเมินผลการอบรม มีการ
ดำ�เนินการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการใช้การ
อบรมฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตัง้ แต่ กำ�หนดประชากร การเลือก
กลุ่มตัวอย่าง การเตรียมผู้ช่วยวิจัย 2) การพัฒนาเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสำ�รวจ
ความรู้ ในด้านการตรวจสอบดัชนีวัดองค์กรสุขภาวะ
และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข แบบประเมินความ
พึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์ 3) การดำ�เนินการใช้ชุด
การอบรมที่พัฒนาขึ้น 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
5) การประเมินผลประสิทธิผลของการอบรม
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั นำ�ชุดการอบรมทีส่ ร้างจากผลการ
ประเมินความต้องการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไปดำ�เนินการอบรมกับกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 55 คน จาก
29 องค์กร ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 1 คืน จำ�นวน
9 กิจกรรม ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการจัดการ
อบรม และประเมินประสิทธิผลของการอบรมจากการ
ถอดบทเรียนทุกกิจกรรมด้วยการทำ�กระบวนการกลุ่ม
(Focus group)
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลแบบประเมิน
ความต้องการจำ�เป็น โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น
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ของตัวแปรต่างๆ ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการตรวจสอบข้อตกลงเบื้อง
ต้นของสถิตทิ ใี่ ช้ เช่น ความเบ้ ความโด่ง เพือ่ ตรวจสอบ
ลักษณะของการแจกแจงปกติวิเคราะห์ ใช้ dependent
t-test เพื่อเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างของคะแนน
ความรู้ด้านการตรวจสอบและเสริมสร้างองค์กรสุข
ภาวะ และสำ�หรับข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย

ขอนำ � เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น 3
ประเด็น ดังนี้ 1) ผลการประเมินความต้องการจำ�เป็น
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้าน
การตรวจสอบและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 2) ผลการ
พัฒนาการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “เสริมสร้างองค์กร
สุขภาวะ ด้วย MapHR” 3) ผลการวิเคราะห์ความรูก้ อ่ น
และหลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ และผลการประเมิน
ประสิทธิผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ผลการประเมิ น ความต้ อ งการจำ � เป็ น ใน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้าน
การตรวจสอบและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการทราบการตรวจสอบและสร้าง
สุขภาวะองค์กร โดยใช้ MapHR ดังนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความต้องการทราบเรื่องระบบและการบริหารการ
สร้างสุขในองค์กรสูงสุด มีค่า PNImodified = 0.55 ทั้งนี้
จะพบว่าความต้องการทราบเรื่องการตรวจสอบและ
สร้างสุขภาวะจากผลลัพธ์องค์กร จากกระบวนการ
ดำ � เนิ น งานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ ก ร จากสภาพ
แวดล้อม/บรรยากาศในการสร้างสุของค์กร และจาก
การเพิม่ สุขภาพกายและสุขภาพใจ มีคา่ ลดลงตามลำ�ดับ
(PNImodified = 0.54, 0.52, 0.51 และ 0.45 ตามลำ�ดับ) ราย
ละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความต้องการจำ�เป็นในด้านความรู้ความเข้าใจของท่านในเรื่องต่อไปนี้
ข้อรายการ

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ผลต่าง
สภาพที่คาด สภาพที่เป็น
(I-D)
หวัง (I)
จริง (D)

1. การตรวจสอบและสร้างสุขภาวะองค์กรจาก
ระบบและการบริหาร
2. การตรวจสอบและสร้างสุขภาวะองค์กรจาก
สภาพแวดล้อม/บรรยากาศ
3. การตรวจสอบและสร้างสุขภาวะองค์กรจาก
กระบวนการดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาวะ
4. การตรวจสอบและสร้างสุขภาวะองค์กรจาก
การเพิ่มสุขภาพกายและสุขภาพใจ
5. การตรวจสอบและสร้างสุขภาวะองค์กรจาก
ผลลัพธ์องค์กร
ผลจากการศึกษาความต้องการของผูเ้ ข้าอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารฯ พบว่า ระดับคะแนนของความต้องการ
จำ�เป็นในการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขด้วย MapHR มีค่า PNImodifiedอยู่ระหว่าง 0.450.55 ซึ่งมีความวิกฤตสูง (มีความต้องการพัฒนามาก)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยสูตรที่ใช้ก�ำ หนดดัชนี
ความต้องการจำ�เป็นในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้สตู ร PNImodified
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ PNImodified = (I – D)/D โดย
I (Importance) หมายถึงระดับความคาดหวังที่ต้องการ
ให้เกิด และ D (Degree of Success) หมายถึงระดับ
สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งในการวิจัยนี้กำ�หนดให้
ความคาดหวังมีค่าเท่ากับ 5 ทุกข้อรายการ ส่วนการจัด
ลำ�ดับความสำ�คัญของความต้องการจำ�เป็นใช้การเรียง
ค่าดัชนีจากมากไปหาน้อย ดัชนีที่มีค่ามากแปลว่ามี
ความต้องการจำ�เป็นสูง ควรต้องมีการพัฒนามากกว่า
ดัชนีที่มีค่าน้อยกว่า ถ้าค่าดัชนี PNImodifiedของข้อราย
การใดมีค่าตั้งแต่ 0.35 ขึ้นไป หมายความว่าข้อรายการ
นั้นเป็นความต้องการจำ�เป็นที่มีความวิกฤติสูง (สุวิมล

(I-D)
/D

ลำ�ดับ

4.39

2.83

1.56

0.55

1

4.39

2.91

1.48

0.51

4

4.37

2.87

1.50

0.52

3

4.45

3.07

1.38

0.45

5

4.48

2.91

1.57

0.54

2

ว่องวาณิช, 2550)
ดังนั้น การพัฒนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR
สำ�หรับผู้ทำ�งานสร้างสุข จึงได้บังเกิดขึ้น โดยพัฒนา
แนวทางการสร้างสุขจากดัชนีสุขภาวะองค์กรและ
สอดแทรกกระบวนการสร้างสุขไว้ในกิจกรรมที่จัด
อบรม จำ�นวน 2 วัน 1 คืน (รวม 15 ชั่วโมง) โดยมี
กิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม 1 “สร้าง
สุ ข ด้ ว ยบรรยากาศและสั ม พั น ธภาพ” กิ จ กรรม 2
“ทำ�ความรู้จัก MapHR” กิจกรรม 3 “ตรวจสอบสุข
ภาวะองค์กร” กิจกรรม 4 “การนำ�ผลไปใช้ปลุกพลัง
ในองค์กร” กิจกรรม 5 “แนวคิดการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace) กิจกรรม 6 “จิตตปัญญา
สร้างสุของค์กร” กิจกรรม 7 “กลวิธีการสร้างสุขภาวะ
ในองค์กร” กิจกรรม 8 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลวิธีสร้าง
สุของค์กร” และกิจกรรม 9 “ถอดบทเรียนและประเมิน
ผล” นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วงเช้าของ
วันที่ 2 ของการอบรม ให้มีการออกกำ�ลังกายและใส่
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บาตรพระภิกษุสงฆ์ ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข ด้วย
MapHR พบรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามรู้ ก่ อ นและหลั ง การ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯด้วย
MapHR การศึกษาผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 55
คน คณะผู้วิจัยขอนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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ผลการวิ เ คราะห์ ค วามรู้ ก่ อ นและหลั ง การ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าอบรม ( X =14.51, SD = 3.415)
และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม ( X = 16.16, SD =
3.023) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ก่อน
และหลังการอบรม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% (P <0.05) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ก่อนและหลัง
การอบรม
แบบวัดความรู้

จำ�นวนผู้เข้าอบรม

X

SD

t

Sig.(2-tailed)

ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

55 คน
55 คน

14.51
16.16

3.415
3.023

-3.336

.002

ผลการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมองค์กรแห่ง
ความสุข ด้วย MapHR กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 55 คน
จาก 29 องค์กร มีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 44.40 เป็นผู้บริหาร/เจ้าของ
องค์กร ร้อยละ 35.20 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.70 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จำ�นวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.6
โดยมีอายุตํ่าสุด 23 ปี อายุสูงสุด 54 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.00 มีประสบการณ์ในการ
ทำ�งาน 6-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.40 ประเภทธุรกิจของ
องค์กร เป็นภาคอุตสาหกรรม จำ�นวนร้อยละ 50 ภาค
บริการ ร้อยละ 44.4 ขนาดขององค์กร ส่วนใหญ่เป็น
องค์กรขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.4 กลุ่มตัวอย่างมี
ประสบการณ์ดา้ น happy workplace ในองค์กร ระหว่าง
1- 10 ปี โดยองค์กรส่วนใหญ่ได้ดำ�เนินการ “ตรวจสอบ
สุขภาวะองค์กร” ไปแล้ว จำ�นวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ

70.4 สำ�หรับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ครั้งนี้มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบสุขภาวะ
องค์กร อยู่ในระดับน้อยที่สุด ถึงร้อยละ 70.4 สำ�หรับ
ผู้ที่เคยตรวจสอบสุขภาวะองค์กรมีความพึงพอใจใน
การตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลางและมาก จำ�นวน
ร้อยละ 51.8
ผลการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ได้จากการสรุปผลการถอดบทเรียนและ
ประเมินผลกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการ พบว่า กิจกรรม
ทั้ง 9 กิจกรรมมีความเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพ
นักสร้างสุของค์กรตามแนวทาง MapHR ทำ�ให้เกิด
แนวทางที่จะไปพัฒนาองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ เกิดเครือข่ายที่ทำ�งานกันเป็นทีม แต่มีข้อเสนอแนะ
ในแต่ละกิจกรรม คณะนักวิจัยนำ�เสนอรายละเอียด ดัง
ตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 รายงานผลจากการถอดบทเรียนและประเมินผล จำ�แนกตามรายกิจกรรม
สิ่งที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 1 “สร้างสุขด้วยบรรยากาศและสัมพันธภาพ”
ได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้นเกิดสัมพันธภาพที่ -เวลาและกิจกรรม น้อยไปหน่อย เพิ่มอีก
ดีกับเพื่อนร่วมอาชีพ
ครึ่งชม. จะดี
-เป็นแนวทางในการทำ�กิจกรรมในองค์กร
เพื่อให้พนักงานใหม่มีการประสานงานที่ดี
ขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มเมื่อนำ�
ไปประยุกต์ใช้ลดทิฐิ
กิจกรรม 2 “ทำ�ความรู้จัก MapHR”
มีความรู้ ความเข้าใจใน MapHRมากขึ้น ซึ่งเป็น จะนำ�ไปพัฒนาองค์กรของตนเอง โดยเสนอ
key factorในการสร้างรูปแบบองค์กรสุขภาวะ แนะแนวทางในการใช้ MapHR
จากการอบรมครั้งนี้
กิจกรรม 3 “ตรวจสอบสุขภาวะองค์กร”
ได้ทราบถึงสภาวะองค์กร รู้จักจุดแข็งและจุด -นำ�แนวทางที่ได้รับลองกลับไปปรับเปลี่ยน
อ่อนขององค์กรเพื่อนำ�ไปปรับปรุงองค์กร
กั บ องค์ ก รว่ า สามารถแก้ ไ ขกั บ องค์ ก รได้
หรือเปล่า
-ตรวจสุขภาวะองค์กรบ่อยขึ้น 3 เดือน/ครั้ง
-วิเคราะห์จุดอ่อน แข็ง ขององค์กรเพื่อจัด
โปรแกรมให้เหมาะสม ครอบคลุม
-สามารถนำ�ไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้ตรง
กับความเป็นจริงมากที่สุด
กิจกรรม 4 “การนำ�ผลไปใช้ปลุกพลังในองค์กร”
ได้แรงบันดาลใจจุดประกายความคิด ได้แนวทาง -การมองปัญหาให้เป็นโอกาสในการพัฒนา
ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร
เครื่องมือ
-จะไปรวมพลังกับหน่วยงานขององค์กรให้
เติมทั้งพลังในองค์กรแต่ละองค์กร
-จะดี ม ากถ้ า วิ ท ยากรไปบรรยายให้ key
people ในองค์กรได้ฟัง

จำ�นวน (%)
15 (27.78%)

16 (29.63%)

8 (14.81%)

8 (14.81%)
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ตารางที่ 3 รายงานผลจากการถอดบทเรียนและประเมินผล จำ�แนกตามรายกิจกรรม (ต่อ)
สิ่งที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม 5 “แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)”
ข้อคิดต่างๆและแนวทางในการทำ�ให้องค์กรเป็น -จะลองนำ�ไอเดียทีมกีฬาไปปรับใช้กบั องค์กร
happy workplace ทีม่ าของ Happy 8 ความสำ�คัญ -นำ�ข้อมูลไปสอนทีมงาน
และเชื่อมโยงไปภาพใหญ่
กิจกรรม 6 “จิตตปัญญา สร้างสุของค์กร”
สติ สมาธิ ปัญญาความสามัคคี เป็นสิ่งสำ�คัญใน -น่าจะมีการนำ� ฝึกสมาธิ-สติ ด้วย
การทำ�งานนำ�ไปสู่การสร้างสุขที่ยิ่งขึ้นและการ -ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความสามั ค คี จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ห าก
พนักงานร่วมกันคิดใช้สติปัญญาในการคิด
แก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
และที่สำ�คัญต้องคิดบวกด้วย
-จะฟังคนอื่นมากขึ้น
-นำ�ไปสู่การคิดหาทางแก้ไขปัญหาแบบกลุม่
มีการระดมความคิด และกำ�หนดวิธีการแก้
ปัญหาร่วมกัน
-ประยุกต์ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
กิจกรรม 7 “กลวิธีการสร้างสุขภาวะในองค์กร”
ทำ�ให้เราได้เทคนิคในการสร้างสุขแก่องค์กรให้ -จะนำ � ไปปรั บ ปรุ ง กลวิ ธี ก ารสร้ า งสุ ข ใน
เป็นจริงและยั่งยืน โดย กำ�หนดตัวต้นแบบและ องค์กร
การใช้เครื่องมือต่างๆ นำ�มาใช้สร้างกิจกรรมใน
องค์กรจากตัวอย่างทีห่ ลากหลาย ทำ�ให้มที ศิ ทาง
ที่ถูกต้อง
กิจกรรม 8 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลวิธีสร้างสุของค์กร”
ทำ�ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้วิธีการสร้างความ
สุขรวมถึงการเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้าง
ความสุข

จำ�นวน (%)
18 (33.33%)

12 (22.22%)

12 (22.22%)

16 (26.63%)

นอกจากนี้การสรุปประเด็นสิ่งที่ได้รับ จาก
1. แนวทางในการจัดอบรม MapHR ผู้เข้า
การแลกเปลี่ ย นของตั ว แทนผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม การ อบรมเห็นว่าควรจัดอบรมในลักษณะแบบนี้รุ่นต่อไป
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สามารถสรุปได้ดัง โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปจาก 2 วัน 1 คืน เป็น 3
ต่อไปนี้
วัน 2 คืน หรือประมาณ 1 สัปดาห์

26

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

2. ผลลัพธ์ที่ได้รับคุ้มค่ามากกว่าที่คาดหวัง
ไว้มาก ซึ่งกิจกรรมที่คิดว่าจะเอาไปใช้ในองค์กรทุก
กิจกรรมที่ดำ�เนินการได้ อีกทั้งวิทยากรถ่ายทอดความ
รู้ได้ดีมาก
3. ความยั่งยืนของโครงการควรที่จะมีการ
สร้างเครือข่ายของสมาชิกรุ่นที่ 1 ไว้โดยการทำ� facebook ในการสร้างกลุ่ม MapHR
4. แนวทางในการรักษาจุดเด่น และแนวทาง
การพัฒนาแก้ไขจุดด้อย ควรเริ่มต้นจากการวางแผน
กลยุทธ์หรือแผนปี (Year Plan) ก่อน ทั้งนี้จะทำ�ให้
เห็นภาพกิจกรรมทั้งปีได้อย่างชัดเจนและได้แนวทาง
ในการกำ�หนดกิจกรรมให้เหมาะกับช่วงเวลาโดยที่
มิ ติ ด้ า นบริ ห ารจั ด การควรจะดำ � เนิ น มาก่ อ น และ
วิเคราะห์ SWOT องค์กรว่ามีแนวทางในการพัฒนา
ด้านใดเป็นอันดับต่อไปให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร
ทั้งนี้องค์กรปัจจุบันฝ่ายบุคคลมีหน้าที่ 3 บทบาทหลัก
ได้แก่ บทบาทแรก: ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Professional Practitioner) บทบาทที่สอง: หุ้นส่วนทางธุรกิจ
(Business Partner) บทบาทที่สาม: การเป็นผู้นำ�ในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Player)

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR”
ในครั้งนี้ สามารถแยกประเด็นการอภิปรายผล ได้เป็น
3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. จากผลการประเมินความต้องการจำ�เป็น
ในการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบและเสริม
สร้างองค์กรแห่งความสุข พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการจำ�เป็นในด้านความรูค้ วามเข้าเกีย่ วกับ MapHR
ค่อนข้างมาก โดยมีค่า PNI modified มากกว่า 0.35 อยู่ทั้ง
สิ้น 33 ข้อรายการจากจำ�นวน 42 ข้อรายการ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากว่า กลุ่มตัวอย่างทำ�หน้าที่พัฒนาทรัพยากร
“คน” เพื่อให้ได้ “งาน” ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกลุ่ม

ตัวอย่างจึงมีความต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการ
ตรวจสอบและการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เพือ่
นำ�มาเป็นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง ทำ�ให้
เกิดการทำ�งานทีส่ ามารถประเมินผลได้ ทัง้ นีก้ ารพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล ต้องผ่านกระบวนการหาความรู้ ซึง่
มีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมอบรม การถาม
จากผู้รู้ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำ�รา เป็นต้น
รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การตรวจสอบและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขใน
ครัง้ นีอ้ ยูใ่ นลักษณะของ MapHR เป็นมิติ 5 ด้านของสิง่
ที่เกี่ยวข้องกับ “คน” ในองค์กร เป็นแผนที่นำ�ทางให้ผู้
ที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับ “คน” สามารถใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาเสริมสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข โดย M
คือ Management เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบและการ
บริหารองค์กร ซึง่ มีขอ้ รายการอยู่ 6 ข้อ A คือ Atmosphere
เป็นเรื่องของบรรยากาศสร้างสุขในการทำ�งาน มีข้อ
รายการ 9 ข้อ P คือ Process เป็นกระบวนการสร้างสุข
ในองค์กร มีข้อรายการ 7 ข้อ H คือ Health เป็นสุขภาพ
กาย-ใจ มีข้อรายการ 11 ข้อ และ R คือ Result ผลลัพธ์
มีข้อรายการ 4 ข้อ โดยพบว่าความต้องการจำ �เป็น
ในด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจของผู้ เ ข้ า อบรมเกี่ ย วกั บ
กระบวนการดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร มี
ค่า PNI modified มากกว่า 0.35 ทุกข้อรายการซึง่ หมายความ
ว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้าน
การตรวจสอบและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
เกี่ยวกับกระบวนการดำ�เนินงานสร้างเสริมสุขภาวะ
ในมิตินี้สูงทุกข้อรายการ ส่วนมิติอีก 4 มิติ ส่วนใหญ่
ค่ า PNI modified มากกว่ า 0.35ซึ่ ง เป็ น ธรรมชาติ ข อง
ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมย่อมต้องการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ การพัฒนาในเรือ่ งนี้ จะตรงกับงาน
ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ สามารถนำ�ความรูท้ ี่
ได้จากการอบรมนำ�ไปใช้สร้างสุขให้คนในองค์กรของ
ตนเองได้ทั้งนี้แนวคิดการสร้างสุของค์กร ควรคำ�นึง
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ถึง 1) สุขภาพและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพในการทำ�งาน 2) สุขภาพ ความปลอดภัย และ
ความผาสุกของสิง่ แวดล้อมทางจิตสังคมในการทำ�งาน
รวมทั้ ง ระบบการจั ด การและวั ฒ นธรรมในองค์ ก ร
3) แหล่งทรัพยากรสุขภาพส่วนบุคคลในสถานทีท่ �ำ งาน
และ 4) ช่องทางการเข้าถึงชุมชนเพื่อปรับปรุงสุขภาพ
ของพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และสมาชิกอืน่ ๆ
ในชุมชน (ดวงเนตร ธรรมกุล, 2555)
2. จากผลการประเมินความรู้หลังจากเข้า
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การของกลุ่มตัว อย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้สูงขึ้นภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการได้เรียนรู้ ความรู้ย่อม
เพิม่ พูนมากขึน้ ตามการจัดกระทำ�ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการ ดังนัน้
ความรู้เมื่อเพิ่มขึ้น ต้องสร้างความมั่นใจว่า สามารถนำ�
ไปใช้พัฒนาตนเองได้ โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถนำ�ไป
ปฏิบัติจริง และสอนคนอื่นต่อ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
นั้น จะนำ�ไปสร้างผลงานให้กับองค์กรได้ ผลของการ
อบรม หรือพัฒนาคน ความสามารถคนที่เพิ่มขึ้นนั้น
มีความสัมพันธ์กับผลงานขององค์กร ถ้ากลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการฝึกอบรมดีและคนมีความสามารถเพิ่มขึ้น
แล้ว จะสามารถทำ�ผลงานขององค์กรให้มแี นวโน้มทีด่ ี
ตามไปด้วย ประเด็นความรู้ที่มากขึ้นนี้ ความสำ�คัญอยู่
ที่กลุ่มตัวอย่าง สามารถนำ�ไปใช้ในการทำ�งานสร้างสุข
รวมทั้งพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้เกิดความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำ�งานได้ ดังที่สภาอุตสาหกรรม
ชลบุรี กล่าวไว้วา่ “คนสำ�ราญ งานสำ�เร็จ” “พนักงานอยู่
ได้ องค์กรอยูร่ อด” อีกทัง้ การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใน
ครั้งนี้ เกิดจากความสนใจของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้เรียน
หรือเรียกได้ว่าเน้นให้ความสำ�คัญแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
(Student-Centered) ทั้งในด้านของการจัดเนื้อหาการ
เรียนรู้ ระดับความยากง่ายและเทคนิควิธกี ารเรียนรู้ เพือ่
ให้ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ระดับสติปัญญา
และความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง จึงเป็นการสนอง
ตอบความต้องการของบุคคล ในการเตรียมพร้อม หรือ
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สร้างพืน้ ฐานในการสร้างสุขกับพนักงานในองค์กร โดย
มุง่ เน้นให้น�ำ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ ซึง่ ในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารนี้ ได้มกี ารจัดทำ�เครือข่ายฐานข้อมูล รวมทัง้
เปิดการติดต่อสื่อสารออนไลน์ในกลุ่มสมาชิก (facebook) เพื่อให้เกิดการเชื่อมประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในกลุ่มตัวอย่างต่อไป การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย
กลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจอยากเรียนรู้ จะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม และกลุ่มที่มี
ความสนใจในเรื่องการสร้างสุของค์กร จะสามารถนำ�
ไปใช้ขบั เคลือ่ นให้เกิดประโยชน์กบั งานของกลุม่ ต่อไป
ทัง้ นีก้ ารเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการกลุม่ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี นอกจาก
นี้ยังสามารถลดความเครียดในการเรียนรู้หรือทำ�งาน
ได้ อีกทั้งการเพิ่มความรู้ตามความต้องการของผู้เรียน
จะทำ�ให้ประสิทธิภาพในการรับรู้เพิ่มสูงขึ้น นอกจาก
นีก้ ระบวนการเรียนรูข้ องเครือข่ายการเรียนรูท้ ปี่ ระสบ
ความสำ�เร็จ พบว่าประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การ
ตระหนักในปัญหา 2) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
3) การกำ�หนดแนวทางแก้ปัญหา 4) การลงมือปฏิบัติ
และ 5) การสร้างและขยายความรู้ โดยกระบวนการ
เรียนรูจ้ ะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัด
ทำ�แผนงาน/โครงการ การจัดเวทีการเรียนรู้ การศึกษา
ดูงาน และการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (กาญจนา
รอดแก้ว, 2550) ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR” ได้
พัฒนาการอบรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 9 กิจกรรม
เมื่ อ นำ � มาวิ เ คราะห์ ต ามการเรี ย นรู้ ที่ ป ระสบความ
สำ�เร็จ จะพบว่ามีครบทั้ง 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียด คือ
1) “การตรวจสอบสุขภาวะองค์กร” “รู้จัก MapHR
คืออะไร” “แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข”
เป็นการตระหนักในปัญหาขององค์กร และมีการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร 2) กิจกรรม “สร้างสุขด้วย
บรรยากาศและสัมพันธภาพ” “การนำ�ผลไปใช้ปลุกพลัง
องค์กร” “จิตตปัญญาสร้างสุข” เป็นขั้นตอนของการ

28

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

กำ�หนดแนวทางแก้ปญ
ั หา 3) กิจกรรม “กลวิธกี ารสร้าง
สุขภาวะในองค์กร” เป็นการลงมือปฏิบัติ ให้เกิดสุข
ภาวะองค์กร และ 4) กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ลวิธีสร้างสุของค์กร” เป็นการสร้างและขยายความรู้
ระหว่างทีมงาน เครือข่าย
3. จากการถอดบทเรี ย นและประเมิ น ผล
พบว่ากิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม 1
“สร้างสุขด้วยบรรยากาศและสัมพันธภาพ” กิจกรรม
2 “ทำ�ความรู้จัก MapHR” กิจกรรม 3 “ตรวจสอบสุข
ภาวะองค์กร” กิจกรรม 4 “การนำ�ผลไปใช้ปลุกพลัง
ในองค์กร” กิจกรรม 5 “แนวคิดการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace) กิจกรรม 6 “จิตตปัญญา
สร้างสุของค์กร” กิจกรรม 7 “กลวิธีการสร้างสุขภาวะ
ในองค์กร” กิจกรรม 8 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลวิธีสร้าง
สุของค์กร” และกิจกรรม 9 “ถอดบทเรียนและประเมิน
ผล” และกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วงเช้าของวันที่ 2 ของ
การอบรม จัดให้มีการออกกำ�ลังกายและใส่บาตรพระ
ภิกษุสงฆ์ซึ่งถอดบทเรียนและประเมินผลจากใบงาน
ที่แจกให้ผู้เข้าร่วมอบรมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพสำ�หรับกิจกรรม 1 “สร้างสุขด้วยบรรยากาศ
และสัมพันธภาพ” ทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างได้เห็นบรรยากาศ
ของการมีสัมพันธภาพที่ดีและก่อให้เกิดรอยยิ้ม เป็น
ความสุขที่สามารถทำ�ให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ได้รู้จักเพื่อน
ใหม่ ทำ�ให้เกิดแนวทางในการทำ�กิจกรรมในองค์กร
เพื่อให้พนักงานใหม่มีการประสานงานที่ดีขึ้น มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม
กิจกรรม “จิตตปัญญา สร้างสุของค์กร” พบ
ว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ ได้รับ สติ สมาธิ ปัญญา
ความสามัคคี เป็นสิ่งสำ�คัญในการทำ�งาน นำ�ไปสู่การ
สร้างสุขที่ยิ่งขึ้น และการแก้ไขปัญหา ซึ่งกิจกรรม
เน้นการเปลี่ยนรากฐานความคิดของคน ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากตนเอง เน้นการคิดเชิงบวก คือ ให้รับ
รู้วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีการให้คุณค่าต่อสิ่งใดๆ ตั้งอยู่บน
ฐานของการมองโลกความเป็นจริงที่เป็นที่ยอมรับโดย

ทั่วไป โดยเป็นความคิดและการกระทำ�ในทางที่ดี เช่น
การมุ่งแสวงหาความสำ�เร็จ การพยายามพัฒนาสิ่งที่
เป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ การคำ�นึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า
ส่วนตน ดังที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) อธิบาย
ว่า เมื่อรากฐานความคิดในการมองโลก มองชีวิตของ
คนเปลี่ยนแปลงไป เป็นการเปลี่ยนด้วยความศรัทธา
จากใจ และด้วยความเต็มใจ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์เชิงบวก จึงเป็นการเปลีย่ นแปลงทีม่ พี ลัง
มากกว่าการใช้กำ�ลังบีบบังคับจากพลังภายนอก
นอกจากนี้ การสร้างสุขให้คนในองค์กร จาก
การศึกษาของ Chaiprasit and Santidhirakul (2011)
พบว่าความสุขของพนักงานทีท่ �ำ งานในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises:
SMEs) ในองค์กรประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัย 5 ประเด็น คือ 1) แรงบันดาลใจในการทำ�งาน
2) คุณค่าของการร่วมมือกันในองค์กร 3) สัมพันธภาพ
4) คุณภาพชีวิตการทำ�งาน และ 5) ภาวะผู้นำ� ซึ่งจาก
การถอดบทเรียนและประเมินผลการอบรมครัง้ นี้ ผูเ้ ข้า
อบรม ได้แสดงความคิดเห็นว่า กระบวนการสร้างความ
สุขในองค์กรทีเ่ ริม่ ต้นจากคนในองค์กรในทุกระดับชัน้
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อพัฒนา
ความสุขที่ยั่งยืนภายในองค์กร และสามารถนำ�ข้อมูล
ที่ได้ไปสื่อสารกับผู้บริหาร ทั้งสามารถนำ�มิติที่เป็น
จุดด้อยมาเป็นข้อเสนอแนะในการออกแบบกิจกรรม
สร้างสุขต่อไป
ดังนั้น ปัจจัย 5 ประเด็นนี้ นักสร้างสุของค์กร
ต้องนำ�มาเป็นแนวทางการดำ�เนินการสร้างสุข คิดวิธี
การดำ�เนินกิจกรรม/โครงการ ที่จะสร้างความมีส่วน
ร่ ว ม ให้ เ กิ ด สั ม พั น ธภาพระหว่ า งคนทำ � งานและผู้
บริหาร ก่อให้เกิดคุณค่าของการร่วมมือกันในองค์กร
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำ�งาน รวม
ทั้งบรรยากาศในการทำ�งานที่ทำ�ให้สนุก จะส่งผลให้
องค์กรสามารถดึงดูดคนให้ทำ�งานกับองค์กรนานขึ้น
(Chan, 2010) นอกจากนี้ ปัญหาในองค์กรจะส่งผลต่อ
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