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 กวั่าทำศิวัรรษทีำ�ผ่่านมา สำานักสนับสนุนสุขภาวัะเด็ก เยาวัชน และครอบครัวั สำานักงานกองทุำนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) ได้ให้ควัามสำาคัญ และมุ่งเน้นการศึิกษาวิัจััยในประเด็นครอบครัวัไทำยภายใต้การ

เผ่ชิญหน้ากับควัามเปลี�ยนแปลงในมิติต่าง ๆ  ได้แก่ มิติสิ�งแวัดล้อม มิติเศิรษฐกิจั มิติสังคม มิติวััฒนธิรรม ควัามก้าวัหน้า

ทำางเทำคโนโลย ีและวิักฤติจัากโรคระบาด ซึั�งนับว่ัาเป็นสิ�งทีำ�ส่งผ่ลกระทำบต่อการดำาเนินชีวิัตของประชากร และครอบครัวั

ไทำย และส่งผ่ลให้ครอบครัวัไทำยมีสถานการณี์ทีำ�แตกต่างไปจัากอดีต สิ�งดังกล่าวัเป็นทีำ�มาของหนังส่อนวััตกรรม

สร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร จััดทำำาโดย สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล ซึั�งได้ถ่ายทำอด 

แนวัคิด ระบบ และประสบการณ์ี การดำาเนินโครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะของ

คนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย” ต่อเน่�องกับโครงการ “สร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขเพ่ั�อคนทำำางานองค์กร” 

อันมีเป้าหมายสำาคัญในการสร้างการเปลี�ยนแปลงจัากนโยบายสู่การปฏิิบติัและจัากการปฏิิบัติไปเป็นนโยบาย เกิดเป็น

“นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” นำาไปใช้เป็นวิัถีปฏิิบัติ “ครอบครัวัมีสุข” และขยายผ่ลไปยัง

ภาคีเคร่อข่ายองค์กรทุำกภาคส่วัน ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทำองค์กร และวััฒนธิรรมองค์กร เพ่ั�อ

ควัามอย่างยั�งย่นต่อไป

 คณีะผู้่จััดทำำา ขอขอบคุณีสำานักสนับสนุนสุขภาวัะเด็ก เยาวัชน และครอบครัวั สำานักงานกองทุำนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) ทีำ�มอบควัามไวั้วัางใจัและให้การสนับสนุนการดำาเนินงานอย่างต่อเน่�องมาโดยตลอด 

รวัมถึงขอขอบคุณีองค์กรภาคี และผู่้มีส่วันเกี�ยวัข้องทุำกภาคส่วันในการดำาเนินงาน นับตั�งแต่เริ�มต้นด้วัยดีเสมอมา

ซึั�งทุำกท่ำานเป็นพัลังสำาคัญของการดำาเนนิงานจันประสบผ่ลสำาเร็จัอยา่งมีประสิทำธิิภาพัและประสทิำธิิผ่ล บรรลเุป้าหมาย 

“ครอบครัวัมีสุข คนทำำางานมั�นคง องค์กรมั�งคั�ง”

กิิตติกิรรมประกิาศ

คณะผู้้้จััดทำำา

สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม

มหาวิัทำยาลัยมหิดล

มีนาคม 2564
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 หนังส่อ “นวััตกรรมสรา้งเสริมครอบครวััมีสุขคนทำำางานองคก์ร” นำาเสนอรปูแบบใหม ่ทีำ�มีแนวัคิดและระบบ

เป็นองค์ควัามรู้ กลไก และกระบวันการ การขับเคล่�อนครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขคนทำำางานองค์กรแบบครบวังจัร 

สามารถนำาไปปฏิิบัติเพ่ั�อบรรลุตามเป้าหมายได้ทัำนทีำ รวัมถึง สามารถใช้เป็นวิัถีปฏิิบัติในการรับม่อกับการเปลี�ยนแปลง

อย่างสิ�นเชิง (Disruption) ในยุคทีำ�เทำคโนโลยีพััฒนาก้าวัลำ�า มุมมองวิัธีิคิดแบบคนรุ่นใหม่ทีำ�ไม่เช่�อมุมมองเดิมอีกต่อไป 

ยุคทีำ�การเข้าถึงข้อมูล ข่าวัสาร และ บริการต่าง ๆ เต็มไปด้วัยควัามสะดวัก รวัดเร็วั และง่ายดาย ข้อสำาคัญ เป็นยุคทีำ� 

วิักฤติทุำกประเภทำ สามารถเกิดขึ�นได้ตลอดเวัลา 

 หนังส่อ “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” ตกผ่ลึกจัากการดำาเนินโครงการ

มาอย่างต่อเน่�อง 2 ระยะ ตลอด 3 ปี (ระยะทีำ� 1: พั.ศิ. 2560 – 2561 และ ระยะทีำ� 2: พั.ศิ. 2561 – 2563) บรรลุเป็น 

“รูปแบบการสร้างเสริมองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข” ทีำ�ผ่สมผ่สานอย่างกลมกล่นระหว่ัาง องค์ควัามรู้และกระบวันทัำศิน์

รวัมถึง พัฤติกรรมเดิม กับ แนวัคิดและระบบใหม่ ทีำ�มีนิยามควัามหมายและองค์ประกอบทีำ�วััดผ่ลได้อย่างเป็นรูปธิรรม

ชัดเจัน ตลอดจันมีเน่�อหาทีำ�กระชับง่ายต่อการเข้าใจัและเข้าถึง สามารถใช้กระบวันการและขั�นตอนการสร้างเสริม 

“ครอบครวััมีสุข”  ไปดำาเนนิงานผ่่านกลไกตา่ง ๆ  ทัำ�งในองคก์รและครอบครวัั เกิดผ่ลสำาเร็จัตรงตามควัามตอ้งการของ

ตนเอง ครอบครัวั และ องค์กร

 สสส. เช่�อว่ัา หนังส่อเล่มนี� เป็นการเสริมพัลังบุคคลและองค์กรทุำกภาคส่วันให้มีขีดควัามสามารถสร้าง 

“ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานให้มีควัามอบอุ่น เข้มแข็ง สงบสุข และ พัอเพีัยง ควับคู่ไปกับการสร้างเสริมผ่ลิตภาพั

ขององค์กร แนวัคิดและวิัธีิปฏิิบัติทีำ�มีแบบแผ่นเป็นระบบเป็นขั�นเป็นตอนในการขับเคล่�อนการสร้างเสริม “ครอบครัวั

มีสุข” เสม่อนการลงเสาหลักเป็นฐานทีำ�เข้มแข็งให้กับองค์กรและสังคม นอกเหน่อจัากนี� ยังสามารถถ่ายทำอดเป็น

วิัถีปฏิิบัติ “ครอบครัวัมีสุข” กระจัายไปยังภาคีในการช่วัยสร้างครอบครัวั สังคม และสภาพัแวัดล้อมแห่งสุขภาวัะ

ให้เกิดขึ�นอย่างอย่างต่อเน่�องเป็นวังกว้ัาง

คำำานิิยม

ณัฐยา บุญภัักดี

ผู้่อำานวัยการสำานักสนับสนุนสุขภาวัะเด็ก เยาวัชน และครอบครัวั

สำานักงานกองทุำนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) 

มีนาคม 2564 
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 ครอบครัวัในสังคมไทำยปัจัจุับัน เผ่ชิญกับการเปลี�ยนแปลงทัำ�งจัากสิ�งแวัดล้อมด้านเศิรษฐกิจั สังคม วััฒนธิรรม 

และเทำคโนโลย ีซึั�งส่งผ่ลกระทำบทำำาให้ครอบครัวัมีรูปแบบหลากหลายมากขึ�น มีโครงสร้างและบทำบาทำหนา้ทีำ�เปลี�ยนไป 

อีกทัำ�งกระทำบต่อควัามสัมพัันธ์ิระหว่ัางสมาชิกอีกด้วัย สถาบันครอบครัวัจึังมีควัามเปราะบางและอ่อนแอ โดยเฉพัาะ

อย่างยิ�ง การเกิดวิักฤติการแพัร่ระบาดโควิัด 19 ส่งผ่ลกระทำบรุนแรงต่อภาคเศิรษฐกิจัทัำ�วัโลก และแน่นอน ย่อมส่งผ่ล

สะเท่ำอนถึงภาคแรงงานและคนทำำางานทีำ�เป็นกำาลังหลักของครอบครัวัและการพััฒนาประเทำศิ

 สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำานักสนับสนุนสุขภาวัะเด็ก เยาวัชน 

และครอบครัวั สำานักงานกองทุำนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) ได้ร่วัมกันขับเคล่�อนการสร้างเสริมครอบครัวั

อบอุ่นและมสุีขของคนทำำางานในองค์กร อย่างต่อเน่�อง ระหว่ัาง ปี พั.ศิ. 2561 – 2563 โดยพััฒนาแนวัคดิและกระบวันการ

การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข การสร้างเคร่�องม่อสำารวัจัครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข การพััฒนาศัิกยภาพั

นักสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข การสร้าง “องค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข” การสร้างระบบพีั�เลี�ยงครอบครัวัมีสุข

และการติดตามประเมินผ่ลสำาเร็จั ทำำาให้องค์กรสามารถดำาเนินงานสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขได้ด้วัยตนเอง 

ตลอดจัน การเผ่ยแพัร่องค์ควัามรู้ แนวัคิด และระบบ การสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์กร ทัำ�งเชิงวิัชาการ 

เชิงนโยบาย และเชิงบริหารจััดการ ขยายผ่ลสู่คนทำำางาน และภาคีองค์กรทุำกภาคส่วันทัำ�วัประเทำศิ

 สถาบนัวิัจััยประชากรและสงัคม  ไดร้วับรวัมเน่�อหาจััดทำำาเป็นหนังส่อ “นวััตกรรมสรา้งเสริมครอบครวััมีสุข

คนทำำางานองค์กร” เพ่ั�อใช้เป็นแนวัคิดและระบบในการสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข” ผ่่านกลไกภายในและภายนอก

องค์กร อาทิำ ผู่้บริหารองค์กร นักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข องค์กรพีั�เลี�ยง ซึั�งล้วันมีบทำบาทำสำาคัญต่อควัามสำาเร็จั
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คำำานิำา

รองศิาสตราจัารย์ ดร.อารี จัำาปากลาย

ผู้่อำานวัยการสถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล
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This book entitled “Innovatively Enhancing Happy Family in a Workplace” has been written to 

illustrate the concept, mechanics, driving force as well as empirical results of the Research and 

Development carried out between 2018 – 2020. Consequently, the findings have resulted in the 

Innovation to enhance Happy Family. It is hoped that this would be beneficial to all related work-

place networks and other organisations by extending this concept towards hosting appropriate 

activities to promote Happy Family within workplaces.

There are three main parts in this book. Part 1 discusses the two-stage origin of “Enhancing Happy 

Family Innovation in a Workplace” Stage 1 is laying the foundation of “Harmony Family” and Stage 

2 extends that into “Happy Family” which subsequently leads to Part 2: “Innovatively Enhancing 

Happy Family in a Workplace. Lastly, Part 3 elaborates on how all “Happy Family Members in 

a Workplace” adapt the concept of “Innovatively Enhancing Happy Family in a Workplace” to 

encounter COVID-19 pandemic.

Part 1: The origin of “Innovatively Enhancing Happy Family in a Workplace”, is presented into 

2 stages, Stage 1 is involving findings on the Research and Development Strategy entitled “Moving 

forward: Harmony Family to Happy Family for Employed People” which conducted in 2018 and 

Stage 2 is sharing key results on the Research and Development Strategy entitled “Promotion for 

Happy Family in a Workplace” conducted during 2019 – 2020. Both researches were operated by 

Institute for Population and Social Research, Mahidol University supported by Thai Health Promo-

tion Foundation. 

Stage 1 “Enhancing Harmony Family in a Workplace” presents the concept and mechanics of 

structuring “Harmony Family” by applying HAPPINOMETER MODEL: Happiness Combination Design. 

Through this model, these target workplaces of both researches have been transformed into “Happy 

Workplace” before further developed into “Harmony Family in a Workplace”. The HAPPIINOMETER 

MODEL is created by Institute for Population and Social Research, Mahidol University supported by 

Thai Health Promotion Foundation since 2011.   

The concept of enhancing “Harmony Family in a Workplace” consists of “Stable Worker” “Wealthy 

Workplace” being driven by 4 parts namely, input, process, output and feedback. Taking that into 

practice leads to the main driving force in achieving “Harmony Family in a Workplace” which 

consists of 6 stages (1) creating a tool “Harmony Family Questionnaire” (2) surveying the situation 

of “Harmony Family” (3) arranging short course training to develop “Harmony Family Agent” and 

educate them to be able to create “Harmony Family Action Plan” (4) hands-on, practical sessions 

for Harmony Family Agents to track and evaluate activities carried out according to action plan in 

order to achieve the targets within specified timeframe (5) selecting “Harmony Family Model in a 

Workplace” and (6) organising “Happy Family Award 2019”.

Executive Summary
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Final findings from this stage enable us to establish the concept and system, gather up to date 

valuable data, obtain pioneer “Harmony Family in a Workplace” as well as select a total of 3 winners 

of “Happy Family Award 2019” which are outstanding, the “Good, Better and Best practice” with 

entries from both private and public sectors.

At Stage 1, there are 3 main components of enhancing “Harmony family in a Workplace” which 

are “Strength”, “Warmth” and “Peace”.

Stage 2 “Promotion for Happy Family in a Workplace” is where “Harmony Family” becomes “Happy 

Family”. The existing 3 main components (Strength, Warmth and Peace) have been further developed 

to have an additional 4th component namely, Sufficiency.

The original mechanics to drive and enhance “Harmony Family” with 6 steps have now been further 

enhanced to have 10 steps which are (1) modifying “Harmony Family Questionnaire” to “Happy 

Family Questionnaire” (2) surveying the situation of “Happy Family” (3) extracting lesson learned 

from Harmony Family to Happy Family with 20 pioneer “Happy Family Model” (4) introducing “mentor” 

system (5) organising short course training “Enhancing Happy Family Agent” (6) expanding network 

of “Happy Family Models” (7) organising exhibition and holding a press conference on “Happy 

Family in Thai Society” (8) organising an annual “Happy Family Model Contest” (9) establishing 

academic, policy and management data source and (10) monitoring and evaluating “Enhancing 

Harmony Family Model” into “Well-being Family”.

A final conclusion is drawn such that the concept of enhancing Happy Family is formed. Moreover, 

a system to enhance Happy Family in a Workplace, reference of “Happy Family situation”, 

“Mentoring system”, happy family agents scheme, action plan for enhancing happy family as well as

academic learning and sharing platforms are formed.

Part 2 “Pathway to Innovate Happy Family in a Workplace” is a presentation of refinement of 

thoughts from the concept, knowledge, system and outcome of transitioning “Harmony Family 

towards Happy Family in a Workplace” to the “Innovation” of Happy Family in a Workplace”.

“Innovation of Happy Family in a Workplace” originates from 3 main concepts (1) concept of 

developing family institution Department of Women’s Affairs and Family Development together with 

operational guidelines of National Economics and Social Development and Plan. Their main focus 

is to develop family institution by complying with and maximizing Warm Family Index which leads 

to strong family bond meaning that there is a good relationship and potential within the family, 

family members have good quality of life and the family are secure and stable in all aspects (2) 

concept of “Enhancing Harmony Family in a Workplace” such as “Stable Worker” and “Wealthy 

Workplace” and (3) concept of “Enhancing Happy Family in a Workplace” such as “Happy Family” 

“Stable Worker” and “Wealthy Workplace”.
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Final findings from this stage enable us to establish the concept and system, gather up to date 

valuable data, obtain pioneer “Harmony Family in a Workplace” as well as select a total of 3 winners

of “Happy Family Award 2019” which are outstanding, the “Good, Better and Best practice” with 

entries from both private and public sectors.

At Stage 1, there are 3 main components of enhancing “Harmony family in a Workplace” which 

are “Strength”, “Warmth” and “Peace”.

Stage 2 “Promotion for Happy Family in a Workplace” is where “Harmony Family” becomes “Happy 

Family”. The existing 3 main components (Strength, Warmth and Peace) have been further developed

to have an additional 4th component namely, Sufficiency.

The original mechanics to drive and enhance “Harmony Family” with 6 steps have now been further 

enhanced to have 10 steps which are (1) modifying “Harmony Family Questionnaire” to “Happy 

Family Questionnaire” (2) surveying the situation of “Happy Family” (3) extracting lesson learned 

from Harmony Family to Happy Family with 20 pioneer “Happy Family Model” (4) introducing

“mentor” system (5) organising short course training “Enhancing Happy Family Agent” (6) expanding

network of “Happy Family Models” (7) organising exhibition and holding a press conference on “Happy

Family in Thai Society” (8) organising an annual “Happy Family Model Contest” (9) establishing

academic, policy and management data source and (10) monitoring and evaluating “Enhancing 

Harmony Family Model” into “Well-being Family”.

A final conclusion is drawn such that the concept of enhancing Happy Family is formed. Moreover, 

a system to enhance Happy Family in a Workplace, reference of “Happy Family situation”, “Mentoring

system”, happy family agents scheme, action plan for enhancing happy family as well as academic 

learning and sharing platforms are formed.

Part 2 “Pathway to Innovate Happy Family in a Workplace” is a presentation of refinement of 

thoughts from the concept, knowledge, system and outcome of transitioning “Harmony Family 

towards Happy Family in a Workplace” to the “Innovation” of Happy Family in a Workplace”.

“Innovation of Happy Family in a Workplace” originates from 3 main concepts (1) concept of 

developing family institution Department of Women’s Affairs and Family Development together with 

operational guidelines of National Economics and Social Development and Plan. Their main focus 

is to develop family institution by complying with and maximizing Warm Family Index which leads 

to strong family bond meaning that there is a good relationship and potential within the family, 

family members have good quality of life and the family are secure and stable in all aspects (2) 

concept of “Enhancing Harmony Family in a Workplace” such as “Stable Worker” and “Wealthy 

Workplace” and (3) concept of “Enhancing Happy Family in a Workplace” such as “Happy Family” 

“Stable Worker” and “Wealthy Workplace”.
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The driving force of “Innovatively Enhancing Happy Family in a Workplace” has 9 steps and 3 criteria. 

The 9 steps are (1) investigating and diagnosis of “Happy Family” as ‘based-line data’ from the first 

round survey (2) forming working team and person in charge (3) promoting and communicating to 

everyone in the workplace (4) organising a hands-on workshop “Knowledge Management to Enhance 

Happy Family in a Workplace in order to create “Happy Family Agent” (5) practice exercising the 

knowledge and skills in accordance to “Innovation of Happy Family Model” (6) inspiring others in 

the workplace (7) transferring knowledge and potential (8) investigating and diagnosis of “Happy 

Family” as ‘Ended-line data’ from the final round survey and (9) extending the model into happy 

workplace network and other organisations. The three criteria to select “Happy Family Agent” are 

(1) have good interpersonal skills, widely accepted within department and organization (2) actively 

taking part in “Happy Family” activities (3) motivational, likes to do things for society and enthusiastic. 

Part 3 “Happy Family and COVID-19 Pandemic”. The project entitled “Promotion for Happy 

Family in Workplace” has implemented an urgent survey about COVID-19 in order for families of the 

workers in all industrial sectors to cope with the COVID-19 pandemic. “Happy Family Absorption”

has been convert automatically to “Happy Family Vaccine” which acts as an immune system for 

corporate workers and their family. The main attributes are readiness to cope the situation of 

COVID-19 Pandemic, strength to fight unforeseen circumstances, participate to solve problems 

and ability to quickly adapt to consequences to COVID-19. Careful plans and considerations have 

been put in place making use of knowledge from various sources as well as being able to ask for 

help from other families within the community and vice versa.

An interesting fact has been reported from visiting businesses after COVID-19 pandemic in that 

many businesses have applied “strength vaccine” “warm vaccine” and “sufficiency vaccine” in 

order to gain strength to face diversity. As a result, these businesses were able to survive making 

use of Happy Workplace culture together with Happy Family ethics. This creates immunity within 

the community against the pandemic adjusting every aspects of the people lives to cope with 

the new normal.

The book “Innovatively Enhancing Happy Family in a Workplace” has been created by the project 

entitled “Promotion for Happy Family in Workplace”, conducted by Institute for Population and 

Social Research, Mahidol University supported by Thai Health Promotion Foundation. It is intended 

that this book is to be published and distributed to be used in public for the benefit of “Workers” 

“Family of Workers” and “workplaces” in all sectors with below principle……..

“The paradigm, practice, driving force and tools for implementing and measuring the real successful 

outcomes will lead to the enhancement of happy family. It is a challenge to turn this into reality in 

order to make a change towards the ultimate goal. Innovation of Enhancing Happy Family Model 

is for all affiliated parties within the network. Its purpose is to be applied to be used extensively 

and continuously within the context of each organization culture. 
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 หนังส่อ “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” จััดทำำาขึ�นเพ่ั�อนำาเสนอแนวัคิด กลไก และ

กระบวันการขับเคล่�อน ตลอดจันผ่ลลัพัธ์ิเชิงประจัักษ์ทีำ�ได้จัากการดำาเนินงานระหว่ัางปี พั.ศิ. 2561 - 2563 จันเกิดเป็น

นวััตกรรมของการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข ประโยชน์ของหนังส่อเล่มนี� องค์กรทุำกภาคส่วันสามารถนำาไปใช้ต่อยอด

การทำำากิจักรรมเพ่ั�อสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขในหน่วัยงานได้ทัำนทีำ

 เน่�อหา “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” ประกอบด้วัย 3 ส่วันหลัก ค่อ ส่วันทีำ� 1 

นำาเสนอให้เห็นทีำ�มา 2 ระยะ ของ “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” ได้แก่ ระยะทีำ� 1 เป็นการ

สร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” และ ระยะทีำ� 2 ต่อยอดจัาก “ครอบครัวัอบอุ่น” ไปสู่ “ครอบครัวัมีสุข” จันกลายเป็น 

ส่วันทีำ� 2 ค่อ “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร”  สุดท้ำาย ส่วันทีำ� 3 ชี�ให้เห็นว่ัา เม่�อ “ครอบครัวั

มีสุขคนทำำางานองค์กร” ต้องเผ่ชิญหน้ากับสถานการณ์ีโควิัด - 19 แล้วั ได้ประยุกต์ แนวัคิดและระบบ “นวััตกรรมสร้าง

เสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” ไปเผ่ชิญหน้ากับสถานการณ์ีโควิัด 19 อย่างไร 

 ส่วันทีำ� 1 “ก่อนจัะมาเป็นนวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” นำาเสนอเป็น 2 ระยะ 

ระยะทีำ� 1 เป็น “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์กร” เป็นผ่ลการศึิกษาจัาก โครงการ “การสร้างเสริม

ครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะ” ปี พั.ศิ. 2560 และ ระยะทีำ� 2 เป็นผ่ลการศึิกษาจัาก โครงการ “การสร้าง

เสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขคนทำำางานองค์กร” ปี พั.ศิ. 2561 – 2562  ทัำ�ง 2 โครงการนี� ได้รับการสนับสนุนจัาก 

สำานักสนับสนุนสุขภาวัะเด็ก เยาวัชน และครอบครัวั สำานักงานกองทุำนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.)    

 ระยะทีำ� 1 “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์กร” นำาเสนอแนวัคิด และ กระบวันการ “สร้างเสริม

“ครอบครัวัอบอุ่น” โดยชี�ให้เห็นว่ัา แนวัคิดและกระบวันการ “สร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์กรประยกุต์

ใช้แฮปปีโนมิเตอร์โมเดล: รูปแบบรวัมสุข (HAPPINOMETER MODEL: Happiness Combination Design) ซึั�งเป็น

รูปแบบทีำ�องค์กรเหล่านี� ได้รับการพััฒนาให้เป็น “องค์กรแห่งควัามสุข” มาก่อนทีำ�จัะได้รับการพััฒนาต่อยอดเป็น 

“ครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์กร” HAPPINOMETER MODEL ดำาเนินการโดย สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม 

มหาวิัทำยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำานักสนับสนุนสุขภาวัะองค์กร สำานักงานกองทุำนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั 

(สสส.) มาตั�งแต่ ปี พั.ศิ. 2554 และ ใช้ต่อเน่�องมาจันถึงปัจัจุับัน 

 แนวัทำางการสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์กร ประกอบด้วัย แนวัคิด “คนทำำางานมั�นคง” 

“องค์กรมั�งคั�ง” และขับเคล่�อน ด้วัยระบบ ทีำ�ประกอบด้วัย 4 ประเด็น อาทิำ ปัจัจััยนำาเข้า (Input) กระบวันการ

(Process) ผ่ลผ่ลิต (Output) และข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เม่�อนำาแนวัคิดและระบบไปสู่การปฏิิบัติก็จัะชี�ให้เห็นว่ัา

ระบบทีำ�จัะทำำาใหเ้กิดประสทิำธิิภาพัและประสทิำธิิผ่ลในการ สรา้งเสรมิ “ครอบครวััอบอุ่นคนทำำางานองคก์ร” ประกอบดว้ัย 

กลไก ทีำ�เป็นส่วันสำาคัญในการขับเคล่�อนกิจักรรมการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นให้มีควัามต่อเน่�อง และได้ผ่ลลัพัธ์ิเชิง

ประจัักษ์ และกระบวันการทีำ�แสดง 6 ขั�นตอน ในการดำาเนินกิจักรรมสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น เริ�มตั�งแต่ (1) สร้าง

เคร่�องม่อ “แบบทำดสอบครอบครัวัอบอุ่น” (2) สำารวัจัสถานการณี์ “ครอบครัวัอบอุ่น” (3) ฝึึกอบรมระยะสั�นเพ่ั�อ

สร้าง “นักสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” ฝึึกปฏิิบัติ “นักสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” ให้นำาข้อมูลพ่ั�นฐาน ทีำ�ได้จัากการ

สำารวัจั “สถานการณ์ีครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์กรมาใช้วิันิจัฉัยปัญหาเพ่ั�อนำาไปบริหารจััดการ ด้วัยการเขียน

เป็น “แผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” (4) ฝึึกปฏิิบัติให้ นักสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” สามารถติดตาม

ประเมินผ่ลกิจักรรม/ แผ่นปฏิิบัติการ เพ่ั�อบรรลุผ่ลตามเป้าหมายและระยะเวัลาทีำ�กำาหนด (5) นำาเข้าสู่กระบวันการ

คัดเล่อก “องค์กรต้นแบบครอบครัวัอบอุ่น” และ (6) การจััดประกวัด รางวััล “ครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561: Happy 

Family Award 2018”

 จัากนั�น สรุปเป็น ผ่ลสำาเร็จัสุดท้ำายทีำ�ได้จัากการขับเคล่�อนการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น ค่อ ได้แนวัคิด 

ระบบ ได้ข้อมูลสถานการณ์ีครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์กร ทีำ�สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ และได้องค์กรต้นแบบ

ครอบครัวัอบอุ่น รวัมถึง องค์กรทีำ�ได้รับรางวััลประกวัด “ครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561: Happy Family Award 

2018” จัำานวัน 3 รางวััล ได้แก่ รางวััลประเภทำ ดีเด่น ดีมาก และ ดี ซึั�งมีทัำ�งองค์กรภาครัฐ รัฐวิัสาหกิจั เอกชน วิัสาหกิจั

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิัสาหกิจัชุมชน

บทสรุปผู้้�บริหาร

ร
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อยา่งไรก็ตาม ในระยะทีำ� 1 ของการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์กร องค์ประกอบของ “ครอบครัวัอบอุ่น” 

ในระยะทีำ� 1 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ “ควัามเข้มแข็ง” “ควัามอบอุ่น” และ “ควัามสงบสุข” 

 ระยะทีำ� 2 การสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” เปรียบเสม่อนการขยายผ่ล จัากการสร้างเสริม 

“ครอบครัวัอบอุ่น” ไปสู่ “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์กร ในประเด็นแรก ระยะทีำ� 2 นี� มีการพััฒนาองค์ประกอบ 

จัาก “ครอบครัวัอบอุ่น” ทีำ�มี 3 องค์ประกอบ เป็น ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร ทีำ�มี 4 องค์ประกอบ ค่อ เพิั�มจัาก 

3 องค์ประกอบเดิมของ “ครอบครัวัอบอุ่น ค่อ “ควัามเข้มแข็ง” “ควัามอบอุ่น” และ “ควัามสงบสุข” เพิั�มอีก 1 

องค์ประกอบค่อ “ควัามพัอเพีัยง”

 แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองคก์ร ได้แก่ “ครอบครัวัมีสุข” “คนทำำางานมั�นคง” “องค์กร

มั�งคั�ง”  และ ขับเคล่�อน “ครอบครัวัมีสุข” ด้วัยระบบ ทีำ�ประกอบด้วัย กลไกและกระบวันการ การขับเคล่�อนการสร้าง

เสริมครอบครัวัมีสุข ซึั�งปรับเพิั�มจัาก ระบบการขับเคล่�อน การสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” ทีำ�มี 6 ขั�นตอน เพิั�มเป็น 

10 ขั�นตอน ในการสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร ได้แก่ (1) การปรับแบบสอบถาม จัาก “แบบสอบถาม

ครอบครัวัอบอุ่น” เป็น “แบบสอบถามครอบครัวัมีสุข” (2) การสำารวัจัสถานการณ์ี “ครอบครัวัมีสุข” (3) การถอด

บทำเรียนการเสริมสร้างครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัมีสุข ใน “20 องค์กรต้นแบบ” (4) การสร้างระบบ “พีั�เลี�ยง” 

(5) การจััดการฝึึกอบรมระยะสั�น “การเสริมสร้างนักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” (6) การขยายภาคีเคร่อข่าย 

“ครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” (7) การจััดนิทำรรศิการพัร้อมกับการแถลงข่าวั “ครอบครัวัมีสุขในสังคมไทำย” (8) การจััด

ประกวัดโมเดล “ครอบครัวัมีสุขต้นแบบประจัำาปี”  (9) การสร้างแหล่งข้อมูลเชิงวิัชาการ เชิงนโยบาย และ เชิงบริหาร

จััดการ และ (10) การติดตามประเมิน “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นต้นแบบ” ไปสู่ “ครอบครัวัสุขภาวัะ” 

 จัากนั�น สรุปเป็น ผ่ลสำาเร็จัสุดท้ำาย ได้แก่ แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข ระบบการสร้างเสริมครอบครัวั

มีสุขคนทำำางานองค์กร ค่าเทีำยบเคียงภาพัรวัมสถานการณ์ี “ครอบครัวัมีสุข” ระบบ “ระบบพีั�เลี�ยง” หลักสูตรนักสร้าง

เสริมครอบครัวัมีสุขและแผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข ได้ “องค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข” และผ่ลงาน

วิัชาการ

 ส่วันทีำ� 2 “นวััตกรรมสร้างเสริม ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” เป็นการนำาเสนอการตกผ่ลึก จัากแนวัคิด

และระบบการขับเคล่�อน ทัำ�ง “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์กร” ผ่สมผ่สานกับ แนวัคิดและระบบการ

ขับเคล่�อน “การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” แสดงการรวับรวัมองค์ควัามรู้ ระบบ และ ผ่ลลัพัธ์ิการ

เปลี�ยนแปลงทีำ�ได้จัาก การสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” เกิดเป็น “นวััตกรรม

ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร”

 “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” มาจัาก 3 แนวัคิด ได้แก่ (1) แนวัคิดการพััฒนา

สถาบนัครอบครวัั กรมกจิัการสตรแีละสถาบนัครอบครวัั สอดคลอ้งไปกบัแนวัทำางการดำาเนนิงานของนโยบายและแผ่น

พััฒนาเศิรษฐกิจัและสังคมแห่งชาติ ทีำ�มีแนวัทำางการพััฒนาอย่างต่อเน่�องและมีทิำศิทำางมาโดยตลอด ในด้านการพััฒนา

สถาบันครอบครัวั ค่อ ดัชนีวััดครอบครัวัอบอุ่นให้มีค่าคะแนนทีำ�ดีขึ�น ส่งเสริมให้เกิดควัามเข้มแข็งของครอบครัวั ได้แก่ 

ครอบครวััมีศัิกยภาพัและมสัีมพัันธิภาพัทีำ�ดี สมาชกิในครอบครวััมีคุณีภาพัชวิีัตทีำ�ดีขึ�น และครอบครวััมีหลักประกนัควัาม

มั�นคงในทุำกด้าน (2) แนวัคิด “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์กร” ได้แก่ “คนทำำางานมั�นคง” “องค์กร

มั�งคั�ง” และ (3) แนวัคิด “การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร ได้แก่ “ครอบครัวัมีสุข” “คนทำำางานมั�นคง” 

“องค์กรมั�งคั�ง” 

 ระบบการขับเคล่�อน “นวััตกรรมการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” มีกลไกการทำำางาน 

9 ขั�นตอน 3 เง่�อนไข ดังนี� กลไกการทำำางาน 9 ขั�นตอน ได้แก่ (1) สำารวัจัและวิันิจัฉัยอาการ “ครอบครัวัมีสุข” 

(2) จััดตั�งคณีะทำำางานหร่อผู้่รับผิ่ดชอบหลัก (3) ประชาสัมพัันธ์ิ ส่�อสารให้ทุำกคนในองค์กรรับทำราบ (4) จััดอบรมเชิง

ปฏิิบัติการหลักสูตร “การบริหารจััดการควัามรู้สู่การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขต้นแบบคนทำำางานในองคก์ร” เพ่ั�อสร้าง 

“นักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” (5) ฝึึกปฏิิบัติควัามสามารถในการใช้ควัามรู้ควัามเข้าใจั และ ทัำกษะการปฏิิบัติตาม

แนวัคิดและการขับเคล่�อนด้วัย “นวััตกรรมครอบครัวัมีสุขต้นแบบ”
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(6) สร้างแรงบันดาลใจั (7) ถ่ายทำอดองค์ควัามรู้และศัิกยภาพั (8) สำารวัจัและวิันิจัฉัยอาการ ครั�งทีำ� 2  และ (9) ขยายผ่ล

ในกลุ่มภาคีเคร่อข่าย สำาหรับ กลไก 3 เง่�อนไข ได้แก่ เกณีฑ์การคัดเล่อกบุคลากรเป็น “นักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” 

3 เง่�อนไข ดังนี� (1) มีมนุษยสัมพัันธ์ิทีำ�ดี เป็นทีำ�ยอมรับของบุคคลโดยทัำ�วัไปในส่วัน/แผ่นก/องค์กร (2) มีควัามเข้มแข็ง

ในการทำำากิจักรรมสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข” (3) มีแรงบันดาลใจั หร่อจิัตสาธิารณีะ หร่อควัามกระต่อร่อร้นในการ

ทำำาอย่างต่อเน่�อง 

 ส่วันทีำ� 3 “ครอบครัวัมีสุขกับสถานการณ์โควิัด-19” โครงการ การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นเพ่ั�อคน

ทำำางานองค์กร จััดทำำาแบบสำารวัจัเร่งด่วันเกี�ยวักับสถานการณ์ีโควิัด-19 พับการรับม่อของครอบครัวัมีสุขคนทำำางาน

องค์กร เม่�อเผ่ชิญกับวิักฤติ ได้ประยุกต์องค์ประกอบของ “ครอบครัวัมีสุข” เป็นเสม่อน “วััคซีันครอบครัวัมีสุข”

ทำำาหน้าทีำ�เป็นภูมิคุ้มกันคนทำำางานองค์กรและครอบครัวั รวัมถึงองค์กรแห่งควัามสุข อาทิำ การมีควัามพัร้อมเผ่ชิญกับ

สถานการณ์ี มีควัามเข้มแข็งในการเผ่ชิญกับสถานการณ์ี มีควัามร่วัมม่อกันช่วัยแก้ปัญหาได้ดี มีควัามสามารถปรับ

ตัวัได้อย่างดีเพ่ั�อฟ้ิ�นจัากวิักฤติโควิัด-19 มีการวัางแผ่นอย่างรอบคอบโดยสามารถเช่�อมโยงควัามรอบรู้ต่าง ๆ และ

นำามาใช้ในการดำาเนินวิัถีชีวิัต มีการให้ควัามช่วัยเหล่อกันเองในสถานการณ์ีโควิัด องค์กรหร่อหน่วัยงานของตนเองมี

ส่วันสนับสนุนให้เกิดควัามเข้มแข็งทัำ�งในคนทำำางานและครอบครัวั ขณีะเดียวักันครอบครัวัสามารถขอควัามช่วัยเหล่อ

จัากครอบครัวัอ่�นๆ ในชุมชนได้ ในทำำานองกลับกัน ครอบครัวัสามารถให้ควัามช่วัยเหล่อผู้่อ่�นทีำ�ได้รับผ่ลกระทำบจัาก

สถานการณ์ีโควิัด-19 ได้เช่นกัน 

 จัากการเยี�ยมสถานประกอบการและได้พูัดคุยกับผู้่บริหารสถานประกอบการ หลังช่วังการแพัร่ระบาดโรค

โควิัด-19  ได้ประเด็นทีำ�น่าสนใจัอย่างยิ�ง กล่าวัค่อ มีหลายสถานประกอบการ ได้ประยุกต์ใช้ วััคซีันควัามเข้มแข็ง 

ควัามอบอุ่น และเง่�อนไขควัามรู้ของวััคซีันควัามพัอเพีัยง ในการสร้างควัามเข้มแข็งเพ่ั�อเผ่ชิญวิักฤติ ทำำาให้สถานประกอบการ

อยู่รอดได้ และใช้จุัดแข็งของวััฒนธิรรมองค์กรแห่งควัามสุข ร่วัมไปกับ ครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข นำาพัาสถานประกอบ

การ คนทำำางานและครอบครวััอยูร่อดและปลอดภยั ส่งผ่ลใหอ้งค์กรแหง่ควัามสขุและครอบครวััมีสุขมีภูมิต้านทำานและ

ปรับวิัถีชีวิัตหลายด้าน และอยูใ่นสถานการณ์ีวิักฤติได้อย่างปกติมากขึ�น กลายเป็นครอบครัวัวิัถีใหม่ 

 หนังส่อ “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” จััดทำำาโดย โครงการ “การสร้างเสริม

ครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขเพ่ั�อคนทำำางานองค์กร” ดำาเนินการโดย สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล 

สนับสนุนโดย สำานักสนับสนุนสุขภาวัะเดก็ เยาวัชน และ ครอบครวัั สำานักงานกองทำนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพั 

(สสส.)  หนังส่อเล่มนี� ต้องการให้มีการใช้และกระจัายไปสู่สาธิารณีะ เพ่ั�อประโยชน์สุขของ “คนทำำางาน” “ครอบครัวั

คนทำำางาน” และ “องค์กร” ทุำกภาคส่วัน ด้วัยหลักการ................

“กระบวันทัำศิน์ ในการคิดวิัเคราะห์ วิัธีิปฏิิบัติทีำ�เป็นแผ่นปฏิิบัติการ กระบวันการขับเคล่�อน และเคร่�องม่อวััดผ่ลสำาเร็จั 

เพ่ั�อนำาไปสู่ การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข เป็นควัามท้ำาทำาย และจูังใจัในการพััฒนาให้เกิดได้จัริง ปฏิิบัติได้จัริง และ

สร้างการเปลี�ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้ นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขต้นแบบ เป็นแบบฉบับให้ภาคีเคร่อข่าย

ทุำกภาคส่วัน นำาไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพัร่หลายและต่อเน่�องได้ตามควัามเหมาะสมของบริบทำของวััฒนธิรรมองค์กร”

ร
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สารบัญ
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19 บทท่� 1
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ก่อนจัะมาเป็นนวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข

คนทำำางานองค์กร
1.1 การสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์กร

      1.1.1 ทีำ�มาและแนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น

         สู่ครอบครัวัมีสุข

1.2 ทำำาควัามร้้จัักกับ “HAPPINOMETER MODEL” 

1.3 แนวัทำางการสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์กร

 1.3.1 แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น

        คนทำำางานองค์กร

 1.3.2 ระบบ (System) การสร้างเสริมครอบครัวั

         อบอุ่นคนทำำางานองค์กร    

 1.3.3 ผ่ลสำาเร็จัสุดท้ำาย

1.4  การสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์กร 

 1.4.1 แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางาน

                     องค์กร 

 1.4.2 ระบบการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางาน

                     องค์กร 

 1.4.3 ผ่ลสำาเร็จัสุดท้ำาย

คำานิยม

บทำสรุปผู้้้บริหาร
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59 บทท่� 2 83 บทท่� 3

สารบัญภาพและตาราง

นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร
2.1 แนวัคิดนวััตกรรมสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางาน  

     องค์กร

 2.1.1 แนวัคิดการพััฒนาสถาบันครอบครัวั

 2.1.2 แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและ

        มีสุขคนทำำางานองค์กร

2.2 ระบบการขับเคล่�อน แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข   

     คนทำำางานองค์กร  

 2.2.1 กลไก 9 ขั�นตอน 3 เง่�อนไข

 2.2.2 การนำาไปใช้

2.3 เส้นทำาง “นวััตกรรมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร”

 2.3.1 แนวัคิด “นวััตกรรมครอบครัวัมีสุขคนทำำางาน 

        องค์กร”

 2.3.2 ระบบ “นวััตกรรมการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข 

         คนทำำางานองค์กร”

 2.3.3 การขยายผ่ลและเผ่ยแพัร่ แนวัทำางปฏิิบัติ  

         “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขต้นแบบ”

ครอบครัวัมีสุขกับสถานการณ์โควิัด-19
3.1 การรับม่อกับสถานการณ์ีโควิัด-19 ขององค์กรต้นแบบ

 3.1.1 ครอบครัวัวิัถีใหม่ กับ วััคซีันครอบครัวัมีสุข 

 3.1.2 การทำำางานของ วััคซีัน “ครอบครัวัมีสุขคน 

         ทำำางานองค์กร”

 3.1.3 เกิดอะไรขึ�น เม่�อ“ครอบครัวัมีสุขคนทำำางาน 

         องค์กร” เผ่ชิญหน้ากับ “สถานการณ์ีโควิัด-19

 3.1.4 การรับม่อกับสถานการณ์ีโควิัด-19 ขององค์กร 

         ต้นแบบครอบครัวัมีสุข

 3.1.5 “ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” ใช้ชีวิัต

          ประจัำาวัันอย่างไร ในวิัถีปกติใหม่ (New Normal)

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาวัะโควิัด-19  

แผู้นภัาพิ

แผู้นภัาพิ 1   แฮปปีโนมิเตอร์โมเดล: รูปแบบรวัมสุข (HAPPYNOMETOR MODEL: Happiness Combination 

      Design)

แผู้นภัาพิ 2   ค่าคะแนนเฉลี�ย “ครอบครัวัอบอุ่น” จัำาแนกตาม 3 องค์ประกอบ สำารวัจัครั�งทีำ� 1

แผู้นภัาพิ 3   ค่าคะแนนเฉลี�ย “ครอบครัวัอบอุ่น” จัำาแนกตาม ประเภทำ องค์กร 5 ภาคส่วัน สำารวัจัครั�งทีำ� 1

แผู้นภัาพิ 4   ระบบการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร

แผู้นภัาพิ 5   กลไก และ กระบวันการสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร”

แผู้นภัาพิ 6   หลักสูตรกระบวันการสร้างนักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข

แผู้นภัาพิ 7   แผ่นปฏิิบัติการสำาเร็จัรูป การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร

แผู้นภัาพิ 8   ตัวัอย่างแผ่นปฏิิบัติการการเสริมสร้างครอบครัวัมีสุขในองค์ประกอบหลักด้าน “ควัามอบอุ่น”

แผู้นภัาพิ 9   เส้นทำาง “นวััตกรรมการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร”

แผู้นภัาพิ 10 แนวัคิดและระบบนวััตกรรม(สร้างเสริม)ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร

ตาราง

ตาราง 1       ผ่ลสำารวัจัควัามสุขคนทำำางานในองค์กร ปี 2560 – 2562 ด้วัย “แฮปปีโนมิเตอร์เคร่�องม่อวััดควัามสุข

      ด้วัยตนเอง: HAPPINOMETER Self- Assessment Tool)

ตาราง 2       รายช่�อองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561 (Happy Family Award 2018)

ตาราง 3       สถานการณ์ีครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กรใน 5 ภาคส่วันของประเทำศิไทำย จัำาแนกตาม ควัามอบอุ่น

      ควัามสงบสุข ควัามเข้มแข็ง และควัามพัอเพีัยง และ ปี 2562 และ ปี 2563

ตาราง 4       องค์ประกอบการปฏิิบัติงาน “ระบบพีั�เลี�ยง ครอบครัวัมีสุข”

ตาราง 5       รายช่�อองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2563 (Happy Family Award 2020)
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 ในช่วังระยะเวัลากว่ัา 50 ปีทีำ�ผ่่านมา ประเทำศิไทำยเกิดการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชากรและครอบครัวั

อันส่งผ่ลกระทำบซึั�งกันและกัน โดยมอัีตราการตายของประชากรลดลง ในขณีะทีำ�อัตราการเกิดสูงมาก ทำำาให้รัฐบาลต้อง

ประกาศินโยบายควับคุมประชากร ผ่ลจัากนโยบายนี�ทำำาให้อัตราการเพิั�มของประชากรลดลง จันเหล่อเพีัยงร้อยละ

1.1 ซึั�งเป็นอัตราการเจัริญพัันธ์ุิทีำ�ตำ�ากว่ัาระดับทำดแทำน ส่งผ่ลกระทำบต่อโครงสร้างอายุของประชากรในภาพัรวัม 

 ส่วันการเปลี�ยนแปลงด้านครอบครัวั ได้แก่ ค่านิยมเกี�ยวักับครอบครัวัและการแต่งงานเริ�มเปลี�ยนไป

ทัำ�งในด้านรูปแบบการอยูอ่าศัิยและช่วังอายใุนการเริ�มต้นสร้างครอบครัวั การดำารงอยูแ่ละการส่บทำอดครอบครัวั รวัมถึง

โครงสร้างและบทำบาทำหน้าทีำ�ของครอบครัวัทีำ�ส่งผ่ลต่อคุณีภาพัชีวิัตของสมาชิกในครอบครัวัจึังเปลี�ยนไป เช่น ลักษณีะ

การอยู่ร่วัมกัน ควัามสัมพัันธิ์ของสมาชิกในครอบครัวัทีำ�มีควัามใกล้ชิดและมีปฏิิสัมพัันธิ์กันลดลง จันทำำาให้ครอบครัวั

ไม่สามารถทำำาหน้าทีำ�ได้อย่างสมบูรณ์ี¹ 

 สถานการณ์ีครอบครัวัในสังคมไทำยปัจัจุับัน จึังต้องเผ่ชิญกับภาวัะการเปลี�ยนแปลงอันเป็นผ่ลมาจัากปัจัจััย

ภายในครอบครัวัและจัากสิ�งแวัดล้อม ทัำ�งด้านเศิรษฐกิจั สังคม วััฒนธิรรม การส่�อสาร ซึั�งเปลี�ยนแปลงตามกระแส

โลกาภิวััตน์ และควัามก้าวัหน้าของเทำคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง วิักฤติการณ์ีจัากโรคระบาดทีำ�ไม่สามารถ

ควับคุมได้ ส่งผ่ลกระทำบต่อแบบแผ่นการดำาเนินชีวิัตของครอบครัวัไทำยให้มีลักษณีะหลากหลาย สมาชิกในครอบครัวั

มีวิัถีชีวิัตทีำ�แตกต่างไปจัากเดิม สถาบันครอบครัวัเกิดควัามอ่อนแอทัำ�งด้านโครงสร้างและควัามสัมพัันธ์ิระหว่ัางสมาชิก

ภายในครอบครัวัมากยิ�งขึ�น²  

 ปัญหาหลักทีำ�ส่งผ่ลต่อสถาบันครอบครัวัมีหลากหลายด้าน อาทิำ ทำางด้านเศิรษฐกิจั ได้แก่ ปัญหาควัาม

ยากจัน ภาวัะวิักฤตเศิรษฐกิจั ทำำาให้ครอบครัวัจัำานวันมากประสบปัญหาควัามเด่อดร้อนด้านเศิรษฐกิจัมากทีำ�สุด สมาชิก

ครอบครัวัตกงาน ทำำาให้ขาดรายได้จุันเจ่ัอครอบครวัั โดยเฉพัาะกลุ่มอาชีพัทำำางานในโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาเปน็ 

กลุ่มรับจ้ัางใช้แรงงานและทำำางานประจัำารับเงินเด่อน ทำางด้านสังคม ปัญหาเด็กขาดควัามอบอุ่น ได้รับการเลี�ยงดูแบบ

อิสระปล่อยตามสบาย ทำำาให้ขาดทีำ�พึั�ง และขาดการชี�แนะให้คำาปรึกษา ปัญหาควัามรุนแรงในครอบครัวั การใช้อำานาจั

หร่ออารมณ์ีในการตัดสินปัญหาและมีพัฤติกรรมมัวัเมาในสิ�งเสพัติด ทำำาให้เกิดการทำะเลาะวิัวัาทำและทำำาร้ายกันทัำ�งทำาง

ร่างกายและจิัตใจั ปัญหาสัมพัันธิภาพัภายในครอบครัวั พั่อ-แม่-ลูก ไม่สามารถทำำาบทำบาทำหน้าทีำ�ของตนได้เต็มทีำ�

ละเลยการอบรมปลูกฝัึงจัริยธิรรม คุณีธิรรม ค่านิยมทีำ�ถูกต้องสมควัร 

 กระทำรวังการพััฒนาสังคมและควัามมั�นคงของมนุษย์ จึังได้ดำาเนินการพััฒนาและขับเคล่�อน นโยบายและ

ยทุำธิศิาสตร์การพััฒนาสถาบันครอบครัวั มาจันถึงแผ่นปัจัจุับัน ปี พั.ศิ. 2560 – 2564 เพ่ั�อเป็นกรอบในการทำำางานด้าน

การสง่เสริม พััฒนาสถาบนัครอบครัวัให้มีควัามเข้มแข็ง ทำำาหน้าทีำ�ได้อย่างเหมาะสม และสมาชกิในครอบครวััอยูร่่วัมกัน

ได้อย่างมีควัามสุข รวัมถึงการแก้ไขปัญหาควัามรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวั และมุ่งให้มีการถ่ายทำอดเป้าหมายสู่

หน่วัยงานทุำกภาคส่วัน ทัำ�งภาครัฐ เอกชน และ องค์กรภาคเอกชน รวัมถึงชุมชน โดยได้กำาหนดวิัสัยทัำศิน์ให้ ครอบครัวั

ต้องได้รับการพัิฒนาให้มีควัามเข้มแข็ง ทำำาหน้าทีำ�ได้อย่างเหมาะสมและสมาชิิกในครอบครัวัอย้่ร่วัมกันอย่างมี

ควัามสุขและพััฒนาขับเคล่�อนตามยุทำธิศิาสตร์หลัก 5 ยุทำธิศิาสตร์³  ได้แก่

บทนิำา

¹พัจันา หันจัางสิทำธิิ� และคณีะ, 2561 
²กระทำรวังการพััฒนาสังคมและควัามมั�นคงของมนุษย์; https://www.google.com/search?q
³กระทำรวังการพััฒนาสังคมและควัามมั�นคงของมนุษย์, 2560

ร
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 • ยุทำธศิาสตร์ทีำ� 1 พััฒนาศัิกยภาพัของครอบครัวั 

 • ยุทำธศิาสตร์ทีำ� 2 สร้างหลักประกันควัามมั�นคงของครอบครัวั 

 • ยุทำธศิาสตร์ทีำ� 3 บริหารจััดการทีำ�เอ่�อต่อควัามเข้มแข็งของครอบครัวั 

 • ยุทำธศิาสตร์ทีำ� 4 ส่งเสริมและสนับสนุนเคร่อข่ายทำางสังคมเพ่ั�อพััฒนาครอบครัวั 

 • ยุทำธศิาสตร์ทีำ� 5 พััฒนากระบวันการส่�อสารสังคมเพ่ั�อพััฒนาครอบครัวั 

 การสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” สู่ “ครอบครัวัมีสุข” อย่างมีประสิทำธิิภาพัและประสิทำธิิผ่ล จึังมาอย่างถูก

จัังหวัะ ถูกโอกาส และถูกทิำศิทำางของควัามจัำาเป็นเร่งด่วัน ในการสร้างเสริมสถาบันครอบครัวั ให้อบอุ่น เข้มแข็ง สงบสุข

และดำาเนินวิัถีครอบครัวัตามปรัชญาเศิรษฐกิจัพัอเพีัยง อย่างไรก็ตาม การบรรลุผ่ลสำาเร็จัการสร้างเสริม “ครอบครัวั

อบอุ่น” สู่ “ครอบครัวัมีสุข” ของคนทำำางานองค์กร นับเป็นเร่�องทำ้าทำายอย่างยิ�ง เพัราะจัำาต้องดำาเนินการบนควัาม

สัมพัันธิ์และผ่ลประโยชน์ ของทัำ�ง คนทำำางาน ครอบครัวัคนทำำางาน และ องค์กร การดำาเนินงานนี� จึังต้องครอบคลุม

ทัำ�ง แนวัคิด ระบบ กลไก และ กระบวันการ ทีำ�ชัดเจัน ทำำาได้จัริง คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ทัำ�งเชิงนโยบาย เชิงทำฤษฎีี

และเชิงปฏิิบัติ เพ่ั�อบรรลุผ่ลสำาเร็จัสุดท้ำายตามเป้าหมายทีำ�กำาหนดภายในระยะเวัลา และการจััดสรรทำรัพัยากรทีำ�มีอยู ่

นอกเหน่อจัากนี� ยงัต้องมีการจััดการควัามรู้ เพ่ั�อนำามาเป็น “ต้นแบบ” หร่อ “แบบอยา่ง” ทีำ�จัะนำาไปขยายผ่ล เพ่ั�อเกิด

ควัามต่อเน่�อง และ ยั�งย่น ต่อไป  

 สำานักสนับสนุนสุขภาวัะเด็ก เยาวัชน และครอบครัวั สำานักงานกองทำุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั 

(สสส.) สนับสนุนให้ สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล ได้ดำาเนินโครงการสร้างเสริมครอบครัวั

อบอุ่นและมีสุขอย่างต่อเน่�อง 

 โดยในระหว่ัาง ปี พั.ศิ. 2560 - 2561 ได้ดำาเนินการโครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวั

สุขภาวัะของคนทำำางานองคก์รในประเทำศิไทำย” นับเป็น โครงการระยะทีำ� 1 และในป ี2561 – 2563 ไดด้ำาเนนิโครงการ 

“การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข” เพ่ั�อคนทำำางานองค์กร ซึั�งนับเป็นโครงการ ระยะทีำ� 2 จัากการดำาเนินโครงการ

ทัำ�ง 2 ระยะ ทำำาให้เกิดเป็น นวััตกรรมสรา้งเสริมครอบครวััมีสุขต้นแบบ ทีำ�มีกระบวันทัำศิน์ ในการคิดวิัเคราะห์ วิัธีิปฏิิบัติ

ทีำ�เป็นแผ่นปฏิิบัติการ กระบวันการขับเคล่�อน และเคร่�องม่อวััดผ่ลสำาเร็จั เพ่ั�อนำาไปสู่ “การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” 

ทีำ�เป็นควัามทำ้าทำาย และจัูงใจัให้เกิดการพััฒนาทีำ�นำาไปปฏิิบัติได้จัริง และสร้างการเปลี�ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้จัริง

จันเกิดเป็น นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขต้นแบบ เป็นแบบฉบับให้ภาคีเคร่อข่ายทุำกภาคส่วัน นำาไปประยุกต์ใช้

กันอย่างแพัร่หลายและต่อเน่�องได้ตามควัามเหมาะสมของบริบทำของวััฒนธิรรมองค์กรนั�น ๆ
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บทท่� 1
ก่่อนจะมาเป็็น

นวััตก่รรมสร้างเสริม
ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์ก่ร
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1.1 ก่ารสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์ก่ร
           สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำานักสนับสนุนสุขภาวัะเด็ก เยาวัชน

และครอบครัวั สำานักงานกองทุำนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) ได้ดำาเนิน โครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวั

อบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย” ระหว่ัาง ปี พั.ศิ. 2560 - 2561 ทีำ�ผ่่านมา โครงการนี�

นับเป็น ระยะทีำ� 1 เพ่ั�อต้องการพััฒนาสถาบันครอบครัวัให้มีควัามเข้มแข็ง ทำำาหน้าทีำ�ได้อย่างเหมาะสม และสมาชิกใน

ครอบครัวัอยู่ร่วัมกันอย่างมีควัามสุข ส่งผ่ลต่อภาพัรวัมขององค์กรสร้างสุขในมิติของบุคลากรในองค์กร 

ทีำ�มาและแนวัคิดก่ารสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น
           หลักการ แนวัคิด กระบวันการและขั�นตอน การดำาเนินโครงการในระยะทีำ� 1 นั�นได้มีการนำา แฮปปีโนมิเตอร์

โมเดล: รูปแบบรวัมสุข (HAPPINOMETER MODEL: Happiness Combination Design)  ซึั�งเป็นรูปแบบการสร้าง

เสริมควัามสุขบุคลากรและองค์กรแห่งควัามสุขเพ่ั�อนำาไปสู่ “องค์กรสุขภาวัะเพ่ั�อควัามยั�งยน่” รวัมถึง “ภาคีเคร่อข่าย

องค์กรแห่งควัามสุข” ทีำ�ได้รับการพััฒนาสร้างเสริมคนทำำางานในองค์กร ให้เป็น “คนเก่ง งานดี ผ่ลิตภาพัสูง” 

มาปรับใช้ ทัำ�งรูปแบบและกลุ่มเป้าหมาย ในการพััฒนาสร้างเสริมให้เกิด “ครอบครัวัอบอุ่น” บรรลุผ่ลเป็น “ครอบครัวัมีสุข”

“คนทำำางานมั�นคง” “องค์กรมั�งคั�ง”

ร
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1.2 ทำำาควัามรู้จัก่ก่ับ “HAPPINOMETER MODEL”
 “HAPPINOMETER MODEL” เริ�มพััฒนาจัากการศึิกษาวิัจััยปัจัจััยทีำ�ส่งผ่ลต่อคุณีภาพัชีวิัตและควัามสุข

คนทำำางานองคก์รในประเทำศิไทำย และมกีารสร้างเคร่�องม่อสำารวัจั คุณีภาพัชวิีัตและควัามสุข

เรียกวั่า แฮปปีโนมิเตอร์เคร่�องม่อวััดควัามสุขด้วัยตนเอง: HAPPINOMETER Self- 

Assessment Tool มาตั�งแต่ปี 2551 โดย สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล

สนับสนุนโดย สำานักสนับสนุนสุขภาวัะองค์กร สำานักงานกองทำนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั

(สสส.) เคร่�องม่อฯนี� ได้นำาไปใช้สำารวัจั “คุณีภาพัชีวิัต ควัามพึังพัอใจั ควัามสุข คนทำำางาน

องค์กร และ องค์กรแห่งควัามสุข ทัำ�วัประเทำศิ มาตั�งแต่ปี 2552 จันถึงปัจัจุับัน ครอบคลุม

คนทำำางานในภาครัฐ รัฐวิัสาหกิจั เอกชน วิัสาหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อม และ วิัสาหกิจัชุมชน เคร่�องม่อฯ นี� 

ประกอบด้วัยแบบวััดควัามสุข 9 มิติ จัำานวัน 1 แบบ นอกเหน่อจัากนี�ได้มีการสร้างหลักสูตร “การบริหารจััดการ

ควัามรู้สู่ควัามสุขในการทำำางาน” ใช้สร้าง “นักสร้างสุของค์กร” จัำานวัน 1 หลักสูตร  คู่ขนานกับการสำารวัจั เพ่ั�อฝึึกให้นัก

สร้างสุของค์กรมีศัิกยภาพัและทัำกษะ สามารถนำาข้อมูลทีำ�ได้จัากการสำารวัจัด้วัยเคร่�องม่อฯ นี�ไปบริหารจััดการ พััฒนา

เป็นแผ่นปฏิิบัติการสร้างสุข เสริมสร้างควัามสุขคนทำำางานและองค์กรแห่งควัามสุขได้ด้วัยตัวันักสร้างสุขขององค์กรเอง 

 ระหวั่าง ปี 2559 สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำานักสนับสนุน

สุขภาวัะองค์กร สำานักงานกองทุำนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) ได้ปรับ “แฮปปีโนมิเตอร์เคร่�องม่อวััดควัามสุข

ด้วัยตนเอง: HAPPINOMETER Self- Assessment Tool” เพิั�มจัาก 9 มิติ เป็น 11 มิติ เพ่ั�อสร้างเสริม ควัามผู่กพััน

องค์กร และ สมดลุระหว่ัางชีวิัตกับการทำำางาน เติมเต็มคุณีภาพัชวิีัตและควัามสขุคนทำำางานองคก์ร ทีำ�สำารวัจัอยูเ่ดิมแล้วั

ให้ครบสมบูรณ์ีมากยิ�งขึ�น นอกจัากนี�ยงัได้เพิั�ม เคร่�องม่อการตดิตามประเมนิผ่ลควัามสำาเร็จั จัำานวัน 1 แบบ และยงัได้

พััฒนาเคร่�องม่อวััดผ่ลติภาพัอีก จัำานวัน 1 แบบ เพ่ั�อศึิกษาควัามคุ้มค่าคุ้มทุำน การสร้างเสริมคุณีภาพัชีวัติ ควัามพึังพัอใจั

ควัามสุข ควัามผู่กพัันองค์กร สมดุลระหว่ัางชีวิัตกับการทำำางาน กับผ่ลผ่ลิตทีำ�ทัำ�งคนทำำางาน และ องค์กรได้รับ 

 จัากการพััฒนา นำาไปใช้ และ ปรับเพิั�ม แนวัคิด กลไก กระบวันการ เคร่�องม่อ ตัวัชี�วััด และ ผ่ลสำาเร็จัทีำ�

องค์กรทัำ�วัประเทำศิ นำามาเทีำยบเคียงกันได้ ตลอดจัน “นักสร้างสุข องค์กร” ก็มีศัิกยภาพัและทัำกษะในการนำาเคร่�องม่อ

และหลักสูตรไปใช้ได้เอง และมีการขยายผ่ลการใช้ในกลุ่มภาคีเคร่อข่ายอย่างกว้ัางขวัางและทัำ�วัถึง ในปี 2561 

สถาบนัวิัจััยประชากรและสงัคม มหาวัทิำยาลัยมหิดล จึังได้ยกระดบั  “แฮปปโีนมิเตอร์เคร่�องม่อวััดควัามสขุด้วัยตนเอง: 

HAPPINOMETER Self-Assessment Tool” เป็น “แฮปปีโนมิเตอร์โมเดล: รูปแบบรวัมสุข (HAPPINOMETER 

MODEL: Happiness Combination Design)” 

 นวััตกรรมสร้างเสริมควัามสุข “แฮปปีโนมิเตอร์โมเดล: รูปแบบรวัมสุข” (HAPPINOMETER MODEL: 

Happiness Combination Design) เป็นแนวัคิดหร่อกระบวันทัำศิน์ใหม่ (Paradigm) ด้วัยการนำาวิัสัยทัำศิน์ ค่านิยม 

พัันธิกิจั ยุทำธิศิาสตร์ และ มาตรการขององค์กร โดยตระหนักถึงบริบทำของแต่ละองค์กร มาเป็นตัวัตั�งต้นของแนวัคิด

การสร้างรูปแบบรวัมสุข และวััดผ่ลสำาเร็จัด้วัยการบริหารจััดการ ตามกระบวันการ แผ่นปฏิิบัติการ เคร่�องม่อ ตัวัชี�วััด 

ทีำ�แสดงการเปลี�ยนแปลงของผ่ลสำาเร็จัตามเป้าหมาย ภายใต้การติดตามประเมินผ่ลตามระยะเวัลาทีำ�กำาหนดไว้ั จันบรรลุ

ผ่ลตามวิัสัยทัำศิน์ ค่านิยม พัันธิกิจั ยุทำธิศิาสตร์ และ มาตรการขององค์กร นำาไปสู่การเป็นต้นแบบ และเกิดการนำาไป

กระจัายประยุกต์ใช้กันในวังกว้ัางตามบริบทำขององค์กรในชุมชนนั�น ๆ จันเกิดเป็นวััฒนธิรรมองค์กร ทีำ�นำาไปสู่ควัาม

ยั�งย่น4 

4ศิิรินันท์ำ กิตติสุขสถิต และ บุรเทำพั โชคธินานุกูล, 2562
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แผ่นภาพั 1: แฮปปีโนมิเตอร์โมเดล: รูปแบบรวัมสุข (HAPPINOMETER MODEL: Happiness Combination Design)

ร

แผ่นภาพั 1 : แฮปปีโนมิเตอร์โมเดล: รูปแบบรวัมสุข (HAPPYNOMETOR MODEL: Happiness Combination Design)
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ผลก่ารสำารวัจควัามสุขคนทำำางานองค์ก่ร
 ผ่ลจัากการใช้เคร่�องม่อ “แฮปปีโนมิเตอร์เคร่�องม่อวััดควัามสุขด้วัยตนเอง: HAPPINOMETER Self-

Assessment Tool สำารวัจั คุณีภาพัชีวิัต ควัามพึังพัอใจั ควัามสุข ควัามผู่กพัันองค์กร สมดุลระหว่ัางชีวัติกับการทำำางาน

ในช่วัง 3 ปี ล่าสุด ค่อปี พั.ศิ. 2560 – 2562 พับว่ัา เฉพัาะค่าคะแนนเฉลี�ย “ควัามสุข” คนทำำางานองค์กร ในภาพัรวัม

มีแนวัโน้มเพิั�มสูงขึ�น กล่าวัค่อ จัากปี 2560 ค่าเฉลี�ยคะแนน “ควัามสุขคนทำำางาน” ในภาพัรวัม เท่ำากับ 58.0 เพิั�มเป็น

58.6 ในป ี2561 และ 60.2 ใน ปี 2562  และ ค่าเฉลี�ยคะแนนภาพัรวัมรายมิติ ส่วันใหญก็่ขึ�นลงไม่สมำ�าเสมอ โดยเฉพัาะ

มิติ “ครอบครัวัดี: Happy Family”  กับ “สุขภาพัเงินดี: Happy Money” ซึั�งนับเป็นปัจัจััยหลัก ของ “ควัามอบอุ่น 

และ ควัามเข้มแข็งของครอบครัวั โดยเฉพัาะกลุ่มอาชีพัทำำางานในโรงงานอุตสาหกรรม ธุิรกิจัทำ่องเทีำ�ยวั กลุ่มรับจั้าง

ใช้แรงงาน รวัมถึง กลุ่มคนทำำางานประจัำารับเงินเด่อน ทีำ�กำาลังเผ่ชิญกับภาวัะการณ์ีเปลี�ยนแปลง และได้รับผ่ลกระทำบ

ทัำ�งทำางด้านสังคม และด้านเศิรษฐกิจั อย่างหนักหน่วังในปัจัจุับันนี�

ทีำ�มา: *การสำารวัจัควัามสุขคนทำำางาน (ในองค์กร) ปี 2560 - 2561 

(ไตรมาส 1)  โครงการ การพััฒนาสร้างเสริมควัามสุขคนทำำางานเพ่ั�อ

ควัามยั�งย่น โดยการดำาเนินงานในรูปแบบ “ศูินย์วิัจััยควัามสุขคนทำำางาน

แห่งประเทำศิไทำย” สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล

ทีำ�มา: *การสำารวัจัควัามสุขคนทำำางาน (ในองค์กรภาคีเคร่อข่าย)

พั.ศิ. 2560 - 2562,  ศูินย์วิัจััยควัามสุขคนทำำางานแห่งประเทำศิไทำย 

สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล

ตาราง 1: ผ่ลสำารวัจัควัามสุขคนทำำางานในองค์กร ปี 2560 – 2562 ด้วัย “แฮปปีโนมิเตอร์เคร่�องม่อวััดควัามสุขด้วัยตนเอง: 

HAPPINOMETER Self- Assessment Tool
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แนวัคิดก่ารสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์ก่ร
 จัากแนวัคิด แฮปปีโนมิเตอร์โมเดล : HAPPINOMETER MODEL ทีำ�มีควัามครอบคลุม ทัำ�งแนวัคิด ระบบ 

กลไก กระบวันการ เคร่�องม่อ ตัวัชี�วััด แผ่นการดำาเนินกิจักรรม/โครงการ การติดตามประเมินผ่ล และผ่ลสำาเร็จัทีำ�มี

ทัำ�ง “กระบวันทัำศิน์ใหม่” “แบบอยา่งหร่อต้นแบบทีำ�องค์กรหร่อภาคีเคร่อข่ายนำาไปปรับใช้ได้อยา่งสอดคล้องกับบริบทำ” 

และ “องค์ควัามรู้ใหม่” ตลอดจันมีการนำามาใช้กันอย่างแพัร่หลายในทุำกองค์กรภาคส่วันทัำ�วัประเทำศิมากว่ัาทำศิวัรรษ

อย่างต่อเน่�องถึงปัจัจุับัน ผ่ลสำาเร็จัทัำ�งหมดนั�น สามารถนำาไปใช้ได้ทัำ�งเชิงนโยบาย เชิงบริหารจััดการ และเชิงวิัชาการ 

แฮปปีโนมิเตอร์โมเดล: HAPPINOMETER MODEL จึังเป็นรูปแบบทีำ�เหมาะสมอย่างยิ�งในการเป็น “ต้นแบบ”

นำามาประยุกต์เป็น “แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย ของโครงการสร้างเสริม

ครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย ปี 2560 – 2561 ระยะทีำ� 15  

 “แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์กร เป็นแนวัคิดในการบริหารจััดการระบบการ

สร้างเสริมควัามเข้มแข็ง ควัามอบอุ่น และ ควัามสงบสุข ของครอบครัวัคนทำำางานองค์กร คนทำำางานทีำ�ต้องอาศัิยควัาม

สัมพัันธ์ิระหว่ัาง ครอบครัวัคนทำำางาน คนทำำางาน กับ ผู้่บริหารองค์กร ในลักษณีะเป็นการแลกเปลี�ยนผ่ลประโยชน์ซึั�ง

กันและกัน ดังนั�น “แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” นี�  จึังเริ�มจัาก มุมมองทีำ�เป็นระบบเปิด (Open System) 

ทีำ�อาศัิยควัามสัมพัันธ์ิของการรวัมตัวั ติดต่อสัมพัันธ์ิกันในการทำำากิจักรรมสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” เพ่ั�อควัามเป็น

อันหนึ�งอันเดียวักัน ของทัำ�งคนทำำางาน สมาชิกครอบครัวัคนทำำางาน และ ผู้่บริหารองค์กร โดยมีเป้าหมายสูงสุดค่อ ให้

ผ่ลประโยชน์ซึั�งกันและกัน เพ่ั�อก่อให้เกิดผ่ลประโยชน์ท้ำายสุดเป็น “โมเดลครอบครัวัอบอุ่นต้นแบบ”6

5 ศิิรินันท์ำ กิตติสุขสถิต และ คณีะ, 2555; จัรัมพัร โห้ลำายอง และ คณีะ, 2556; บุรเทำพั โชคธินานุกูล และ คณีะ, 2556; ศิิรินันท์ำ กิตติสุขสถิต, 2557; ศิิรินันท์ำ 
กิตติสุขสถิต และ ปรียา พัลอยระย้า,  2558;  สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล, 2560; จัรัมพัร โห้ลำายอง, ศิิรินันท์ำ กิตติสุขสถิต และ มะลิวััลย์
ขันเล็ก, 2560; สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล, 2561;  
6 Chamchan, C. & Kittisuksathit, S., 2019.

1.3 แนวัทำางก่ารสร้างเสริม
“คำรอบคำรัวอบอุ�นิ” คนทำำางานองค์ก่ร

ร
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ระบบก่ารสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์ก่ร
แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นคนทำำางานองค์กร

 แนวัคิดการสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์กร ของโครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น

ไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย” ในระหว่ัาง ปี พั.ศิ. 2560 - 2561 (ระยะทีำ� 1) เม่�อนำา

มาปฏิิบัติให้เกิดเป็นรูปธิรรม เพ่ั�อบรรลุเป้าหมาย “คนทำำางานมั�นคง” “องค์กรมั�งคั�ง” ได้ดำาเนินไปตามระบบ กลไก 

และ กระบวันการ “ครอบครัวัอบอุ่น” ดังนี� 

 (1) ระบบ (System)
 มุ่งเน้น ไปทีำ� 4 หลักการของ โครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะ

ของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย” ในระหว่ัาง ปี พั.ศิ. 2560 - 2561 (ระยะทีำ� 1) ดังนี�

 1.  ปัจัจััยนำาเข้า ได้แก่  เป้าประสงค์ วััตถุประสงค์เฉพัาะ คำานิยาม ควัามสอดคล้องกับนโยบาย  

 2. กระบวันการ ได้แก่ กลไก กระบวันการ ขั�นตอน การดำาเนินงาน รวัมถึง เคร่�องม่อ 

แบบสอบถามครอบครัวัอบอุ่น ทีำ�แสดงปัจัจััยตัวัชี�วััดในการสำารวัจั กระบวันการสำารวัจั การจััดอบรม 

หลักสูตร “การบริหารจััดการครอบครัวัอบอุ่นในองค์กร” 

 3. ผู้ลผู้ลิต ได้แก่ ผ่ลการสำารวัจัครอบครัวัอบอุ่น นักสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น แผ่นปฏิิบัติ

การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น และ โมเดลครอบครัวัมีสุข 

 4. ข้อม้ลป้อนกลับ ได้แก่ ผ่ลจัากการสัมภาษณ์ีระดับลึก (In-depth Interview) และการจััด

ประชุมเพ่ั�อค้นหาอนาคต (Future Search Conference)  การสำารวัจั “สถานการณี์ครอบครัวัอบอุ่น

คนทำำางานองค์กร” ทัำ�ง ก่อน-หลัง เพ่ั�อนำาข้อมูลมาเทีำยบเคียงการเปลี�ยนแปลง ผ่ลการติดตามประเมินระหว่ัาง

ดำาเนินโครงการมาปรับปรุง เพิั�มเติมให้เหมาะสม เพั่�อบรรลุตามเป้าหมายสุดทำ้ายเม่�อสิ�นสุดโครงการ 

พัร้อมนี�กันมีการจััดการควัามรู้ ให้ได้ส่วันประกอบสำาคัญของ “ครอบครัวัอบอุ่น” กิจักรรมทีำ�เข้าได้กับ

การสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” จุัดแข็งและโอกาสในการพััฒนา “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” 

ควัามคาดหวััง “การเสริมสร้างครอบครัวัอบอุ่น” เพ่ั�อนำามาเป็นเกณีฑ์การเป็นโมเดลครอบครัวัอบอุ่น

ต้นแบบไปขยายผ่ลใช้อย่างต่อเน่�องในอนาคต
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 (2) ก่ลไก่ (Mechanism)
 การทำำาให้ระบบเกิดการขับเคล่�อนและดำาเนินอยู่ได้ จัำาเป็นต้องมีกลไก โดยมีการจััดสรร 

ทำรัพัยากร จััดตั�งคณีะทำำางาน กลุ่มบุคคลผู้่รับผิ่ดชอบ ในการดำาเนินการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นคน

ทำำางานองคก์รทีำ�ชัดเจัน สรา้งนักสร้างเสรมิครอบครวััอบอุ่นประจัำาองคก์ร สรา้งโครงสรา้งการใช้ข้อมูลเพ่ั�อ

การตัดสินใจัก่อน-หลัง สร้างโครงสร้างการพััฒนาแผ่นและการติดตามประเมินผ่ลสำาเร็จัของแผ่นปฏิิบัติการ

สร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น รวัมถึง สร้างโครงสร้างการนำานโยบายสู่การปฏิิบัติ การนำาการปฏิิบัติ

สู่นโยบาย ตลอดจัน จััดตั�ง “คณีะกรรมการพิัจัารณีาคัดเล่อกโมเดล “ครอบครัวัอบอุ่นต้นแบบนำาร่อง”

 (3) ก่ระบวันก่าร (Process)
 แสดงกระบวันการเป็นขั�นตอนการดำาเนินกิจักรรมตามแผ่นของโครงการ “การสร้างเสริม

ครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย” ระหว่ัาง ปี พั.ศิ. 2560 - 2561

(ระยะทีำ� 1)  ดังนี� 

 1. สร้างเคร่�องม่อ “แบบทำดสอบครอบครัวัอบอุ่น” มีกระบวันการและขั�นตอน ดังนี�

  1.1 ใช้การศึิกษาวิัจััยเชิงคุณีภาพั ได้แก่ เทำคนิคการจััดประชุมเพ่ั�อค้นหาอนาคต (Future Search 

Conference) และ สนทำนาระดับลึก (In-depth Interview) กลุ่มคนทำำางานเกี�ยวักับการพััฒนาสร้างเสริม 

“ครอบครัวัอบอุ่น” ทีำ�มีบริบทำของ ควัามอบอุ่น ควัามเข้มแข็ง และควัามสงบสุข ของครอบครัวัคนทำำางาน

องค์กรในสังคมไทำย ผ่ลทีำ�ได้เป็นเอกลักษณ์ี และ ตัวัชี�วััด “ควัามเข้มแข็ง” “ควัามอบอุ่น” และ “ควัาม

สงบสุข” เพั่�อนำาไปใช้เป็น “แบบสำารวัจัครอบครัวัอบอุ่น” และ เกณีฑ์การประกวัด “โมเดลครอบครัวั

อบอุ่นต้นแบบนำาร่อง”

          1.2  ตรวัจัสอบควัามตรง (Validity) ทำดสอบแบบสำารวัจัครอบครัวัอบอุ่น (Try-out) และ ควัาม

เทีำ�ยง (Reliability) ก่อนนำาไปใช้จัริง 

 2. สำารวัจัสถานการณ์ “ครอบครัวัอบอุ่น” คนทำำางานองค์กร จัำานวัน 100 องค์กร รอบทีำ� 1 

เพ่ั�อใช้เป็นข้อมูลพ่ั�นฐาน (Based-line Data) และรอบทีำ� 2 เพ่ั�อใช้เป็นข้อมูลปลายทำาง (Ended-line Data) 

เพ่ั�อใช้เป็นข้อมูลเทีำยบเคียงกับผ่ลสำารวัจัรอบทีำ� 1 

 3. จััดฝึึกอบรมระยะสั�นเพ่ิ�อเสริมสร้างครอบครัวัอบอุ่น” ใน 20 องค์กรทีำ�คัดเล่อกมาจัาก 100 

องค์กรได้ “นักสร้างครอบครัวัอบอุ่น” จัำานวัน 60 ราย ได้ แผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” 

จัำานวัน 20 แผ่น และได้ แผ่นการติดตามประเมินแผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” จัำานวัน 

20 แผ่น แยกเป็น สร้างเสริมควัามเข้มแข็ง จัำานวัน 8 แผ่น สร้างเสริมควัามอบอุ่น จัำานวัน 7 แผ่น สร้าง

เสริมควัามสงบสุข จัำานวัน 5 แผ่น

 4. ติดตามประเมินผู้ล กิจักรรม/ แผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” ใน 20 องค์กร 

โดยใช้กรอบการติดตามประเมินผ่ลแบบตรรก (Logic Models)

 5. คัดเล่อกองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561 

  5.1 แต่งตั�งคณีะกรรมการพิัจัารณีาคัดเล่อกองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561 โดย

มีผู้่ทำรงคุณีวุัฒิและผู้่เชี�ยวัชาญด้านการพััฒนาสร้างเสริมสถาบันครอบครัวั สร้างเสริมคุณีภาพัชีวิัต และ 

สร้างเสริมควัามสุขจัำานวันไม่เกิน 13 คน  

  5.2 กำาหนดเกณีฑ์คุณีสมบัติองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561 

 5.3 จััดประชุม “นักสร้างเสริมครอบครัวัสุขภาวัะ” จัำานวัน 1 ครั�ง เพ่ั�อชี�แจังเกณีฑ์คุณีสมบัติ

องค์กรต้นแบบครอบครวััมีสุข ประจัำาปี 2561 ให้ “นักสร้างเสริมครอบครวััสุขภาวัะ”ของ 20 องค์กรได้ทำราบ

เพ่ั�อไปดำาเนินการตามแผ่นปฏิิบัติการหร่อกิจักรรมทีำ�ได้สร้างไว้ั

  5.4 จััดประชุมคณีะกรรมการพิัจัารณีาคัดเล่อกองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561 

 6. จััดประกวัด รางวััลองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561

ร
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ผู้ลสำาเร็จสุดท�าย

 1. ได้ “แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” 

คนทำำางานองค์กร ทีำ�อยู่บนพ่ั�นฐานการพััฒนาให้คนทำำางาน 

มีควัามก้าวัหน้าในอาชีพัการงานและมีควัามมั�นคงในงาน 

พัร้อมไปกับ มีควัามสุขในการดำาเนินชีวิัตครอบครัวั เป็น 

“ครอบครัวัอบอุ่น” ควับคู่กับ “คนทำำางานมั�นคง” ขณีะเดียวักัน

ก็ตระหนักในการส่งเสริมผ่ลิตภาพัขององค์กรควับคู่ไปด้วัยกัน

เพ่ั�อเกิด “องค์กรมั�งคั�ง” ส่งผ่ลต่อการพััฒนาสังคมและ

ประเทำศิอย่างยั�งย่น 

 2. ได้ “ระบบการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” ประกอบด้วัย องค์ประกอบ 2 ส่วัน ได้แก่ กลไก และ กระบวันการ ดังนี�

ส่วันทีำ� 1 กลไก 

 มีองค์กรต้นแบบนำาร่อง  20 องค์กร ทีำ�มีกลไกการเสริมสร้าง “ครอบครัวั

อบอุ่น” ประกอบด้วัย  

 1) คณีะทำำางาน มีกระบวันการจััดสรรบุคลากร เพ่ั�อเป็นคณีะทำำางานสร้าง

เสริมครอบครัวัอบอุ่น จัำานวัน 60 คน โดยผ่่านการจััดอบรมเชิงปฏิิบัติการหลักสูตร 

“การบริหารจััดการการเสริมสร้างครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะ” ซึั�งผู้่เข้า

รับการอบรมจัากทุำกองค์กร จัะมีควัามรู้และควัามเข้าใจั เกี�ยวักับ “ครอบครัวัอบอุ่น” 

และสามารถนำาผ่ลสำารวัจัครอบครัวัอบอุ่นขององค์กรตนเอง มาบริหารจััดการเป็น 

“แผ่นปฏิิบัติการเสริมสร้างครอบครัวัอบอุ่น” เพ่ั�อนำาไปปฏิิบัติเป็นกิจักรรมเสริมสร้าง

ครอบครัวัอบอุ่นในองค์กร

  2) ผู้่บริหารองค์กร/ ผู้่แทำน เห็นชอบและร่วัมเป็นทีำ�ปรึกษาให้กับคณีะทำำางาน

ส่วันทีำ� 2 กระบวันการ 

มีขั�นตอนการดำาเนินงาน 6 ขั�นตอน ดังนี� 

 1) จััดทำำาแผ่นปฏิิบัติการ

 2) ประชาสัมพัันธ์ิ เพ่ั�อให้เกิดการมีส่วันร่วัม

     ของบุคลากร

 3) ลงม่อดำาเนินกิจักรรมตามแผ่นปฏิิบัติการ

 4) ติดตามและเมินผ่ลสำาเร็จัของแผ่น

                 ปฏิิบัติการ

 5) จััดเตรียมการเป็นต้นแบบ

 6) จััดเตรียมการเข้าประกวัด

ภาพัการอบรมระยะสั�นเพ่ั�อเสริมสร้างครอบครัวัอบอุ่น
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 3. ได้ สถานการณ์ “ครอบครัวัอบอุ่น” 
ผ่ลสำารวัจัสถานการณ์ี “ครอบครัวัอบอุ่น” (ครั�งทีำ� 1) : ข้อมูลพ่ั�นฐาน (Based-line data) ประกอบ

ด้วัย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ควัามอบอุ่น  ควัามเข้มแข็ง และควัามสงบสุข ของโครงการ “การสร้าง

เสริมครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย” ระยะทีำ� 1 

เม่�อเด่อน มกราคม - เมษายน 2561 ด้วัย “เคร่�องม่อวััดครอบครัวัอบอุ่น” ในคนทำำางาน จัำานวัน 4,881 คน

จัาก 100 องค์กร พับว่ัา สถานการณ์ีภาพัรวัม “ครอบครัวัอบอุ่น”  ของคนทำำางานใน 100 องค์กร 

มีค่าคะแนนเฉลี�ยรวัม อยู่ทีำ� 71.9 ประเภทำองค์กรทีำ�ได้คะแนนสูงทีำ�สุดเป็นองค์กรภาครัฐวิัสาหกิจั ได้ 

81.1 คะแนน ตามด้วัย องค์กรภาควิัสาหกิจัชุมชน ได้ 80.8 คะแนน องค์กรภาครัฐ ได้ 75.6 คะแนน 

องค์กรภาควิัสาหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้ 70.9 คะแนน และองค์กรภาคเอกชนได้

คะแนนตำ�าทีำ�สุด ค่อ 70.0 คะแนน (ดูแผ่นภาพั 2 และ 3)

แผ่นภาพั 2 ค่าคะแนนเฉลี�ย “ครอบครัวัอบอุ่น” จัำาแนกตาม 3 องค์ประกอบ สำารวัจัครั�งทีำ� 1

ร
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แผ่นภาพั 3 ค่าคะแนนเฉลี�ย “ครอบครัวัอบอุ่น” จัำาแนกตามประเภทำองค์กร 5 ภาคส่วัน สำารวัจัครั�งทีำ� 1

ผ่ลสำารวัจัสถานการณ์ี “ครอบครัวัอบอุ่น” (ครั�งทีำ� 2) : ข้อมูลปลายทำาง (Ended-line data) พับวั่า

สถานการณี์ “ครอบครัวัอบอุ่น” หลังจัากได้รับการสร้างเสริมด้วัยกิจักรรม / แผ่นปฏิิบัติการ

สร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น อย่างไรก็ตาม ด้วัยระยะเวัลาทีำ�จัำากัด ทำำาให้การสำารวัจั “ครอบครัวัอบอุ่น” 

ครั�งทีำ�  2 นั�น จัำาเป ็นต้องใช ้การสำารวัจั องค์กร “โมเดลครอบครัวัอบอุ ่นต้นแบบนำาร ่อง”

จัำานวัน 20 องค์กร ทีำ�คณีะกรรมการฯ พิัจัารณีาคัดเล่อกมาจัาก 100 องค์กร ผ่ลสำารวัจัครั�งทีำ� 2

ในช่วังเด่อนมิถุนายน – กรกฎีาคม 2561 พับว่ัา  ค่าคะแนนเฉลี�ยภาพัรวัม “ครอบครวััอบอุ่น” ในครั�งทีำ� 2

สูงขึ�นกวั่าผ่ลสำารวัจัครั�งทีำ� 1 จัาก 71.9 เป็น 73.5 เม่�อจัำาแนกตามรายองค์ประกอบ พับวั่า 

ทัำ�ง 3องค์ประกอบมีค่าคะแนนเฉลี�ยภาพัรวัมเพิั�มสูงจัากผ่ลสำารวัจั รอบทีำ� 1 ได้แก่ องค์ประกอบ ควัาม

สงบสุข ยังสูงทีำ�สุด เหม่อนผ่ลสำารวัจัรอบแรก ค่อ เพิั�มจัาก 78.9 เป็น 80.7 ตามด้วัยองค์ประกอบ

ควัามอบอุ่น เพิั�มจัาก 75.6 เป็น 77.3 และ ท้ำายสุดค่อ องค์ประกอบควัามเข้มแข็ง เพิั�มจัาก 61.1 

เป็น 62.4         

 4. ได้ “องค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561”

โครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะของคนทำำางานองค์กรใน

ประเทำศิไทำย” ในระหว่ัาง ปี พั.ศิ. 2560 - 2561 (ระยะทีำ� 1) มีการจััดสัมมนาและมอบรางวััลองค์กร

ต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561 (Happy Family Award 2018) โดยมีรางวััล 3 ประเภทำ ได้แก่ 

รางวััลประเภทำ ดีเด่น ดีมาก และ ดี โครงการฯ ได้จััดทำำาเกณีฑ์การพิัจัารณีา ให้คะแนน และ เชิญคณีะ

กรรมการตัดสินการประกวัด รางวััลองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561 (Happy Family 

Award 2018) เป็นผู้่พิัจัารณีารางวััลเพ่ั�อมอบให้องค์กรจัาก 5 ภาคส่วัน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิัสาหกิจั 

เอกชน วิัสาหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิัสาหกิจัชุมชน โดยแต่ละประเภทำองค์กร

ได้รับรางวััล ทัำ�ง 3 ประเภทำ ในแต่ละภาคส่วัน ดังต่อไปนี�
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ตาราง 2 รายช่ิ�อองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561 (Happy Family Award 2018)

หน่วัยงานภัาครัฐ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพัแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7

โรงพัยาบาลวััดสิงห์

โรงพัยาบาลตะกั�วัป่า

ขอนแก่น

ชัยนาทำ

พัังงา

กรุงเทำพัฯ

กรุงเทำพัฯ

กรุงเทำพัฯ

นครปฐม

ชลบุรี

ชลบุรี

กรุงเทำพัฯ

ระยอง

กาญจันบุรี

อยุธิยา

กรุงเทำพัฯ

เพัชรบูรณ์ี

ปทุำมธิานี

บุรีรัมย์

อำานาจัเจัริญ

อุดรธิานี

อุบลราชธิานี

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

หน่วัยงานรัฐวิัสาหกิจั

ธินาคารเพ่ั�อการเกษตรและสหกรณ์ีการเกษตร (ธิ.ก.ส.)

ภัาคเอกชิน

บริษัทำ ไทำยซััมมิทำ ฮาร์เนส จัำากัด (มหาชน)

บริษัทำ พีัเจ้ัน อินดัสทำรีส์ (ประเทำศิไทำย) จัำากัด

บริษัทำ อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซีั (ประเทำศิไทำย) จัำากัด

บริษัทำ ศูินย์บริการเหล็กสยาม จัำากัด

บริษัทำ ควิักลิสซิั�ง จัำากัด

บริษัทำ เอ็นเอ็มบี - มินิแบไทำย จัำากัด

วิัสาหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อม

โรงแรมศิิวัาเทำล

บริษัทำ สารัชมาร์เก็ตติ�ง จัำากัด

บริษัทำ ควัอลิตี� พัลัส เอสเทำติก อินเตอร์เนชั�นแนล จัำากัด

สหกรณ์ีการเกษตรคูเม่อง จัำากัด

ห้างหุ้นส่วันจัำากัด อำานาจัเจัริญโอเอ แอนด์ เทำเลคอม (1995)

บริษัทำ อุดรกระจักรถยนต์ จัำากัด

ห้างหุ้นส่วันจัำากัด ศูินย์บริการรถยนต์อุบลเซัอร์วิัส 1997

วิัสาหกิจัชุิมชิน

วิัสาหกิจัชุมชนไฟิว์ัสตาร์ เขตมีนบุรี

วิัสาหกิจัชุมชนฉัตรหลวัง (ข้าวัแตนเม่องมีน) เขตมีนบุรี

รางวััลพิิเศิษ**

สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล

อันดับ หน่วัยงาน รางวััลจัังหวััด

1.

2.

3.

4.

20.

รางวััลองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุขใน “ระดับดีเด่น”

รางวััลองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุขใน “ระดับดีมาก”

รางวััลองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุขใน “ดี”

ร
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20 แผนป็ฎิิบัติก่ารสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น
ขององค์ก่รต้นแบบครอบครัวัมีสุข ป็ระจำาปี็ 2561

Scan me
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ภัาพิการจััดสัมมนาและมอบรางวััล องค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2561 

(Happy Family Award 2018)
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1.4 ก่ารสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์ก่ร

 สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำานักสนับสนุนสุขภาวัะเด็ก เยาวัชน 

และครอบครัวั สำานักงานกองทุำนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) มีปณิีธิานแรงกล้าทีำ�จัะดำาเนินการขับเคล่�อน 

“ครอบครัวัอบอุ่น” ไปสู่ “ครอบครัวัมีสุข” จััดการควัามรู้ “ครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” สร้าง “ระบบพีั�เลี�ยงครอบครัวั

มีสุขต้นแบบ” จึังได้ดำาเนินโครงการต่อเน่�อง จัากโครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะ

ของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำยปี  2560 – 2561 (ระยะทีำ� 1)” มาสู่ โครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น

และมีสุขเพ่ั�อคนทำำางานองค์กร ปี 2561 – 2563 (ระยะทีำ� 2)” โดยนำาแนวัคิด และ ระบบ “การสร้างเสริมครอบครัวั

อบอุ่น” ระยะทีำ� 1 ทัำ�งหมด มาต่อยอด เพ่ั�อควัามสมบูรณ์ีแบบ ดังต่อไปนี�

1.4.1 แนวัคิดก่ารสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข
 การสร้างเสริมครอบครวััมีสุข ใช้ “แนวัคดิการสรา้งเสริมครอบครวััอบอุ่น” ในระยะทีำ� 1 ซึั�งเป็นการ

บริหารจััดการด้วัยระบบเปิด (Open System) เช่�อมโยงควัามสัมพัันธ์ิระหว่ัาง คนทำำางาน ครอบครัวัคนทำำางาน 

กับ ผู้่บริหารองค์กร ด้วัยเป้าหมายสุดท้ำายร่วัมกัน ค่อผ่ลประโยชน์สูงสุดจัาก กิจักรรมสร้างเสริม “ควัามเข้ม

แข็ง” “ควัามอบอุ่น” และ “ควัามสงบสุข” มาดำาเนินการต่อยอด จัาก “ครอบครัวัอบอุ่น” สู่ “ครอบครัวัมี

สุข” ในระยะทีำ� 2 

 อย่างไรก็ตาม บทำเรียน การสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น” ไปสู่ “ครอบครัวัมีสุข” ในระยะทีำ� 1 

ชี�ให้เห็นโอกาสการพััฒนาใหไ้ปถึงผ่ลสำาเร็จัสุดท้ำายทีำ�ครอบคลมุไปถึง “ควัามอยูด่มีีสุข” และปจััจััยสำาคัญหนึ�ง 

ค่อ การใช้ชีวิัตแบบพัอเพัยีง7 ควัามฉลาดทำางจัรยิธิรรม8  สมดุลในการใช้ชีวิัตและมคุีณีภาพัชวิีัตทีำ�ดี ส่งผ่ลต่อ

ควัามสุขในชีวิัตส่วันตัวั ครอบครัวั ทีำ�ทำำางาน และสังคมด้วัย9

 นอกจัากนี� จัากการทำบทำวันวัรรณีกรรม พับวั่า มุณีี อาภานันทิำกุล และคณีะ (2554)  ได้ศึิกษา

ตัวัชี�วััดสุขภาพัพัอเพีัยงระดับบุคคล ครอบครัวั และชุมชน มี 36 ตัวัชี�วััด โดยเฉพัาะ ตัวัชี�วััดระดับบุคคล 8 

ตัวัชี�วััด และ ตัวัชี�วััดระดับสุขภาพัครอบครัวั นอกจัาก 7 ตัวัชี�วััดแรก ได้แก่ 1) ครอบครัวัดูแลสุขภาพัให้

กับสมาชิกทีำ�ช่วัยตัวัเองไม่ได้ 2) ครอบครัวัมีควัามสุขและควัามอบอุ่น 3) สมาชิกมีสุขภาพักายและใจัทีำ�ดี

4) ครอบครัวัดูแลสมาชิกทีำ�ป่วัยในเบ่�องต้น 5) ครอบครัวัผ่ลิตอาหารและเลี�ยงสัตว์ัปลอดสารพิัษ 6) ครอบครัวั

ใช้สารเคมีในการเกษตรน้อยลงและใช้อินทำรีย์มากขึ�น 7) ครอบครัวัจััดสิ�งแวัดล้อมในบ้านให้น่าอยู่ ยังมีอีก 

6 ตัวัชี�วััด เกี�ยวักับ ภูมิปัญญาท้ำองถิ�น คุณีธิรรม ควัามประหยัด การแลกเปลี�ยนควัามรู้ และ ภูมิคุ้มกันชีวิัต 

ได้แก่ ตัวัชี�วััดทีำ� 8) ครอบครัวัมีควัามรู้ภูมิปัญญาท้ำองถิ�นและควัามรู้ทัำ�วัไปเกี�ยวักับสุขภาพั 9) ครอบครัวัช่วัย

กันประหยัดไม่ฟุ่ิมเฟ้ิอย 10) ครอบครัวัมีคุณีธิรรมเป็นตัวัอย่างทีำ�ดี 11) ครอบครัวัมีการแลกเปลี�ยนควัามรู้/ 

ถ่ายทำอดควัามรู้ และ 12) ครอบครัวัมีหลักประกันชีวิัต 

 ในขณีะทีำ�ภาพัรวัมในระดับประเทำศิ สำานักงานคณีะกรรมการเศิรษฐกิจัและสังคมแห่งชาติ  ได้จััด

ทำำาแผ่นพััฒนาเศิรษฐกิจัและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีำ� 10 ระหว่ัางปี พั.ศิ. 2550 - 2554 โดยกำาหนดการพััฒนา 

6 องค์ประกอบของควัามอยูเ่ยน็เป็นสุข นอกจัาก ประกอบด้วัยองค์ประกอบทีำ� 1) ครอบครัวัอบอุ่น 2) ชุมชน

เข้มแข็ง 3) สภาพัแวัดลอ้มดี 4) การมสุีขภาวัะ แลว้ั อีก 2 องคป์ระกอบ ยงัได้เช่�อมโยงไปถงึ “ควัามเปน็ธิรรม 

และ ธิรรมาภิบาล” ได้แก่ 2) เศิรษฐกิจัเป็นธิรรมและเข้มแข็ง 6) สังคมประชาธิิปไตยมีธิรรมาภิบาล การนำา

เร่�องครอบครัวัมาเป็นตัวัชี�วััดในขณีะนั�น

7ระพีัพัรรณี คำาหอม, ทิำพัาภรณ์ี โพัธิิ�ถวิัล และรุจัา ภู่ไพับูลย์, 2563
8พัชรพัรรณี จิัรังนิมิตสกุล และธีิรพััฒน์ วังศ์ิคุ้มสิน, 2563
9บุษกร วััฒนสุข, 2557
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 นอกเหน่อจัากนี� รุจัา ภู่ไพับูลย์ และคณีะ (2563) ได้พััฒนาแบบวััดครอบครัวัมีสุขทีำ�มีตัวับ่งชี� 

คุณีลักษณีะ และองค์ประกอบของควัามอยู่ดีมีสุขของครอบครัวั พับวั่า องค์ประกอบของครอบครัวัมีสุข

มี 9 องค์ประกอบ 75 ตัวัชี�วััด ประกอบด้วัย 1. ด้านสัมพัันธิภาพั (9 ข้อ) 2.ด้านเศิรษฐกิจั (6 ข้อ) 3. ด้านบทำบาทำ

หน้าทีำ� (8 ข้อ) 4. ด้านการดำาเนินชีวิัตอย่างพัอเพีัยง (7 ข้อ) 5. ด้านควัามร่วัมใจัและปลอดภัยในชุมชน

(9 ข้อ) 6. ด้านการพััฒนาทำางจิัตวิัญญาณี (9 ข้อมูล) 7. ด้านการดูแลสุขภาพั (8 ข้อ) 8. ด้านการศึิกษา 

(8 ข้อ) 9. ด้านควัามมั�นคงและการพึั�งพัา (11 ข้อ) ซึั�งมีควัามสอดคล้องกับตัวัชี�วััดอ่�น ๆ ได้แก่ สัมพัันธิภาพั

ระหว่ัางสมาชิกของครอบครัวั บทำบาทำหน้าทีำ� การพึั�งพัาตนเอง และควัามสามารถในการบริหารจััดการเงิน

 “แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” จึังได้ต่อยอดด้วัยการ เพิั�มองค์ประกอบ จัาก

3 องค์ประกอบ ของ “แนวัคิดครอบครัวัอบอุ่น” ทีำ�มี “ควัามอบอุ่น” “ควัามเข้มแข็ง” “และควัามสงบ

สุข” ให้เป็น 4 องค์ประกอบ ค่อ “ควัามพัอเพีัยง” ต่อยอดเป็น “ครอบครัวัมีสุข” 

 โดยยึดปรัชญาเศิรษฐกิจัพัอเพีัยง ทีำ�พัระบาทำสมเด็จัพัระเจ้ัาอยู่หัวัรัชกาลทีำ� 9 ทำรงมีพัระราชดำารัส

ชี�แนะแนวัทำางการดำาเนินชีวัติแก่พัสกนิกรชาวัไทำยมาโดยตลอดกว่ัาสามทำศิวัรรษ องค์ประกอบของเศิรษฐกิจั

พัอเพีัยง ได้แก่ ควัามพัอประมาณี ควัามมีเหตุมีผ่ล การมีภูมิคุ้มกันทีำ�ดีในตัวั เง่�อนไขควัามรู้ และ เง่�อนไข

คุณีธิรรม การเพิั�มองค์ประกอบ “ควัามพัอเพัียง” ต่อยอด “แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” ทำำาให้

ครอบคลุมการเป็น “ครอบครัวัมีสุข” เพ่ั�อบรรลุเป้าหมาย “ครอบครัวัมีสุข” “คนทำำางานมั�นคง” “องค์กร

มั�งคั�ง” อย่างสมบูรณ์ี10

10 ศิิรินันท์ำ กิตติสุขสถิต และ คณีะ, 2551

ร
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1.4.2 ระบบก่ารสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข”
 (ก) ระบบ (System) 

ดำาเนินการมุ่งเน้นตาม 4 หลักการ ได้แก่ ปัจัจััยนำาเข้า กระบวันการ 

ผ่ลผ่ลิต และ ข้อมูลป้อนกลับ ตามโครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวั

อบอุ่นไปสู่ครอบครัวัสุขภาวัะของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย” 

ระยะทำี� 1 

 (ข) กลไก (Mechanism) และกระบวันการ ขับเคล่�อน 

“ครอบครัวัมีสุข” ดังนี� 

 1) ปรับแบบสอบถาม จัาก “ครอบครัวัอบอุ่น” เป็น “ครอบครัวัมีสุข”จัากการทำบทำวัน สกัด 

และปรับข้อคำาถาม และตัวัชี�วััดได้ “แบบสอบถามครอบครัวัมีสุข”  มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ควัามอบอุ่น 

ควัามเข้มแข็ง ควัามสงบสุข และ ควัามพัอเพีัยง 

 2) ทำำาการสำารวัจัสถานการณ์ “ครอบครัวัมีสุข” จัากคนทำำางานองค์กร จัำานวัน 100 องค์กร รอบ

ทีำ� 1  เพ่ั�อใช้เป็นข้อมูลพ่ั�นฐาน (Based-line Data) และรอบทีำ� 2 เพ่ั�อใช้เป็นข้อมูลปลายทำาง (Ended-line 

Data) เพ่ั�อใช้เป็นข้อมูลเทีำยบเคียงกับรอบทีำ� 1

 3) ถอดบทำเรียนการเสรมิสร้างครอบครวััอบอุ่นไปส่้ครอบครวััมีสุข ใน 20 องค์กร ทีำ�เป็น “องค์กร

มีสุขต้นแบบ ประจัำาปี 2561

 4) สร้างระบบ “พีิ�เลี�ยง” ใน “20 องค์กร ครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” เพ่ั�อเป็นวิัทำยากรถ่ายทำอด 

“ควัามรู้ประสบการณ์ี และทัำกษะการเสริมสร้างครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” ให้กับภาคีเคร่อข่าย

 5) จััดการฝึึกอบรมระยะสั�น “การเสริมสร้างนักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” จัำานวัน

6 ครั�ง ในช่วังระยะเวัลา 2 ปี

 6) ขยายภัาคีเคร่อข่าย “ครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” ของคนทำำางาน จัาก “20 องค์กรครอบครัวั

มีสุขต้นแบบ” เป็น “100 องค์กรครอบครัวัมีสุขต้นแบบ”

 7) จััดนิทำรรศิการพิร้อมกับการแถลงข่าวั “ครอบครัวัมีสุขในสังคมไทำย” เน่�องใน “วัันครอบครวัั

ไทำย” จัำานวัน 2 ครั�ง ประจัำาปี ช่วังเด่อนเมษายน 2562 และ 2563

 8) จััดประกวัดโมเดล “ครอบครัวัมีสุขต้นแบบประจัำาปี” คนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย จัำานวัน 

2 ครั�ง ในช่วังเด่อนเมษายน 2562 และ 2563

 9) สร้างแหล่งข้อม้ลเชิิงวิัชิาการ เชิิงนโยบาย และ เชิิงบริหารจััดการ “ครอบครัวัมีสุข” ใน

ประเทำศิไทำยให้เป็นพ่ั�นทีำ�แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

 10)  ติดตามประเมนิผู้ล “การสรา้งเสริมครอบครัวัอบอุ่นต้นแบบ” ไปส่้ “ครอบครวััสุขภัาวัะ” 

ของคนทำำางานใน 100 องค์กรในประเทำศิไทำย
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1.4.3 ผลสำาเร็จสุดท้ำาย
 1. ได้ “แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” 

 จัาก “แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” เพ่ั�อบรรลุเป้าหมาย “ครอบครัวัมีสุข” “คนทำำางาน

มั�นคง” “องคก์รมั�งคั�ง” นั�น ได้สรุปควัามหมายของครอบครวััมีสุข และองค์ประกอบ 4 ด้าน ของครอบครวัั

มีสุข ดังนี�

“คำรอบคำรัวม่สุข”
หมายถึึง ครอบครัวของคนทำำางานในองค์กร

ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ เอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน
ในประเทำศไทำย ท่ำ�ได้รับการพััฒนาสร้างเสริม

ความอบอุ่น ความเข้มแข็ง ความสงบสุข และ ความพัอเพ่ัยง
 จนเกิดเป็นความร้้ ความเข้าใจ สามารถึนำาความร้้ ความเข้าใจ

ไปพััฒนาเป็นแผนหรือกิจกรรม สร้างเสริมตนเองและสมาชิกในครอบครัว
ได้สำาเร็จตามเปา้หมายท่ำ�กำาหนด ส่งผลให้เกิดเป็นม้ลค่าเพิั�มต่อองค์กร

ตลอดจนเกิดวิถ่ึปฏิิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กรการสร้างเสริมครอบครัวม่สุข”

ระบบ การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร

แผ่นภาพั 4 ระบบสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร

ร
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 องค์ประกอบของ ครอบครัวัมีสุข 

 ประกอบด้วัย 4 องค์ประกอบ ได้แก่

(1) ควัามอบอุ่น หมายถึง ควัามอบอุ่นในครอบครัวัคนทำำางานองค์กร ซึั�งเป็นครอบครัวัคนทำำางานองค์กรทีำ�อยู่

คนเดียวั หร่อทีำ�มีสมาชิกตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป ใช้ชีวิัตร่วัมกันด้วัยควัามผู่กพััน มีสัมพัันธิภาพัทีำ�ดี มีควัามพัร้อม

ในการปรับตัวั มีการส่�อสารพูัดคุยกันด้วัยควัามเข้าใจั มีการแก้ปัญหาร่วัมกัน และมีสุขภาพัครอบครัวัทีำ�ดี

(2) ควัามเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวัคนทำำางานองค์กรทีำ�อยู่คนเดียวั หร่อครอบครัวัคนทำำางานองค์กรทีำ�มี

สมาชิกตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป โดยสมาชิก มีควัามรับผิ่ดชอบบทำบาทำหน้าทีำ�ในครอบครัวั มีภูมิคุ้มกันในการดำารง

ชีวิัต อาทิำ ควัามซ่ั�อสัตย์ สุจัริต พึั�งพัาตนเองได้อย่างมั�นคง อาทิำ ประหยัดและมีวิันัยทำางการเงิน มีหลักประกัน

ควัามมั�นคงของครอบครัวั อาทิำ มีทีำ�พัักอาศัิยถาวัร สะอาดถูกสุขลักษณีะ/ มีอาชีพัรายได้มั�นคง สามารถเข้า

ถึงสวััสดิการครอบครัวัพ่ั�นฐานทีำ�มีคุณีภาพัอย่างทัำ�วัถึง อาทิำ ควัามสามารถเข้ารับบริการด้านการแพัทำย์จัาก

สวััสดิการโดยครอบครัวัไม่เด่อดร้อน/ สวััสดิการด้านค่าใช้จ่ัายในการรักษาพัยาบาล/ การประกันสังคม/ 

ประกันชีวิัต/ประกันอุบัติเหตุ มีเป้าหมายในชีวิัต และมีควัามเป็นประชาธิิปไตย

(3) ควัามสงบสุข หมายถึง ครอบครัวัคนทำำางานองค์กรทีำ�อยูค่นเดียวั หร่อคนทำำางานองค์กรทีำ�มีสมาชิกตั�งแต่ 

2 คนขึ�นไป ใช้ชีวิัตร่วัมกันอย่างไร้ควัามรุนแรง ได้แก่ ไม่มีการทำำาร้ายจิัตใจักัน ไม่มีการทำำาร้ายร่างกาย ไม่มี

การบังคับหร่อตั�งใจัให้ทำำาเร่�องผิ่ดทำำานองคลองธิรรม และสมาชิกอยู่ด้วัยกันอย่างมีควัามสุข   

(4) ควัามพิอเพีิยง หมายถึง ควัามพัอเพีัยงในครอบครัวัคนทำำางานองค์กรทีำ�อยูค่นเดียวั หร่อครอบครัวัทีำ�อยู ่2 

คนขึ�นไป อาทิำ มีควัามพัอประมาณี ควัามมเีหตุมีผ่ลในการตัดสินใจัร่วัมกัน การมีภูมิคุ้มกันด้านสังคม อารมณ์ี 

และควัามคิด มีควัามรับผิ่ดชอบต่อสังคม มีเง่�อนไขควัามรู้คู่คุณีธิรรม
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3. ได้ค่าเทีำยบเคียงภัาพิรวัมสถานการณ์ “ครอบครัวัมีสุข”

           ผ่ลจัากการสำารวัจั สถานการณ์ี “ครอบครัวัมีสุข” ในครั�งทีำ� 1 ได้นำาผ่ลมาเป็นข้อมูลพ่ั�นฐาน (Based-line 

data) เพ่ั�อวิันิจัฉัยอาการ “ครอบครัวัมีสุข” เพ่ั�อนำาไปพััฒนาการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขด้วัยกิจักรรม ในประเด็น

สร้างเสริมควัามเข้มแข็ง ควัามอบอุ่น ควัามสงบสุข และควัามพัอเพีัยง โดยแผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข 

ซึั�งมีนักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข ทีำ�ผ่่านการพััฒนาการอบรมจัากหลักสูตร “การบริหารจััดการควัามรู้การสร้างเสริม

ครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” 

 หลังจัากเสร็จัสิ�นการทำำากิจักรรมฯ มีการสำารวัจัอาการของ “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์กร เพ่ั�อเทีำยบเคียง

“อาการเปลี�ยนแปลง” ใน 4 องค์ประกอบ พับว่ัา  ค่าคะแนนเฉลี�ยภาพัรวัม “ครอบครัวัมีสุข” ในครั�งทีำ� 2 สูงขึ�น

กว่ัาผ่ลสำารวัจัครั�งทีำ� 1 จัาก 70.2 เป็น 75.8 เม่�อจัำาแนกตามรายองค์ประกอบ พับว่ัา ทัำ�ง 4 องค์ประกอบมีค่าคะแนน

เฉลี�ยภาพัรวัมเพิั�มสูงจัากผ่ลสำารวัจั รอบทีำ� 1 ได้แก่ องค์ประกอบ ควัามสงบสุข ยังสูงทีำ�สุด เหม่อนผ่ลสำารวัจัรอบแรก

ค่อ เพิั�มจัาก 78.8 เป็น 86.7 ตามด้วัยองค์ประกอบควัามอบอุ่น เพิั�มจัาก 70.2 เป็น 76.3 องค์ประกอบควัามพัอเพีัยง 

เพิั�มจัาก 66.6 เป็น 72.6 และ ท้ำายสุดค่อ องค์ประกอบควัามเข้มแข็ง เพิั�มจัาก เป็น 59.2 เป็น 66.7

4. ได้ผู้ลลัพิธ์แนวัทำางการสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข”

 4.1 ระบบ “ระบบพีิ�เลี�ยง”

“ระบบพีั�เลี�ยงครอบครัวัมีสุข” ภายใต้ โครงการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขเพ่ั�อคนทำำางานองค์กร  หมายถึง 

กระบวันการ กลไก ขั�นตอนการสรา้งเสริมครอบครวััมีสุขคนทำำางานองค์กร ด้วัยการเสรมิ เพิั�มพัลังคนทำำางานในองคก์ร

ให้เกิดการเรียนรู้ทีำ�จัะคิดเองได้อยา่งต่อเน่�อง มีควัามต่�นรู้ตลอดเวัลา สามารถขยายแนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข

อย่างเป็นระบบต่อเน่�องเกิดเป็นวััฒนธิรรมองค์กร  ซึั�ง “ระบบพีั�เลี�ยงครอบครัวัมีสุข” ประกอบด้วัย

กระบวันการ (Process) 

 • มีโครงสร้างขั�นตอนการดำาเนินกิจักรรม 

 • มีกำาหนดการ ขั�นตอนการดำาเนินกิจักรรม

กลไก (Mechanism)

 • มีข้อตกลงควัามพัร้อมในการร่วัมทำำากิจักรรม 

 • มีการจััดสรรบุคลากรมาร่วัมกิจักรรม

 • มีโครงสร้างคณีะทำำางานเป็นผู้่รับผิ่ดชอบ

 • มีแผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข

ขั�นตอน

 • มีขั�นตอนการปฏิิบัติงานทีำ�มีการกำาหนดอย่างชัดเจัน เพ่ั�อให้ได้ผ่ลออกมาตามทีำ�ต้องการ

 • มีแผ่นงานและตารางการปฏิิบัติงานของโครงการ 

ตาราง 3 สถานการณี์ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กรใน 5 ภาคส่วันของประเทำศิไทำย จัำาแนกตามควัามอบอุ่น 

ควัามสงบสุข ควัามเข้มแข็ง และควัามพัอเพีัยง ปี 2562 และปี 2563

ร
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องค์ประกอบการปฏิิบัติงาน “ระบบพีิ�เลี�ยงครอบครัวัมีสุข””

           กระบวันการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข ประกอบด้วัยส่วันสำาคัญ 4 ส่วัน เป็นปัจัจััยนำาเข้าเพ่ั�อให้เกิดการขับเคล่�อน

ของกลไกพัร้อมกับกระบวันการทำำางานทีำ�ทำำาให้เกิดผ่ลผ่ลิต (Output) ดังต่อไปนี�

ปั็จจัยนำาเข้า ก่ระบวันก่าร ผลผลิตก่ลไก่

นโยบาย

นักสร้างเสริม

ครอบครัวัอบอุ่น 

จัาก 20 องค์กร 

“ครอบครัวัมีสุข

ต้นแบบ” ประจัำาปี 

2560

งบประมาณี

ควัามร่วัมม่อ

ผู้่บริหารสูงสุด หร่อผู้่

แทำน ของ 20 องค์กร 

“ครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” 

ประจัำาปี 2560 ตอบรับ

เข้าร่วัมโครงการ

ผู้่บริหารสูงสุดหร่อผู้่แทำน 

แต่งตั�ง จััด คัดสรร

บุคลากร เข้าร่วัมใน

ตำาแหน่งและบทำบาทำ

ตามทีำ�โครงการระบุ 

โครงการฯ จััดสรร

งบประมาณี สำาหรับการ

สำารวัจั และ การอบรมฯ

ผู้่บริหารสูงสุดหร่อผู้่แทำน 

ให้ควัามร่วัมม่อในการ

ประสานให้บุคลากรใน

องค์กรร่วัมกันตอบแบบ

สำารวัจั “ครอบครัวัมีสุข” 

และ ให้บุคลากร เข้าร่วัม

อบรม เพ่ั�อเป็น

“นักสร้างเสริมครอบครัวั

มีสุข” ขององค์กร 

1. ประสานควัามร่วัมม่อ

2. จััดส่งหนังส่อ

จััดทำำาและแต่งตั�ง 

คณีะทำำางาน

โครงการฯ จััดทำำางประมาณี

เบิกจ่ัาย ค่าใช้จ่ัาย

การสำารวัจั และค่าจััด

อบรมฯ อาทิำ ค่าห้อง

ประชุม ค่าอาหาร เป็นต้น

1. ประสานส่งแบบสำารวัจั

2. นัดหมายจััดอบรมฯ 

หนังส่อตอบรับเข้าร่วัม

โครงการฯ จัำานวัน 20 

องค์กร “ครอบครัวั

มีสุขต้นแบบ” ประจัำา

ปี 2560 

พีั�เลี�ยงทีำ�มีศัิกยภาพั เป็น

วิัทำยากรให้กับภาคีฯ

ใกล้เคียง

การจััดสรรงบประมาณี

ร่วัมของแต่ละภาคีฯ ใน

การดำาเนินกิจักรรมตาม

แผ่นปฏิิบัติการ สร้าง

เสริมครอบครัวัมีสุข

1. จัำานวัน “พีั�เลี�ยง

ครอบครัวัมีสุข” 

ทัำ�งหมด 14 องค์กร 

จัาก 20 องค์กรต้นแบบ

ครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี

2560

2. จัำานวัน “พีั�เลี�ยง

ครอบครัวัมีสุข” ทัำ�งหมด 

25 องค์กร” จัาก 100 

องค์กร ภาคีเคร่อข่าย

ครอบครัวัมีสุข ปี 2563

ตาราง 4 องค์ประกอบการปฏิิบัติงาน “ระบบพีั�เลี�ยงครอบครัวัมีสุข”
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 4.2 หลักส้ตรนักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขและแผู้นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข

 โครงการการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขเพ่ั�อคนทำำางานองค์กร ได้ดำาเนินการจััดอบรมเชิงปฏิิบัติการ 

หลักสูตรการบริหารจััดการองค์กรควัามรู้การสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” ของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย 

(Routine to Happy Family: R2HF) 2 รูปแบบ ดังนี�

 ร้ปแบบทีำ� 1 รูปแบบทัำ�วัไป จัะเป็นการจััดอบรมองค์กรตามภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ั�ออำานวัยควัามสะดวักให้กับ

องค์กรภาคีเคร่อข่าย ในเร่�องของการเดินทำาง และเข้าร่วัมการอบรม

 ร้ปแบบทีำ� 2 รูปแบบ In-House เป็นการเข้าไปจััดอบรมฯ ภายในองค์กร สำาหรับองค์กรทีำ�ไม่สะดวักในการ

ส่งตัวัแทำนองค์กรเข้าร่วัมการอบรมได้ 

 โดยมีวััตถุประสงค์เพ่ั�อสร้าง “นักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” (Happy Family Agent) ทีำ�สามารถบริหาร

จััดการด้วัยการเรียนรู้และฝึึกทัำกษะในการจััดทำำา “แผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” (Happy Family Action 

Plan) อีกทัำ�งยังได้แผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข” ขององค์กรทีำ�พัร้อมใช้ เพ่ั�อนำาเสนอผู้่บริหารในการตัด

สินใจันำาไปปฏิิบัติได้จัริงต่อไป ได้ร่วัมพับปะและแลกเปลี�ยนเรียนรู้กับองค์กรภาคีเคร่อข่ายอ่�น ๆ

 4.3 ได้ “องค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข”

การคัดเล่อกองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุขได้ดำาเนินการ ดังนี� 

 1) การจััดนิทำรรศิการองค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2563  เพ่ั�อเป็นพ่ั�นทีำ�แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

     แนวัคิด กลไก กระบวันการ และทัำกษะการสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข” คนทำำางาน รวัมทัำ�ง

     เผ่ยแพัร่ผ่ลงานในโครงการขององค์กรต่าง ๆ ทีำ�เข้าร่วัมโครงการสู่สาธิารณีะ

Poster ประชิาสัมพัินธ์การจััดนิทำรรศิการ

• ก่ารป็ระชาสัมพัันธ์์โครงก่าร

ร
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 นิทำรรศิการโซนทีำ� 2 นวััตกรรมสร้างครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร

นิทำรรศิการโซนทีำ� 1
ควัามสุข... เริ�มต้นทีำ�บ้าน
แต่ปลายทำางถึงองค์กร
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 นิทำรรศิการโซนทีำ� 3 ตัวัอย่างควัามสำาเร็จัจัากการดำาเนินงานขององค์กรภัาคีเคร่อข่าย

2) จััดประกวัดและมอบรางวััล เพั่�อเป็น

ขวััญและกำาลังใจัให้แก่องค์กรภาคีเคร่อข่าย 

โครงการฯ จึังจััดประกวัดและมอบรางวััล 

“องค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำา

ปี 2563”

ร
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โดยคัดเล่อกจัากองค์กรทีำ�มีการดำาเนินงาน/กิจักรรมส่งเสริมควัามสุขของครอบครัวัคนทำำางานในองค์กรทีำ�มีประสิทำธิิภาพั 

และเหน็ผ่ลเปน็รูปธิรรม เพั่�อนำามาเผ่ยแพัรใ่ห้กับองคก์รอ่�น ๆ  นำาไปปรบัใช้ เป็นการขยายแนวัคดิและทำางการสรา้งสุข

สู่สังคมในวังกว้ัางจัำานวัน 25 องค์กร ได้แก่

ลำาดับ รายช่�อ

ภาคเหน่อ

ภาคก่ลาง

บริษัทำ สุภาฟิาร์มผึ่�ง จัำากัด 

ห้างหุ้นส่วันจัำากัด พัรพิัพิัธิ

บริษัทำ เวิัลด์ เคมีคอล 

ฟิาร์อีสท์ำ จัำากัด

บริษัทำ สมชายการยางเซัอร์วิัส 

จัำากัด 

บริษัทำ สยามทูำลส์ เอ็นจิัเนียริ�ง 

จัำากัด

บริษัทำ ศิรีแก้วัหล่มเก่า จัำากัด 

(ร้านมะขามขิม-ขวััญ)

ร้านน้องโบ๊เบ๊ประตูนำ�า 2 

พิัษณุีโลก 

บริษัทำ ดิลกภัณีฑ์ ดีแอนด์ดี 

พัลาซ่ัา จัำากัด 

บริษัทำ ตาตง นครสวัรรค์ จัำากัด

บริษัทำ ยูบิส (เอเชีย) จัำากัด 

(มหาชน) 

บริษัทำ โปรดักส์ดีเวัลลอปเม้นท์ำ 

เมนูแฟิคเจัอริ�ง จัำากัด

วิัสาหกิจัชุมชนไอริช

ห้างหุ้นส่วันจัำากัด ลิ�มเชียงเส็ง

ออมทำรัพัย์พันักงาน

ปลูก-กิน-ขาย

อุ่นไอรัก อ้อมกอดแม่

เงินออมอุ่นใจัไว้ัใช้ยามฉุกเฉิน

ทุำนสนับสนุนการศึิกษาของบุตร

พันักงาน

แปลงผั่กพัอเพีัยง

พีั�อิ�มท้ำอง น้องอิ�มใจั

โครงการขยะปันสุข

ตาตง สร้างโอกาส ส่งเสริมสุข

Cozy Eco Farm ปลูกผั่กรอบรั�วั

สู่ครัวับ้าน 

ตลาดนัด PDM ออนไลน์ 

และ ตลาดนัด PDM

Happy Money: ส่งเสริม

การออมพัร้อมแก้ไขหนี�

นอกระบบ

Happy Farm and Happy 

Saving: ฟิาร์มแห่งควัามสุขและ

การออมอย่างมีควัามสุข

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามอบอุ่น 

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามพัอเพีัยง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

เชียงใหม่1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

10.

เชียงใหม่

เชียงใหม่

อุตรดิตถ์

ลำาพูัน

เพัชรบูรณ์ี

พิัษณุีโลก

พิัษณุีโลก

นครสวัรรค์

สมุทำรสาคร

สมุทำรสาคร

สมุทำรปราการ

นครสวัรรค์

องค์ป็ระก่อบช่�อก่ิจก่รรมหลัก่จังหวััด

ตาราง 5 รายช่�อ องค์กรต้นแบบครอบครัวัมีสุข ประจัำาปี 2563 (Happy Family Award 2020)
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ลำาดับ รายช่�อ องค์ป็ระก่อบช่�อก่ิจก่รรมหลัก่จังหวััด

บริษัทำ อีซูัซุั กาญจันบุรี จัำากัด

บริษัทำ เอ็มแอนด์อาร์ 

แลบเบอราทำอรี� จัำากัด

บริษัทำ คิวัทีำซีั เอนเนอร์ยี� จัำากัด 

(มหาชน)

โรงงานผ่ลิตเส้นก๋วัยเตี�ยวัซุันกี�

บริษัทำ กิจัตรงยามาฮ่า 

อุบลราชธิานี จัำากัด สาขาชยางกูร

ห้างหุ้นส่วันจัำากัดชัยรุ่งเร่องยนต์ 

333

บริษัทำ แดรี�โฮมวิัสาหกิจั

เพ่ั�อสังคม จัำากัด

Happy Family: กิจักรรมตลาดนัด

ออนไลน์และผู้่ช่วัยขาย ISK

งดเหล้าเข้าพัรรษา

QTC Fun & Fit with Family

โครงการโรงอาหารราคา 10 บาทำ

กิจักรรมมอบทุำนการศึิกษา

ให้บุตรของพันักงาน

พัลังแห่งควัามพัอเพีัยง

อภินิหารเงินออม

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามอบอุ่น 

ควัามเข้มแข็ง

14.

15.

16.

17.

19.

20.

18.

กาญจันบุรี

พัระนครศิรี

-อยุธิยา

ระยอง

ศิรีสะเกษ

อุบลราชธิานี

ศิรีสะเกษ

นครราชสีมา

ภาคตะวัันออก่

ภาคใต้

ภาคตะวัันออก่เฉีียงเหน่อ

ก่รุงเทำพัมหานคร

ห้างหุ้นส่วันจัำากัด ปัตตานี

คอมเมอร์เชียล

บริษัทำ ท้ำอปแก๊ส ซีัแอนด์ดับบลิวั 

จัำากัด

วิัสาหกิจัชุมชน กระทุ่ำมราย

พััฒนา

บริษัทำ นาราสมุทำร จัำากัด

บริษัทำ วิัยะเครป โปรดักส์ จัำากัด

Happy Money เพิั�มภูมิคุ้มกันด้วัย

เงินออม

กิจักรรมออมทำรัพัย์รับสุข

ทำำาได้ ใช้เอง ลดรายจ่ัาย เพิั�มรายได้

สานสัมพัันธ์ิครอบครัวั Befish

โครงการธินาคารปูม้า ปล่อยพัันธ์ุิ

ลูกปูม้าค่นสู่ธิรรมชาติ

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

ควัามเข้มแข็ง

21.

24.

25.

22.

23.

ปัตตานี

กรุงเทำพัฯ

กรุงเทำพัฯ

นราธิิวัาส

สุราษฎีร์ธิานี

25 แผนป็ฏิิบัติก่ารสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข
ขององค์ก่รต้นแบบครอบครัวัมีสุข ป็ระจำาปี็ 2563 

Scan me

ร
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4.5 ได้ผู้ลงานวิัชิาการ

 จัากผ่ลควัามสำาเร็จัและประสบการณี์ในการดำาเนินโครงการทำำาให้ได้ผ่ลงานวัิชาการทีำ�เป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร /หน่วัยงาน ต่างๆ และผู้่สนใจัสามารถนำาไปปรับใช้ได้ ดังต่อไปนี� 

 1) บทำควัามทีำ� 1 ช่�อเร่�อง “พััฒนาการของวิัธีิศึิกษาครอบครัวั: การค้นหาวิัธีิการศึิกษาครอบครัวัยคุโลกาภิวััตน์”

ผู้่เขียน วัากาโกะ ทำาเคดะ, กาญจันา ตั�งชลทิำพัย์ และรศิรินทำร์ เกรย์

 2) บทำควัามทีำ� 2 ช่�อเร่�อง “ครอบครัวัอบอุ่นของคนทำำางานมิลเลนเนียล” ผู้่เขียน วัรรณีี หุตะแพัทำย์ และ

วิัภาพัร จัารุเร่องไพัศิาล

 3) ได้นำาเสนอในงานประชุมวิัชาการประชากรและสังคม 2562 ครอบครัวัไทำยสะท้ำอนอะไรในสังคม

(The Reflection of Thai Families to Society) วัันทีำ� 1 กรกฎีาคม 2562 โรงแรมเอเชีย ราชเทำวีั กรุงเทำพัมหานคร

4) หนงัส่อ “คู่ม่อก่ารเขยีนแผนป็ฏิิบัติ
ก่ารสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” (Happy
Family Action Plan)

6) หนังส่อ “นิยาม ป็ระเภทำครอบครัวั
และดัชนี ตัวัชี�วััด ครอบครัวัอยู่ดีมีสุข”
(Systematic Review)

5) หนังส่อ “คู่ม่อก่ารสร้างเสริมครอบครัวั
มีสุข” (HappyFamily Guideline)

7) บทำควัามวิัชาก่าร

ผลงานวิัชาก่าร

Scan me
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 6)  ผ่ลงานเผ่ยแพัร่ประชาสัมพัันธ์ิและกิจักรรมส่งเสริมควัามรู้กิจักรรม Happy Family Talks

กิจักรรม การเสวันาออนไลน์ Happy Family 

Talks ภัายใต ้แนวัคิด “ครอบครัวัมีสุข

คนทำำางานมั�นคง องค์กรมั�งคั�ง ส้้วิักฤตโควิัด-19”

กับหัวัข้อ สถานการณ์ครอบครัวัมีสุข กับ New 

Normal วิัถีชีิวิัตใหม่หลังโควิัด-1911  

 จััดเม่�อวัันทีำ� 7 มิถุนายน 2563 เวัลา 15.00 – 

16.30 น. ในรปูแบบการเสวันาออนไลน ์Happy 

Family Talks ภายใต้แนวัคิด “ครอบครัวัมีสุข 

คนทำำางานมั�นคง องค์กรมั�งคั�ง สู้วิักฤตโควิัด-19” กับหัวัข้อ สถานการณี์

ครอบครัวัอบอุ่น กับ New Normal วิัถีชีวิัตใหม่หลังโควิัด-19 โดยถ่ายทำอดสด

ผ่่านทำาง Facebook live: HAPPY FAMILY PROJECT วััตถุประสงค์ใน

การจััดงานครั�งนี� เพ่ั�อสร้างแรงจูังใจัและเชิญชวันองค์กรให้เห็นควัามสำาคัญ

ของการส่งเสริมการสร้างสุขให้กับครอบครัวัคนทำำางาน อีกทัำ�งยังนำาเสนอ

และชวันคิดกับแนวัทำางในการปรับตัวัขององค์กร คนทำำางานองค์กร และ

ครอบครัวัคนทำำางานกับสถานการณ์ีโควิัด-19

 ผ่ลจัากการเสวันา วิัทำยากรทุำกทำ่านสรุปไปในแนวัทำางเดียวักัน

ว่ัา ในช่วังทีำ�ทุำกครอบครัวัเผ่ชิญปัญหาโควิัด-19 สมาชิกในครอบครัวัจัะต้อง

ส่�อสารกันและดูแลเอาใจัใส่กันและกัน ทัำ�งสุขภาพักายและใจั โดยจัะต้องมี 

สติ และการตระหนกัรู้ ถึงปัญหาทีำ�เผ่ชิญอยู ่จัากนั�น ต้องร่วัมกันหาทำางออก 

โดยการปรับตัวัและย่ดหยุน่ ในระดับองค์กร ก็ต้องมีการส่�อสารกัน มีควัาม

เข้าอกเข้าใจั ร่วัมม่อร่วัมใจั และเดินไปด้วัยกัน ประเด็นทีำ�อาจัจัะต้องขบคิด

เพิั�มเติม ค่อ ควัามเหล่�อมลำ�าของครอบครัวัไทำย ทำำาให้แต่ละครอบครัวัได้รับ

ผ่ลกระทำบไม่เท่ำากัน และมีควัามสามารถในการปรับตัวัในภาวัะวิักฤติต่างกัน

อีกทัำ�ง วิัถีปกติใหม่ทีำ�จัะเกิดขึ�นจัะต้องกระทำบต่อควัามสัมพัันธ์ิในครอบครัวัอย่างแน่นอน ซึั�งต้องร่วัมกันหาทำางออกต่อไป 

 ทำ้ายทำี�สุด การทำำางานด้านครอบครัวั เป็นเร่�องทำี�จัะต้องร่วัมกันของภาคีทำุกฝึ่าย เหม่อนกันการต่อจัิ๊กซัอร์ เพั่�อให้

เกิดภาพัใหญ่ ทำี�สะทำ้อนถึงเป้าหมายเดียวักันทำี�จัะทำำาให้คนทำุกกลุ่มอายุได้รับการพััฒนาไปพัร้อม ๆ กัน

11 ติดตามข้อมูลเพิั�มเติมได้ทีำ�: Youtube Channel  : Happy Family Project Channel , ตอน happy family talks “สถานการณ์ีครอบครัวัอบอุ่นกับ
New Normal วิัถีชีวิัตใหม่หลังโควิัด-19” 

ร
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 รศิ.ดร.ศิิรินันท์ำ กิตติสุขสถิต ได้นำาเสนอในหัวัข้อ “การทำำางาน ครอบครัวั ควัามสุข ในสถานการณ์ี

โควิัด-19” ทีำ�พูัดถึงการเป็น “องค์กรแห่งควัามสุข” และ “ครอบครัวัอบอุ่น” เพีัยงพัอหร่อไม่สำาหรับคน

วััยทำำางาน ในการเผ่ชิญกับวิักฤติโควิัด-19 ได้หร่อไม่? โดยใช้ข้อมูลทีำ�ได้จัากการสำารวัจั “ผ่ลกระทำบการแพัร่

ระบาด COVID-19 ต่อครอบครัวัคนทำำางานและองค์กร” ใน Prachakorn Forum12 EP.4 | การทำำางาน 

ครอบครัวั ควัามสุข ในสถานการณ์ีโควิัด-19

งานประชุิมวิัชิาการระดับชิาติ 

“ก้าวัส่้ปีทีำ� 50” สถาบันวิัจััย

ประชิากรและสังคม 

มหาวิัทำยาลัยมหิดล 

(Prachakorn Forum)

12 ติดตามข้อมูลเพิั�มเติมได้ทีำ� เว็ับไซัต์ เดอะประชากร (The Prachakorn) www.theprachakorn.com/prachakornforum / Faceboook: www.facebook.com/
ThePrachakorn / YouTube Channel:  Institute for Population and Social Research MU 
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กิจักรรมเผู้ยแพิร่ประชิาสัมพัินธ์

 1) การจััดแถลงผู้ลการสำารวัจั “ครอบครัวัมีสุขกับสถานการณ์

โควัิด-19”13 ส่บเน่�องจัากการสำารวัจั “ผ่ลกระทำบการแพัร่ระบาด 

COVID-19 ต่อครอบครัวัคนทำำางานและองค์กร” ทีำ�ได้จัากการสำารวัจัใน

ระหว่ัางวัันทีำ� 27 เมษายน - 17 พัฤษภาคม 2563 ทีำ�ผ่่านมา ทำางโครงการ

เล็งเห็นควัามสำาคัญของการนำาข้อมูลทีำ�ได้ไปใช้ในการจััดทำำาข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายเพั่�อการพััฒนา และข้อเสนอแนะเชิงปฏิิบัติสำาหรับหน่วัยงาน

ประเภทำต่าง ๆ และช่วัยเหล่อองค์กรภาคีเคร่อข่ายครอบครัวัมีสุข ซึั�ง

นอกจัากจัะแถลงผ่ลการสำารวัจัทีำ�ได้จัากการสำารวัจัแล้วั โครงการยังได้

จััดทำำาประเด็นปัญหาต่อครอบครัวัคนทำำางานและองค์กรขึ�นมา 4 ประเด็น

สำาคัญด้วัยกัน ทีำ�มีกลุ่มเป้าหมายและสถานการณี์ควัามยากลำาบากในการ

เผ่ชิญปัญหาโควิัด-19 ทีำ�แตกต่างกันออกไป โดยได้ต่อยอดโดยการจััดทำำาเป็น

บทำควัามสั�น เพ่ั�อนำาเสนอใน The Prachakorn ของสถาบันวิัจััยประชากร

และสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล ดังนี�

13 ติดตามข้อมูลเพิั�มเติมได้ทีำ�: YouTube Channel : Happy Family Project Channel  ตอน สถานการณ์ีครอบครัวัมีสุขกับโควิัด-19: ตอนทีำ� 1 
ครอบครัวัวิัถีใหม่และวััคซีัน “ครอบครัวัมีสุข”

ร
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 • ครอบครัวัวิัถีใหม่ ไปเป็นหร่อไม่ เม่�อเจัอภััยโควิัด-19 

   นำาเสนอโดย รศิ. ดร.ศิิรินันท์ำ กิตติสุขสถิต  หัวัหน้าโครงการ Happy Family

 • “มีล้ก ไม่มีล้ก: ครอบครัวัแบบไหนพิร้อมกว่ัาเม่�อเจัอโควิัด-19”

    นำาเสนอโดย คุณีกัญญาพััชร สุทำธิิเกษม นักวิัจััยประจัำาโครงการฯ

 • เร่�องเงินและสุขภัาพิ: ปัญหาใหญ่กับคนทุำกเจัเนอเรชัิ�น

   นำาเสนอโดย คุณีสุภรต์ จัรัสสิทำธิิ� นักวิัจััยประจัำาโครงการฯ

 • “ร้้และรับม่อ” นำาเสนอโดย คุณีวัรรณีี หุตะแพัทำย์ นักวิัจััยประจัำาโครงการฯ

 

 นอกจัากนี� ข้อมูลดังกล่าวัยังได้รับควัามสนใจัจัากภาคส่�อมวัลชนต่าง ๆ อาทิำ 

 • วัันทีำ� 22 มิถุนายน  2563  เวัลา 15.25-15.40 น. รองศิาสตราจัารย์ ดร.ศิิรินันท์ำ กิตติสุขสถิต หัวัหน้า

โครงการ Happy Family ให้สัมภาษณ์ีสด (Phone-in)  เร่�อง ครอบครัวัวิัถีใหม่ไปเป็นหร่อไม่เม่�อเจัอภัยโควิัด-19 

ทำางสถานีโทำรทัำศิน์ NBT กรมประชาสัมพัันธ์ิ สามารถติดตามรายการสดและรับชมย้อนหลังได้ทำาง https://www.

facebook.com/LiveNBT2HD/videos/ 304880034019061/

 • วัันเสาร์ทีำ� 27 มิถุนายน พั.ศิ. 2563 เวัลา 13.30-14.00 น. รองศิาสตราจัารย์ ดร.ศิิรินันท์ำ กิตติสุขสถิต 

หัวัหน้าโครงการ Happy Family และคุณีสุภรต์ จัรัสสิทำธิิ� นักวิัจััยประจัำาโครงการฯ ร่วัมให้สัมภาษณ์ีสดผ่่านรายการ 

NBT รวัมใจัสู้ภัย COVID-19 หัวัข้อเร่�อง วิัถีชีวิัตใหม่ทีำ�เป็นเร่�องใกล้ตัวัประชาชน “COVID-19 บริหารจััดการให้

ปลอดภัยได้” ทำางสถานีโทำรทัำศิน์ NBT กรมประชาสัมพัันธ์ิ สามารถติดตามรายการสดและรับชมย้อนหลังได้ทำาง 

https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/vid

   “การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” จึังเป็นรูปแบบแนวัทำาง เสริมพิลัง “ครอบครัวั

อบอุ่น” สร้างสรรค์ เป็น “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์กร ทีำ�ทำรงประสิทำธิิภาพัและประสิทำธิิผ่ล ตกผ่ลึกมาจัาก

กระบวันทำัศิน์ ในการคิดวิัเคราะห์วิัธีิปฏิิบัติทีำ�เป็นแผ่นปฏิิบัติการ กระบวันการขับเคล่�อน และเคร่�องม่อวััดผ่ลสำาเร็จั 

ของ “โครงการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขเพ่ั�อคนทำำางานองค์กร ใช้เป็น “ต้นแบบ” การบริหารจััดการการ

สร้างเสริมครอบครัวัมีสุข ทัำ�งเชิงนโยบาย เชิงขับเคล่�อน และเชิงวิัชาการ จุัดเด่นสำาคัญของ รูปแบบการสร้างเสริม

“ครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” ค่อ ทำำาง่าย ใช้คล่อง สะดวัก คุ้มค่า และทำำาได้ตลอดเวัลา ข้อสำาคัญ ค่อ ทุำกคนในองค์กร

สามารถทำำาได้ด้วัยตัวัเอง แล้วัยังสามารถขยายผ่ลให้สมาชิกในครอบครัวัทำำาได้อีกด้วัย ตลอดจันสามารถ “ส่งต่อ” ให้

คนอ่�น ๆ และภาคีเคร่อข่ายคนทำำางานด้วัยกันนำาไปใช้ได้ด้วัยตัวัเอง

Scan me

กิจักรรมเผ่ยแพัร่ประชาสัมพัันธ์ิ
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บทท่� 2
นวััตก่รรมสร้างเสริม

ครอบครัวัมีสุข
คนทำำางานองค์ก่ร
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2.1 แนวัคิดนวััตก่รรมสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข”คนทำำางานองค์ก่ร

2.1.1 แนวัคิดก่ารพััฒนาสถาบันครอบครัวั
 แนวัคิดการพััฒนาสถาบันครอบครัวั มีแนวัทำางการพััฒนาอย่างต่อเน่�องและมีทิำศิทำาง

มาโดยตลอด สอดคล้องไปกับแนวัทำางการดำาเนินงานของนโยบายและแผ่นพััฒนาเศิรษฐกิจั

และสังคมแห่งชาติ สำาหรับแผ่นพััฒนาฯ ฉบับทีำ� 12 ได้กำาหนดดัชนีชี�วััดด้านการพััฒนาสถาบัน

ครอบครัวัไว้ัอย่างชัดเจัน ค่อ ดัชนีวััดครอบครัวัอบอุ่นให้มีค่าคะแนนทีำ�ดีขึ�น ประกอบกับการ

พััฒนาจััดทำำานโยบายและยุทำธิศิาสตร์การพััฒนาสถาบันครอบครัวั (พั.ศิ. 2460-2564) 

ทีำ�สอดคล้องไปกับแผ่นพััฒนาฯ ฉบับทีำ� 12 มีการกำาหนดเป้าประสงค์รอง เพ่ั�อส่งเสริมให้เกิดควัาม

เข้มแข็งของครอบครัวั ได้แก่ ครอบครัวัมีศัิกยภาพัและมีสัมพัันธิภาพัทีำ�ดีสมาชิกในครอบครัวัมี

คุณีภาพัชีวิัตทีำ�ดีขึ�น และครอบครัวัมีหลักประกันควัามมั�นคงในทุำกด้าน

ร
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2.2 ระบบก่ารขับเคล่�อน แนวัคิดก่ารสร้างเสริมครอบครัวั
มีสุขคนทำำางานองค์ก่ร
 การขับเคล่�อน “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์กร เป็นระบบทีำ�มีกลไกการทำำางาน 

9 ขั�นตอน 3 เง่�อนไข ดังนี�

2.2.1 ก่ลไก่ 9 ขั�นตอน และ 3 เง่�อนไข
 1) สำารวัจัและวิันิจัฉัยอาการ “ครอบครัวัมีสุข” ของคนทำำางานในองค์กร ด้วัยเคร่�องม่อ

วััด “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์กร ครั�งทีำ� 1 เพ่ั�อให้ได้ข้อมูลพ่ั�นฐาน (Based-line data) 

อาการ “ควัามเข้มแข็ง” “ควัามอบอุ่น” ควัามสงบสุข” และ “ควัามพัอเพีัยง” ของคนทำำางาน

ทัำ�งหมดในองค์กร

 2) จััดตั�งคณีะทำำางานหร่อผู้่รับผิ่ดชอบหลัก เพ่ั�อเป็นกลไก ขับเคล่�อนกระบวันการได้

อย่างราบร่�น สะดวัก และชัดเจัน

 3) ประชาสัมพัันธ์ิ ส่�อสารให้ทุำกคนในองค์กรรับทำราบ และเข้าใจัเพ่ั�อเกิดควัามร่วัมม่อ

ร่วัมใจัไปด้วัยกัน

 4) จััดอบรมเชิงปฏิิบัติการหลกัสูตร “การบรหิารจััดการครอบครวััมีสุขของคนทำำางาน

ในองค์กร” เพ่ั�อสร้าง “นักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” ทีำ�สามารถบริหารจััดการด้วัยการเรียนรู้

และฝึึกทัำกษะในการพััฒนา “แผ่นปฏิิบัติการครอบครัวัมีสุข” ทีำ�สามารถนำาไปบริหารจััดการได้

ตรงตามเป้าหมาย สามารถทำำาได้ทัำนทีำ สามารถติดตามประเมินและวััดผ่ลสำาเร็จัได้

 รวัมทัำ�งเป้าประสงค์ในด้านสิ�งแวัดล้อมทีำ�เอ่�อต่อการส่งเสริมครอบครัวัเข้มแข็ง ได้แก่ 

ระบบการบริหารจััดการด้านครอบครัวัทีำ�เป็นรูปธิรรมและต่อเน่�อง เคร่อข่ายทำางสังคมทุำกภาค

ส่วันมีส่วันร่วัมในการดำาเนินงานพััฒนาสถาบันครอบครัวัและมีกระบวันการส่�อสารสังคม

ทีำ�มีคุณีภาพัและสร้างสรรค์ ตัวัชี�วััดควัามสำาเร็จัของแต่ละยุทำธิศิาสตร์ขับเคล่�อนนโยบายและ

ยุทำธิศิาสตร์การพััฒนาสถาบันครอบครัวั (พั.ศิ. 2560-2564) จัะเป็นตัวัหนุนเสริมให้ดัชนีชี�วััด

ครอบครัวัอบอุ่นมีคะแนนเพิั�มขึ�นได้

2.1.2 แนวัคิดก่ารสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข
คนทำำางานองค์ก่ร
 “แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่น” มุ่งบริหารจััดการระบบการสร้างเสริม

ควัามเข้มแข็ง ควัามอบอุ่น และ ควัามสงบสุข ของครอบครัวัคนทำำางานองค์กร ผ่่านควัามสัมพัันธ์ิ

ระหวั่าง คนทำำางาน ครอบครัวัคนทำำางาน กับ ผู่้บริหารองค์กร ในลักษณีะการแลกเปลี�ยน

ผ่ลประโยชน์ซึั�งกันและกัน เน้นการพััฒนาให้คนทำำางาน มีควัามก้าวัหน้าในอาชีพัการงานและมี

ควัามมั�นคงในงาน พัร้อมไปกับมีควัามสุขในการดำาเนินชีวิัตครอบครัวั เป็นการเติบโตไปด้วัยกัน

แบบ “ชีิวิัตมั�นคง” ควับคู่กับ “องค์กรมั�งคั�ง” 

 แนวัคิดการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” ต่อยอดมาจัาก “แนวัคิดครอบครัวัอบอุ่น” 

ทีำ�มี “ควัามอบอุ ่น” “ควัามเข้มแข็ง” “และควัามสงบสุข” ด้วัยการเพิั�มองค์ประกอบ

“ควัามพัอเพีัยง” ต่อยอดเพิั�มขึ�นสู่การเป็น “ครอบครัวัมีสุข” เพ่ั�อบรรลุเป้าหมาย “ครอบครัวั

มีสุข” “คนทำำางานมั�นคง” “องค์กรมั�งคั�ง” ได้อย่างสมบูรณ์ี
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 5) ฝึึกปฏิิบัติควัามสามารถในการใช้ควัามรู้ควัามเข้าใจั “นวััตกรรมครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” รวัมทัำ�ง

ฝึึกทัำกษะการใช้ข้อมูลเพ่ั�อการตัดสินใจั ในการบริหารจััดการด้วัยกระบวันการของแผ่นปฏิิบัติการ การสร้าง

เสริม “ครอบครัวัมีสุข” ให้บรรลุผ่ลสำาเร็จัตามเป้าหมาย

 6) สร้างแรงบันดาลใจัให้ “นักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” นำาไปดำาเนินการ เพ่ั�อบริหารจััดการ 

ปรับปรุง สถานการณ์ี “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานให้คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ทัำ�งคนทำำางานและองค์กร 

 7) ถ่ายทำอดองค์ควัามรู้และศัิกยภาพักระจัายไปยังบุคลากรทุำกคนเพ่ั�อร่วัมม่อร่วัมใจันำาพัา 

ครอบครัวัมีสุข คนทำำางานมั�นคง องค์กรมั�งคั�ง ประเทำศิชาติยั�งย่น

 8) สำารวัจัและวิันิจัฉัยอาการ ครั�งทีำ� 2 ได้ข้อมูลปลายทำาง (Ended-line data) ใช้เทีำยบเคียงผ่ล

การเปลี�ยนแปลงให้บรรลุควัามสำาเร็จัตามเป้าหมาย งบประมาณี และระยะเวัลา ทีำ�จััดสรรและกำาหนดไว้ั 

 9) ขยายผ่ลในกลุ่มภาคีเคร่อข่าย นำาไปสู่ควัามสำาเร็จัและยกระดับให้เกิดมาตรฐานการสร้างเสริม

ครอบครัวัมีสุข 

กลไก 3 เง่�อนไข

 เกณีฑ์การคัดเล่อกบุคลากรเป็น “นักสร้างเสริมครอบครัวั

มีสุข” โดย ผู้่บริหารหร่อผู้่เกี�ยวัข้องคัดเล่อกบุคลากร เพ่ั�อเข้าร่วัมฝึึก

อบรมเป็น “นักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” ตามเกณีฑ์คุณีสมบัติ ดังนี� 

 1) มีมนุษยสัมพัันธ์ิทีำ�ดี เป็นทีำ�ยอมรับของบุคคลโดยทัำ�วัไป

ในส่วัน/ แผ่นก/องค์กร 

 2) มีควัามเข้มแข็งในการทำำากิจักรรมสรา้งเสรมิ “ครอบครวัั

มีสุข” 

 3) มีแรงบันดาลใจั หร่อจิัตสาธิารณีะ หร่อควัามกระต่อร่อร้น

ในการทำำาอย่างต่อเน่�อง

 การดำาเนิน กลไก 9 ขั�นตอน 3 เง่�อนไข ให้เป็นวิัถีปฏิิบัติ 

“ครอบครัวัมีสุข” อย่างมุ่งมั�นและเห็นคุณีค่า เช่�อแน่วั่า “ควัามสุข

ของครอบครัวัคนทำำางาน”ซึั�ง“คนทำำางาน”ทุำกคนในองค์กร นับเป็น

ฐานรากสำาคัญทีำ�จัะแผ่่ขยายฐานรากการเจัริญเติบโตขององค์กรให้

ออกดอกออกผ่ลอย่างเต็มกำาลังและต่อเน่�อง และเม่�อได้รับการสร้าง

เสริม ให้ครอบครัวัมีสุขอย่างสมำ�าเสมอ ก็จัะทำำาให้ ครอบครัวัคนทำำางาน

เป็น “ครอบครัวัชาญฉลาด” ส่งผ่ลต่อ “ครอบครัวัมีสุข” และแน่นอน

ว่ัา สมาชิกขององค์กรซึั�งเป็นทัำ�ง สมาชิกในครอบครัวั ก็จัะนำาวิัถีชีวิัต

ของตน ไปสู่ “ชีวิัตมั�นคง” และ “องค์กรมั�งคั�ง” อย่างยั�งยน่ต่อไป

“นัิกิสร�างเสริมคำรอบคำรัวม่สุข”
มีจิตอาสา มนุษยสัมพัันธ์์ดี เป็็นทีำ�ยอมรับ
ในองค์ก่ร

ร
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แผ่นภาพั 5 กลไก และ กระบวันการสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร”

แผ่นภาพั 6 หลักสูตรกระบวันการสร้างนักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข

2.2.2 ก่ารนำาไป็ใช้
แนวัทำางการนำาแนวัคิดและระบบ “การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์กรได้อย่างมี

ประสิทำธิิภาพั และประสิทำธิิผ่ล นั�นสามารถนำาไปปรับใช้ได้ ดังขั�นตอนต่อไปนี� 

1. สร้างเคร่�องม่อ เพ่ิ�อ วิันิจัฉััย อาการ “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานองค์กร  

2. สำารวัจัสถานการณ์ 2 รอบ เพ่ั�อให้องค์กรสามารถทำราบถึงข้อมูลเบ่�องต้นและผ่ลการ

เปลี�ยนแปลงทีำ�เกิดขึ�นแก่องค์กร จึังควัรทำำาการสำารวัจั 2 รอบ โดย รอบทีำ� 1 เพ่ั�อใช้เป็นข้อมูลพ่ั�น

ฐาน (Based-line Data) และรอบทีำ� 2 เพ่ั�อใช้เป็นข้อมูลปลายทำาง (Ended-line Data) และนำา

มาเทีำยบเคียงกับผ่ลสำารวัจัรอบทีำ� 1

3. อบรม ด้วัยหลักสูตร นักสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข ดังนี�
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“แผู้นปฏิิบัติการการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร”

แผ่นภาพั 7 แผ่นปฏิิบัติการสำาเร็จัรูปการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร

 ค. ฝึึกปฏิิบัติการติดตามประเมินผู้ลสำาเร็จัของแผู้นปฏิิบัติการ  

 ผู้่สนใจัสามารถใช้ตารางติดตามประเมินนี�ควับคู่ในระหว่ัางการดำาเนินกิจักรรม / แผ่นปฏิิบัติการได้

โดยระบุข้อมูลตามแผ่นปฏิิบัติการลงในตาราง

แผู้นปฏิิบัติการ การเสริมสร้างครอบครัวัมีสุข ในองค์ประกอบหลักด้าน “ควัามอบอุ่น”
ช่ิ�อองค์กร: มานะยานยนต์

เป้าประสงค์ / (ค่าเฉัลี�ยรวัม): เพิั�มค่าคะแนนเฉลี�ยครอบครัวัอบอุ่นภาพัรวัม จัากเดิม 67.0 ในปี 2562 เป็น 70.0 ในปี 2563

วััตถุประสงค์ (องค์ประกอบ 1-4): เพิั�มค่าคะแนนเฉลี�ยในองค์ประกอบควัามอบอุ่น จัากเดิม 65.6 ในปี 2562 เป็น 70.0 ในปี 2563

วััตถุประสงค์ย่อย (องค์ประกอบย่อย 1-4): เพิั�มค่าคะแนนเฉลี�ยในด้านการสร้างสัมพัันธิภาพัในครอบครัวั จัากเดิม 57.8 ในปี 2562 เป็น 62.0 ในปี 2563 

ช่ิ�อแผู้นปฏิิบัติการ / กิจักรรม: Happy Family Talk

เป้าหมายของแผู้นปฏิิบัติการ / กิจักรรม:  1. มีผู้่เข้าร่วัมกิจักรรมร้อยละ 90 

       2. พันักงานมีควัามรู้และควัามเข้าใจัในประเด็นการแก้ไขปัญหาการส่�อสาร ร้อยละ 80

       3. ครอบครัวัมีการส่�อสารพูัดคุยและเข้าใจักันมากกว่ัาเดิมร้อยละ 70

กลุ่มเป้าหมาย:  พันักงานจัำานวัน 30 คน

ผู้้้รับผิู้ดชิอบ: นายมานะ เอี�ยมดี เป็นผู้่รับผิ่ดชอบหลัก ฝ่ึายทำรัพัยากรบุคคล บริษัทำ มานะยานยนต์ จัำากัด เป็นคณีะทำำางาน

แผ่นภาพั 8 ตัวัอย่างแผ่นปฏิิบัติการการเสริมสร้างครอบครัวัมีสุขในองค์ประกอบหลักด้าน “ควัามอบอุ่น”

ร
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 ผ่ลจัากการนำาแนวัคิดและระบบ กระบวันการ ขั�นตอน “ครอบครัวัมีสุข” ไปใช้อย่างจัริงจััง

จัะนำาสู่ผ่ลของ “ครอบครัวัมีสุขต้นแบบ” คนทำำางานองค์กรทีำ�เป็นรูปธิรรม ค่อ

 (1) แผ่นปฏิิบัติการการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข

           

ส่วันทีำ� 1 ข้อมูลองค์กร

ตัวอย�างแผู้นิปฏิิบัติกิารสร�างเสริมคำรอบคำรัวม่สุข ปี 2563
ระดับด่เด�นิ
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ส่วันทีำ� 2 เป้าประสงค์และเป้าหมายแผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข (Happy Family Action Plan) 

ร



นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร 67

 ส่วันทีำ� 3 แผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข (Happy Family Action Plan)

ส่วันทีำ� 4 เสียงมีสุข

“...เริ�มแรกเรากำาหนดนโยบายในการสร้างสุขภาวะภายในองค์กรของเรา เพืั�อท่ำ�จะมุ่งหวังว่าจะ
ยกระดับความสุขของพันักงานให้ยั�งยืน และพันักงานของเราก็พัร้อมท่ำ�จะแบ่งปันความสุขน่�ให้
บุคคลภายนอกด้วย...”

เจริิญศัักดิิ์� สาริวงค์์ 

ริองกริริมการิผู้้�จัดิ์การิสายโริงงาน, บริิษััท คิ์วทีซีี เอนเนอร์ิยี� จำากัดิ์ (มหาชน)
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ส่วันทีำ� 1 ข้อมูลองค์กร

ร

ตัวอย�างแผู้นิปฏิิบัติกิารสร�างเสริมคำรอบคำรัวม่สุข ปี 2563
ระดับด่มากิ
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ส่วันทีำ� 2 เป้าประสงค์และเป้าหมายแผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข (Happy Family Action Plan) 
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 ส่วันทีำ� 3 แผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข (Happy Family Action Plan)

ส่วันทีำ� 4 เสียงมีสุข

“... เราคิดเสมอว่าท่ำ�น่�คือบ้าน ท่ำ�น่�ไม่ใช่ท่ำ�ทำำางาน เราให้ความสำาคัญกับบุคลากร ตั�งแต่รุ่นในอด่ต 
คุณพ่ัอและอากง ปกครองพันักงานเหมือนเครือญาติ ซึึ่�งตกทำอดมาส่้รุ่นผม จริง ๆ แล้ว
โครงการ Happy Family เน่�ย บอกตรงๆว่าผมไม่ได้โน้มน้าวพันักงานเลย เพัราะว่าส่วนใหญ่ 
พัอเขา้โครงการน่�แล้วพันักงานไดค้วามมั�นคงในช่วติของเขา เพัราะฉะนั�นพัอโครงการน่�เกิดขึ�นมา 
พันักงานของผมตั�งใจทำำางานโครงการน่�เต็มท่ำ�เลย

วีริวุฒิิ บำารุิงไทย 

ผู้้�บริิหาริ, ห�างหุ�นส่วนจำากัดิ์ ลิิ่�มเชียงเส็ง

ร
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ส่วันทีำ� 1 ข้อมูลองค์กร

ตัวอย�างแผู้นิปฏิิบัติกิารสร�างเสริมคำรอบคำรัวม่สุข ปี 2563
ระดับด่
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ส่วันทีำ� 2 เป้าประสงค์และเป้าหมายแผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข (Happy Family Action Plan) 

ร
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 ส่วันทีำ� 3 แผ่นปฏิิบัติการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข (Happy Family Action Plan)
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ส่วันทีำ� 4 เสียงมีสุข

“...พัอพันกังานม่ความสุข บรรยาการของการทำำางานก็ม่ความสุขแต่ละแผนกก็ประสานงานร่วมกัน
ด่ขึ�น ไม่ม่อารมณ์โมโห หรืออารมณ์เกร่�ยวกราดเข้าหากัน ม่ความเข้าอกเข้าใจกัน...”

“...เมื�อต้องช่วยเหลือพันักงานหลายๆ คนเข้า งบประมานของบริษััทำก็ไม่เพ่ัยงพัอท่ำ�จะช่วยเหลือได้
ทุำกคน เราจึงมาหาวิธ่ว่าจะทำำาอย่างไร จึงให้เขาฝากเงิน ฝากเงินแล้วยังไงด่ ทำำาอย่างไรเขาถึึงจะ
ฝากเงิน เราจึงให้ดอกเบ่�ย แต่หลังๆ ด้วยความท่ำ�เขาอยากได้ผลตอบแทำน เวลาท่ำ�เขาจำาเป็นต้องใช้
เงินจริงๆ อย่างเจ็บปว่ยต้องไปหาหมอ เค้าก็ไม่ยอมใช้ เราจึงคิดโครงการท่ำ�อย่้บนฐานของความ
เป็นจริง ก็คือ เงินออมอุ่นใจไว้ ใช้ยามฉุกเฉิน สามารถึทำำา ได้เลย...”

ปิิยะพงศ์ั สุนทริายุทธ 

กริริมการิผู้้�จัดิ์การิ, บริิษััท สมชายการิยางเซีอร์ิวิส จำากัดิ์

ปิิยะพงศ์ั สุนทริายุทธ 

กริริมการิผู้้�จัดิ์การิ, บริิษััท สมชายการิยางเซีอร์ิวิส จำากัดิ์

ร
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2.3 เสน้ทำาง “นวััตก่รรมครอบครวััมีสุขคนทำำางานองคก์่ร”

จัากกรอบการพััฒนาสถาบันครอบครัวัโครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นไปสู่ครอบครัวั

สุขภาวัะของคนทำำางานองค์กรในประเทำศิไทำย” เริ�มขึ�นในปี พั.ศิ. 2560 - 2561 (ระยะทีำ� 1) 

และโครงการ “การสร้างเสริมครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขเพ่ั�อคนทำำางานองค์กร” ดำาเนินงานโดย  

สถาบันวิัจััยประชากรและสังคม มหาวิัทำยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำานักสนับสนุนสุขภาวัะเด็ก 

เยาวัชน และ ครอบครวัั สำานักงานกองทำนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพั (สสส.) ซึั�งตระหนกัถึง

การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวั จึังร่วัมกันพััฒนาและสร้างสรรค์แนวัคิด และ ระบบใหม่ ในการเสริม

สร้าง ควัามเข้มแข็ง ควัามอบอุ่น ควัามสงบสุข และ ควัามพัอเพีัยง เป็น “ครอบครัวัอบอุ่นและ

มีสุข” ร่วัมกับองค์กรหร่อสถานทีำ�ทำำางาน (workplace)  ของคนทำำางาน ในองค์กร 5 ประเภทำ 

ประกอบด้วัยภาครัฐบาล รัฐวิัสาหกิจั เอกชน วิัสาหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ 

วิัสาหกิจัชุมชน ซึั�งเป็นแหล่งรวัมของคนวััยทำำางานจัำานวันมาก และเป็นสถานทีำ�ทีำ�สมาชิกผู้่มี

บทำบาทำหลักในครอบครัวัมีช่วังเวัลาการใช้ชีวิัตยาวันานทีำ�สุดในแต่ละวััน ให้สามารถนำาแนวัคิด

และการปฏิิบัติเพ่ั�อการเสริมสร้างควัามอยูดี่มีสุขของครอบครัวัให้เกิดขึ�น ผ่่านการขับเคล่�อนด้วัย

องค์กร  และต่อยอดขยายผ่ลผ่่านแนวัคิด เสรมิ-สรา้ง-สง่-ส่้  การสร้างเสริมครอบครัวัมีสุข ให้เข้ม

แข็ง ทีำ�สอดคล้องกับชีวิัตของคนทำำางานและองค์กรได้ สามารถนำาไปใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูป

ธิรรม นำาไปสู่การวััดผ่ลและเช่�อมโยงกับการยกระดับดัชนีควัามสุขครอบครัวัไทำยได้อย่างแท้ำจัริง

แนวัคิดการเสริมสร้างควัามเข้มแข็งครอบครัวัผู่้านองค์กร ด้วัย 4 ส.

การเรียนรู้ด้วัยข้อมูลวิัชาการและกระบวันการทำำางานทีำ�วััดผ่ลได้

กระบวันการนำาควัามรู้ไปใช้ขยายผ่ลในองค์กรให้เกิดควัามต่อเน่�อง

นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขให้เป็นวััฒนธิรรมองค์กร

เป้าหมาย “ครอบครัวัมีสุข” “คนทำำางานมั�นคง” “องค์กรมั�งคั�ง”

เสริม
สร�าง
ส�ง
ส้�

ร
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2.3.1 แนวัคิด “นวััตก่รรมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์ก่ร”

 นวััตกรรม (Innovation) มีรากศัิพัท์ำมาจัากภาษาลาติน คำาว่ัา Innovare แปลวั่า 

“ทำำาสิ�งใหม่ขึ�นมา” เป็นสิ�งใหม่ทีำ�เกิดจัากการใช้ควัามรู้ และควัามคิดสร้างสรรค์ทีำ�มีประโยชน์ต่อ

เศิรษฐกิจัและสังคม (สำานักงานนวััตกรรมแห่งชาติ, 2549)  เม่�อนำาควัามหมายมาใช้ จึังหมายถึง 

สิ�งใหม่ทีำ�เกิดจัากการใช้ควัามรู้และควัามคิดสร้างสรรค์ ทัำกษะประสบการณี์ในการพััฒนาขึ�น

ซึั�งอาจัจัะมีลักกษณีะเป็นผ่ลิตภัณีฑ์ใหม่ บริการใหม่ หร่อกระบวันการใหม่ ทีำ�ก่อให้เกิดประโยชน์

ในเชิงเศิรษฐกิจั หร่อการสร้างควัามสำาเร็จัทีำ�ทำำาให้เกิดมูลค่าเพิั�มจัากสิ�งใหม่นั�น ผ่ลประโยชน์ทีำ�เกิด

จัะเป็นตัวัเงินหร่อไม่เป็นตัวัเงินก็ได้14  

 นวััตกรรม สามารถแบ่งเป็นประเภทำต่าง ๆ  ได้ ตามควัามมุ่งหมายในการนำาไปใช้ อาทิำ 

จัำาแนกประเภทำของนวััตกรรมตามลักษณีะขอบเขตและวััตถุประสงค์ทีำ�นำาไปใช้ ในควัามหมาย 

ประเภทำ และควัามสำาคัญต่อการเป็นผู้่ประกอบการ จัะมีการแบ่งเป็น 2 ประเภทำ ได้แก่ นวััตกรรม

ผ่ลิตภัณีฑ์: Product Innovation15 และ นวััตกรรมกระบวันการ: Process Innovation

เม่�อนำานวััตกรรมการตลาดมาประยุกต์ใช้ทำางธุิรกิจัเพ่ั�อเสริมศัิกยภาพัการแข่งขัน  สามารถ

แบ่งออกเป็น 4 ประเภทำ ได้แก่ การเปลี�ยนแปลงในผ่ลิตภัณีฑ์ หร่อบริการขององค์กร (Product 

innovation) การเปลี�ยนแปลงกระบวันการผ่ลติ หร่อกระบวันการนำาเสนอผ่ลติภัณีฑ์ (Process 

innovation) การเปลี�ยนแปลงรูปแบบของสินค้าหร่อบริการ  (Position innovation) และ

การมุ่งให้เกิดนวััตกรรมทีำ�เปลี�ยนแปลงกรอบควัามคิด (Paradigm innovation)   

แผ่นภาพั 9 เส้นทำาง “นวััตกรรมการสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร”

14สมนึก เอ่�อจิัระพังษ์พัันธ์ิ และคณีะ, 2553
15สมนึก เอ่�อจิัระพังษ์พัันธ์ิ และคณีะ, 2553
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 “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” มุ่งเน้นไปทีำ�การพััฒนาให้ “ครอบครัวั”

คนทำำางานองค์กร มีควัามเข้มแข็ง ควัามอบอุ่น ควัามสงบสุข และ ควัามพัอเพีัยง เพ่ั�อส่งผ่ลให้นอกเหน่อจัาก 

ครอบครัวัคนทำำางาน และ องค์กร บรรลุผ่ลสำาเร็จัเกิดเป็น “ครอบครัวัมีสุข” และ เกิดมูลค่าเพิั�มทำางเศิรษฐกิจั

ให้กับทัำ�งคนทำำางาน และ องค์กร เกิดเป็น “คนทำำางานมั�นคง” และ “องค์กรมั�งคั�ง” แล้วัยังมุ่งหวัังให้เป็นฐานราก

ทีำ�แข็งแกร่ง เกิดการยอมรับ และ สามารถ ขยายผ่ล เป็นพัลังสร้างเสริมการพััฒนาสังคม เศิรษฐกิจั สิ�งแวัดล้อม 

และ วััฒนธิรรม แพัร่หลายไปถึงสถาบันทุำกระดับของประเทำศิไทำย 

 “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร”  จึังเป็นการสร้างสรรค์สิ�งใหม่ทีำ�เกิดจัากการใช้

แนวัคิด (Concepts) ของ การพััฒนาขององค์กร พัร้อมกับค่านิยม (Core Values) ทีำ�เป็นเป้าประสงค์ หร่อ

วิัสัยทัำศิน์ขององค์กร ร่วัมกับ การรับรู้ (Perceptions) และ การปฏิิบัติ (Practice) ทีำ�เป็นควัามรู้ทัำกษะ

ประสบการณ์ีเดิมร่วัมกันของคนทำำางานองค์กร นำามาจััดการตนเอง ด้วัยการวัางกรอบแนวัทำางแผ่นการดำาเนิน

งาน และ มีระบบทีำ�เป็นกลไก กระบวันการในการขับเคล่�อน กระทัำ�งวััดผ่ลสำาเร็จัได้ด้วัยเคร่�องม่อ ทีำ�แสดงผ่ลการ

เปลี�ยนแปลงของประสิทำธิิภาพัประสิทำธิิผ่ลทีำ�ชัดเจันเป็นรูปธิรรม  

 “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” จึังเป็นการสร้างสรรค์ ให้เกิดนวััตกรรมทีำ�

เปลี�ยนแปลงกรอบควัามคิด (Paradigm innovation) บนฐานของกระบวันทัำศิน์ ทีำ�เป็นระบบการสร้างเสริม

ครอบครัวัมีสุข (Process innovation) ให้เป็น กลไก กระบวันการ และ เคร่�องม่อ นำาไปสู่ผ่ลสำาเร็จัสุดท้ำาย 

และส่งผ่ลกระทำบไปถึงการเปลี�ยนแปลงในผ่ลิตภัณีฑ์หร่อบริการขององค์กร (Product innovation) รวัมถงึการ

เปลี�ยนแปลงรูปแบบของสินค้าหร่อบริการ (Position innovation) ด้วัย 

 “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” จึังนับเป็น “นวััตกรรมสังคม” ทีำ�เกิดขึ�นจัริง นำา

ไปใช้ได้จัริง เห็นผ่ลจัริง และ สร้างประโยชน์สูงสุดได้จัริง เป็น “นวััตกรรมสังคม”16 ทีำ�เป็นสิ�งใหม่ ทัำ�งกระบวันการ

ทำางควัามคิด ระบบการขับเคล่�อน และการนำาไปลงม่อปฏิิบัติ (action) เพ่ั�อพััฒนาสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่น

และมีสุข” คนทำำางานองค์กร นำาไปสู่เป้าหมายสุดท้ำายค่อ “ครอบครัวัมีสุข” คนทำำางานมั�นคง” “องค์กรมั�งคั�ง”

16ช่�นฤทัำย กาญจันะจิัตรา และ วัาสนา อิ�มเอม 2544

ร
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 กระบวันการคิด วิัธีิคิด วิัธีิปฏิิบัติ แนวัทำาง กระบวันการ และกลไก การพััฒนาสร้างเสริม “ครอบครัวั

มีสุข”เป็นรูปแบบการพััฒนาสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขต้นแบบทีำ�ดำาเนินด้วัยแนวัคิด (Concept) ค่านิยม (Core 

Values) ควัามเข้าใจั (Perceptions) และการปฏิิบัติ (Practice) ตามแบบแผ่นวิัถีปฏิิบัติตามจัริง (Reality) 

เฉพัาะของคนทำำางานในองคก์รทีำ�เช่�อมไปถึงสมาชิกในครอบครวัั และ สามารถวััดผ่ลไดด้้วัยเคร่�องม่อทีำ�มีตัวัชี�วััดของ

ระดับควัามสำาเร็จัทีำ�เป็นผ่ลผ่ลิต (Output) และผ่ลลัพัธ์ิ (Outcome) ทีำ�แสดงการเทีำยบเคียงควัามเปลี�ยนแปลงได้

ชัดเจัน รวัมถึงสามารถนำาควัามรู้วิัถีปฏิิบัตินั�น ๆ มาปรับเปลี�ยนหร่อหักล้างกับแนวัคิด กระบวันการเดิม จันเกิด

กระบวันทำัศิน์ทีำ�เพิั�มพัลังในทำางบวัก สามารถบริหารจััดการปัญหาเก่าได้มากขึ�น เป็นอีกก้าวัทีำ�สำาคัญในการก่อ

เกิดการรวับรวัมสะสมองค์ควัามรู้ การใช้ประโยชน์ และต่อยอดองค์ควัามรู้ในการพััฒนาสร้างเสริม “ครอบครัวั

มีสุข” เป็นต้นแบบต่อไป

แนวัคิดและระบบการทำำางาน 

• วิันิจัฉัยสถานการณ์ี ด้วัยแนวัคิดแบบรวับยอดของการพััฒนาสร้างเสริม “ครอบครัวัมีสุข” 

อย่างเป็นลักษณีะร่วัม ครอบคลุมขอบเขตทีำ�เป็นบริบทำของครอบครัวัคนทำำางานและองค์กร

ทีำ�ชัดเจันและยังคลุมเคร่ออยู่

• นำามาเช่�อมโยงกันเป็นเคร่อข่ายอย่างเป็นเหตุเป็นผ่ลภายใต้บริบทำนั�น ๆ 

• คำานึงถึงควัามสำาคัญในการสร้างกรอบและสมมุติฐานเพ่ั�อเข้าใจัสิ�งรอบตัวั สร้างมุมมอง 

ทำดสอบ และอธิิบาย กระบวันการเรียนรู้ ควัามแตกต่าง ๆ

• ได้มาซึั�ง นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร

แผ่นภาพั 10 แนวัคิด และ ระบบนวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร



80 นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์ก

2.3.3 ก่ารขยายผลและเผยแพัร่แนวัทำางป็ฏิิบัติ
“นวััตก่รรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขต้นแบบ”

 “นวััตกรรมสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” เป็นรูปแบบ ทีำ�ดำาเนินเป็น 

วิัถีปฏิิบัติ การสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข” คนทำำางานองค์กร  ซึั�งอาศัิยกระบวันทัำศิน์

(Paradigm) ขององค์กรทีำ�ต้องการพััฒนาคนทำำางานให้มีควัามสุขเพ่ั�อนำาสู่องค์กรแห่งควัามสุข 

(Happy Workplace) เป็นตัวัตั�งต้น จันถึงการออกแบบกระบวันการ และตั�งกลไกการทำำางาน 

(Process & Mechanism) ดำาเนินการด้วัยเคร่�องม่อและการกำากับติดตามจันได้ผ่ลผ่ลิตและ

ผ่ลลัพัธ์ิทีำ�ทำำาให้เกิดการเปลี�ยนแปลงควัามสุขให้กับคนทำำางานในองค์กรได้จัริง จันถึงการขยาย

ผ่ลสู่ภาคีเคร่อข่าย

ร
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ครอบครัวัมีสุขก่ับ
สถานก่ารณ์์โควิัด-19

บทท่� 3
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3.1 ก่ารรับม่อก่ับสถานก่ารณ์์โควิัด-19 ขององค์ก่ร
ต้นแบบครอบครัวัมีสุข
 ส่บเน่�องจัากสถานการณ์ีแพัร่ระบาดโรคโควิัด-19 (COVID-19) โครงการการสร้างเสริม

ครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขเพ่ั�อคนทำำางานองค์กร (Happy Family) ได้จััดทำำาการสำารวัจัเร่งด่วัน 

เร่�อง “ผ่ลกระทำบการแพัร่ระบาด COVID-19 ต่อครอบครัวัคนทำำางานและองค์กร” ระหว่ัางวััน

ทีำ� 27 เมษายน – 22 พัฤษภาคม 2563 เพ่ั�อศึิกษาถึงผ่ลกระทำบทีำ�เกิดขึ�นกับครอบครัวัคนทำำางาน

จัากสถานการณ์ีแพัร่ระบาดโรคโควิัด-19  (COVID-19) สามารถนำาผ่ลมาจััดทำำาข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิิบัติสำาหรับหน่วัยงานองค์กรประเภทำต่าง ๆ

 “นวััตกรรมครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์กร” ได้แสดงพัลังให้ภาคีเคร่อข่าย 

“ครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข” คนทำำางานองค์กร ระหว่ัางสถานการณ์ีโควิัด-19 สำารวัจัข้อมูล 

ระหว่ัาง 27 เมายน – 22 พัฤษภาคม 2563  และ เยี�ยมองค์กร ระหว่ัาง กันยายน – ตุลาคม 

2563 พับสถานการณ์ีการเผ่ชิญหน้าและรับม่อ ดังนี�

ร
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3.1.1 ครอบครัวัวิัถีใหม่ ก่ับ วััคซีีนครอบครัวัมีสุข

 ผ่ลการสร้างเสริม “ครอบครัวัอบอุ่นและมีสุขคนทำำางานองค์กร” พับว่ัาปัจัจุับัน ควัามหมาย

และ โครงสร้าง “ครอบครัวั” ในสังคมไทำย เข้าสู่ “ครอบครัวัวิัถีใหม่” ของคนทำำางานองค์กร และ 

เม่�อเผ่ชิญกับวิักฤติ องค์ประกอบของ “ครอบครัวัมีสุข” เป็นเสม่อน “วััคซัีนครอบครัวัมีสุข”

ทำำาหน้าทีำ�เป็นภูมิคุ้มกันคนทำำางานองค์กรและครอบครัวั รวัมถึงองค์กรแห่งควัามสุข ได้อย่าง

น่าสุขใจั
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3.1.2 ก่ารทำำางานของวััคซีีน“ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์ก่ร”
 วััคซีัน “ครอบครัวัมีสุข” จัากสถานการณ์ีปกติ พับว่ัา วััคซีันสงบสุข ทำำางานได้ผ่ลดีทีำ�สุด ค่อค่าคะแนนเฉลี�ย

สูงทีำ�สุด เท่ำากับ 76.9 ขณีะทีำ� วััคซีันเข้มแข็ง ทำำางานได้ผ่ลน้อยทีำ�สุด ค่อค่าคะแนนเฉลี�ยตำ�าทีำ�สุด เท่ำากับ 60.5 แต่ช่วัง

ระหว่ัางสถานการณ์ีแพัร่ระบาดโควิัด-19 ผ่ลสำารวัจัของโครงการ ณี วัันทีำ� 27 เมษายน – 22 พัฤษภาคม 2563 พับว่ัา 

วััคซีันเข้มแข็ง ทำำางานได้ผ่ลสูงทีำ�สุด มีค่าคะแนนเฉลี�ย เท่ำากับ 54.2 ขณีะทีำ� วััคซีันสงบสุข ทำำางานได้ผ่ลตำ�าทีำ�สุด มีค่า

คะแนนเฉลี�ย เท่ำากับ 43.1     

3.1.3 เก่ิดอะไรข้�น เม่�อ“ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์ก่ร” เผชิญหน้าก่ับ 
“สถานก่ารณ์์โควิัด 19”
 ผ่ลกระทำบจัากวิักฤติโรคโควิัด-19 ในห้วังเวัลาทีำ�ผ่่านมา องค์กรทีำ�เป็นภาคีเคร่อข่ายของโครงการ ร้อยละ 87

สามารถต้านทำานและยังอยู่รอดได้ ในขณีะทีำ�มีองค์กรทีำ�เข้าร่วัมโครงการ ร้อยละ 13 ต้องหยุดกิจัการชั�วัคราวั 

 ผ่ลกระทำบในภาพัรวัมต่อคนทำำางานและครอบครัวัเก่อบทัำ�งหมดถึงร้อยละ 97.6 ได้รับผ่ลกระทำบ มีเพีัยง

ร้อยละ 2.4 ทีำ�ระบุว่ัาไม่มีผ่ลกระทำบ  โดยเร่�องทีำ�กระทำบกับคนทำำางานมากทีำ�สุดจัากสถานการณ์ีแพัร่ระบาดโควิัด-19 ได้แก่  

อันดับหนึ�ง ค่อค่าใช้จ่ัายทีำ�เพิั�มขึ�นจัากสถานการณ์ีโรคระบาดร้อยละ 35.0 อันดับ 2 ควัามวิัตกกังวัลหร่อหวัาดระแวัง

การติดเช่�อโรคร้อยละ 19.1 อันดับ 3 การปรับพัฤติกรรมการใช้ชีวิัตประจัำาวัันในสังคมร้อยละ 15.5 อันดับ 4 การปรับ

เปลี�ยนรูปแบบหร่อวิัธีิการทำำางานร้อยละ 13.3 อันดับทีำ� 5 การเดินทำางทีำ�ทำำาเป็นประจัำาร้อยละ 7.1 และอันดับสุดท้ำาย

ค่อเร่�องครอบครัวัร้อยละ 6.5 ส่วันเร่�องอ่�น ๆ ปรากฏิร้อยละ  3.5  

 กล่าวัค่อ โดยภาพัรวัมคนทำำางานในองค์กรทีำ�ได้เสริมสร้างแนวัคิดครอบครัวัมีสุข มีแนวัโน้มสามารถจััดการ

ปัญหาในครอบครัวัและเร่�องทัำ�วัไปได้ดีตำ�าทีำ�สุด มีค่าคะแนนเฉลี�ย เท่ำากับ 43.1     

ก่่อน
สถานก่ารณ์์โควิัด-19

ม.ค. – ก่.พั. 62
วััคซีีน
สงบสุข 1

1

76.9 43.1

72.5 46.3

65.2 52.3

60.5 54.2

2

23

3

4

4

วััคซีีน
อบอุ่น
วััคซีีน

พัอเพีัยง
วััคซีีน

เข้มแข็ง

ระหว่ัาง
สถานก่ารณ์์ โควิัด-19* 
27 เม.ย. – 22 พั.ค. 63 วัคำซ่ีนิ “คำรอบคำรัวม่สุข”

ควัามสงบสุข
ควัามอบอุ่น
ควัามพัอเพีัยง
ควัามเข้มแข็ง

ร
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3.1.4 ก่ารรับม่อก่บัสถานก่ารณ์์โควิัด-19 ขององค์ก่รต้นแบบครอบครัวัมีสุข
 ควัามพัร้อมของครอบครัวัมีสุขในการรับม่อกับสถานการณ์ีโควิัด-19 พับว่ัา ร้อยละ 53.2 มีควัามพัร้อมเผ่ชิญ

กับสถานการณ์ี ร้อยละ 56.9 มีควัามเข้มแข็งในการเผ่ชิญกับสถานการณ์ี ร้อยละ 56.2 มีควัามร่วัมม่อกันช่วัยแก้ปัญหา

ได้ดี ร้อยละ 52.0 สามารถปรับตัวัได้อย่างดีเพ่ั�อฟ้ิ�นจัากวิักฤตินี� และร้อยละ 55.3 มีการวัางแผ่นอย่างรอบคอบโดย

สามารถเช่�อมโยงควัามรอบรู้ต่าง ๆ  นำามาใช้ในการดำาเนินวิัถีชีวิัต ขณีะทีำ� ร้อยละ 46.7 ระบุว่ัาครอบครัวัมีควัามสงบสุข

ในสถานการณ์ีโควิัด-19 สำาหรับควัามช่วัยเหล่อกันเองในสถานการณ์ีโควิัด-19 ร้อยละ 52.5 ระบุว่ัา  องค์กรหร่อหน่วัยงาน

ของตนเองมีส่วันสนับสนุนให้เกิดควัามเข้มแข็ง ทัำ�งในตัวัคนทำำางานและครอบครัวั ร้อยละ 42.6 ครอบครัวัสามารถ

ขอควัามช่วัยเหล่อจัากครอบครัวัอ่�นในชุมชน ในทำำานองกลับกัน ร้อยละ 42.4 ครอบครัวัสามารถให้ควัามช่วัยเหล่อ

ครอบครัวัอ่�นทีำ�ประสบกับสถานการณ์ีโควิัด-19 อยูเ่ช่นกัน 

 จัากการเยี�ยมองค์กรและได้พูัดคุยกับผู่้บริหารองค์กร หลังช่วังแพัร่ระบาดของโรคโควัิด-19 ได้ประเด็น

ทีำ�น่าสนใจัอย่างยิ�ง กล่าวัค่อ มีหลายองค์กร ได้ประยุกต์ใช้วััคซีันควัามเข้มแข็ง ควัามอบอุ่น และเง่�อนไขควัามรู้ของวััคซีัน

ควัามพัอเพีัยง มาปรับใช้เพ่ั�อควัามเข้มแข็ง ในการเผ่ชิญวิักฤติให้องค์กรอยูร่อด และใช้จุัดแข็งของวััฒนธิรรมองค์กรแห่ง

ควัามสุข ร่วัมไปกับ ครอบครัวัอบอุ่นและมีสุข นำาพัาองค์กร คนทำำางานและครอบครัวั อยู่รอดและปลอดภัย

องค์ก่รและครอบครัวัมีสุข เป็็นต้นทุำนทีำ�ป็ลอดภัยเสม่อนหลุมหลบภัย เม่�อเจอภัย โควิัด-19

ควัามรู้ - ก่ารเรียนรู้
เทำคโนโลยีสมัยใหม่

วััฒนธ์รรมองค์ก่ร
(วััคซีีนอบอุ่น ควัามรัก่-ผูก่พััน) 

ก่ารเอาตัวัรอดทำางเศรษฐกิ่จ 
(วััคซีีนเข้มแข็ง)
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3.1.5 “ครอบครัวัมีสุขคนทำำางานองค์ก่ร” ใช้ชีวิัตป็ระจำาวัันอย่างไร
ในวิัถีป็ก่ติใหม่ (New Normal)
 การใช้ชีวิัตประจัำาวัันอยา่งปลอดภัยในวิัถีปกติใหม่ จัำาเป็นต้องยอมรับกับสถานการณ์ีและปรับเปลี�ยนวิัถีชีวิัต

ทีำ�อาจัคุ้นเคยจัากเดิมเป็นวิัถีใหม่ ทีำ�จัะช่วัยทำำาให้ทุำกชีวิัตสามารถก้าวัเดินต่อไปได้อย่างปลอดภัยและมีควัามสุข  

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาวัะโควิัด-19
 การช่ิวัยเหล่อทีำ�จัำาเป็นเร่งด่วันจัากภัาครัฐ

ประเด็นทีำ�รัฐควัรติดตามเพ่ั�อช่วัยเหล่อใน 5 อันดับควัามจัำาเป็นเร่งด่วัน ทีำ�คนทำำางานทัำ�งในองค์กรทัำ�งภาครัฐ รัฐวิัสาหกิจั

และภาคเอกชนส่งเสียงมา ดังนี�  

ครอบครัวัคนทำำางานในภัาครัฐและรัฐวิัสาหกิจั ได้แก่ 

การให้ควัามรู้เกี�ยวักับข้อมูลข่าวัสารทีำ�ต้องปฏิิบัติเพ่ั�อป้องกันการติดเช่�อไวัรัสโควิัด-19 

การเงิน 

การทำำางาน 

อาชีพั 

การเข้าถึงบริการทำางการแพัทำย์เกี�ยวักับปัญหาโรคโควิัด-19

ครอบครัวัคนทำำางานภัาคเอกชิน ได้แก่  

การทำำางาน  

ข่าวัสารทีำ�ต้องปฏิิบัติเพ่ั�อป้องกันการติดเช่�อไวัรัสโควิัด-19 

การเงิน 

อาชีพั 

การเข้าถึงบริการทำางการแพัทำย์เกี�ยวักับปัญหาโรคโควิัด-19 

ร
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ผู้ลสำารวัจัครั�งนี� ชิี�ชิัดวั่า 

รฐัต้องตดิตามเพั่�อช่วัยเหลอ่เกี�ยวักบัควัามจัำาเป็นเร่งด่วันของครอบครวััคนทำำางานภาควัสิาหกจิัขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และ วัิสาหกิจัชุมชน ได้แก่ การศิึกษา การทำำางาน การเงิน สิ�งของอุปโภคบริโภค และ อาชีพั 
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ทำางออกทำางรอดในสถานการณ์แพิร่ระบาดโควิัด-19

เปลี�ยนแปลงวััฒนธรรม

องค์กรถึงระดับแก่น

เพิิ�มทัำกษะทำางด้านดิจิัทัำล

และการใช้ิส่�อออนไลน์ 

คำานึงถึงคนทำำางาน

และครอบครัวั 

ทัำกษะการคิดสร้างสรรค์ 

การประยุกต์

 และบ้รณาการ 

ยด่หยุ่นเร่�องเวัลาเข้างานเปลี�ยน

มาสร้างวิันัยและควัามรับผิ่ด

ชอบต่อหน้าทีำ�แทำน เน้นทำำางาน

ให้เสร็จัและมีประสิทำธิิภาพั

ตามทีำ�ได้รบัมอบหมาย มากกว่ัา

เข้มงวัดเร่�องเวัลาเข้างาน

ทัำ�งภาคการผ่ลิต การค้า และ

การบริการ ปฏิิเสธิไม่ได้ทีำ�คน

ทำำางานต้องประยุกต์การส่�อสาร

ออนไลน ์เข ้ามาในสายงาน 

ไม่ว่ัาจัะเป็นการประชุม การขาย

การติดต่อกับลูกค้า/คู่ค้า การ

โฆษณีาและสร้างแบรนดิ�ง ฯลฯ 

ซึั�งนอกจัากเป็นการรับม่อการ

ระบาดของโควิัด-19 ได้ดีแล้วั 

ยังตอบโจัทำย์เร่�องไลฟ์ิสไตล์

ของคนรุ่นใหม่อีกด้วัย 

หลายอาชีพัในปัจัจุับันเริ�มหาย

ไปจัากสงัคม ทีำ�มีอยูก็่ไม่เหม่อน

เดิม คนทำำางานจัะทำำาแบบเดิม

อย่างทีำ�คุ้นเคยไม่ได้ ต้องรู้จััก

การปรับเปลี�ยน และบูรณีาการ

เช่น ร้านอาหารทีำ� ผั่นมาทำำา

อาหารแบบแช่แข็ง เก็บไว้ัได้

นาน และส่งทำางไปรษณีีย์ให้

กับลูกค้าได้ การเปลี�ยนแปลง

ดังกล่าวัเป็นทัำกษะทีำ�จัะทำำาให้

กิจัการยังคงไปต่อได้ เพีัยงแค่

ปรับเปลี�ยนให้เหมาะสมตาม

ควัามต้องการของตลาด 

องค์กรขับเคล่�อนไปได้ก็ด้วัย 

“คนทำำางาน” ดังนั�น การดูแล

ให้พันักงานมีควัามสุข จัะทำำาให้

คนทำำางานเช่�อมั�นในองคก์รและ

ตั�งใจัสร้างสรรค์ผ่ลงานให้ออก

มาดี การดูแลดังกล่าวัไม่เพีัยง

แค่ในพ่ั�นทีำ�องค์กรเท่ำานั�น แต่ยงั

รวัมไปถึงควัามสุขทีำ�บ้าน หร่อ

ครอบครัวัของคนทำำางานด้วัย 

แทำบจัะไม่สามารถแยกควัาม

สุขในทีำ�ทำำางานออกจัากควัาม

สุขทีำ�บ้านได้เลย และทัำ�งสองก็

ส่งผ่ลต่อกันเสมอ

ร
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กระบวันการคิด วิัธีิคิด วิัธีิปฏิิบัติ แนวัทำาง กระบวันการ และกลไก

 การพััฒนาสร้างเสริม “คำรอบคำรัวม่สุข”
เป็นรูปแบบการพััฒนาสร้างเสริมครอบครัวัมีสุขต้นแบบ

ทีำ�ดำาเนินด้วัยแนวัคิด (Concept) ค่านิยม (Core Values) ควัามเข้าใจั (Perceptions) 

และการปฏิิบัติ (Practice) ตามแบบแผ่นวิัถีปฏิิบัติตามจัริง (Reality) 

ของคนทำำางานในองค์กรทีำ�เช่�อมไปถึงสมาชิกในครอบครัวั 

สามารถวััดผ่ลได้ด้วัยเคร่�องม่อทีำ�มีตัวัชี�วััดของระดับควัามสำาเร็จัทีำ�เป็นผ่ลผ่ลิต (Output) 

และผ่ลลัพัธ์ิ (Outcome) ทีำ�แสดงการเทีำยบเคียงควัามเปลี�ยนแปลงได้อย่างชัดเจัน 

รวัมถึงสามารถนำาควัามรู้วิัถีปฏิิบัตินั�นๆ มาปรับเปลี�ยนหร่อหักล้างกับแนวัคิดกระบวันการเดิม 

จันเกิดกระบวันทัำศิน์ทีำ�เพิั�มพัลังในทำางบวักสามารถบริหารจััดการปัญหาเก่าได้มากขึ�น

นับเป็นอีกก้าวัทีำ�สำาคัญในการก่อเกิดการรวับรวัมสะสมองค์ควัามรู้

การใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ควัามรู้เพ่ั�อพััฒนา

การสร้างเสริม“ครอบครัวัมีสุข”ให้เป็นต้นแบบต่อไป






