
 

October 2010 | HR | MUMT 

บทเรียนจากการศึกษาดูงาน

Happy 
Workplace 
บริษัท NOK 

“การจะสรางความสขุตองตอบสนองความตองการพืน้ฐานของมนษุย” 
 

 
 

โครงการ ศกึษาดงูานหนวยงานตนแบบ 
ในการสรางความสขุในที่ทํางาน 

(บรษัิท เอน็ โอ เค  พรซีชัิน่ คอมโพเนนท 
(ประเทศไทย) จํากัด) 

จัดโดย หนวยพัฒนาบุคลากรและการเจาหนาท่ี         

สํานักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 

           คําพูดสั้น ๆ ที่ คุณสราวุฒิ พันธุชงค ประธานคณะกรรมการ
การจัดการความรู บ.เอ็น โอ เค พรีซิชั่น คอมโพเนนท (ประเทศไทย) 
จํากัด ไดกลาวในชวงการแนะนํา บ.NOK PCT ใหพวกเราทีมศึกษาดูงาน
จากคณะเทคนิคการแพทยไดรูจัก และเขาใจแนวคิดรวมถึงความเปนมา
ในการสรางองคกรแหงความสุข (Happy workplace) ของ บ.NOK PCT 
 

       จริงทีเดียววา การจะสรางตนแบบของการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูและมีความสุขไดนั้น คงไมมีองคกรใดปฏิเสธเรื่องการสนับสนุน
ทรัพยากรสําคัญที่มีบทบาทในการเปนสื่อนําความรูมีชีวิตอยาง “ทุน
มนุษย”  ทรัพยากรที่เรียกวา “ทุนมนุษย” นับเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญ
ขององคกรที่มีความหลากหลายในแงของการทําหนาที่เปนทั้งเครื่องจักร
มีชีวิตตามกลไกของการผลิต และยังเปนเครื่องจักรที่มีหัวใจและ
ความรูสึกที่ออนไหวไดงายที่จะสรางสรรคผลงานหรือทําลายความ
นาเชื่อถือและสรางภาพลักษณที่ไมดีใหกับองคกรไดตลอดเวลา 
         ดังนั้น การจะสรางองคกรแหงความสุข หรือ เนรมิตที่ทํางานให
เปนดังบานหลังที่สอง จึงมิใชเรื่องงาย แตไมไดยากเกินกวาที่เราจะทํา 
หากผูที่เกี่ยวของเขาใจพ้ืนฐานในเรื่องความตองการของมนุษยเสียกอน 
 การเลือกที่จะพาบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย ไปศึกษา
หนวยงานตนแบบในการสรางความสุขในที่ทํางาน ไมเพียงแตการเขามา
สัมผัสและเรียนรูในการเอาจริงเอาจังของทีมงาน บ.NOK ที่จะสรางองคกร
ของพวกเขาใหเปนบานหลังที่สองเทานั้น แตเราอาจจะเก็บเก่ียวประเด็น และ
ขอคิดสะกิดใจในบางเรื่องมารวมหัวกันสราง Happy Workplace ในที่ทํางาน
ของเราก็คงไมสายเกินไป หรืออยางนอยกลับจัดสรรความสุขของเราที่มีอยู
ใหเห็นภาพชัดมากข้ึน 

เร่ืองเลา HR 

จํานวนผูเขารวมโครงการฯ ๒๕ คน 

จากตวัแทนสวนงานดังนี ้
 

1.สํานักงานคณบด ี

2.สถานเวชศาสตรชันสูตร 

3.ศูนยเทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิคนานาชาติ 
4.ภาควิชาเคมีคลินิก 

5.ภาควิชารังสีเทคนิค 

6.ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยกุต 
7.ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลิกนิก 

8.หองสมุดคณะฯ 
 



 

  ตอบสนองความตองการสวนบคุคลจดุเริม่ของการเปน “ผูให” 
   

 

   

  รูความตองการ “คน” เพือ่การเอาใจใสและดูแล 
   

Hierarchy of human needs 
(Abraham Harold Maslow, April 1, 1908 – June 8, 1970) 

บ.NOK ไดประยุกตใชหลักทฤษฎีโดยนําตัวแบบความตองการของมนุษย 
Abraham Harold Maslow นักจิตวิทยาชื่อดังแหงอเมริกาเมื่อรอยกวาป มาสราง
โจทยและทิศทางเดินเพื่อสราง NOK ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยบริษัท ได
กําหนดตัวชีวัดอยางชัดเจนวา ระดับความตองการสวนใดที่เปนหนาที่ของบริษัท
จะจัดสรรใหแกพนักงานและความตองการระดับใดที่พนักงานแตละคนจะตอง
รับผิดชอบและสรรสรางดวยตนเอง ซึ่งสามารถสรุปไดวา 
ความตองการขั้นที่ 1 – 3 ไดแก ความตองการดานปจจัย 4 ความปลอดภัย 
ตลอดจนสรางความรักความผูกพันในการสรางความเปนครอบครัวเดียวกัน เปน
ส่ิงที่บริษัทจะตองตอบสนองใหไดเปนลําดับตนๆ สวน ความตองระดับที่ 4-5 
พนักงานทุกคนจะตองรับผิดชอบดวยตนเอง หมายความวา ความตองการใน
ดานคุณธรรม และความคิดสรางสรรคทุกคนสามารถสรางไดตลอดเวลา 
    นับวาทฤษฎีทางวิชาการที่เรา ๆ รูกันอยู หากสามารถนํามาปรับใหเขากับ  
      บริบทขององคกรและจัดการอยางจริงจัง เชื่อเลยวาไมมีทางลาสมัยในหาก
รูจักปรับใชใหเขากับบริบทที่ตนเปน  

 

        จะเห็นไดวา การมีที่ยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค   
ที่บริษัทไดจัดเอื้อในรูปลักษณของนโยบายที่สงตอผานระบบสวัสดิการก็ด ี
รวมถึงการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน NOK อยางเปนรูปธรรม 
นับเปนการตอบสนองความตองการในเบื้องตน ที่จะนําไปสูการสรางบาน
หลังที่ 2 ใหนาอยูมากยิ่งข้ึน 
 
         รูสึกชอบใจมากยิ่งข้ึนในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรทุกอยางที่
มีอยูใหเกิดประโยชนกลับคืนสูองคกร ยกตัวอยางเชน การจัดคัดแยกขยะ 
เพื่อนํามาสรางมูลคา และลดการใชจายภายในองคกร อีกทั้งยังเปนตัวอยาง
ที่เห็นไดชัดในเรื่องการรักษาส่ิงแวดลอมและการลดภาวะโลกรอนซึ่งสราง
ความเปนองคกรที่รับผิดชอบตอสังคมทั้งทางตรงและทางออมไดอีกดวย 
        
       นอกจากนี้ บ.NOK ยังไดใหความสําคัญกับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย และพนกังานทําความสะอาด (แมบาน) ที่เปน Outsource โดยการ
จัดสวัสดิการบางสวนเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหในฐานะเปนสวนหน่ึงของ
องคกร ดังเชน การจัดมอบโบนัสประจําป ใหกับพนักงานเหลานั้น เปนตน 
ส่ิงเหลานี้ไมอาจเรียกวาการซื้อใจ แตเปนความสวยงามของการอยูรวมกัน
แบบอยางพ่ึงพาอาศัยและไมนาแปลกใจเนื่องจากความเอื้ออาทรตอกันเปน
วัฒนธรรมของสังคมไทยที่สามารถสรางคืนกลับมาไดหากคิดวามันกําลังสูญ
หายไป... 

วนิัย คอื ปจจัยแหงคณุภาพ 

“Discipline is a Source of Quality” 

คาํขวญัของบรษิทั ประโยคสัน้ ๆ       

แตมคีวามหมาย ที่สะดดุตาและย้าํ

เตอืนใจใหกับพนักงานทกุคนไดปฏบิตัิ

ตามระเบยีบภายใตคาํขวญันั้นอยาง

เครงครดั เปนพันธสัญญาทีจ่ะนาํไปสู

การสรางองคกรใหมคีณุภาพอยาง

สมบูรณ 



 

 

 

 

HAPPY แบบมทีศิทาง 
 

 

 

 
 

ตัวอยางการจัดสรร
พ้ืนที่บางสวนให

เหมาะกับการสราง
บรรยากาศที่อบอุน 

เอ้ือตอการเรียนรูและ
ใชชีวิตอยูเสมือนบาน

หลังที่สองของ
พนักงาน 

 
ซ่ึงสิ่งตางๆ สามารถ

เชื่อมโยงใหเกดิ
ความสุขในดานตาง ๆ 

ตามองคประกอบ 
Happy ทั้ง 8 ดาน 

       องคกร 100 แหงก็มีลักษณะของความสุข 100 อยาง อาจจะมากหรือนอย
กวานั้น ข้ึนอยูกับบริบทของแตละองคกรและการใหความหมายที่มองคนละดาน
แตการจะบอกไดวาองคกรนั้นมีลักษณะที่เปนองคกรที่สามารถสรางความสุขได
อยางเปนรูปธรรมนั้น จะตองมีกรอบและทิศทางที่สามารถอธิบายใหเห็นลักษณะ
ของการจัดการที่ดีและนําไปสูการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ที่จับตองไดดวย
สายตาและความรูสึกท่ีมีความสุข 
       บ. NOK มีเหตุการณที่สรางความสุขใหกับองคกรของตนอยูแลวแตเมื่อนํามา
จัดกลุมตามกรอบ Happy workplace ของแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน 
(สสส.) จึงทําใหเห็นสัดสวนและองคประกอบของความสุขมีความโดดเดน 

“บางเหตุการณ สงัคมตองการ
คนคดินอกกรอบ แตกรอบที่

สรางสรรคที่สงัคมไดวางไวเราคง
ไมปฏเิสธทีจ่ะรวมสนบัสนุน” 

 

อาจมีบางคาํถามทีเ่กดิขึน้ใน
บางสถานการณที่ถกเถียงและ
ชวนใหผูคน “คดินอกกรอบ”  
แตหากจะมองกรอบของการ
สรางความสขุในองคกรวาเปน
การตดิกรอบในเชงิลบ กค็งนา
เสยีดายทีผู่นัน้ไมไดเหลียวแล

ดวยหัวใจที่จะสรางสรรค
ประโยชนใหกับผูอืน่ซึง่มี

หลากหลาย และมาอยูรวมกัน
ใน “บานหลังที ่2” 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสะทอนของเพือ่นผูเขารวม
ศกึษาดูงาน จากแบบสํารวจ

ความคดิเหน็ 
• สิ่งที่ไดเรยีนรูจากการศึกษาดงูาน 

“องคกรใหความสําคญัเกี่ยวกบัการจดัการความรู (Knowledge 
management :KM)” 
“NOK ใชระบบคุณภาพ เปนเครือ่งมอืในการดําเนินกิจกรรม และเชือ่มั่น
วาบุคลากรมคีวามสาํคัญและมีศักยภาพ” 
“มนีโยบายชดัเจน ปฏบิตัอิยางจรงิจงั และจรงิใจ” 
“นําทฤษฎมีาประยุกตใชใหเขากับบรบิทขององคกรไดด”ี 
“รบัฟงเสยีงของพนกังาน” 
“จัดการขยะเปนระบบดีมาก” 
“มกีระบวนการประชาสมัพันธ ผูรบัผดิชอบ และสรางความภาคภูมใิจ
ของพนักงาน ผาน Happy Workplace 
“คาํนึงถงึความสุขของพนักงานทกุคน ทุกระดบั” 
“ความสขุทัง้ 8 มปีระโยชนมากมายทัง้เจานายและลกูนอง” 
“ความสุขของพนักงานนําไปสูการเพิม่ผลผลติ” 
“วัฒนธรรมองคกรฉายภาพไดชดัเจน (วนิยั คอื ปจจยัแหงคุณภาพ)” 
“การใชทรพัยากรอยางคุมคา” 
 
 
จากการศึกษาดูงานครั้งนี้คงจะเปนคําถามที่พวกเราชาวคณะเทคนิคฯ 
จะตองนํามาปรับใชและประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูมาสรางองคกรแหง
ความสขุใหเกิดขึ้นกบับคุลากรของคณะฯ ทุกคน ตอไป 

• ขอเสนอแนะสาํหรับ     
การจัดกจิกรรมครัง้ตอไป 

“การประชาสมัพันธคดัเลอืกคน
เขารวมกจิกรรม” 

“กจิกรรมทีท่าํใหคนในองคกร
รูจักกันมากขึน้” 

“กจิกรรมทีท่าํใหคนมคีวาม
สามคัค”ี 

“จัดโครงการสะทอนปญหา
สวนตวัเพือ่ใหคณะฯ เพือ่ใหทุก
สวนหาแนวทางแกไขปญหา

รวมกัน” 
“หาสถาบันและองคกรอืน่ ๆ เพือ่
เรยีนรูและนาํมาพัฒนาตอไป” 

“สรางทมี HR เรว็ ๆ ศึกษาดูงาน
เยอะๆ AAR บอยๆ Implement 

project งาย ๆ  
MONITOR NO CONTROL 

 

           ขอขอบคุณ บริษัท เอ็น โอ เค พรีซิชั่น คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด 
           ขอขอบคุณขอมูลจาก www.nokpct.net  
          http://blog.maxincube.com/ 
          และ แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

วนิัย คือ ปจจัยแหงคุณภาพ 

“Discipline is a Source of Quality” 


