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บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นากลไกทาง
วิ ช าการในการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานสร้ า งเสริ ม สุ ข
ภาวะองค์กร เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย
หลักของการวิจัยคือ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
ระดับจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วิธกี ารด�ำเนินงานประกอบ
ด้วย การพัฒนาแกนน�ำ การสนับสนุนทางวิชาการ การ
สร้างความรู้ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน และการถอดบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กลไกทางวิชาการเพื่อ
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ประกอบด้วย 3 กลไก กลไกแรก
คือ แกนน�ำหรือผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรที่มีศักยภาพ

ทั้งในด้านการบริหารจัดการงาน คน และความรู้ ท�ำ
หน้าทีป่ ระสานเชือ่ มต่อการท�ำงานในทุกระดับ กลไกทีส่ อง
คือ การสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายด้วยการ
ติดตามความก้าวหน้า การเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษาในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงาน และกลไกทีส่ ามคือ
การพัฒนาองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนและการวิจัย
การสังเคราะห์องค์ความรู้ การจัดท�ำสือ่ เผยแพร่ตอ่ กลุม่ เป้า
หมาย รวมถึงการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้
ปฏิบตั งิ าน กลไกทัง้ สามด้านนี้ ช่วยให้เกิดการขยายผล และ
ยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรในพื้นที่ต่างๆ จึงมี
ความส�ำคัญที่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะส่งเสริม
กลไกนี้ให้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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Abstract

The purpose of this research is to develop
academic mechanism to support healthy
workplace. The method employed was action
research. The main target group were provincial
projects promoting healthy workplace that
received support from the Thai Health Promotion
Foundation. The operation methods include
developing leaders, providing academic support,
knowledge creation, and organizing learning
exchange forums. Quantitative data were
collected by questionnaire and analyzed with
descriptive statistics. Qualitative data were
collected by in-depth interview, focus group
discussion, portfolio, and lesson learned. Data
were analyzed by content analysis. The results
showed that the academic mechanism to support
healthy workplace consisted of 3 mechanisms.
The first mechanism was the happy workplace
manager who had the potential to manage
work, people, and knowledge and had the

ability to coordinate stakeholders at all levels.
The second mechanism was the method of
academic support providing to the network
which needed to include progress monitoring,
mentoring procedure, consultation for operation
development, and problem solution. The third
mechanism was the development of knowledge
from the lesson learned and the research to
synthesize the knowledge to create and publish
the media to target audience and also to create
learning space among operators. All these three
mechanisms helped to extend and improve
healthy workplace in many areas. Therefore, it
is important that authorities and those involved
should promote this mechanism for continuous
operation.
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1. บทน�ำ

ประชากรวัยท�ำงานเป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการเป็นก�ำลังแรงงานที่มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันอยูใ่ นวัยทีต่ อ้ ง
ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัว ดังนั้น การสร้างเสริมสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตคนท�ำงานในที่ท�ำงาน (Happy
Workplace) เป็นเรื่องที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการยกระดับ
คุณภาพประชากรวัยท�ำงาน ซึ่งพบว่า หากพนักงานมี
ความสุขในการท�ำงาน และมีคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่
ดี จะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล, 2555)
และมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของผลิตผลขององค์กร (Oswald,
Proto, & Sgroi, 2015) ซึ่งจะส่งผลดีต่อหน่วยงานและ
องค์กร และสังคม ประเทศชาติโดยรวมตามมา ในปัจจุบนั
หน่วยงานองค์กร สถานประกอบการต่างๆ จึงเห็นความ
ส�ำคัญของการส่งเสริมสุขภาวะ คุณภาพชีวิตของบุคลากร
ตลอดจนการส่งเสริมทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะของครอบครัว
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานใน
หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ ที่ผ่านมา
ในประเทศไทย ได้มีหน่วยงานส�ำคัญที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนส่งเสริมการด�ำเนินงานคือ ส�ำนักสนับสนุนสุข
ภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) โดยส่งเสริมการด�ำเนินงานตามแนวคิดความ
สุขแปดประการ (Happy 8) ที่ครอบคลุมสุขภาวะทุกด้าน
ซึง่ ประกอบด้วยการมีสขุ ภาพกายใจทีด่ ี มีความผ่อนคลาย
มีความสุขสงบ มีการเรียนรู้ มีน�้ำใจดี มีสุขภาพการเงิน
ที่ดี มีครอบครัวที่ดี และมีสังคมที่ดี (แผนงานองค์กรสุข
ภาวะภาคเอกชน, 2552) โดย สสส. ได้สนับสนุนทุนงบ
ประมาณให้ภาคีเครือข่ายไปขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรสุข
ภาวะหรือองค์กรแห่งความสุขในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยมีภาคีเครือข่ายที่ส�ำคัญคือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมาคมกลุม่ อุตสาหกรรรมต่างๆ มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งได้ด�ำเนินการไปแล้วในจังหวัดน�ำร่อง
6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
ชลบุรี ราชบุรี และนครราชสีมา (อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
และคณะ, 2553) และได้ขยายการด�ำเนินงานไปสู่องค์กร
ในพื้นที่โดยขับเคลื่อนผ่านสภาอุตสาหกรรมของจังหวัด
ต่างๆ มากขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น
จังหวัดตรัง สงขลา ฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซึ่งในการขยาย
การด�ำเนินงาน จ�ำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้
กับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรในพื้นที่ใหม่ เพื่อ
ให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท�ำนอง
เดียวกัน จังหวัดน�ำร่องต่างๆ ที่ก�ำลังขยายผลการด�ำเนิน
งานมีความต้องการยกระดับการท�ำงานให้เข้มเข็งขึน้ จาก
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
ต้องการกลไก การสนับสนุน การหนุนเสริมทางวิชาการ
ในการด�ำเนินงานจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มของการด�ำเนินงาน และการ
หนุนเสริมเพื่อขยายผลการด�ำเนินงานออกไป ในขณะ
เดียวกัน ในระดับองค์กรที่มีการด�ำเนินงานส่งเสริมสุข
ภาวะองค์กรแล้ว ยังมีความต้องการความรู้ในการพัฒนา
ยกระดับการท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จ มีศักยภาพในการ
เป็นองค์กรต้นแบบต่อไปได้ (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
และคณะ, 2554) ประกอบกับการด�ำเนินงานพัฒนาสุข
ภาวะในองค์กรท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
ทีต่ อ้ งเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทัง้ จากปัจจัยภายในองค์กร
ปัจจัยภายนอกองค์กร ทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ
ภูมิภาค และระดับโลก ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การ
ด�ำเนินงานจึงจ�ำเป็นต้องอาศัยความรูใ้ หม่ๆ และมีพนั ธมิตร
ในการท�ำงานร่วมกัน ดังนั้น การสร้างกลไกทางวิชาการที่
จะไปหนุนเสริมการด�ำเนินงานต่างๆ ของภาคีเครือข่าย ทัง้
ระดับภาคีโครงการทีร่ บั ทุนจาก สสส. ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่างๆ
ทั่วประเทศและในระดับองค์กรให้ประสบผลส�ำเร็จและมี
ความเข้มแข็งในการสร้างองค์กรสุขภาวะจึงมีความส�ำคัญ
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกทาง
วิชาการในการสนับสนุนการด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กรในระดับจังหวัดและองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อ (1) พัฒนารูปแบบในการสร้างแกนน�ำสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์กร (2) สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับ
เคลื่อนองค์กรสุขภาวะในระดับจังหวัด/องค์กร และ (3)
พัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์กร
โครงการวิจยั นีใ้ ห้ความส�ำคัญกับกลไกทางวิชาการ
ที่พัฒนามาจากฐานคิดสามประการ ดังนี้ (1) การพัฒนา
คน ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการท�ำงานทุกสิ่งให้ประสบผล
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ส�ำเร็จ จึงเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรที่จะท�ำหน้าที่เป็น
แกนน�ำในการด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรในพืน้ ที่
ต่างๆ ซึ่งแกนน�ำเหล่านี้จะต้องมีศักยภาพที่เหมาะสม ซึ่ง
หมายความรวมถึง ทัศนคติ ความตระหนัก ความรู้ และ
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนงาน การพัฒนาแกนน�ำ
จะใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (andragogy) ที่
เน้นมโนทัศน์ของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
ความพร้อมของผูเ้ รียน และมีการออกแบบเพือ่ น�ำไปสูก่ าร
เรียนรู้ที่เหมาะสม (Knowles, 1980) ทั้งในลักษณะของ
การใช้กระบวนการฝึกอบรม (training) และการฝึกอบรม
ในงาน (on the job training) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อ
เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านจริง (2) การสนับสนุนทางวิชาการ
จะให้ความส�ำคัญกับระบบพี่เลี้ยง (mentoring) ในการ
ท�ำงาน เป็นการเชื่อมต่อกับการจัดการความรู้ โดยพี่เลี้ยง
จะท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงาน
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ความรูร้ ะหว่างกัน ท�ำบทบาทใน
การช่วยเหลือสนับสนุนการด�ำเนินงานของผู้รับค�ำปรึกษา
(Negovan, 2006) แนวทางในการสนับสนุนทางวิชาการ
จะเน้นการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการท�ำงาน เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Silverman, 2003) โดย
เน้นให้มีการคิดวิเคราะห์ การวางแผนออกแบบโครงการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ ก รและขั บ เคลื่ อ นงานได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และ (3) การพัฒนาองค์ความรู้ คณะผู้วิจัยเชื่อ
ว่า การด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ต้องใช้ความ
รู้น�ำหรือมีความรู้เป็นฐาน (knowledge-based) เพื่อน�ำ
มาออกแบบการด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบท

สภาพปัญหาของพื้นที่ องค์กรนั้นๆ จึงออกแบบให้มีการ
ใช้ความรู้ในการท�ำงาน ตามหลักของการจัดการความรู้
ทั้งจากความรู้ที่มีอยู่แล้ว ที่เป็นความรู้แจ้งชัด (explicit
knowledge) และการถอดบทเรียน เพื่อค้นหาความรู้ฝัง
ลึก (tacit knowledge) จากการปฏิบัติงาน และน�ำมา
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
และอีกทางหนึง่ คือ การสร้างความรูจ้ ากการวิจยั ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับการท�ำงาน ความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ จะน�ำไปเผยแพร่
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการท�ำงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นเกลียวการเรียนรู้ต่อเนื่องที่มีกระบวนการเปลี่ยนรูป
แบบความรู้ไปมา ระหว่างความรู้แจ้งชัดและความรู้ฝัง
ลึก จากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก
การผสมผสาน และการปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Taeuchi &
Nonaka, 2004)
จากฐานคิดสามประการข้างต้น คณะผู้วิจัย ได้
น�ำมาออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย โดยเริ่มจากการ
พัฒนาแกนน�ำ ให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน จากนั้น
ให้การสนับสนุนทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่แกนน�ำที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคณะท�ำงานของโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรระดับจังหวัด ในขณะเดียวกัน
ได้ด�ำเนินการพัฒนาองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนการ
ปฏิบตั งิ าน การวิจยั และน�ำองค์ความรูน้ ไี้ ปเผยแพร่ตอ่ กลุม่
เป้าหมาย ใช้ความรู้ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สนับสนุนทางวิชาการแก่แกนน�ำด้วย จึงเป็นการด�ำเนินการ
ที่บูรณาการร่วมกันทั้งสามองค์ประกอบภายในระยะเวลา
ด�ำเนินการสองปี ดังแสดงรายละเอียดไว้ในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)
โดยมุ ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาการด�ำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนการด�ำเนินงานหรือปฏิบัติการที่
ตกลงร่วมกัน มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม
ความต้องการในการสนับสนุนทางวิชาการและการพัฒนา
ศักยภาพ และแบบประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
และเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง
ลึก การสนทนากลุ่ม การถอดบทเรียน การจัดเวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ตลอดจนการศึ ก ษาจากเอกสาร
โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การประเมิ น จากรายงาน/แฟ้ ม
สะสมผลการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเนื้อหา การ
วิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะ
กรรมการจริย ธรรมการวิ จัย ในคน สาขาสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล COA.No. 2013/098.2803
2.1 ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ของการวิจัยคือ (1)
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรระดับจังหวัดทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนจากส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ�ำนวน
9 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ด�ำเนินการในพื้นที่
น�ำร่อง 6 จังหวัดในระยะทีส่ อง ได้แก่ โครงการของจังหวัด
เชียงราย พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ราชบุรี และ
นครราชสีมา และโครงการที่เริ่มด�ำเนินการใหม่ จ�ำนวน
3 โครงการ ได้แก่โครงการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรัง
สงขลา ซึ่งโครงการระดับจังหวัดเหล่านี้ นอกจากจะรับ
ผิดชอบการด�ำเนินงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดของตนเองทีเ่ รียกว่า
จังหวัดแม่ข่ายแล้ว ยังรับผิดชอบการด�ำเนินงานในพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียง ที่เรียกว่า จังหวัดลูกข่ายอีกด้วย ซึ่งมี
จังหวัดลูกข่ายทัง้ สิน้ 14 จังหวัด โดยโครงการระดับจังหวัด
ทั้ง 9 โครงการนี้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด (2) องค์กรภาคี
ในพื้ น ที่ ข องโครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ ก รระดั บ
จังหวัด ทัง้ จังหวัดแม่ขา่ ยและจังหวัดลูกข่าย ทีเ่ ข้าร่วมการ

ด�ำเนินงานกับโครงการระดับจังหวัด และมีการด�ำเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรอย่างจริงจังต่อเนื่อง ต้องการ
ขยายผล ยกระดับการด�ำเนินงานขององค์กรเป็นองค์กร
ต้นแบบ จ�ำนวน 165 องค์กร ซึ่งองค์กรภาคีในพื้นที่นี้
เป็นกลุ่มเป้าหมายรองของการวิจัย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
ได้รบั การสนับสนุนโดยตรงจากโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กรระดับจังหวัดอยู่แล้ว ส�ำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย/ ผู้
ให้ข้อมูลหลักเลือกมาแบบเจาะจงประกอบด้วย ผู้บริหาร
โครงการระดับจังหวัด จ�ำนวน 9 คน คณะท�ำงานโครงการ
ระดับจังหวัดทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ เป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน โครงการละ 2-5 คน รวม 30 คน คณะ
ท�ำงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลูกข่ายทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินงานใน
พื้นที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ�ำนวน 14 คน และ
คณะท�ำงาน/แกนน�ำ/ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาวะ
ในองค์กรที่เลือกมาจากองค์กรภาคีข้างต้นที่มีความพร้อม
ในการเป็นองค์กรต้นแบบ 35 องค์กรๆ ละ 1-2 คน รวม
45 คน ทัง้ นี้ ส�ำหรับการเลือกบุคคลเพือ่ พัฒนาเป็นแกนน�ำ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรใช้การเลือกแบบเจาะจง มาจากผู้
บริหารและผูร้ บั ผิดชอบงานหลักของโครงการระดับจังหวัด
ทัง้ ในจังหวัดแม่ขา่ ยและจังหวัดลูกข่าย ทีร่ บั ผิดชอบงานมา
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน รวม 60 คน และบุคลากรจาก
องค์กรที่มีความพร้อมในการเป็นองค์กรต้นแบบ โดยเป็น
ผูท้ รี่ บั ผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน องค์กรละ 2-3 คน รวม 76 คน รวม
ผู้เข้าร่วมการพัฒนาเป็นแกนน�ำทั้งหมดจ�ำนวน 136 คน
2.2 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
2.2.1 การศึกษาวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย กลุม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานการณ์ บริบท ตลอดจนเอกสาร
โครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีการศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพ การสนับสนุนการด�ำเนินงาน และปัญหา
อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานจากคณะท�ำงานผู้รับผิด
ชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรระดับจังหวัดและ
องค์กรในพืน้ ที่ ด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก
น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความต้องการ สถานการณ์เบื้อง
ต้น ในขณะเดียวกันได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกัน
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2.2.2 วางแผนการด�ำเนินงานในการพัฒนา
กลไกทางวิ ช าการ โดยน� ำ ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ข้อมูลเบื้องต้นมาประกอบ ซึ่งแผนงานจะ
ประกอบกลยุทธ์ส�ำคัญคือ (1) การพัฒนาบุคคลเพื่อเป็น
แกนน�ำที่เรียกว่า “ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร” เพื่อท�ำ
หน้าทีเ่ ชือ่ มต่อและยกระดับการท�ำงานในพืน้ ทีแ่ ละองค์กร
(2) การส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของโครงการ/องค์กรที่
ด�ำเนินงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะด้วยการสนับสนุนทาง
วิชาการต่างๆ (3) การจัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั งิ านข้ามพืน้ ที่ ข้ามองค์กร เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ ม
กัน และ (4) สร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรในพื้นที่
2.2.3 การด�ำเนินงานตามแผนงาน ในปีที่ 1
ได้พัฒนาหลักสูตรผู้จัดการงานสร้างสุขในองค์กร จาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�ำการฝึกอบรมแกนน�ำ
ระดับจังหวัด ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ให้เป็นผู้จัดการ
งานสร้างสุของค์กรรุ่นที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
วิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย เพื่อท�ำหน้าที่เชื่อมประสาน
การท�ำงานในพื้นที่ และมีนักวิชาการจากโครงการวิจัย
ท�ำหน้าที่ส่งเสริมเป็นพี่เลี้ยงการท�ำงานในพื้นที่ให้แก่ผู้
จัดการงานสร้างสุของค์กรรุ่นที่ 1 รวมถึงให้การสนับสนุน
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์กรระดับจังหวัด โดยเน้นการด�ำเนินการอย่าง
เข้มข้นทุกด้านแก่โครงการของ 3 จังหวัดที่เริ่มด�ำเนินการ
ใหม่ เนื่องจากมีความต้องการรับการสนับสนุนมากกว่า
โครงการของจังหวัดน�ำร่องระยะที่สอง ส่วนการด�ำเนิน
การในกลุ่มโครงการจังหวัดน�ำร่อง จะเน้นไปที่การให้
ค�ำปรึก ษาตามความต้ องการเฉพาะประเด็ น การเพิ่ม
คุณภาพของงาน การขยายงาน และการสร้างองค์ความรู้
ของโครงการ การด�ำเนินงานในปีที่ 2 ได้ขยายผลด้วย
การเพิ่มแกนน�ำ โดยการสร้างแกนน�ำ จากพื้นที่จังหวัด
ลูกข่าย และจากองค์กรภาคีในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นก
ลุม่ เป้าหมายรองของโครงการ น�ำมาพัฒนาให้เป็นผูจ้ ดั การ
งานสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ตามล�ำดับ โดย
เน้นไปที่การพัฒนาความรู้ด้านการด�ำเนินงานสร้างสุขใน
องค์กร และการเชือ่ มประสานงานเพือ่ เพิม่ พลังการท�ำงาน
ในพืน้ ทีร่ ว่ มกัน และยังได้มกี ารพัฒนาผูจ้ ดั งานสร้างสุขรุน่
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ที่ 1 ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเป็นพี่เลี้ยงการท�ำงาน
ให้แก่ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และผู้ที่
เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆ ได้ ทั้งยังคงมีการสนับสนุนทาง
วิชาการแก่โครงการระดับจังหวัดอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการ
ร่วมสนับสนุนโครงการจังหวัดแม่ขา่ ยในการขยายพืน้ ทีก่ าร
ด�ำเนินงานไปยังจังหวัดลูกข่าย ตลอดจนด�ำเนินการค้นหา
และสังเคราะห์องค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่
2.2.4 การติดตามประเมินผล การเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ การถอดบทเรียน
การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ซึง่ มีการด�ำเนินการไปพร้อม
กับการด�ำเนินงานตามแผนงานในขัน้ ตอนต่างๆ โดยมีการ
วิเคราะห์และสะท้อนผลกลับแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2.5 การวิเคราะห์สงั เคราะห์ผลการพัฒนา
กลไกทางวิชาการ
2.2.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิพากษ์
ผลการด�ำเนินงาน ระหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
และน�ำผลจากเวทีมาใช้ปรับปรุงพัฒนากลไกทางวิชาการ
2.2.7 การสังเคราะห์สรุปผลการพัฒนากลไก
ทางวิชาการ และจัดท�ำข้อเสนอแนะในการพัฒนากลไกทาง
วิชาการ

3. ผลการวิจัย

3.1 ผลการพั ฒ นากลไกทางวิ ช าการเพื่ อ
สนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
กลไกทางวิ ช าการที่ ค ณะผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วย 3 กลไก ประการแรกคือ แกนน�ำ ซึ่งเรียก
ว่า “ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร” ซึ่งการวิจัยนี้ได้พัฒนา
ให้มีสมรรถนะการบริหารจัดการงานสร้างสุของค์กร มี
ทัศนคติ ความรู้ และทักษะทั้งในด้านการออกแบบงาน
สร้างเสริมสุขภาวะ และความสามารถในการบริหารจัดการ
โครงการ การประสานงานเชือ่ มต่อการท�ำงานระดับจังหวัด
และระดับองค์กร ตลอดจนมีความสามารถในการค้นหา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านได้ ผูจ้ ดั การ
งานสร้างสุของค์กรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ จะส่งเสริมการขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานสร้างสุของค์กรโดยท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ซึง่
ประกอบด้วยผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรในระดับจังหวัด
และระดับองค์กร และผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรจาก
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โครงการวิจัย กลไกประการที่สองคือ การสนับสนุนทาง
วิชาการแก่ภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะใน
ระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนมีทั้งจากนักวิชาการและ
ทีมผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรของโครงการวิจัยที่รับผิด
ชอบในพื้นที่แต่ละจังหวัด ท�ำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า
เสริมพลัง ให้คำ� ปรึกษาในการท�ำงาน วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาอุปสรรคของโครงการระดับจังหวัด และร่วมวางแผน
พัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานเพื่อให้งานบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับกลไกทางวิชาการประการที่สาม
คือ การพัฒนาองค์ความรู้ จากการถอดบทเรียนการปฏิบตั ิ
งานและการวิจัย โดยท�ำการถอดบทเรียนและค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการท�ำงานมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ จัด
ท�ำเป็นหนังสือชุดองค์ความรู้ สื่อในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่
ต่อกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลือ่ นงาน
ในระดับจังหวัดและองค์กรให้ประสบผลส�ำเร็จ รวมถึงการ
สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาความรู้จากผู้เกี่ยวข้อง
ด้วย ซึ่งกลไกทั้งสามด้านนี้ จะท�ำงานร่วมกัน เพื่อหนุน
เสริมความเข้มแข็งในการสร้างองค์กรสุขภาวะ กล่าวคือ
ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรระดับจังหวัดและองค์กรเป็น
แกนน�ำในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดและองค์กร
โดยมีนักวิชาการและผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรของ
โครงการวิจัยเป็นพี่เลี้ยงในการท�ำงานให้แก่แกนน�ำและ
คณะท�ำงานของโครงการระดับจังหวัด โดยอาศัยองค์ความ
รูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นเครือ่ งมือช่วยในการสนับสนุนทางวิชาการ
ตลอดจนมีการสร้างพืน้ ทีเ่ รียนรูร้ ว่ มกัน ทัง้ ในรูปของการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่องทางอื่นๆ ซึ่งกลไกทั้งสาม
ด้านนี้ ประกอบกันเป็นกลไกทางวิชาการทีม่ ผี ลในการช่วย
ขับเคลือ่ นงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรให้เกิดขึน้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับและขยายผลของการท�ำงาน
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรของพื้นที่และองค์กร ส�ำหรับ
การท�ำงานของกลไกทางวิชาการและผลลัพธ์ในแต่ละด้าน
ที่เกิดขึ้น ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย มีสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้
3.1.1 ผลด้ า นการพั ฒ นารู ป แบบในการ
สร้างแกนน�ำสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร การสร้างแกนน�ำ
ประกอบด้วยแกนน�ำระดับจังหวัดคือ ผูจ้ ดั การงานสร้างสุข
องค์กรของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรระดับจังหวัด
ของจังหวัดแม่ข่ายและลูกข่าย และแกนน�ำระดับองค์กร

คือ ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรจากองค์กรในพื้นที่ที่จะ
พัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบ ซึ่งพบว่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็นแกน
น�ำต้องมีความเหมาะสม ตัง้ แต่ทศั นคติ การเห็นคุณค่าของ
การสร้างความสุขในองค์กร และคุณลักษณะหลายประการ
เช่น ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเป้าหมาย ทักษะในการสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์ การท�ำงานเป็นทีม การยอมรับความ
แตกต่างหลายหลาย ความใฝ่รู้ เป็นต้น
		
การออกแบบการเรียนรู้ในการพัฒนา
ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร มีสิ่งที่เหมือนกันทั้งในด้าน
แนวคิด วัตถุประสงค์ หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียน
รู้ สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล แต่วิธีการสร้างการ
เรียนรู้และทักษะเฉพาะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะงานของแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มผู้จัดการงานสร้างสุข
องค์กรระดับจังหวัด จะเน้นการบริหารจัดการโครงการใน
ภาพใหญ่ระดับจังหวัด ซึ่งต้องดูแลขับเคลื่อนงานในหลาย
องค์กรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในขณะที่กลุ่มผู้จัดการงาน
สร้างสุของค์กรระดับองค์กร จะเน้นไปที่ความสามารถใน
การบริหารจัดการในองค์กร การสังเคราะห์องค์ความรู้
ภายในองค์กร เพือ่ พัฒนาให้สามารถเป็นต้นแบบให้องค์กร
อื่นได้ เนื้อหาของการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการงานสร้าง
สุของค์กรประกอบด้วย สาระส�ำคัญๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขจ�ำนวน 6 ชุด
การเรียนรู้ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีหลายรูปแบบ
ได้แก่ (1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการบรรยายให้
ความรู้ (lecture) และให้ฝึกปฏิบัติจริง (workshop) (2)
การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) ให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้แสดงความคิดเห็น (3) การเรียนรู้แบบเชื่อมโยงข้าม
กลุ่ม โดยการน�ำผลที่ได้จากการปฏิบัติจริงมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และ (4) การฝึกปฏิบัติจริง
(action learning) โดยให้มกี ารน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปปฏิบตั ิ
จริงในพืน้ ทีโ่ ครงการและองค์กรตนเองในลักษณะของการ
ท�ำงานเป็นทีม และน�ำผลงานมาแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ก่ผอู้ นื่
เป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม จ�ำนวน 3
ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปและสัมพันธ์
กันตามวงจรของการท�ำงาน
ผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการ
งานสร้างสุของค์กร ที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม จากการ
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ตอบแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมมีความคิดเห็นต่อชุดการ
เรียนรูต้ า่ งๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 อยูใ่ นระดับมากทัง้ หมด

โดยชุดการเรียนรูเ้ รือ่ งการพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.13 คะแนน (จากระดับคะแนนเต็ม 5)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อชุดการเรียนรู้ของผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร (n=136)
_
ค่าเฉลี่ย (x )

เครื่องมือการสร้างความสุขในองค์กร

3.92

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.)
0.68

การประเมินผล

4.10

0.74

มาก

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้

4.11

0.69

มาก

การพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร์

4.13

0.69

มาก

การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านใน

4.04

0.70

มาก

การบริหารทีมงาน

4.10

0.71

มาก

ชุดการเรียนรู้

นอกจากการประเมินภายหลังการฝึกอบรม คณะ
ผู้วิจัยได้ติดตามการน�ำความรู้ไปใช้จริงในการท�ำงานทั้ง
จากการลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มชมการปฏิ บั ติ ง าน การประเมิ น
รายงาน/แฟ้มสะสมผลการด�ำเนินงาน การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึง
พบว่า ในด้านสมรรถนะการบริหารจัดการงานสร้างสุข
องค์กร ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ ออกแบบ โครงการและกิจกรรมสร้างสุขใน
ระดับจังหวัดและองค์กร วางแผนพัฒนาการด�ำเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ และให้ค�ำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะได้ และสามารถเชื่อมต่อ
การท�ำงานในจังหวัด /องค์กร ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
ได้ และยังมีการเชื่อมต่อการท�ำงานในระหว่างองค์กร มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น การเป็นวิทยากร
ระหว่างองค์กรในเรื่องที่เชี่ยวชาญต่างกัน เป็นต้น ซึ่งผลที่
เกิดขึน้ ท�ำให้การท�ำงานของโครงการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่างๆ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ในด้านการค้นหา/
สังเคราะห์องค์ความรูจ้ ากพืน้ ที/่ องค์กร จากการฝึกทักษะ
ในการค้นหาและสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยเฉพาะจากการ
ถอดบทเรียนการท�ำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
34

ระดับความคิดเห็น
มาก

กัน ท�ำให้ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรได้เกิดทักษะด้าน
นี้ และเกิดผลต่อเนื่องแก่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับจังหวัด
และระดับองค์กรทีต่ ระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
ความรู้ มีการผลิตความรูจ้ ากการท�ำงานมาเป็นความรูข้ อง
พื้นที่ขององค์กร และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ
3.1.2 ผลการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับ
เคลื่อนองค์กรสุขภาวะในระดับจังหวัด/องค์กร
		
ในการสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการได้ มี
การให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ เป็นพีเ่ ลีย้ งในการด�ำเนินงาน
โดยจัดนักวิชาการและทีมผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร
ของโครงการวิจัย รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กรในแต่ละจังหวัดท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งการด�ำเนินงาน
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ประเมินผลและวางแผนการท�ำงาน
ร่วมกับคณะท�ำงานโครงการระดับจังหวัด มีการสนับสนุน
ในหลายรูปแบบ ทั้งการลงปฏิบัติงานในพื้นที่โดยตรง ทั้ง
ในลักษณะของการลงพื้นที่เชิงรุก เพื่อติดตามกระตุ้นและ
เสริมพลังการด�ำเนินงาน และเชิงรับในลักษณะของการ
สังเกตการด�ำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม
ต่างๆ ที่ทางโครงการระดับจังหวัดจัดขึ้น รวมถึงการให้
ค�ำปรึกษาทางอีเมล ทางโทรศัพท์ และการสือ่ สารออนไลน์
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ทางเฟซบุ๊ก และมีการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ โดย
เน้นไปที่การส่งเสริมศักยภาพเฉพาะด้านที่จ�ำเป็นในการ
ขับเคลื่อนงานให้แก่องค์กรภาคีของโครงการระดับจังหวัด
ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเวที
พัฒนาศัก ยภาพอยู ่ ในระดั บมาก นอกจากนี้ ยังมีการ
สนับสนุนเอกสาร คูม่ อื ชุดความรูท้ เี่ กีย่ วข้องในการด�ำเนิน
งาน และการสนับสนุนในรูปแบบอืน่ ๆ ตามทีภ่ าคีเครือข่าย
ขอรับการสนับสนุน เช่น การร่วมจัดนิทรรศการ การร่วม
เป็นวิทยากร การแนะน�ำแหล่งความรูท้ งั้ ในเชิงเอกสาร และ
บุคคล เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนทางวิชาการจะด�ำเนิน
การอย่างเข้มข้นไปทีโ่ ครงการระดับจังหวัด ซึง่ เป็นกลุม่ เป้า
หมายหลัก ส�ำหรับการสนับสนุนระดับองค์กรในพื้นที่ ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง จะเป็นการสนับสนุนสื่อ ชุดความ
รู้ การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเฉพาะด้าน เพื่อช่วยพัฒนาไป
สู่การเป็นองค์กรต้นแบบ
3.1.3 ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาองค์
ความรู้
		
มีการพัฒนาองค์ความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
งานด้วยการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ แนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี ซึง่ มาทัง้ จากการถอดบทเรียนทีไ่ ด้จากการลงพืน้
ที่ การปฏิบัติงานจริง รวมถึงการสังเคราะห์องค์ความรู้
จากทั้งทางทฤษฎีและการด�ำเนินงานที่ผสมผสานกันเป็น
องค์ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานในระดับจังหวัด
และองค์กร และจัดท�ำเป็นชุดหนังสือสรรสาระองค์กร
แห่งความสุข จ�ำนวน 8 เรื่อง (จัดพิมพ์เรื่องละ 1,000 เล่ม
เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณะ และเผยแพร่ใน
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้ทาง
เว็บไซต์ www.happy-workplace.com) ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมกระบวนการด�ำเนินงานสร้างความสุขในองค์กร
และการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดท�ำสือ่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดที ศั น์ แอนิเมชัน่ โปสเตอร์
เป็นต้น ความรู้ต่างๆ ที่สังเคราะห์ขึ้น ได้มีการเผยแพร่ต่อ
กลุม่ เป้าหมาย ทัง้ แก่ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและองค์กร
รวมถึงการเผยแพร่ตอ่ สาธารณะในวงกว้างในหลายรูปแบบ
และช่องทาง ซึง่ ผลการติดตามการน�ำหนังสือชุดองค์ความ
รู้ไปใช้ พบว่า ภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับจังหวัด
และองค์กรมีความพึงพอใจ โดยมีความเห็นว่า ท�ำให้ได้รับ
ความรูใ้ หม่ ข้อคิด กรณีตวั อย่างทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้

ในการด�ำเนินงานได้ และมีการท�ำวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความ
รูใ้ หม่ในการขับเคลือ่ นงานองค์กรแห่งความสุข โดยส่งเสริม
ทัง้ การท�ำวิจยั ในลักษณะโครงการย่อยโดยคณะผูว้ จิ ยั และ
งานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร
แห่งความสุข นอกจากนี้ยังมีการจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยน
ข้ามพื้นที่/ข้ามองค์กร รวมถึงการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
ผ่านช่องทางการสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทาง
อีเมล และเฟซบุก๊ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสาร ความรูป้ ระสบการณ์ในการท�ำงานระหว่างกัน และ
ช่วยให้การสนับสนุนทางวิชาการในการขับเคลื่อนองค์กร
สุขภาวะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. อภิปรายผล

รูปแบบกลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กรที่พัฒนาขึ้นทั้งสามด้าน มีประสิทธิภาพในการส่ง
เสริมการท�ำงานขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะของภาคีเครือ
ข่าย โดยท�ำงานในลักษณะการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
กล่าวคือ กลไกด้านแกนน�ำหรือผูจ้ ดั การงานสร้างสุของค์กร
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจะมีความสามารถรอบด้านที่
ครอบคลุม ทั้งในการบริหารจัดการงาน คน และความรู้
ท�ำให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุบล จันทร์เพชร จุฑารัตน์ สะธรรมกิจ
และศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ (2556) ที่พบว่า การพัฒนาแกน
น�ำพนักงาน ท�ำให้แกนน�ำด�ำเนินการด้านการส่งเสริมสุข
ภาพพนักงานได้อย่างมั่นใจ สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นได้ ช่วยให้งานส่งเสริมสุขภาพพนักงานในสถาน
ประกอบการประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งการจัดกระบวนการ
เรียนรูใ้ ห้แกนน�ำของการวิจยั นี้ เป็นไปตามทฤษฎีการเรียน
รู้ของผู้ใหญ่ (Knowles, 1980) โดยออกแบบให้มีการน�ำ
ปัญหาในการท�ำงานมาเป็นประเด็นในการเรียนรู้ การ
ฝึกปฏิบัติ และการน�ำประสบการณ์ในการท�ำงานมาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ความรู้และทักษะเหล่านี้ ท�ำให้
แกนน�ำมีศักยภาพที่จ�ำเป็นในการขับเคลื่อนงาน สามารถ
ท�ำหน้าที่ตามบทบาทส�ำคัญของผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
(change agent) ที่จะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความคิด
เป็นผู้ช่วยให้เข้าใจและตระหนักในสถานการณ์ ช่วยให้ค�ำ
แนะน�ำแก้ไขปัญหาในกระบวนการท�ำงาน และมีความ
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สามารถในการเป็นผู้ประสานงานในด้านทรัพยากรต่างๆ
ที่ต้องการในการด�ำเนินงาน (Havelock, & Zlotolow,
1995) กระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการวิจัยที่
ออกแบบให้ทั้งผู้จัดการงานสร้างสุของค์กรระดับจังหวัด
และระดับองค์กรทีต่ อ้ งท�ำงานร่วมกันในพืน้ ที่ และผูจ้ ดั การ
งานสร้างสุของค์กรของโครงการวิจัยที่มีหน้าที่สนับสนุน
การขั บ เคลื่ อ นงานของโครงการระดั บ จั ง หวั ด ได้ ม าฝึ ก
อบรมร่วมกัน ด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่เข้มข้นและต่อ
เนื่อง ได้สร้างให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างความร่วมมือในการท�ำงานร่วม
กัน และมีการวางแผน ก�ำหนดเป้าหมายของการท�ำงาน
ร่วมกัน มีการพัฒนาศักยภาพระหว่างการท�ำงาน การร่วม
กันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทีม ได้ก่อให้เกิดความไว้วางใจ
ระหว่างกัน เมื่อร่วมกับกลไกด้านอื่น ท�ำให้การท�ำงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักของการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร ที่ต้องสร้างแกนน�ำพันธมิตร
ในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ที่มีความไว้วางใจระหว่าง
กัน (Kotter, 2013) ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญล�ำดับต้นๆ ในการ
ขับเคลื่อนงานให้ส�ำเร็จ
กลไกประการที่สอง ในด้านของการสนับสนุนทาง
วิชาการด้วยรูปแบบต่างๆ ทีห่ ลากหลายช่วยให้การพัฒนา
งาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการท�ำงาน สอดคล้องและ
ทันกับสถานการณ์ของโครงการระดับจังหวัดในแต่ละ
พื้นที่ โดยการท�ำงานร่วมกันในลักษณะของระบบพี่เลี้ยง
จะสามารถช่วยเพิ่ ม แรงจู ง ใจในการท� ำ งาน เสริมพลัง
สนับสนุนการด�ำเนินงาน ซึ่งมีผลต่อความส�ำเร็จในการขับ
เคลื่อนงานด้านสุขภาพและสังคม (Heath Social Care
Board, 2014) และการออกแบบการท�ำงานในระบบพี่
เลี้ยงที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การเสริมพลัง และ
การอภิปรายสะท้อนกลับร่วมกัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง จะเอื้อให้เกิดวัฒนธรรมการส่งเสริม
สนับสนุนการท�ำงาน และช่วยสร้างเครือข่าย อันเป็นสิ่ง
ส�ำคัญในการสร้างระบบพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ ซึ่งพบว่า จะ
ท�ำให้เกิดศักยภาพของคนท�ำงานและช่วยเพิม่ ประสิทธิผล
ในการท�ำงานด้านสุขภาพ (Canadian Coalition for
Global Health Research, 2007) และกลไกประการ
ที่สาม ในด้านของการพัฒนาองค์ความรู้จากการถอดบท
เรียนการปฏิบัติงานและการวิจัย จัดท�ำเป็นองค์ความรู้
36

เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับกลุ่มภาคีเครือข่าย
เป้าหมาย โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องต่อความต้องการ
และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน ทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนงาน เช่น การสร้างทีมงาน การสร้างผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น และเรื่องของการสร้างองค์กรสุข
ภาวะ เช่น เครื่องมือช่วยในงานสร้างสุขในองค์กร ตัวชี้วัด
องค์กรสุขภาวะต้นแบบ เป็นต้น ซึง่ นอกจากการสังเคราะห์
และจัดท�ำชุดองค์ความรู้ที่เน้นการผลิตจากบุคลากรของ
ทางคณะผู้วิจัยแล้ว ยังให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
ศักยภาพในการสังเคราะห์และผลิตองค์ความรู้ของภาคี
เครือข่ายในระดับจังหวัดและองค์กรเพือ่ ให้สามารถค้นหา
และสร้างองค์ความรูข้ องตนเอง จึงเป็นการจัดการความรูท้ ี่
ผสมผสานทั้งความรู้ฝังลึกและความรู้ภายนอก (Taeuchi
& Nonaka, 2004) อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของงานตาม
เป้าหมาย โดยองค์ความรู้ต่างๆ ที่สังเคราะห์ขึ้นและน�ำไป
ใช้ สามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการด�ำเนินงานของ
แกนน�ำ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ และเกิด
ความมั่นใจในการท�ำงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเวทีเรียนรู้ และผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อ
เป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วม
กันระหว่างแกนน�ำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเรียนรู้จาก
การท�ำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนี้ จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Silverman, 2003)
และยังก่อให้เกิดการพัฒนาความรูม้ าใช้ในการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดการท�ำงานบนฐานความรู้ ซึ่งจ�ำเป็น
อย่างมากส�ำหรับงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในภายนอก
อยู่เสมอ กลไกที่พัฒนาขึ้นนี้ ท�ำให้เกิดการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ซึง่ สอดคล้องกับหลักการส�ำคัญ
ประการหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรสุขภาวะที่
ต้องอาศัยการสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องจาก
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรสุขภาวะ (Lowe, 2004)
จะเห็ น ได้ ว ่ า กลไกทั้ ง สามด้ า นที่ ป ระสานการ
ท�ำงานไปพร้อมกัน ได้ช่วยยกระดับความส�ำเร็จของงาน
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และท�ำให้เกิดการขยายผลอ
อกไปในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดผลต่อเนื่องที่
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มากไปกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ เกิดการสร้างเครือข่าย
คนท�ำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่มีความรู้
ความช�ำนาญ ที่หลากหลาย กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่
ซึ่งในเวลาต่อมา ได้มีการจัดตั้งเป็น “สมาคมนักสร้างสุข
ภาวะองค์กร” ซึ่งยังมีการท�ำงานขับเคลื่อนองค์กรสุข
ภาวะและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
(สามารถดูรายละเอียดของสมาคมได้จากเว็บไซต์ www.
happyworkplacepromoter.org)

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

กลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพแกนน�ำ การสนับสนุน
ทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายเพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรสุขภาวะ
ในระดับจังหวัด และการพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่
ต่อภาคีเครือข่าย ซึ่งกลไกทั้งสามช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ในการด�ำเนินงานของพื้นที่และองค์กร จึงมีความส�ำคัญที่
หน่วยงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรจะสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนิน
การอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอแนะส�ำหรับการพัฒนา
กลไกในแต่ละด้าน ดังนี้
กลไกด้านแกนน�ำสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรควรมี
การพัฒนาแกนน�ำจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในระดับ
ส่วนกลางหรือภูมิภาค และระดับจังหวัดจากบุคลากร
ของโครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ ก รที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในพื้ น ที่ และแกนน� ำ ระดั บ องค์ ก รในพื้ น ที่ นั้ น ๆ เพื่ อ
ท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมในพื้นที่ โดยมีการออกแบบ
หลักสูตรการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับคุณลักษณะพืน้ ฐานของ
บุคลากร มีเนือ้ หาทีจ่ ำ� เป็นและทันต่อการเปลีย่ นแปลงของ
สถานการณ์ กลไกด้านการสนับสนุนทางวิชาการควรมี
การศึกษาบริบทและความต้องการของพื้นที่อย่างชัดเจน
และวางแผนออกแบบแนวทางการสนับสนุนให้สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทและความต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะ
พื้นที่ เน้นการสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้
เกี่ยวข้อง และกลไกด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ควรมีการ
ส่งเสริมการค้นหาความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนงาน มี
การสังเคราะห์องค์ความรู้ขึ้นมาจากการปฏิบัติงาน โดย
วางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบให้สอดแทรกบูรณาการ
ไปกับการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน และต้องให้ความส�ำคัญ
กับทั้งกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องใน

ทุกฝ่ายทุกระดับ และผลผลิตที่ออกมาเป็นชุดเนื้อหาองค์
ความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ใน
หลายรูปแบบ หลายช่องทาง รวมถึงทางสือ่ สังคมออนไลน์
กลไกทั้งสามด้านจะต้องมีส่งเสริมการท�ำงานร่วม
กัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนน�ำ คน
ท�ำงานที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนความรู้ที่สังเคราะห์มา
จากการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนทางวิชาการที่ท�ำให้
เกิดการน�ำความรู้ที่สร้างขึ้นนั้นกลับไปใช้ในการท�ำงาน
เกิดเป็นวงจรของการหมุนเกลียวยกระดับความรู้จากการ
ท�ำงาน เป็นกลไกทางวิชาการทีเ่ ข้มแข็งขึน้ ทัง้ ในด้านความ
รูแ้ ละเครือข่ายคนท�ำงานทีม่ กี ารด�ำเนินการต่อเนือ่ ง อันจะ
ท�ำให้เกิดการยกระดับและขยายผลการด�ำเนินงานองค์กร
สุขภาวะให้แพร่หลายในวงกว้าง ช่วยท�ำให้สังคมไทยเป็น
สังคมสุขภาวะต่อไป
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