
300

◆ ปิยะวิทย์ ทิพรส เกื้อจิตร ชีระกาญจน์ ศิวะนัน ศิวพิทักษ์ ◆
Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*,**,*** อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทบาทของผู้บริหารส�าหรับเติมความสุขและความผูกพัน

ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการไทย ยุคอุตสาหกรรม 4.0

The Roles of Management for Fulfilled Happiness or 

Employee Engagement in Thai Workplace 

for Industry 4.0 Era

ปิยะวิทย์ ทิพรส Piyavit Thipbharos*

เกื้อจิตร ชีระกาญจน์ Kuajit Cheerakan**

ศิวะนัน ศิวพิทักษ์ Sivanun Sivapitak***

บทคัดย่อ

 บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) น�าเสนอความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาและผลกระทบจากความเครียด 

(2) ให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการเติมความสุขหรือความผูกพันแก่พนักงาน (3) ให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับกรอบ

การศกึษาทีผ่่านมาและช่องว่างงานวจัิย จากการส�ารวจผลการวจัิยทีผ่่านมา สามารถสรปุบทบาทของผู้บริหาร

ในการเตมิความสขุและความผูกพนัแก่พนักงานให้มสีขุภาวะอย่างยัง่ยนืน้ัน ผู้บรหิารควรก�าหนดนโยบายให้เป็น

รปูธรรม ดังน้ี (1) จดับรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีด่แีละสวยงามในสถานทีป่ฏิบตังิาน (2) พฒันาคณุภาพชวีติ

และความปลอดภัยของพนักงานในด้านรายได้ ผลตอบแทน รวมทัง้ให้โอกาสและความก้าวหน้าในการพฒันา

ตนเอง (3) ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้านความสุขทางกายและจิตใจที่แข็งแรง โดยออกแบบกิจกรรม

ลดความเครียดทีใ่ห้พนักงานมคีวามพงึพอใจต่อชวีติ ความรูส้กึพบความส�าเรจ็ การฝึกคดิเชงิบวก การฝึกอยู่

กับปัจจุบัน ส่งเสริมการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (4) หาวิธีสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้อิสระในการท�างานและการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ

การท�างาน (5) ต้องก�าหนดบทบาทหน้าที่และรายละเอียดของงานให้ชัดเจนและมีภาวะความเป็นผู้น�าใน

การลดความขัดแย้ง

ค�าส�าคัญ : บทบาทผู้บริหาร เติมความสุข ความผูกพัน สถานประกอบการไทย



301

◆ บทบาทของผู้บริหารส�าหรับเติมความสุขและความผูกพันให้แก่พนักงานในสถานประกอบการไทย ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ◆
Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

Abstract 

 The objectives of this study were 1) to present knowledge about the causes and 

effects of stress, 2) to provide guidelines for executives to fill happiness and engagement 

for employees, 3) to provide guidelines to improve the previous education frameworks and 

gaps in research.

 Based on the previous researches, it could be concluded that the executives played 

an important role in fulfilling the happiness and engagement of employees; to make these 

sustainable, the management have to formulate a policy as follows: 1) provide good 

environment in the workplace, 2) improve the quality of life and safety of employees in 

terms of income or returns, as well as providing opportunities and advancements in 

self-development, 3) stride for emotional intelligence in physical and mental happiness by 

designing stress reduction activities that allow employees to be satisfied with life, feeling 

successful, having positive thinking, practicing being with the reality of life, promoting the 

acceptance of organization goals and values, 4) find ways to create activities to promote 

happiness in works, giving free hands in decision-making, and 5) clearly define the roles, 

the duties and details of work and have leadership in solving conflicts.

Keywords : Management Roles, Fulfilled Happiness, Engagement, Thai Workplace Organization
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บทน�ำ 

 จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยยุค 4.0 ซึ่งเกิดในศตวรรษที่ 21 ด้วย

ความคาดหวังทีภ่าครฐับาลต้องการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิของประเทศเพือ่ให้มกีารยกระดับรายได้

ของประเทศจากรายได้ระดับปานกลางไปสูป่ระเทศทีม่รีายได้ระดับสงู โดยการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจด้วย

นวัตกรรมเชิงคุณค่าหรอืการสร้างผลติภาพ โดยมุง่เน้น 5 อุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ กลุม่ที ่1 กลุม่อาหาร 

เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture and Bio-tech) กลุม่ที ่2 กลุม่สาธารณสขุ สขุภาพ 

และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellnes s and Bio-med) กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์

อัจฉรยิะ หุน่ยนต์ และระบบเครือ่งกลทีใ่ช้ระบบอิเลก็ทรอนกิส์ควบคุม (Smart devices, Robotics and 

Mechatronics) กลุ่มที่ 4 กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยสีมองกลฝังตัว (Digital, Internet of things, Artificial Intelligence 

and Embedded Technology) และกลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่

มีมูลค่าสูง (Creative, Culture and High Value Services) (Modern Manufacturing, 2017, 

p. 1) ทัง้นีใ้นการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยนวัตกรรมทัง้ 5 กลุม่อาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการ

ทัง้ 5 กลุ่มโดยการเลิกจ้างพนักงานเพื่อน�าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาแทนการท�างานของพนักงาน ในช่วง

ปี 2558 จนถึงปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคารและการลงทุนโดยเฉพาะธนาคารหลาย

แห่งทยอยปิดสาขาเพื่อน�าบริการอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแทนที่พนักงาน จากข้อมูลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย พบว่า ในปลายปี 2561 สาขาธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ 6,734 สาขา ลดลงกว่า 327 สาขา 

จากปลายปี 2558 ที่อยู่ 7,061 สาขา ในปี 2559 ลดลงเหลือ 6,786 สาขาในปี 2560 และปลาย

ปี 2561 คงเหลือ 6,734 สาขา (Momentum, 2019, p. 1) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้แรงงานใน

อุตสาหกรรมนี้ต้องถูกเลิกจ้าง (Post today, 2019) จากสถานการณ์ก�าลังแรงงาน การมีงานท�า และ

การว่างงาน พบว่า ก�าลังแรงงาน ใน พ.ศ. 2560 มีจ�านวน 38.21 ล้านคน เป็นผู้มีงานท�า 37.44 

ล้านคน โดยส่วนใหญ่ท�างานนอกภาคการเกษตร จ�านวน 26.44 ล้านคน ท�างานในสาขาการขายส่ง 

การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ประมาณ 6.45 ล้านคนรองลงมาคือ ท�างานใน

สาขาการผลิต จ�านวน 6.26 ล้านคน ในขณะที่ประชากรที่ท�างานในภาคการเกษตร มีจ�านวน 11 ล้าน

คน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ส�าหรับอัตราการว่างงานใน พ.ศ. 2560 เท่ากับ ร้อยละ 1.18 มีจ�านวน

ผู้ว่างงาน 4.51 แสนคน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.99 และจ�านวนผู้ว่าง

งาน 3.77 แสนคน โดยเป็นการว่างงานของผู้ที่เคยท�างานมาก่อนจ�านวนลดลง ส่วนผู้ว่างงานที่ไม่เคย

ท�างานมาก่อนยังคงเพิม่ขึน้ (Natural Resources and Environmental Policy and Planning Office, 

2019, p. 2) จากข้อมลูยงัพบว่า อัตราการว่างงานทีเ่กิดจากการปรบัลดพนกังานของภาคอุตสาหกรรม

ที่มีแนวโน้มในการน�านวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการท�างาน พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้
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จะได้รับผลกระทบโดยตรง และต้องปรับตัวให้สามารถท�างานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้ แต่ถ้า

ปรับตัวไม่ได้ก็จะมีพนักงานที่ต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานซ่ึงอาจส่งผลให้พนักงานเหล่านี้เกิด

ความเครียดตามมาได้ นอกจากนี้ กลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบใน 5 อุตสาหกรรมหลักซึ่งกล่าวมา

ข้างต้นโดยเฉพาะพนักงานที่ยังคงท�างานอยู่จ�าเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัว และปรับสภาพ

จิตใจให้หลุดพ้นจากความเครียดแต่ถ้าหากปรับตัวปรับใจไม่ได้ความเครียดที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผล

กระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องทั้งกับตัวเองและผู้ใกล้ชิด ผู้บริหารองค์กร

อุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องมีบทบาทเป็นผู้น�าในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเกิดความสุขหรือสร้าง

ความผูกพันให้พนักงานภายใต้สถานการณ์ซ่ึงอาจมีความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว ฉะนั้น ก่อนที่ผู้

บริหารองค์กรอุตสาหกรรมจะมีนโยบายเติมความสุขหรือสร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน จ�าเป็นต้อง

มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัลกัษณะความเครยีด แนวคิดจากตัวแบบความเครยีด และบคุลกิภาพของ

บุคคลกับความเครียด เพื่อที่จะได้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจของ

พนักงานได้อย่างถูกจุด

แหล่งที่มำและผลกระทบจำกควำมเครียด

 แหล่งทีม่าของความเครยีดและผลกระทบจากความเครยีดส�าหรบับทความน้ีน�าเสนอทฤษฎีที่

ได้จากแบบจ�าลองความเครียด (A model of stress) ของรอบบิน (Robbin, 1991) แบบจ�าลองนี้ได้

ศึกษาวจิยัเกีย่วกบัทีม่าของความเครยีดและผลกระทบจากความเครยีดในการปฏิบติังานอย่างจรงิจังซ่ึง

เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการมาจนถึงปัจจุบันโดยแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของความเครียด 3 แหล่ง

คือ (1) จากปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนทางการเมือง

ความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี(2) ปัจจยัด้านองค์กร เช่น การได้รบัมอบหมายภารกจิเพิม่ในองค์กร 

บทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในองค์กร ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลในองค์กร โครงสร้างองค์กร ภาวะผู้น�า

ในองค์กร และวงจรชีวิตขององค์กร (3) ปัจจัยด้านบุคคล เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

และปัญหาบุคลิกภาพ นอกจากปัจจัยทั้ง 3 ด้านดังกล่าวแล้ว ยังพบว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ยงัส่งผลต่อภาวะความเครยีดได้เช่นกนั เช่น การรบัรูป้ระสบการณ์ท�างาน แรงหนนุทางสงัคม ความเช่ือ

ในอ�านาจ การมองโลกในแง่ร้าย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น 3 ปัจจัยข้างต้นที่มีผลกระทบต่อความเครียดของ

พนักงานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ผลที่ตามมาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั้นท�าให้บุคคล

มีอาการความเครียดสะสมเป็นเวลานานได้โดยไม่รู้ตัวที่สุด (Unlamai et al., 2018, p. 115-110)
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บทบำทของผูบ้ริหำรส�ำหรับเตมิควำมสุขหรือควำมผกูพันแก่พนกังำนในสถำนประกอบกำร

ไทยในยุคอุตสำหกรรม 4.0

 เนือ่งด้วยปัจจุบนัมกีารใช้นวตักรรมและเทคโนโลยดิีจทิลัขัน้สงูมาแปรรปูวัตถดิุบให้เป็นสนิค้า

หรือบริการโดยมีเป้าหมายหลักคือต้องการสร้างระดับความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคสูงสุด

หลายอุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องลดอัตราก�าลังโดยแทนที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง

อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและจติใจ ท�าให้พนกังานทียั่งท�างานอยู่แบกรบัความเครยีดสะสมเป็นเวลา

นานโดยไม่รู้ตัวว่าตนเองจะถูกเลิกจ้างงานในวันเวลาใด ดังนั้น ผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีบทบาทในการ

บริหารจัดการความเครียดโดยใช้วิธีเติมความสุขหรือสร้างความผูกพันให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

ตามแนวทางต่อไปนี้ ซึ่งจ�าแนกตาม 5 อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งเป็นนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิง

คุณค่าของรัฐบาลยกเว้นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture and High Value Services) ใน

ที่นี้จะขอยกตัวอย่างอุตสาหกรรมการประกันชีวิต และการโรงแรม Eaosinsup (2019, p. 74) ได้ให้

เสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย 2 ประเด็นแก่ผู้บริหารธุรกิจการบริการด้านการประกันชีวิตว่า 

(1) การให้แรงจูงใจหรือความผูกพันโดยการยกย่อง / ชมเชย ให้เกียรติความสามารถเมื่อปฏิบัติงาน

ส�าเร็จตามเป้าหมาย และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม (2) การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

ความสขุ โดยการสนบัสนนุส่งเสรมิกิจกรรมต่าง ๆ  ให้พนกังานรูส้กึผ่อนคลายผลท�าให้พนกังานมคีวามสขุ

หรอืมคีวามผูกพนัต่อองค์กรอย่างมนียัส�าคัญ ในขณะที ่Chopthamdee (2019, p. 386) ให้ข้อแนะน�า

จากผลการวิจัยแก่ผู้บริหารธุรกิจการบริการด้านการโรงแรมว่าการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการ

ปฏิบติังานมผีลท�าให้พนกังานมคีวามสขุหรอืมคีวามผูกพนัต่อองค์กรอย่างมนียัส�าคัญ (2) อุตสาหกรรม

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจทีเ่น้นดิจิทลั เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ทีเ่ช่ือมต่อการท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญา

ประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร 

โดย Rungmatekul (2017, p. 708) ให้ข้อแนะน�าเชิงนโยบายจากผลการวิจัย 3 ประเด็นแก่ผู้

บรหิารธรุกจิการเงินและการธนาคารว่าควร (1) ให้มกีารสนบัสนนุในการส่งเสรมิความสขุในการท�างาน

ของพนักงานด้านการมีความผูกพันในงาน (2) เปิดโอกาสให้พนักงานท�ากิจกรรมอื่น ๆ  ที่จะเสริมสร้าง

ความผูกพนัของพนกังาน เช่น จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมและสวยงามแก่การปฏิบติั

งาน (3) ให้ปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายที่จะ

ส่งผลให้พนกังานมคีวามสขุมากทีไ่ด้ปฏิบติังานน้ัน ๆ  รวมถึงให้อิสระในการท�างานและการตัดสนิใจต่าง ๆ

ทีเ่กีย่วข้องกบัรปูแบบการท�างาน ซ่ึงจะมผีลท�าให้พนกังานมคีวามสขุหรอืมคีวามผูกพนัต่อองค์กรอย่าง

มีนัยส�าคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Tipbhamas (2015, p. 1) ซึ่งให้แนะน�าเชิงนโยบายแก่

ผู้บริหารธุรกิจการเงินและการธนาคารว่าควร (1) ให้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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◆ บทบาทของผู้บริหารส�าหรับเติมความสุขและความผูกพันให้แก่พนักงานในสถานประกอบการไทย ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ◆

(2) ปลูกฝังให้พนักงานรู้จักเกิดแรงจูงใจและมีความผูกพันต่อองค์กรในด้าน (2.1) ผลตอบแทนและ

รายได้ (2.2) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี (2.3) ให้โอกาสและความก้าวหน้าในการพัฒนา ซึ่งจะมีผล

ท�าให้พนักงานมีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับผลการ

วจิยัของ Muangnama (2012, p. 1) ซ่ึงให้แนะน�าเชิงนโยบายแก่ผู้บรหิารธรุกจิการเงินและการธนาคาร

ว่าควร (1) สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน (2) ประพฤติตนให้มีความเป็นภาวะผู้น�า (3) ตอบ

สนองความต้องการส่วนบุคคลของพนักงานทุกระดับซ่ึงจะมีผลท�าให้พนักงานมีความสุขหรือมีความ

ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sripo (2006, p. 1) ซึ่งให้

แนะน�าเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารธุรกิจการเงิน การธนาคารและการลงทุนว่า (1) ควรให้ความเป็นธรรม

ในด้านผลตอบแทนและรายได้ (2) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน (3) ให้โอกาสและ

ความก้าวหน้าในการพฒันา ซ่ึงจะมผีลท�าให้พนกังานมคีวามสขุหรอืมคีวามผูกพนัต่อองค์กรอย่างมนียั

ส�าคัญ (3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ มีตัวอย่างผลงานวิจัยที่

เกี่ยวดังนี้ Kaewploy (2011, p. 73-74) ให้ข้อแนะน�าเชิงนโยบายจากผลการวิจัย 4 ประเด็นแก่

ผูบ้ริหารธุรกิจการแปรรปูสัตว์น�า้ว่าควร (1) มีความเปน็ธรรมในด้านผลตอบแทนรายได้และสวสัดกิาร 

(2) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน (3) ให้ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง (4) สร้าง

กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ซ่ึงจะมีผลท�าให้พนักงานมีความสุขหรือมีความผูกพันต่อ

องค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Phowitthayaan et al. (2016, p. 13) 

ให้ข้อแนะน�าเชิงนโยบายจากผลการวิจัยแก่ผู้บรหิารธรุกจิการแปรรปูไม้ยางพาราว่าจ�าเป็นควรสนบัสนนุ

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยโดยลดความเสี่ยงในงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความสุข 

ซึ่งจะมีผลท�าให้พนักงานมีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ (4) อุตสาหกรรมที่

เกีย่วข้องกบัสาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย์ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามผีล

การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิธีเติมความสุขและความผูกพันแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมนี้ยังมีน้อยในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยมีเพียง 1 ผลงานวิจัยเท่านั้น คือ ผลงานวิจัยของ 

Buapetch et al. (2005, p. 420) ซ่ึงให้ข้อแนะน�าเชิงนโยบายจากผลการวิจัย 2 ประเด็นแก่ผู้

บรหิารธรุกจิการผลติถงุมอืยางแพทย์ว่าควร (1) ดูแลและเสรมิสขุภาพจิตทีดี่ให้แก่พนักงานทีป่ฏิบัติงาน

(2) เสริมสร้างความรู้และให้วิธีฝึกการจัดการความเครียด (ด้านทักษะการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการ

ท�างาน และด้านทักษะการหายใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท�างานที่เหมาะสม เพื่อให้

พนักงานเกิดการรับรู้และเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง) ซ่ึงจะมีผลท�าให้พนักงานมีความสุข

หรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ (5) อุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ตามการจัด

กลุ่มอุตสาหกรรมของรัฐบาล มีตัวอย่างผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ Sukmaitree and Waramedhi 

(Changbu) (2019, p. 141-154) ให้ข้อแนะน�าจากผลการวิจัยแก่พนักงานทุกระดับในอุตสาหกรรม 
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◆ ปิยะวิทย์ ทิพรส เกื้อจิตร ชีระกาญจน์ ศิวะนัน ศิวพิทักษ์ ◆

(เกบ็ข้อมลูในนคิมอุตสาหกรรมและไม่ระบชุนดิธรุกจิอุตสาหกรรม) ว่าไม่ต้องบรหิารจัดการความเครยีด

ในองค์กรหรือไปแก้ไขผู้อื่น แต่บริหารความเครียดและแก้ไขที่ตัวของพนักงานเอง โดยมีแนวทางดังนี้ 

(1) เป็นผู้รูจ้กัให้ โดยรูจั้กการเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ เสยีสละแบ่งปันส่วนรวม ให้ก�าลงัใจและอภัยซ่ึงกันและ

กัน (2) เป็นผู้ใช้ค�าพูดในการสื่อสารระหว่างกันด้วยวาจาสุภาพ ไพเราะ และจริงใจทั้งต่อหน้าและลับ

หลงั (3) เป็นผู้รูจั้กปฏิบติัตนในการท�าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนทัง้ด้านแรงกาย แรงใจ ท�าเพือ่ส่วนรวม ไม่เกีย่ง

เลีย่งงาน (4) เป็นผู้วางตนให้เหมาะสมทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ไม่แบ่งแยก ไม่เอาเปรยีบ ไม่เลอืกปฏิบติั 

และไม่ถอืตัว ในขณะที ่Unlamai et al. (2018, p. 104-115) ได้ท�าการวจิยัเพือ่ศึกษาวิธเีติมความสขุ

หรือสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลในนิคมอุตสาหกรรมและไม่ระบุชนิดธุรกิจ

อุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน ผู้วิจัยได้ให้ข้อแนะน�าเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร 4 ประเด็นดังนี้ (1) ศึกษา

พฤติกรรมของพนักงานเพื่อออกแบบกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียด (2) จัดบรรยากาศและสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน (3) จัดโครงการ Fitness และ Wellness เพื่อให้พนักงานมี

สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง (4) มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงจะมีผลท�าให้

พนักงานมีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Kaewkerd et al. (2017, p. 13-28) ซึ่งได้ศึกษาวิธีเติมความสุขหรือสร้างความผูกพันในการปฏิบัติ

งาน โดยเกบ็ข้อมลูในนคิมอุตสาหกรรมทัว่ไปและไม่ระบชุนดิธรุกจิอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน โดยผู้วจัิย

ได้ให้ข้อแนะน�าแก่ผู้บริหาร 5 ประเด็น ดังนี้ (1) สร้างองค์กรสุขภาวะต้นแบบ (Happy Workplace 

Organization) ด้วยแนวทางความสุข 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี การมีน�้าใจงาม การผ่อนคลาย การ

หาความรู้ การมีคุณธรรม การใช้เงินเป็น การมีครอบครัวดี และ การมีสังคมดี (2) น�าแนวคิดจาก

แนวทางความสุข 8 ประการมาออกแบบกิจกรรมที่ให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อชีวิต ความรู้สึกพบ

ความส�าเรจ็ การคิดเชิงบวก การฝึกอยูก่บัปัจจุบนั (3) น�าแนวคิดจากแนวทางความสขุ 8 ประการมาสร้าง

กจิกรรมด้านการมคีรอบครวัดี ซ่ึงประกอบด้วยกจิกรรมรกัแม่ กจิกรรมพ่อลกูในดวงใจ เป็นต้น (4) ส่งเสรมิ

ให้พนักงานได้มีความสุขด้านการผ่อนคลาย ให้สามารถจัดการกับความเครียดได้ เช่น การอบรมเรื่อง

การบริหารความเครียด การคิดบวก โครงการลาหยุดเพื่อเพิ่มพลัง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ

สถานที่ท�างานให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย (5) ส่งเสริมการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

เช่น การมส่ีวนร่วมของพนกังานในการก�าหนดเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร การสือ่สารให้พนักงาน

ทราบถงึเป้าหมายและค่านยิมขององค์กรอย่างสม�า่เสมอและทัว่ถงึ รวมทัง้การจัดกจิกรรมผู้บรหิารพบ

พนกังานเพือ่เพิม่ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน (6) ออกแบบกจิกรรมในองค์กรทีส่่งเสรมิทัง้เรือ่ง

การสร้างความสขุในการท�างานและความผูกพนัต่อองค์กร เช่น การรบัสมคัรพนกังานใหม่ผ่านกจิกรรม

เพือ่นแนะน�าเพือ่น การให้ทนุพนกังานศึกษาต่อเพือ่ความก้าวหน้าในอาชีพ โครงการโรงเรยีนในโรงงาน 

การก�าหนดนโยบายรับบุตรหลานพนักงานเข้าร่วมงานเป็นล�าดับแรก ๆ โครงการลาหยุดเพื่อเพิ่มพลัง 

กิจกรรมยกย่องชมเชย เป็นต้น ซึ่งจะมีผลท�าให้พนักงานมีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่าง
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มีนัยส�าคัญ ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Luekitinan (2017, p. 55-64) ซึ่งได้ศึกษาวิธีเติม

ความสุขหรือสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออกและไม่

ระบุชนิดอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน พบว่า ผู้บริหารควรใช้นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานใน

ด้านค่าตอบแทน พัฒนาพนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ปลอดภัย ซึ่งจะมีผลท�าให้

พนกังานมคีวามสขุหรอืมคีวามผูกพนัต่อองค์กรอย่างมนียัส�าคัญ ในท�านองเดียวกนั Chirinang (2016, 

p. 96-108) ซึ่งได้ศึกษาวิธีเติมความสุขหรือสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลในนิคม

อุตสาหกรรมบางละมุง จังหวัดชลบุรี และไม่ระบุชนิดธุรกิจอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้ให้

ข้อแนะน�าแก่ผู้บริหาร 2 ประเด็น ดังนี้ (1) จัดคณะกรรมการด�าเนินงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน

การท�างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยที่มาของคณะกรรมการควรมาจากทุกฝ่ายเพื่อ

การมีส่วนร่วมและเป็นการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพการท�างานร่วมกัน 

(2) ในด้านความยุติธรรมและความเสมอภาคในการท�างานควรจัดอบรมเรื่องหลักการบริหารและการ

บังคับบัญชาแก่ผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานในทุกระดับอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการติดตามประเมิน

ผลเพื่อให้หัวหน้างานท�างานตามหลักคุณธรรมเพื่อพนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกัน ซ่ึงจะมีผลท�าให้พนักงานมีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Yodgri & Wongchawalitkul (2014, p. 229-235) ซึ่งได้ศึกษาวิธี

เติมความสุขหรือสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลในนิคมอุตสาหกรรมนครราชสีมา

และไม่ระบุชนิดธุรกิจอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อแนะน�าแก่ผู้บริหาร 3 ประเด็น 

ดังนี ้(1) ความเหมาะสมสวัสดิการกบัความรูค้วามสามารถแต่ละประเภทงาน พร้อมกับประเมนิผลงาน

อย่างสม�่าเสมอ (2) ให้การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม�่าเสมอ (3) สร้างกิจกรรมเชื่อมความ

สัมพันธ์ ซ่ึงจะมีผลท�าให้พนักงานมีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ ในขณะที่ 

Petchram and Pochana (2016, p. 10-19) ได้ศึกษาวิธีเติมความสุขหรือสร้างความผูกพันในการ

ปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สจากธรรมชาติ โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อแนะน�าเชิง

นโยบายแก่ผู้บริหาร 6 ประเด็น ดังนี้ (1) จัดแบ่งความรับผิดชอบและปริมาณงานให้เหมาะสมกับ

จ�านวนพนักงานที่มี (2) ลดระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีหลายขั้นตอนให้รวดเร็วและกระชับทัน

เวลา (3) จัดให้มีกิจกรรมระหว่างครอบครัวของพนักงาน เช่น การอบรมหรือทัศนศึกษานอกสถานที่

โดยให้ครอบครัวพนักงานไปด้วย (4) จัดอบรมการประเมินผลปฏิบัติงานแก่หัวหน้างานเพื่อสามารถ

ให้คะแนนอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการปรึกษาพูดคุยถึงผลการปฏิบัติงาน

ของพนกังานทกุ ๆ  6 เดือน (5) ควรจดัสมัมนาระหว่างหน่วยงาน ระหว่างแผนกต่าง ๆ  เพือ่รบัทราบถึง

ความต้องการหรือุปสรรคในงาน (6) จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์

ทางจิตใจระหว่างพนักงาน จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง ระบบคู่หู ส�าหรับพนักงานใหม่เพื่อถ่ายทอดความรู้

สามารถปรบัตัวเข้ากับพนกังานเก่าและเข้าใจวธิกีารปฏิบติังานได้อย่างรวดเรว็ ซ่ึงจะมผีลท�าให้พนกังาน
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◆ ปิยะวิทย์ ทิพรส เกื้อจิตร ชีระกาญจน์ ศิวะนัน ศิวพิทักษ์ ◆

มีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ ในส่วน Kawchaisa (2016, p. 1) ได้ศึกษา

วิธีเติมความสุขหรือสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงานโดยเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมธุรกิจการน�า

เข้า-ส่งออก โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อแนะน�าเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารว่าควรก�าหนดนโยบายและแผนยุทธ์

ศาสตร์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในด้านการเสริมสร้างความสุขในการท�างาน (การเพิ่มสวัสดิการซ่ึง

ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน และเพิ่มเงินรางวัลในการท�างาน เป็นต้น) ซึ่งจะมีผลท�าให้พนักงาน

มีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้ Thangthum (2015, p. 1) ได้

ศึกษาวิธีเติมความสุขหรือสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงานโดยเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมผลิตช้ิน

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อแนะน�าเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารว่าควรสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี

ในการปฏิบัติงาน และมีความเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน รายได้ และสวัสดิการซ่ึงจะมีผลท�าให้

พนักงานมีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Damrongsakulwong (2014, p. 57-59) ได้ศึกษาวธิเีติมความสขุหรอืสร้างความผูกพนัในการปฏิบติั

งานโดยเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ผู้วิจัยได้ให้ข้อแนะน�าเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร 3 ประเด็น 

คือ (1) ความเป็นธรรมในด้านผลตอบแทนและรายได้ (2) ส่งเสรมิสภาพแวดล้อมทีดี่ในการปฏิบัติงาน

(3) ให้โอกาสและความก้าวหน้าในการพัฒนา ท้ังน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Rerkklang 

(2019, p. 95-100) ได้ศึกษาวิธีเติมความสุขหรือสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงานโดยเก็บข้อมูลใน

นิคมอุตสาหกรรมทั่วไปซ่ึงไม่ระบุชนิดธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ข้อแนะน�าเชิงนโยบายแก่

ผู้บริหาร 3 ประเด็น ดังนี้คือ (1) ควรสร้างบรรยากาศมนุษยสัมพันธ์มาสนับสนุน โดยจัดโครงสร้าง

องค์กรแบบกระจายอ�านาจ ใช้วิธีการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม และจัดให้มีการสื่อสารจากล่างสู่บน (2) 

ก�าหนดบทบาทให้ชัดเจนและลดความขัดแย้งในบทบาท (3) ควรจัดท�าโครงการช่วยเหลือพนักงานใน

ปัญหาต่าง ๆ  เช่น ด้านการเงิน กฎหมาย สขุภาพร่างกายและจิตใจ โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต เป็นต้น

กรอบกำรศึกษำที่ผ่ำนมำและช่องว่ำงกำรวิจัยในอนำคต

 จากการส�ารวจผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มีนักวิจัยไทยท�าการศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการ

เติมความสุขหรือการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อสถานประกอบการไทยใน 4 กลุ ่ม

อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุขและ

การแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมเน้นดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมและการบริการคุณภาพสูง 

ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามโลกยุค

ปัจจุบนัทีม่กีารใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขัน้สงูเข้ามาใช้ในองค์กรซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อวถิชีีวิตและ

มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของบุคคลในองค์กรซึ่งอาจมีความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวและเป็น

เวลานาน ทั้งนี้ จากการสังเกตในส่วนการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับวิธีการเติมความสุขหรือการสร้าง

ความผูกพันของพนักงานในสถานประกอบไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะนั้น
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◆ บทบาทของผู้บริหารส�าหรับเติมความสุขและความผูกพันให้แก่พนักงานในสถานประกอบการไทย ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ◆

ไม่มีปรากฏให้เห็นหรือประเด็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดในสถานประกอบการไทย (5 กลุ่ม

อุตสาหกรรมหลักตามนโยบายรัฐบาลยุคอุตสาหกรรม 4.0) นั้น จะมีวิธีใดบ้างที่ผู้บริหารสามารถมี

บทบาทเติมความสขุหรอืความผูกพนัให้แก่พนกังานสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานได้ ซ่ึงผู้เขยีน

คิดว่าน่าจะเป็นช่องว่างการวิจัย (Gap Research) ส�าหรับผู้ที่สนใจท�าวิจัยในครั้งต่อไป

บทสรุป 

 บทบาทของผู้บริหารส�าหรับเติมความสุขและความผูกพันแก่พนักงานในสถานประกอบการ

ไทยยคุอุตสาหกรรม 4.0 ให้มสีขุภาวะอย่างยัง่ยนืน้ันผู้บรหิารควรก�าหนดนโยบายให้เป็นรปูธรรมอย่าง

ชัดเจน ซ่ึงสามารถสรปุได้ดังนี ้(1) จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีดี่และสวยงามในสถานทีป่ฏิบติังาน

(2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานในด้านรายได้ ผลตอบแทน รวมทั้งให้โอกาส

และความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเมือ่พนกังานปฏิบติังานส�าเรจ็ตาม

เป้าหมายอย่างมีความสุข (3) ผู้บริหารควรส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้านความสุขทางกายและ

จิตใจที่แข็งแรง โดยออกแบบกิจกรรมลดความเครียดที่ให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อชีวิต ความรู้สึก

พบความส�าเรจ็ การฝึกคิดเชิงบวก การฝึกอยูก่บัปัจจุบนั ส่งเสรมิการยอมรบัเป้าหมายและค่านยิมของ

องค์กร (4) ให้มกีารสนบัสนนุในการส่งเสรมิความสขุในการท�างานของพนกังานด้านการมคีวามผูกพนั

ในงาน หรือเปิดโอกาสให้พนักงานท�ากิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน เช่น จัด

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมและสวยงามแก่การปฏิบติังาน หรอืให้ปรมิาณงานทีเ่หมาะสม

กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายที่จะส่งผลให้พนักงานมีความสุขมากที่ได้

ปฏิบติังานนัน้ ๆ  รวมถงึให้อิสระในการท�างานและการตัดสนิใจต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบัรปูแบบการท�างาน 

ซ่ึงจะมีผลท�าให้พนักงานมีความสุขหรือมีความผูกพันต่อองค์กร (5) ก�าหนดบทบาทหน้าที่และ

รายละเอียดของงานให้ชัดเจนและมีภาวะความเป็นผู้น�าในการลดความขัดแย้ง
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