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บทที ่1 
บทน า 

 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  ปัจจุบนัการท าให้องค์กรเกิดการพฒันา เติบโตและประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นตอ้งมี
องค์ประกอบจากหลายส่วนเขา้ด้วย อาทิเช่น องค์ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และไม่สามารถ
ปฏิเสธไดเ้ลยว่าการท างานเป็นทีมเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดแรงขบัเคล่ือนใน
การพฒันาองคก์รให้ประสบความส าเร็จ และเพิ่มศกัยภาพของการงานให้มีผลลพัธ์ท่ีดี แต่การท่ีจะ
ท าให้การท างานเป็นทีมนั้นจะประสบความส าเร็จนั้น ภายในทีมจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
ในหน้าท่ีการท างาน เป้าหมายของทีมเป็นอย่างดี จึงจะสามารถท าให้ทีมเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างานท่ีจะส่งผลน าไปสู่ความส าเร็จของทีมในท่ีสุด 
  การท างานเป็นทีมไดรั้บการยอมรับในฐานะการบริหารรูปแบบหน่ึงวา่เป็นการบริหารท่ีท า
ให้เกิดผลประโยชน์ต่อตวับุคคลและต่อองค์กรเป็นอย่างมาก การท างานเป็นทีมจะเป็นการเปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน การแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆ 
จากขา้งตน้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมนั้นจะท าให้เกิดความรู้สึกภูมิใจ สามคัคี ผูกพนัต่องานและมองเห็น
ภาพทิศทางขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน 
  การท างานเป็นทีมนั้น มีความส าคญัต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก การท่ีจะท าให้คนในองคก์รมี
ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของทีมและทุกคนเป็นทีมเดียวกนั จะตอ้งมีการสร้างแรงบนัดาล
ใจใหทุ้กคนรู้สึกอยากท่ีจะท างานร่วมกนั ไม่นัง่รอค าสั่งหรือท างานแบบไร้จุดหมาย เพราะการท่ีจะ
ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จนั้นทุกคนตอ้งมีความรู้สึกร่วมกนั ตอ้งมีความรับผิดชอบร่วมกนั 
และตอ้งท าใหที้มรับรู้และเขา้ใจถึงเป้าหมายท่ีมีร่วมกนั 
  บริษทั ABC เป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นโรงงานท่ีท าการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโครงสร้างองค์กรท่ีเป็นใน
รูปแบบรังผึ้ง ท่ีมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ อย่างชดัเจน โดยมีแผนกจดัซ้ือและวางแผนการผลิตเป็น
หน่ึงในแผนกท่ีมีความส าคญัต่อองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัซ้ือ จดัหา และวางแผนการผลิตเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหน้าท่ีของทางแผนกจดัซ้ือและวาง
แผนการผลิตมีหนา้ท่ีในการรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้จากบริษทัในเครือ วางแผนในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
และวางแผนการผลิตสินคา้ในทนัตามค าสั่งซ้ือ โดยแผนกประกอบดว้ย 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ ส่วนงาน
วางแผนการผลิตและขายสินคา้ ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดในการรับค าสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ในเครือ 
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วางแผนการผลิตเพื่อให้ทนัต่อค าสั่งซ้ือ จดัท าใบร้องขอสั่งซ้ือสินคา้ให้กบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้เพื่อขายสินคา้ใหลู้กคา้ ส่วนงานจดัซ้ือวตัถุดิบ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบตามใบร้องขอสั่งซ้ือสินคา้และติดตามแผนการส่งสินคา้จากบริษทัคู่คา้ให้
เป็นไปตามแผนท่ีส่วนงานวางแผนการผลิตและขายสินคา้ร้องขอเพื่อให้ทนักบัแผนการผลิตสินคา้
และส่งใหลู้กคา้ทนัเวลา ส่วนงานส่งออก มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการจดัท าเอกสารในการจดัส่ง
สินคา้ให้แก่ลูกคา้ ออกเอกสารใบเรียกเก็บเงิน ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการเพื่อท า
เอกสารการจดัส่งสินคา้ จะเห็นไดว้า่แต่ละส่วนงานจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการท างานร่วมกนัตลอดเวลา 
แต่ในปัจจุบันทางแผนกประสบปัญหาในเร่ืองการท างานร่วมกันเป็นทีม เน่ืองจากไม่มีการ
ประสานงานกนัท่ีชดัเจน ขาดการช้ีแจงเป้าหมายร่วมกนั ขาดการท าความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั จอ้ง
จบัผดิกนัมากเกินไป จนเป็นสาเหตุใหบ้รรยากาศการท างานตึงเครียด จนเกิดความขดัแยง้ตามมา ซ่ึง
จากการวเิคราะห์ตามหลกัทฤษฎี PERMA Model สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
   1. สภาวะอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotions) พนกังานมีความขดัแยง้กนัระหวา่ง
การท างานร่วมกนั ขาดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัจนท าใหบ้รรยากาศในการท างานตึงเครียด 
   2.  สภาวะไหลล่ืน (Engagement) พนกังานเกิดความเหน่ือยลา้ เบ่ือหน่ายในการ
ท างานท่ีขาดการร่วมมือกนั จนเกิดเป็นปัญหาของการท างานอยา่งไม่มีความสุข 
   3.  ความสัมพนัธ์ (Relationship) พนกังานขาดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งส่วนงาน
ท่ีท างานร่วมกนั โดยมีสาเหตุจากความขดัแยง้ในการท างาน 
   4.  การรู้สึกวา่ชีวิตมีความหมาย (Meaning) พนกังานในแต่ละส่วนงานมุ่งเนน้การ
ท างานของตนเองมากเกินไปจนท าใหล้ะเลยความชีวติส่วนตวัของตนเองและใส่ใจคนรอบขา้ง 
   5.  ประสบความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม (Accomplishment) พนกังานไม่เป้าหมาย
ของทีมร่วมกัน มุ่งเน้นเฉพาะงานของตนเองจนส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานไม่ไดต้ามเป้าหมาย 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัทฤษฎี PERMA Model ขา้งตน้ ผูศึ้กษาเล็งเห็นแผนก
จดัซ้ือและวางแผนการผลิตมีความส าคญัต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นแผนกท่ีเป็นทั้งตน้น ้ าท่ี
ท าการรับค าสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ ส่วนกลางน ้ าท่ีท าหนา้ท่ีการสั่งซ้ือวตัถุดิบ น าเขา้วตัถุดิบเพื่อให้
ทนัต่อแผนการผลิตและส่วนปลายน ้าคือการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ และทางแผนกยงัเป็นส่วนส าคญั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานในส่วนงานการผลิตเพราะหากทางแผนกไม่สามารถน าเขา้วตัถุดิบในทนั
แผนการผลิตนั้นก็จะกระทบให้พนกังานในส่วนการผลิตนั้นเกิดการว่างงานเกิดข้ึนและส่งผลให้
ทางบริษทัเกิดความเสียหาย  และจากสถานการณ์ท่ีทางแผนกจดัซ้ือและวางแผนการผลิตก าลงัเผชิญ
ในดา้นความขดัแยง้ ความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและการขาดเป้าหมายร่วมกนัของทั้งสามส่วนงาน
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นั้น มีความทา้ทายและโอกาสท่ีจะสามารถพฒันาแผนกเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างานมากยิ่งข้ึน โดยน าหลกัการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ท่ีมีหลกัการให้การ
ค้นหาส่ิงดีๆ เร่ืองราวดีๆ ของประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของตัวบุคคล เพื่อค้นหา
ประสบการณ์เชิงบวก และส่ิงท่ีท าให้พนักงานรู้สึกดีเม่ือท างานร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการ
พฒันากระบวนการการท างานเป็นทีม เพื่อใหอ้งคก์รสามารถเดินหนา้ไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  2.1  เพื่อไดข้อ้มูลท่ีเป็นประสบการณ์เชิงบวกในมุมของพนกังานในแผนก 
  2.2  เพื่อคน้หาปัจจยัในการพฒันากระบวนการการท างานเป็นทีม 
  2.3  เพื่อน าขอ้มูลดา้นบวกท่ีคน้หาไดอ้อกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการการท างาน 
เป็นทีม 
 
3.  ขอบเขตของการศึกษา 
  3.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นศึกษาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงแนวทางในการพฒันากระบวนการการ
ท างานเป็นทีมของพนกังานแผนกจดัซ้ือและวางแผนการผลิตของบริษทั ABC โดยการประยุกตใ์ช้
กระบวนการสุนทรียสาธก เป็นเคร่ืองมือหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีประเด็นในการศึกษา คือ การ
คน้หาประสบการณ์เชิงบวกในมุมของพนกังานในแผนก และผูร่้วมงานในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
คน้หาจุดร่วม หรือจุดต่างท่ีส่งผลกระทบในแง่บวกท่ีจะน าไปต่อยอดในการหากระบวนการพฒันา
ท่ีดีท่ีสุดในดา้นของการท างานเป็นทีม 
  3.2  ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชากรท่ีท าการสัมภาษณ์คือพนักงานระดบัปฏิบติัการแผนกจดัซ้ือและวางแผน 
การผลิตจ านวน 30 คน 
  3.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   เร่ิมท าการศึกษาตั้งแต่ ระหวา่งเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2559 
 
4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  4.1  ท าใหท้ราบประสบการณ์เชิงบวกของพนกังานในแผนกจดัซ้ือและวางแผนการผลิต 
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  4.2  สามารถน าประสบการณ์เชิงบวกท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์หาจุดร่วมหรือจุด
โดดเด่น เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการการท างานเป็นทีม มาออกแบบกิจกรรมท่ีมี
ความเหมาะสม 
  4.3  กระตุน้การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และการแก้ปัญหาร่วมกนัของพนักงานใน
แผนก 
 
5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
  พนักงาน หรือผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการในแผนกจดัซ้ือและ
วางแผนการผลิต   
  ประสบการณ์ด้านบวก หมายถึง ประสบการณ์ท างานหรือ ความรู้สึกดีท่ีมีต่อการท างาน 
ร่วมกนั 
  การท างานเป็นทมี หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้น มารวมตวั
กนัท างานภายใต้องค์กรเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อท างานให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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         บทที ่3 
วธิีด าเนินการศึกษา 

 
 

  การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อแนวทางในการพฒันากระบวนการ
ท างานเป็นทีม  กรณีศึกษา แผนกจดัซ้ือและวางแผนการผลิต บริษทั ABC” คร้ังน้ี เป็นการศึกษา
โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) ผสมผสานกบัแนวคิดเชิงบวก
ซ่ึง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย ์ทฤษฎีความสุข สภากาแฟ และทฤษฎีสอร์อ่า เพื่อน าไปสู่
การวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบติัดา้นการพฒันากระบวนการการท างาน
เป็นทีม ซ่ึงวธีิด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 
 
1.  ระเบียบวธีิการศึกษา 
  ท าการศึกษาโดยใช้วิธีการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุดโดยการตั้งค  าถามเชิงบวก 
(Appreciative inquiry) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการท าการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการการท างานเป็น
ทีมโดยอาศยักระบวนการเชิงบวก เพื่อคน้หากระบวนการเรียนรู้ทีดีท่ีสุดและน าผลลพัธ์ท่ีได้ไป
วิเคราะห์หาปัจจยัส าคญัในการพฒันากระบวนการการท างานเป็นทีมขององค์กร โดยน าทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชร่้วมกนั ไดแ้ก่ ทฤษฎีการวเิคราะห์พฤติกรรมมนุษย ์หรือสัตว ์4 ทิศ เพื่อแบ่ง
ลกัษณะของบุคคลแต่ละประเภทรวมถึงท าความเขา้ใจลกัษณะต่างๆ ของแต่ละบุคคลเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์จนสามารถพฒันากระบวนการท างานเป็นทีมให้ไดผ้ลยิ่งข้ึน ทฤษฎี PERMA Model
เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดความสุขในแต่ละบุคคล การวิเคราะห์สอร์อ่าเพื่อคน้หาจุดแข็ง
โอกาส แรงบนัดาลใจและผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางขององคก์ร และเพื่อสร้าง
แนวทางในการเพิ่มความสุขของพนกังานในองคก์ร และทา้ยท่ีสุด คือ การน ามาปรับใชเ้พื่อให้เกิด
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการสัมภาษณ์พนกังานระดบัปฏิบติัการของแผนกจดัซ้ือและ
วางแผนการผลิต จ านวน 30 คน  
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3.  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
  3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
   ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ การสัมภาษณ์จากประสบการณ์ท างานของพนกังานเพื่อคน้หาส่ิงท่ี
เป็นจุดร่วมของความประทบัใจ จ านวน 30 คน โดยลกัษณะของการสัมภาษณ์จะไดบ้ทสัมภาษณ์
เพียง 3 ค าถามเท่านั้นเพื่อเป็นการลดความต่ืนเต้น ลดความกดดนัและลดความเครียดของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ ซ่ึงจะท าใหไ้ดป้ระสบการณ์ท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด  
  3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
   ข้อมูลทุติยภูมิ  คือ การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและ
ประกอบการวเิคราะห์กระบวนการท างานต่างๆ รวมถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดกระบวนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงขอ้มูลได้จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ 
รายงานการวจิยั วารสาร นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์รวมทั้งแหล่งขอ้มูลทางอิเล็คทรอนิคส์ 
 
4.  ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
  ใช้วิธีการคน้หาความประทบัใจ ประสบการณ์เชิงบวกท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร ท่ีท าให้
พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานโดยใชว้ิธีสุนทรียสาธกผา่นทางแบบจ าลอง 4D Cycle ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   ขั้นตอนที ่1 การค้นหา (Discovery)  
  เป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการค้นหาความประทับใจในการท างานร่วมกันในองค์กร และ
ประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุด ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดในองค์กร โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์
ตามแนวทางของวธีิการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) โดยใชค้  าถามในลกัษณะปลายเปิดใน
การสัมภาษณ์ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergent) และจุดท่ี
โดดเด่น (Divergent) เพื่อน ามาหาแนวทางในการพฒันากระบวนการท างานเป็นทีมโดยมีชุดค าถาม
ในการสัมภาษณ์ดงัต่อไปน้ี 
  ค าถามท่ี 1: ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด 
  ค าถามท่ี 2: เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
  ค าถามท่ี 3: อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
  ด้วยการตั้งค  าถามแบบดงักล่าวในการสัมภาษณ์ท าให้สามารถได้ค  าตอบท่ีหลากหลาย
รูปแบบและสามารถน าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ความถ่ีของค าตอบเพื่อน าข้อมูลมาสู่
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กระบวนการวาดความฝันต่อไป 
 
  ขั้นตอนที ่2 การวาดความฝัน (Dream)  
  น าขอ้มูลท่ีคน้พบจากจุดร่วมและจุดโดดเด่นในกระบวนการคน้หา (Discovery) ไปขยาย
ผลต่อโดยท าการวาดฝันหรือก าหนดแนวทางเพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการพฒันากระบวนการ
การท างานเป็นทีม  
  ขั้นตอนที ่3 การออกแบบ (Design)  
  เป็นการน าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่นท่ีไดจ้ากการคน้หาและการวาดฝัน มาท าการ
ออกแบบและวางแผนท ากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีคน้พบอยา่งมีประโยชน์และสร้างสรรค ์เพื่อ
สร้างแนวทางในการพฒันากระบวนการท างานเป็นทีม 
  ขั้นตอนที ่4 การด าเนินการ (Destiny)  
  น าแผนกิจกรรมท่ีไดอ้อกแบบไวม้าลงมือปฏิบติัต่อไป โดยบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งระหว่าง
การปฏิบติัคอยสังเกต รวบรวมผลการด าเนินการ และน าผลท่ีได้ไปเสนอผูบ้ริหารเพื่อก าหนดกล
ยทุธ์ในการพฒันากระบวนการท างานเป็นทีมต่อไป 
 
5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  5.1  วเิคราะห์บทสัมภาษณ์จากกลุ่มประชากร 
   เพื่อหาประสบการณ์เชิงบวกและความประทบัใจในการท างานร่วมกนัและใชว้งจร AI 
4D cycle ในการน าประสบการณ์เชิงบวกมาขยายผล วางแผน และลงมือปฏิบติั เพื่อให้เกิดโครงการ
ในการพฒันากระบวนการการท างานเป็นทีม  
   5.2  สรุปพฤติกรรมทีไ่ด้จากการสังเกตของแต่ละบุคคลในองค์กร  
   เพื่อเรียนรู้ลกัษณะนิสัยและแนวคิดของแต่ละบุคคลผา่นทางการวิเคราะห์พฤติกรรม
มนุษย ์(DISC Theory) โดยประยกุตใ์ชผ้า่นทางสัตว ์4 ทิศ 
  5.3  สังเกตผลหลงัด าเนินการ  
   สังเกตบรรยากาศในการท างาน และวเิคราะห์ความสุขผา่นทาง PERMA Model 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 
  จากการศึกษาการน าสุนทรียสาธกประยุกตก์บัการใชจิ้ตวิทยาเชิงบวกเพื่อคน้หาปัจจยัท่ีท า
ใหเ้กิดกระบวนการการท างานเป็นทีมท่ีดีท่ีสุด โดยวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อคน้หาปัจจยัในการพฒันา
องคก์รเพื่อคน้หาและน าปัจจยัท่ีไดม้าพฒันากระบวนการการท างานเป็นทีม ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้
และการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์โดยใชก้ารตั้งค  าถาม
เชิงบวก ท่ีประยุกต์ค  าถามจากแนวคิดสุนทรียสาธกโดยท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด
จ านวน 30 คน ซ่ึงไดน้ าสัตว ์4 ทิศมาแบ่งแยกพฤติกรรมท่ีใชก้ าหนดปัจจยัในการท างานร่วมกนัเป็น
ทีมท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎี PERMA Model เป็นตวั
วิเคราะห์ผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อน าผลท่ีไดม้าออกแบบกระบวนการพฒันาองค์กร โดยมีผล
การศึกษาดงัน้ี 
 
1.  ผลการศึกษาตามกระบวนการสุนทรียสาธก 
  โดยมีขั้นตอนการศึกษาตามวงจร 4-D ดงัน้ี 
  เป็นขั้นตอนการค้นหาประสบการณ์เชิงบวก ความประทบัใจในการท างาน ความสุข 
ความส าเร็จในการท างานดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างภายในแผนกและการสัมภาษณ์กลุ่มตวั
ภายนอกแผนกเพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกและความประทบัใจท่ีมีต่อบุคคลในแผนก แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์แยกเป็นแต่ละกรณีเพื่อสะทอ้นแนวความคิด (Reflection) ในแต่ละส่วนโดย
ค้นหาปัจจยัส าคญัในการพฒันาองค์กรและจดัท าโครงการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีได้
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) บทสัมภาษณ์ประสบการณ์ความประทบัใจเชิงบวก ความประทบัใจในการท างาน 
ความสุข และความส าเร็จในการท างานร่วมกนัจากกลุ่มตวัอยา่งในแผนกทั้งส้ิน 30 คน 
  (2) ตวัอยา่งบทสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ เพื่อสะทอ้นแนวความคิดท่ีมีเพื่อน ามาเป็นจุด
ร่วม (Convergence) บทสัมภาษณ์ในแต่ละกรณีจะอยูใ่นภาคผนวก ก 
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   ตัวอย่างบทสัมภาษณ์และวธีิการอ่านข้อมูลบทสัมภาษณ์ 
   โดย ตวัเลข  แสดงล าดบัจุดร่วมท่ีคน้พบโดยจะอยูท่า้ยประโยคของบทสัมภาษณ์
ท่ีมี 
       การขีดเส้นใตค้  าตอบท่ีได ้
    สี   แสดงค าตอบดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
    สีชมพ ู แทน ค าตอบดา้นความประทบัใจในการท างาน 
    สีฟ้า  แทน ค าตอบปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความประทบัใจในการท างาน 
    สีเขียว  แทน ค าตอบลกัษณะการท างานร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จ 
    สีเหลือง  แทน ค าตอบปัจจัย ท่ีท า ให้การท า งาน ร่วมกันแล้วประสบ
ความส าเร็จ 
    สีน ้าเงิน  แทน ค าตอบลกัษณะของเพื่อนร่วมงานท่ีอยากท างานดว้ย 
    สีส้ม  แทน ค าตอบปัจจยัท่ีอยากท างานร่วมดว้ย 
 
กรณศึีกษาที ่7:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด 
พนกังาน:  ประทบัใจในการท างานร่วมกันช่วยเหลือกัน (1) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองในด้านการท า

ผลงานน าเสนอ การตอ้นรับลูกคา้ การเตรียมขอ้มูลท่ีใชใ้นการประชุมแทนคนในทีมท่ี
ไม่อยู่ ซ่ึงเราสามารถท างานแทนกนัได ้ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือกนั (1) ท่ีดีมาก และใน
ลกัษณะของการท างานเป็นทีมจะไม่ไดเ้ก่ียงวา่ไม่ใช่หน้าท่ีรับผิดชอบของตน ทุกคน
พร้อมจะท างานแทนกนั (2) และเตม็ใจท่ีช่วยเหลือกนั มีน ้าใจซ่ึงกนัและกนั (1)  

สีชมพ:ู  แสดงค าตอบดา้นความประทบัใจในการท างาน 
หมายเลข 1: วิเคราะห์จากค าตอบท่ีว่า “ประทบัใจในการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือกนั” แสดงให ้

เห็นถึงการร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการท างานซ่ึงตรงกบัจุดร่วมล าดบัท่ี 1  
สีฟ้า:   แสดงค าตอบดา้นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความประทบัใจในการท างาน 
หมายเลข 2:  วิเคราะห์จากค าตอบท่ีวา่ “ในลกัษณะของการท างานเป็นทีมจะไดไ้ม่ไดเ้ก่ียงวา่ไม่ใช่

หนา้ท่ีรับผดิชอบของตน ทุกคนพร้อมท่ีจะท างานแทนกนั แสดงให้เห็นถึงการท างาน
ท่ีสามารถท างานแทนกนัได ้ซ่ึงตรงกบัจุดร่วมหมายเลข 2 

หมายเลข 1:  วเิคราะห์จากค าตอบท่ีวา่ “ทุกคนเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือกนั มีน ้าใจซ่ึงกนัและกนั” แสดง
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ใหเ้ห็นถึงการช่วยเหลือกนั ซ่ึงตรงกบัจุดร่วมหมายเลข 1  
 
ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  อาจจะเป็นการเร่ิมท างานโครงการใหม่ท่ียงัไม่เคยมีใครท างานก่อน โดยไดเ้ร่ิมท างาน

ร่วมกนั (1) กบัทีมใหม่ๆ ซ่ึงท าให้เกิดความช่วยเหลือกนั (2) การพูดคุยกนั (7) จนท า
ใหเ้ขา้ใจในเน้ืองาน รายละเอียดของงานจนท าใหส้ามารถท างานไดป้ระสบผลส าเร็จ 

สีเขียว:  ค าตอบลกัษณะการท างานร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จ 
หมายเลข 1: วิเคราะห์จากท าตอบท่ีว่า “การเร่ิมท างานโครงการใหม่ท่ียงัไม่เคยมีใครท างานก่อน 

แล้วได้เร่ิมท างานร่วมกนั” แสดงให้เห็นถึงความภูมิใจในการเร่ิมท างานช้ินใหม่ๆ 
ร่วมกนักบัผูอ่ื้น ซ่ึงตรงกนักบัจุดร่วมหมายเลข 1  

สีเหลือง : ค าตอบปัจจยัท่ีท าใหก้ารท างานร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จ 
หมายเลข 2: วเิคราะห์จากค าตอบท่ีวา่ “ท างานกบัทีมใหม่ๆ ซ่ึงให้เกิดความช่วยเหลือกนั” แสดงให้

เห็นถึงการร่วมมือในการท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนเกิดเป็นความส าเร็จ ซ่ึง 
ตรงกบัจุดร่วมหมายเลข 2 

หมายเลข 7: วิเคราะห์จากค าตอบท่ีว่า “ท างานกบัทีมใหม่ๆ ซ่ึงให้เกิดความช่วยเหลือกนั พูดคุย
กนั”แสดงให้เห็นถึงการท างานท่ีสามารถพูดคุยกนัไดทุ้กเร่ืองย่อมท าให้งานออกมา
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงตรงกบัจุดร่วมหมายเลข 7 

ผูส้ัมภาษณ์: อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงจะเป็นในส่วนของหัวหน้า เช่น คาโตซ้ัง หรือพี่แนน เพราะเขาสามารถให้ความ

ช่วยเหลือ (2) ในส่ิงท่ีเขาสามารถท าไดอ้ยู่เสมอ เปิดใจยอมรับขอ้คิดเห็นต่างๆ (8) อยู่
เสมอ พร้อมให้การสนบัสนุน (29) เขา้ใจปัญหาและลงมือช่วยกนั (35) ท างานให้งาน
ผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี 

สีแดง:  ค าตอบปัจจยัท่ีอยากท างานร่วมดว้ย 
หมายเลข 2: วิเคราะห์จากค าตอบท่ีว่า “เขาสามารถให้ความช่วยเหลือ” แสดงให้เห็นถึงการ

ช่วยเหลือของหวัหนา้ท่ีมีต่อลูกนอ้ง ซ่ึงตรงกบัจุดร่วมหมายเลข 2 
หมายเลข 8: วเิคราะห์จากค าตอบท่ีวา่ “เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ อยูเ่สมอ” แสดงให้เห็น

ถึงความเอาใจใส่ในของหัวหน้า การยอมรับฟังข้อเสนอแนะ ซ่ึงตรงกับจุดร่วม
หมายเลข 8 

หมายเลข 29:  วิเคราะห์จาก “พร้อมให้การสนับสนุน” แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและให้การ
สนบัสนุนในส่ิงท่ีไดแ้สดงความคิดเห็น ซ่ึงตรงกบัจุดร่วมหมายเลข 29 
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หมายเลข 35:  วเิคราะห์จาก “เขา้ใจถึงปัญหาและลงมือช่วยกนัท างานให้ผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี” แสดง

ให้เห็นถึงความเขา้ใจในปัญหาและพร้อมท่ีจะลงมือแกไ้ขปัญหาไปดว้ยกนั ซ่ึงตรง
กบัจุดร่วมหมายเลข 35 

  1.1 กระบวนการค้นหา (Discovery)  
   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวก 
ความประทบัใจในการท างาน ความสุข และความส าเร็จเพื่อคน้หาจุดร่วม (Convergences) และจุด
โดดเด่น (Divergences) โดยมีผลวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
   1.1.1 ดา้นประสบการณ์ความประทบัใจในการท างาน 
    1) จุดร่วม (Convergences) ดา้นประสบการณ์ความประทบัใจในการท างาน 
 
ตารางที ่3 ประสบการณ์ความประทบัใจในการท างาน 
 
ล าดับที ่ ปัจจัยทีเ่ป็นจุดร่วม ความถี่ 

1. การท างานร่วมกนั คอยช่วยเหลือกนั 11 
2. การตอ้นรับ การยอมรับในช่วงเร่ิมงานตอนแรก 8 
3. การไดรั้บค าชมจากหวัหนา้ 3 
4. การใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษา 3 

 
    2) จุดโดดเด่น (Divergences) ดา้นประสบการณ์ความประทบัใจในการท างาน 
     (1) การแกไ้ขปัญหาของหวัหนา้งาน 
     (2) การมีงานเล้ียงสังสรรค ์
     (3) การไดท้  างานท่ีตนเองถนดั 
     (4) การคิดริเร่ิมและไดล้งมือท างานใหม่ๆ  
     (5) ความเป็นหน่ึงเดียวของทีมงาน 
   1.1.2 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความประทบัใจในการท างาน 
    1) จุดร่วม (Convergences) ดา้นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความประทบัใจในการท างาน 
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ตารางที ่4 ปัจจยัท่ีท าให้ประทบัใจในการท างาน 
 
ล าดับที ่ ปัจจัยทีเ่ป็นจุดร่วม ความถี่ 

1. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 18 
2. การใหค้  าปรึกษา และขอ้แนะน า 10 
3. การพดูคุยกนัไดเ้ม่ือมีปัญหา 6 
4. การดูแลเอาใจใส่ของหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน 4 
5. การท างานดว้ยกนัเหมือนพี่นอ้ง 4 
6. การสอนงาน 4 
7. การกแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 3 
8. การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 3 
9. การร่วมมือกนัท างาน 3 

 
    2) จุดโดดเด่น (Divergences) ด้านปัจจยัท่ีท าให้เกิดความประทบัใจในการ
ท างาน 
     (1) การลงมือท าเป็นแบบอยา่งของหวัหนา้ 
     (2) การมีความรู้รอบตวัของหวัหนา้ 
     (3) การมีความคิดเปิดกวา้ง 
     (4) การมีความคิดในแง่บวก 
     (5) ความเป็นกนัเองของหวัหนา้ 
     (6) การไดรั้บค าชมจากหวัหนา้ 
     (7) การยอมรับฟังความคิดเห็น 
     (8) การเขา้อกเขา้ใจกนั 
     (9) ความทุ่มเทในการท างาน 
   1.1.3 ดา้นลกัษณะการท างานร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จ 
    1) จุดร่วม (Convergence) ด้านประสบการณ์การท างานร่วมกนัแล้วประสบ
ความส าเร็จ 
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ตารางที ่5 ลกัษณะการท างานร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จ 
 
ล าดับที ่ ปัจจัยทีเ่ป็นจุดร่วม ความถี่ 

1. การร่วมมือกนัท างาน 20 
2. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 6 
3. การท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 4 
4. การมีเป้าหมายเดียวกนั 3 

 
    2) จุดโดดเด่น (Divergence) ด้านลักษณะการท างานร่วมกันแล้วประสบ
ความส าเร็จ 
     (1) การใหค้  าปรึกษาซ่ึงกนัและกนั 
     (2) การพดูคุยและประสานงานกนั 
     (3) การริเร่ิมงานใหม่ๆ  
     (4) การสามคัคีกนั 
     (5) การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
     (6) การลงมือท า 
   1.1.4 ปัจจยัท่ีท าใหก้ารท างานร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จ 
    1) จุดร่วม (Convergence) ด้านปัจจยัท่ีท าให้การท างานร่วมกันแล้วประสบ
ความส าเร็จ 
 
ตารางที ่6 ปัจจยัท่ีท าใหก้ารท างานร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จ 
 
ล าดับที ่ ปัจจัยทีเ่ป็นจุดร่วม ความถี่ 

1. การร่วมมือร่วมใจกนั 11 
2. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 8 
3. การยอมรับฟังความคิดเห็น 4 
4. การปรึกษาหารือ 3 
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    2) จุดโดดเด่น (Divergence) ดา้นปัจจยัท่ีท าให้การท างานร่วมกนัแลว้ประสบ
ความส าเร็จ 
     (1) การท าความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
     (2) ความสามคัคีกนั 
     (3) การท างานร่วมกนั 
     (4) การพดูคุยกนั 
     (5) การท างานเป็นทีม 
     (6) ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
     (7) การเห็นอกเห็นใจกนั 
     (8) การมีส่วนร่วม 
     (9) ความพร้อมเพียงกนั 
       (10) ความเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 
   1.1.5 ดา้นลกัษณะบุคคลท่ีอยากท างานดว้ย 
    1) จุดร่วม (Convergence) ดา้นลกัษณะบุคคลท่ีอยากท างานดว้ย 
 
ตารางที ่7 ดา้นลกัษณะบุคคลท่ีอยากท างานดว้ย 
 
ล าดับที ่ ปัจจัยทีเ่ป็นจุดร่วม ความถี่ 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 3 
2. สามารถปรึกษาหารือกนัได ้ 3 
3. สามารถช่วยเหลือกนัได ้ 3 
4. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง 2 
5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 2 
6. มีความละเอียดรอบคอบ 2 
7. มีเหตุผล 2 

 
    2) จุดโดดเด่น (Divergence) ดา้นลกัษณะบุคคลท่ีอยากท างานดว้ย 
     (1) สามารถพดูคุยกนัได ้
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     (2) การมองเป้าหมายเดียวกนั 
     (3) ความกระตือรือร้น 
     (4) มีความสามารถในการท างานท่ีเก่ง 
     (5) การแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 
     (6) การติดต่อประสานงานกนั 
     (7) ความเป็นกนัเอง 
     (8) การใหค้  าแนะน าท่ีดี 
     (9) มีความใจเยน็ 
       (10) มีความดูแลเอาใจใส่ 
       (11) สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
       (12) การใหอิ้สระทางความคิด 
   1.1.6 ปัจจยัท่ีอยากร่วมท างานดว้ย 
    1) จุดร่วม (Convergence) ดา้นปัจจยัท่ีอยากร่วมท างานดว้ย 
 

ตารางที ่8 ดา้นปัจจยัท่ีอยากร่วมท างานดว้ย 
 

ล าดับที ่ ปัจจัยทีเ่ป็นจุดร่วม ความถี่ 
1. สามารถใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าได ้ 10 
2. สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 10 
3. การยอมรับฟังความคิดเห็น 7 
4. การมีความรู้ความสามารถ 4 
5. การสอนงาน 4 
6. การใหโ้อกาส 3 

 

    2) จุดโดดเด่น (Divergence) ดา้นปัจจยัท่ีอยากร่วมท างานดว้ย 
     (1) มีความสามารถในการตามงานไดดี้ 
     (2) มีความกลา้ตดัสินใจภายใตภ้าวะความกดดนั 
     (3) มีความรับผดิชอบต่องานของตนเอง 
     (4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
     (5) ใหค้วามร่วมมือ 
     (6) มีความใจเยน็ 
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     (7) มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
     (8) การเขา้ถึงง่าย 
  1.2 กระบวนการสร้างฝัน (Dream)  
   เม่ือผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของแผนกท่ีไดท้  าการศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของโรงงานผลิตช้ินส่วนอิเล็คทรอนิคส์ท่ีตั้งอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย
ในขั้นตอนน้ีผูท้  าการศึกษาจะท าการวาดฝันดงัน้ี 
   เป็นแผนกท่ีบรรยากาศในการท างานท่ีดี เพื่อนร่วมงานสามารถพูดคุยกนัไดทุ้กเร่ือง 
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขและพฒันาไปสู่การท างานเป็นทีมอยา่งย ัง่ยนื  
  1.3 กระบวนการออกแบบ (Design)  
   กระบวนการเรียนรู้ปัจจยัท่ีท าให้เกิดจากประสบการณ์ในดา้นความประทบัใจในการ
ท างาน โดยแบ่งตามสัตว ์4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่9 จุดร่วมดา้นความประทบัใจในการท างานท่ีแยกตามสัตว ์4 ทิศ 
 
ล าดับที ่ จุดร่วมด้านความประทบัใจในการท างาน จ านวนความถี่ 

กระทงิ อนิทรีย์ หมี หนู 
1. การท างานร่วมกนั คอยช่วยเหลือกนั 2 3 2 4 
2. การไดรั้บการตอ้นรับ การดูแลเอาใจใส่ในช่วง

เร่ิมแรกของการท างาน 
1 - 4 3 

3. การไดรั้บค าชมจากหวัหนา้ 3 - - - 
4. การใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษา - - - 3 

 
   จุดโดดเด่น (Divergences) ด้านความประทบัใจในการท างาน 
   การท างานร่วมกนัและการคอยช่วยเหลือกนัท าให้เกิดประสบการณ์ความประทบัใจ
ในการท างานร่วมกนัมากท่ีสุด 
   1. ลกัษณะความประทบัใจ ทิศ กระทิง การท างานท่ีประทบัใจมากท่ีสุด คือ การได้
รับค าชมจากหวัหนา้งานเน่ืองมาจากความประทบัใจในการไดรั้บค าชมจากหวัหนา้แสดงให้เห็นถึง
ความทุ่มเท ความจริงจงั ความจริงใจในการท างานจนส่งให้งานท่ีไดล้งมือท าประสบผลส าเร็จและ
ไดรั้บค าชมในท่ีสุด ซ่ึงตรงกบัลกัษณะเด่นของทิศน้ี คือ การลงมือท า การทุ่มเท จริงจงักบังานท่ีท า
และท าเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวจ้นท าให้ไดรั้บค าชมจากหัวหน้าและเป็น



17 

แรงผลกัดนัใหเ้กิดความพยายามในการท างาน มุ่งมัน่ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและพร้อมท่ีจะเผชิญกบั
ปัญหา รองลงมา คือ การท างานร่วมกนัและการช่วยเหลือกนัซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของลกัษณะการ
ท างานเป็นทีมท่ีดีเพราะทุกคนพึงจะมีเพราะการท างานร่วมกนันั้นจ าเป็นต้องอาศยัความเข้าใจ  
การเรียนรู้ การเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัรวมไปถึงการช่วยเหลือกนัจึงจะท าให้การท างานนั้นประสบ
ผลส าเร็จ 
   2. ลกัษณะความประทบัใจ ทิศ อินทรีย์ การท างานท่ีประทบัใจมากท่ีสุด คือ การ
ท างานร่วมกนัและการช่วยเหลือเพราะการท างานร่วมกนัแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกนั ความ
สามคัคี การช่วยกนัแกไ้ขปัญหารวมไปถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ
เข้าอกเขา้ใจและการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกันในท่ีสุด ซ่ึงการท างานร่วมกนัและการ
ช่วยเหลือกันเป็นการแสดงออกของทิศอินทรียท่ี์มกัจะใช้ในการแลกเปล่ียนข้อมูลและเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนเองไดเ้รียนรู้มาให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ดว้ย รองลงมา คือ ท่ีเห็นไดช้ดัเจนและตรงกบั
ลกัษณะของทิศน้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นในจุดโดดเด่นของการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ การคิดริเร่ิมและไดล้งมือ
ท างานใหม่ๆ ตามท่ีตนเองถนดัและคิดคน้ไวโ้ดยแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค ์การคิดนอก
กรอบ ชอบความแตกต่างท่ีเป็นจุดเด่นของทิศอินทรียจึ์งท าใหทิ้ศอินทรียช่ื์นชอบและประทบัใจการ
คิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ะไรใหม่ๆ นั้นเอง 
   3. ลกัษณะความประทบัใจ ทิศ หมี การท างานท่ีประทบัใจมากท่ีสุด คือ การไดรั้บ
การตอ้นรับ การดูแลเอาใจใส่ในช่วงเร่ิมแรกของการท างาน โดยจะประทบัใจเพื่อนร่วมงานท่ีคอย
ดูแลเอาใจใส่ในการสอนงาน ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาในการท างานในช่วงแรกท่ีเขา้มาเร่ิมงานท าให้
ตนเองสามารถเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงท่ีตนเองไม่เคยรู้มาก่อนไดง่้ายข้ึน โดยเพื่อนร่วมงานไดแ้สดงให้
เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจในการท่ีจะสอนงานอยา่งเตม็ท่ี การมีมิตรภาพท่ีดีให้แก่กนัซ่ึงน ามาซ่ึงความ
ประทบัใจเพราะดว้ยบุคลิกของทิศหมีท่ีมาความหนกัแน่น รอบคอบ เน้นการมีแบบแผน เช่ือการ
ท างานแบบมีความเป็นระบบจะท าให้เกิดความส าเร็จจึงท าให้เป็นแรงผลกัดนัให้ทิศหมีพยายามท่ี
จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนให้ได้เหมือนท่ีตวัเองได้รับมา เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแบบ
แผนท่ีไดว้างเป้าหมายร่วมกนัไว ้
   4. ลกัษณะความประทบัใจ ทิศ หนู การท างานท่ีประทบัใจมากท่ีสุด คือ การท างาน
ร่วมกนั การคอยช่วยเหลือกนั ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเด่นท่ีทิศหนูมีอยู ่คือ ทกัษะความสัมพนัธ์กบัคน
รอบขา้งท่ีสูงมาก โดยทิศหนูจะให้ความส าคญักบัคนรอบขา้งอยู่เสมอ ชอบดูแลเอาใจใส่ ชอบการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น จึงท าให้ทิศหนูประทบัใจลกัษณะการท างานท่ีไดท้  างานร่วมกนั คอยช่วยเหลือดูแล
เอาใจใส่กนั ความประทบัใจท่ีรองลงมาของทิศหนู คือ การให้ค  าปรึกษา การให้ค  าแนะน าและการ
ไดรั้บการตอ้นรับ การดูแลเอาใจใส่ในช่วงเร่ิมแรกของการท างาน ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่ทิศหนูจะให้
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ความส าคญักบัเร่ืองความรู้สึกของบุคคลรอบขา้งเป็นอย่างมาก โดยจุดร่วมทั้งหมดท่ีแสดงให้เห็น
นั้นเกิดจากพื้นฐานของการเป็นผูใ้หท้ั้งส้ิน 
   จากการวิเคราะห์ในแต่ละทิศจะเห็นไดว้า่มีจุดร่วมความประทบัใจในการท างานของ
ทุกทิศ คือ การท างานร่วมกนั การคอยช่วยเหลือ ซ่ึงอยู่สูงสุดของสามทิศ จึงสามารถสรุปได้ว่า
ลกัษณะการประทบัใจนั้นเกิดจากการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีเพื่อนร่วมงานมีให้แก่กนั การเรียนรู้ท่ีจะ
ท างานร่วมกนั การช่วยเหลือกนั เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากท่ีจะส่งผลให้การท างานร่วมกนัเป็น
ทีมนั้นประสบผลส าเร็จ 
 
ตารางที ่10 จุดร่วมดา้นปัจจยัท่ีท าใหป้ระทบัใจในการท างานแยกตามสัตว ์4 ทิศ 
 
ล าดับ
ที่ 

จุดร่วมด้านประสบการณ์ความประทบัใจใน
การท างาน 

จ านวนความถี่ 

กระทงิ อนิทรีย์ หมี หนู 
1. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 3 3 7 5 
2. การใหค้  าปรึกษา และขอ้แนะน า 2 - 1 6 
3. การพดูคุยกนัไดเ้ม่ือมีปัญหา - 1 2 1 
4. การดูแลเอาใจใส่ของหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน 1 -  3 
5. การท างานดว้ยกนัเหมือนพี่นอ้ง - - 1 2 
6. การสอนงาน 1 - 2 1 
7. การกแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 1 - - 2 
8. การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั - - 2 1 
9. การร่วมมือกนัท างาน 1 1 1 - 

 
   จุดโดดเด่น (Divergences) ปัจจัยทีท่ าให้ประทบัใจในการท างาน 
   การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความประทบัใจในการ
ท างานซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีท าใหเ้ห็นถึงการมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์เป็นท่ีตั้ง 
   1. ลกัษณะปัจจยัท่ีท าใหป้ระทบัใจในการท างาน ทิศ กระทิง ปัจจยัท่ีท าให้ประทบัใจ
ในการท างานมากท่ีสุด คือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะการช่วยเหลือซ่ึงกนัท าให้สามารถท า
ใหช่้วยเหลือใหง้านท่ีมีปัญหาผา่นพน้ไปไดด้ว้ย โดยปกติของทิศกระทิงนั้นมกัจะมุ่งเนน้การท างาน
โดยล าพงั เนน้เป้าหมายงานเป็นหลกัแต่เม่ือพบเจอปัญหาแลว้ก็จะพุ่งเขา้ปัญหาทนัที แต่ในบางคร้ัง
ทิศกระทิงก็ยงัคงตอ้งการความช่วยเหลือจากคนอ่ืน เพื่อลดความซับซ้อน ง่ายต่อการเขา้ใจ และ
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เพื่อใหต้นเองบรรลุเป้าหมายไดท้นัที ซ่ึงเป็นการแสดงออกใหเ้ห็นถึงการช่วยเหลือท่ีท าให้เกิดความ
ประทบัใจในท่ีสุด 
   2. ลกัษณะปัจจยัท่ีท าใหป้ระทบัใจในการท างาน ทิศ อินทรีย ์ปัจจยัท่ีท าให้ประทบัใจ
ในการท างานมากท่ีสุด คือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของทิศอินทรีย์
จะมองท่ีความแตกต่างท่ีจะได้รับจากการลงมือช่วยเหลือกัน โดยจากกลุ่มตวัอย่างจะพบว่าทิศ
อินทรียจ์ะชอบการฝ่าฝันปัญหาต่างๆ ไปดว้ยกนักบัเพื่อนร่วมงาน เพราะเม่ือเจอปัญหาแลว้ลงมือ
แกไ้ขหรือหาทางออกร่วมกนัถือวา่เป็นเร่ืองท่ีท าใหไ้ดเ้จอความแตกต่างของลกัษณะปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเป็นความทา้ทายและการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ทิศอินทรีย ์
   3. ลกัษณะปัจจยัท่ีท าให้ประทบัใจในการท างาน ทิศ หมี ปัจจยัท่ีท าให้ประทบัใจใน
การท างานมากท่ีสุด คือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ด้วยลักษณะของทิศหมีท่ีชอบการมีระบบ 
ระเบียบ แบบแผนจะท าให้เกิดความส าเร็จจึงท าให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้ทิศหมีพยายามท่ีจะ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ซ่ึงการช่วยเหลือจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้ง แม่นย  าและมี
เหตุผลมารองรับในการกระท านั้นเสมอ 
   4. ลกัษณะปัจจยัท่ีท าให้ประทบัใจในการท างาน ทิศ หนู ปัจจยัท่ีท าให้ประทบัใจใน
การท างานมากท่ีสุด คือ การให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน า เพราะการให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน าท า
ให้ทิศหนูเกิดความรู้สึกท่ีว่าตนเองได้รับการดูแลเอาใจใส่ รับรู้ได้ถึงมิตรภาพท่ีบุคคลรอบขา้งมี
ให้แก่ตวัเอง โดยลกัษณะเด่นของทิศหนูนั้นจะเป็นคนท่ีเนน้การมีมนุษยสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้ง
เม่ือไดรั้บการดูแลเอาใจใส่แลว้นั้นจะท าให้เกิดความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะท างานให้เต็มท่ีให้สมกบัการ
ดูแลเอาใจใส่ท่ีตนเองไดรั้บ 
   โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความประทบัใจในการท างานมากท่ีสุดของ
ทิศกระทิง หมี และอินทรีย ์คือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยทิศหนูจะข้ึนอยูก่บัการให้ค  าปรึกษา
และขอ้แนะน ามาเป็นอนัดบัแรก ถดัมา คือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น จะเห็นไดว้่าปัจจยั
ของจุดร่วมท่ีท าให้เกิดความประทบัใจนั้นมาจากการท่ีบุคคลเหล่านั้นมีการลงมือท างานร่วมกนั มี
ความเขา้ใจหน้าท่ีของกนัและกนั ยินดีให้ความช่วยเหลือเม่ืออีกฝ่ายมีปัญหาซ่ึงเป็นจุดส าคญัอย่าง
มากของการท างานเป็นทีมท่ีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ  
   ประยุกต์ใช้ทฤษฎ ีPERMA Model  
   ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ปัจจยัส าคญัของพื้นฐานของความสุข ดงัต่อไปน้ี 
   1. สภาวะอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotions) หมายถึง อารมณ์ดี เพลิดเพลิน มี
ความสุข สนุก สบายใจ 
   2. สภาวะไหลล่ืน (Engagement) หมายถึง ภาวะไหลล่ืน การมีส่วนร่วมในกิจกกรม
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โดยสมบรูณ์ 
 
   3.  ความสัมพนัธ์ (Relationship) หมายถึง ความสัมพนัธ์ทางใจอนัดีกบัสังคมนั้นๆ  
   4. การรู้สึกวา่ชีวติมีความหมาย (Meaning) หมายถึง รู้สึกวา่ส่ิงท่ีก าลงัท าอยูน่ั้นส าคญั 
ชีวติมีคุณค่า 
   5. ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (Accomplishment) หมายถึง การบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 
   ซ่ึงได้น าปัจจยัด้านความสุขด้านความสัมพนัธ์  (Relationship) ความสัมพนัธ์ทางใจ 
อนัดีกบัสังคมนั้นๆ มาใช ้โดยเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกภายในจิตใจท่ีเนน้ความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคคล
รอบข้าง ซ่ึงการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีนั้ นย่อมจะท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานหรือการท า
กิจกรรมมีบรรยากาศท่ีดีโดยจะส่งผลใหก้ารท างานหรือการท ากิจกรรมมีผลท่ีดีตามมาดว้ย 
 
2. การออกแบบกจิกรรมเพือ่พฒันากระบวนการการท างานเป็นทมี 
  การออกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการการท างานเป็นทีม ประกอบดว้ย โครงการท่ี
น ามาด าเนินการ ดงัน้ี  
 
1. โครงการ AI เปลีย่นจุดแข็ง เป็นจุดแกร่ง & สัตว์ 4 ทศิ รู้จักตัวเอง..เข้าใจผู้อืน่ 
  โดยการใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์หรือท่ีเรียกว่าสัตว ์4 ทิศ เพื่อให้เราไดรู้้จกั
ตวัตนท่ีแท้จริงของตนเอง ความถนัดของตนเองจนถึงช้ีให้เราไดเ้ห็นถึงพฤติกรรมท่ีเด่นชัดของ
ตนเองเพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการแยกประเภทลกัษณะบุคลิกในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยลกัษณะ
กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
  1) บรรยายเพื่อเป็นการท าความรู้กระบวนการคน้หาเร่ืองราวท่ีดีท่ีสุดโดยการตั้งค  าถามเชิง
บวกเพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบเชิงบวกแลว้น าค าตอบท่ีไดม้าสร้างสรรค์ให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิง
บวกเกิดข้ึน 
  2) บรรยายกิจกรรม Mind literacy รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้นโดยอธิบายถึงคุณลกัษณะท่ีโดด
เด่นของสัตวท์ั้ง 4 ทิศเพื่อเป็นการใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดคิ้ดวเิคราะห์วา่คุณลกัษณะเหล่านั้นตรงกบั
ลกัษณะของตนเองหรือไม่ 
  3) ท าการแยกกลุ่มบุคคลให้เป็นแต่ละทิศเพื่อหาและแบ่งปันขอ้มูลและหาจุดร่วมโดยใช้
กรณีตวัอยา่งร้านกาแฟ พดูอยา่งน้ี..ทุ่มใหเ้ลย และ ทีมงานในฝัน 
  4) ท าการสรุปและดึงลกัษณะการเลือกร้านกาแฟ ลกัษณะค าพูดท่ีใช้ในการท างาน และ
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ลักษณะทีมงานในฝันท่ีอยากได้ของแต่ละทิศท่ีแสดงถึงลักษณะนิสัยของทิศนั้นๆ ในการท า
กิจกรรมคร้ังน้ี 
2.  โครงการ The World Café คาเฟ่แห่งความสุข 
  การเสนอความคิดในแง่ของดา้นการท ากิจกรรมแลว้ท าให้เกิดความสุขผ่านทางกิจกรรม 
The World Café เพื่อเรียนรู้ร่วมกนัโดยแบ่งแต่ละคาเฟ่ตามค าถามท่ีไดอ้อกแบบมาเพื่อท าการ
สอบถามเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  คาเฟ่ท่ี 1 กิจกรรมใดท่ีท่านท าแลว้ท าไมใหผ้อ่นคลายมากท่ีสุด 
  คาเฟ่ท่ี 2 สถานท่ีท่ีท่านช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ ท่ีใด 
  คาเฟ่ท่ี 3 บรรยากาศใดท่ีท าใหท้่านผอ่นคลายมากท่ีสุด 
  ค่าเฟ่ท่ี 4 อาหารท่ีท่านชอบรับประทานมากท่ีสุด 
  กระบวนการด าเนินกจิกรรม The World Café คาเฟ่แห่งความสุข 
  1) จดัเตรียมสถานท่ีใชท้  ากิจกรรมโดยจดัโต๊ะให้เป็นส่ีคาเฟ่ให้ดูเหมาะกบัการท ากิจกรรม
ท่ีไม่เป็นทางการ สร้างบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเองเพื่อใหเ้กิดการท ากิจกรรมท่ีดูผอ่นคลายและสามารถ
พดูคุยกนัไดส้ะดวก 
  2) จดัเตรียมเจา้ของคาเฟ่เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นเจา้บา้นท่ีคอยท าหนา้ท่ีกระตุน้ดว้ยค าพูดเชิงบวก
ทกัทายลูกบา้นเพื่อสร้างความเป็นกนัเองและหาจุดร่วมขอ้สรุปท่ีไดพ้ร้อมรายงานผล 
  3) ลูกบา้นทุกคนตอ้งแบ่งปันประสบการณ์ให้ครบทุกคาเฟ่ เม่ือครบทุกคาเฟ่แลว้เจา้ของ
บา้นในแต่ละคาเฟ่ท าการช้ีแจงขอ้มูลท่ีไดใ้นแก่ลูกบา้นของตนในขณะนั้นพร้อมกบัแสดงจุดร่วมท่ี
เกิดพร้อมทั้งขอความคิดเห็นจากลูกบา้นเพื่อร่วมกนัสรุปผลท่ีได ้
 
3. โครงการ SOAR เพือ่สร้างเป้าหมาย 
  เป็นกระบวนการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเพื่อวเิคราะห์หาจุดแข็ง โอกาส แรง
บนัดาลใจและผลลพัธ์เชิงบวกท่ีจะเกิดข้ึน 
  กระบวนการด าเนินกจิกรรม SOAR เพือ่สร้างเป้าหมาย 
  1) ท าการบรรยายเพื่อท าความรู้จกักบักระบวนการ SOAR Analysis เพื่อให้ทราบถึง
จุดประสงค์ของการคน้หาในคร้ังน้ี โดยผูเ้ขา้ร่วมท ากิจกรรมจะเป็นพนกังานในระดบัหวัหน้างาน
ข้ึนไปของในแผนก 
  2) ท าการตั้งค  าถามเชิงบวกเพื่อคน้หาจุดแข็ง โอกาส แรงบนัดาลใจและผลลพัธ์เชิงบวกท่ี
ตอ้งการ 
  3) ท าการสรุปผลลพัธ์ของจุดร่วมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและน าเสนอผลลพัธ์ให้แก่ผูจ้กัการ
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แผนกไดท้ราบเป็นล าดบัถดัไป 
 
4.  โครงการสร้างความรัก..เสริมความสัมพนัธ์ 
  เป็นโครงการท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสร้างความประทบัใจ ความสุขร่วมกนัให้แก่พนกังานในแผนก
โดยเป็นตวักระตุน้ให้พนักงานเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีมีให้แก่กันและยงัเป็นส่ิงท่ีจะสร้างเสริม
กระบวนการท างานเป็นทีมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
  1) กจิกรรม Morning Talk เร่ืองดีๆ ทีอ่ยากบอกต่อ 
   จากการคน้พบ (Discovery) จุดร่วมของความประทบัใจในการท างาน ตารางท่ี 2 ใน
ส่วนของการท างานร่วมกนั คอยช่วยเหลือกนั การตอ้นรับ การยอมรับในช่วงเร่ิมงานตอนแรก และ
การไดรั้บค าชมจากหวัหนา้ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์อนัดีท่ีในในแผนกมีให้แก่กนัแต่ยงัขาด
การติดต่อส่ือสารใหทุ้กคนในแผนกไดรั้บรู้ในส่ิงดีๆ ท่ีเรามีใหแ้ก่กนั 
   วตัถุประสงค์:  
   (1) เพื่อส่ือสารเร่ืองราวดีๆ ท่ีเราไดรั้บจากการท างานร่วมกนัหรือไดรั้บความช่วยเหลือ
ในแต่ละสัปดาห์ 
   (2) เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจกนั ความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
   การด าเนินการ: เป็นกิจกรรมท่ีให้ทุกคนไดพู้ดคุยเร่ืองราวดีๆ ท่ีทุกคนไดรั้บจากการ
ท างานของเดือนท่ีผา่นมาใหทุ้กคนในแผนกไดรั้บรู้ร่วมกนัโดยจะท ากิจกรรมทุกๆ วนัจนัทร์และวนั
พฤหัสบดีของสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน ซ่ึงสามารถตอบสนองทฤษฎีความสุขในหัวขอ้ สภาวะ
อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) และความสัมพนัธ์ (Relationship)  
   ผู้รับผดิชอบ: ทุกส่วนงานของแผนก 
   ระยะเวลาในการเร่ิมโครงการ: ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ: ไม่มี 
   ผลทีไ่ด้รับ:  
   (1) สร้างความรู้สึกดีๆ ท่ีไดท้  างานร่วมกนั 
    (2) สร้างความเขา้ใจกนักบัเพื่อนร่วมงานและเป็นการพฒันาการท างานเป็นทีม 
   (3) สร้างกระบวนการคน้หาและจดจ าเร่ืองราวดีๆ ท่ีไดพ้บเจอ 
  2) กจิกรรม วนัเกดิของเธอ..คนดีของเรา 
   จากการคน้พบ (Discovery) จุดร่วมของปัจจยัท่ีท าใหป้ระทบัใจในการท างาน ตารางท่ี 3 
ในส่วนของการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั จึงควรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อท าให้เกิดความแน่นแฟ้น การ
ท างานร่วมกนัเป็นทีมและการช่วยเหลือกนัให้ดียิ่งข้ึน เพราะหากว่าพนกังานมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 
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จะส่งผลให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถตอบสนองทฤษฎี
ความสุขในหวัขอ้สภาวะอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) และความสัมพนัธ์ (Relationship)  
   วตัถุประสงค์:  
   (1) สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนัของเพื่อนร่วมงาน ท าให้พนกังานท างานร่วมกนั
อยา่งมีความสุข 
   การด าเนินการ: จดัเตรียมเคก้อวยพรวนัเกิดให้กบัพนกังานท่ีมีวนัเกิดภายในเดือนนั้นๆ 
และจดักิจกรรมทานขา้วเท่ียงหรือขา้วเยน็ร่วมกนัเพื่อเป็นการร่วมฉลองวนัเกิดให้แก่พนกังาน โดย
ผูรั้บผดิชอบการจดักิจกรรมจะหมุนเวยีนเปล่ียนกนัไปในทุกๆ เดือนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
   ผู้รับผดิชอบ: พนกังานระดบัหวัหนา้งานของแต่ละส่วนงาน 
   ระยะเวลาในการเร่ิมโครงการ: ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ: 3,000 – 5,000 บาท 
   ผลทีไ่ด้รับ: 
    (1) พนกังานไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัเป็นทีม 
   (2) พนกังานในทุกส่วนงานไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
   (3) พนกังานมีความสนิทสนมกนัมากยิง่ข้ึน ผอ่นคลายความเครียดจากการท างาน 
  3) PC Family Trip 
   จากการคน้พบ (Discovery) ลกัษณะปัจจยัท่ีท างานร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จ 
ตารางท่ี 5 ในส่วนของการร่วมมือร่วมใจกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จึงควรส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดี อีกทั้งการท่องเท่ียวยงัเป็นการพกัผอ่น ท าให้พนกังานคลายเครียดจากการท างาน
และเสริมสร้างความสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองทฤษฎีความสุขในหัวขอ้สภาวะอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) สภาวะไหลล่ืน 
(Engagement) ความสัมพนัธ์ (Relationship)  
   วตัถุประสงค์:  
   (1) เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสนิทสนมกนัยิง่ข้ึน 
   (2) เพื่อก่อให้เกิดการประสานงาน การช่วยเหลือพึ่ งพาและปรับทัศนคติท่ีดีของ
พนกังานท่ีมีต่อกนั 
   (3) เพื่อเพิ่มพนูความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมใหแ้ก่พนกังาน 
   การด าเนินการ: จดักิจกรรม Adventure Activity โดยแบ่งกลุ่มให้พนกังานในแต่ละทีม
ไดท้  ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น กิจกรรม Adventure, Walk rally เป็นตน้ 
   ผู้รับผดิชอบ: พนกังานระดบัหวัหนา้งานของแต่ละส่วนงาน 
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   ระยะเวลาในการเร่ิมโครงการ: เดือนตุลาคม 2559 (1 คร้ัง/ปี)  
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ: 40,000 – 50,000 บาท 
   ผลทีจ่ะได้รับ: 
    (1) สร้างความรู้สึกดีๆ ท่ีไดท้  างานร่วมกนั 
    (2) สร้างความเขา้ใจกนักบัเพื่อนร่วมงานและเป็นการพฒันาการท างานเป็นทีม 
 
  กระบวนการสร้างแผน (Destiny)  
  ผลการปฏิบติัโครงการ AI เปล่ียนจุดแขง็ เป็นจุดแกร่ง & สัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้น 
พนกังานบริษทั ABC จ ากดั เรียนรู้ลกัษณะนิสัยของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้การปรับตวั
ให้เขา้กบัเพื่อนร่วมงาน เขา้ใจลกัษณะความคิดของเพื่อนร่วมงาน ไดเ้รียนรู้ทกัษะเพิ่มเติมในส่วน
ของทกัษะดา้นการใช้พูดวา่ช่วงเวลาไหนควรใชค้  าพูดแบบใด พูดกบัคนลกัษณะคนแบบไหนควร
ใชค้  าพดูอยา่งรวมไปถึงฝึกฝนใหรั้บฟังความคิดเห็นคนอ่ืนมากข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างสรรค์
ความสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนัในดา้นของการคิดวิเคราะห์ร่วมกนัของกลุ่มพนกังานในแต่ละ
ทิศโดยไม่มีการแบ่งต าแหน่งงาน จึงท าใหก้ารท ากิจรรมเป็นไปในรูปแบบของความเป็นกนัเองและ
เสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ 
 
ตารางที ่11 ผลการปฏิบติัโครงการสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้น  
 

กจิกรรม ผลการปฏิบัติ 
สัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจ
ผูอ่ื้น 
 

โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
1. ร้านกาแฟท่ีท่านชอบ 
กระทิง: มีเมนูหลากหลายใหเ้ลือกชดัเจน มีบริการส่งถึงบา้นหรือ
ท่ีท างาน บริการรวดเร็ว ไม่ตอ้งแนะน ามากเด๋ียวดูเอง 
อินทรีย:์ มีเมนูแปลกใหม่ใหเ้ลือก มีความแปลกใหม่ของลกัษณะ
การตกแต่งร้าน มี Wi-Fi มีกิจกรมใหท้ านอกเหนือจากการกิน
กาแฟ 
หมี: มีการตกแต่งร้านท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น มีมุมพกัผอ่นท่ีเป็น
ส่วนตวั มีเมนูหลากหลาย พนกังานบริการเป็นกนัเอง ราคาไม่
แพง 
หนู: บรรยากาศดี มีมุมใหถ่้ายรูป มีความสะดวกสบาย กาแฟ
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อร่อย 
 
ตารางที ่11 ผลการปฏิบติัโครงการสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้น (ต่อ)  
 

กจิกรรม ผลการปฏิบัติ 
สัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจ
ผูอ่ื้น (ต่อ)  
 

2.ทีมงานในฝัน 
กระทิง: เขา้ใจง่าย ชดัเจนในเป้าหมาย สามารถพดูคุยกนัได ้
พร้อมสู้ไปดว้ยกนั 
อินทรีย:์ แยกแยะเร่ืองงานกบัเร่ืองส่วนตวั มีวสิัยทศัน์ชดัเจน มี
กิจกรรมสังสรรคเ์พื่อกระชบัความสัมพนัธ์ ยอมรับแนวคิดใหม่ๆ 
อยูเ่สมอ  
หมี: มีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบ มีความยดืหยุน่ในการท างาน 
หนู: รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น มีอธัยาศยัดีเคารพซ่ึงกนัและกนั 
รู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเสมอ 
3. ลกัษณะค าพดูท่ีท าใหทุ้่มเทในการท างาน 
กระทิง: บอกเป้าหมายใหช้ดัเจน เช่ือใจในตวัเรา ลงมือท าได้
เตม็ท่ีไม่ตอ้งกลวัความผดิพลาด 
อินทรีย:์ มีท่าทางเป็นมิตร พูดจาดี มีเป้าหมายชดัเจน 
หมี: บอกรายละเอียดชดัเจน ช้ีใหเ้ห็นถึงผลส าเร็จ สร้างความ
มัน่ใจ 
หนู: พดูจาไพเราะ มีค าชม กล่าวค าขอบคุณ  
 

 
   จากการศึกษาพบว่าพนักงานในแผนกเกิดการเรียนรู้ลักษณะนิสัยของตนเองและ
เรียนรู้ลกัษณะนิสัยผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัมากยิ่งข้ึน โดยจะเห็นไดจ้าก
การสัมภาษณ์ติดตามผลหลงัจากการท ากิจกรรมพบว่า พนกังานในส่วนงานวางแผนการผลิตและ
ขายมีความเขา้ใจในการท างานของพนกังานในส่วนงานจดัซ้ือวา่เพราะอะไรเวลาท่ีตนเองติดต่องาน
กบัส่วนงานน้ีแลว้ไม่ไดผ้ลตามท่ีตนเองตอ้งการในทนัที เพราะพนกังานในส่วนงานวางแผนการ
ผลิตและขายเป็นบุคคลประเภทกระทิงท่ีตอ้งการความรวดเร็ว อยากรู้ตอ้งไดรู้้ในทนัที แต่พนกังาน
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ในส่วนงานจดัซ้ือเป็นบุคคลประเภทหมีท่ีเนน้ความละเอียดรอบคอบ ทุกอยา่งตอ้งสมบรูณ์แบบเลย
ท าใหต้อบค าในส่ิงท่ีกระทิงตอ้งการไดช้า้ ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้และกระทบกระทัง่กนับ่อยคร้ัง 
  ผลการปฏิบติัโครงการ The World Café คาเฟ่แห่งความสุข ดงัตารางท่ี 12  
 
ตารางที ่12 ผลการปฏิบติัโครงการ The World Café คาเฟ่แห่งความสุข 
 

กจิกรรม ผลการปฏิบัติ 
The World Café คาเฟ่แห่ง
ความสุข 
 

ผลสรุปของแต่ละคาเฟ่เป็นดงัต่อไปน้ี 
คาเฟ่ท่ี 1 กิจกรรมท่ีท าใหพ้นกังานรู้สึกผอ่นคลาย คือ การไดน้ัง่
ฟังเพลงสบายๆ ร้องเพลงสบายๆ ดูหนงั ท าส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบ
โดยไม่มีแรงกดดนัให้รู้สึกเครียด ท ากิจกรรมท่ีท าใหรู้้สึกผอ่น
คลายและเป็นตวัของตวัเองมากท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เม่ือเราได้
ท าในส่ิงท่ีเราตอ้งการแลว้จะท าใหอ้ารมณ์ความรู้ดีและ
แสดงออกให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
ผลสรุปของแต่ละคาเฟ่เป็นดงัต่อไปน้ี 
คาเฟ่ท่ี 2 บรรยากาศท่ีท าใหพ้นกังานรู้สึกผอ่นคลาย คือ การได้
นัง่ฟังเพลงสบายๆ มีบรรยากาศท่ีดี เช่น ทะเล ภูเขา มีความเป็น
ส่วนตวัสามารถท ากิจกรรมตามท่ีอยากท าไดห้รือแมแ้ต่ท่ีไหนก็
ไดข้อแค่มีคนท่ีเขา้ใจไปดว้ยซ่ึงสามารถช้ีใหเ้ห็นบรรยากาศเป็น
ตวัส าคญัท่ีท าใหเ้รารู้สึกและรับรู้ถึงการผอ่นคลายและเป็นส่ิงท่ี
เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความรู้สึกใหอ้ยากมีส่วนร่วมหรือการท า
กิจกรรม คือ คนท่ีรู้ใจหรือคนท่ีเขา้ใจ 
คาเฟ่ท่ี 3 สถานท่ีท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ ทะเล ภูเขาท่ีมี
บรรยากาศดีๆ ท าใหรู้้สึกผอ่นคลายหรือแมแ้ต่ห้องนอนของตวั
เราเองก็สามารถท าใหเ้รารู้สึกไดถึ้งความสุข จะเห็นไดว้า่
พนกังานตอ้งการพื้นท่ีท่ีมีไวส้ าหรับความเป็นส่วนตวัท่ีสามารถ
พกัผอ่นจากความเหน่ือยลา้ได ้
คาเฟ่ท่ี 4 อาหารเป็นปัจจยัท่ีท าใหพ้นกังานรับรู้ไดถึ้งการผอ่น
คลาย มีความสุขไม่วา่อาหารนั้นจะเป็นอาหารท่ีมีราคาแพงหรือ
ราคาถูกก็ตามเพียงแค่ขอให้เป็นอาหารท่ีเราชอบก็พอ 
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   จากการด าเนินโครงการพบว่า พนกังานมีความเขา้ใจลกัษณะนิสัยในดา้นต่างๆของ
เพื่อนร่วมงานมากข้ึน หวัหนา้งานในระดบับริหารน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมเพื่อต่อยอดใน
ดา้นของการออกแบบกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้พนกังานมีความสุขในการท างาน เช่น ในดา้นของ
การผ่อนคลายทางแผนกไดมี้การนดัทานขา้ว ฟังเพลงกบัพนกังานในแผนกเพื่อเป็นการผอ่นคลาย
ความเครียดจากการท างาน และมีการปรับปรุงบรรยากาศในการท างานของแผนกให้มีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานใหม้ากท่ีสุด  
 
  ผลการปฏิบติัโครงการ SOAR เพื่อสร้างเป้าหมาย ดงัตารางท่ี 13 
 
ตารางที ่13 การวเิคราะห์ SOAR เพื่อสร้างเป้าหมาย 
 
ส่ิงทีต้่องค้นหาในเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Inquiry)  
 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. พนกังานมีความเป็นกนัเอง 
อยูด่ว้ยกนัแบบพี่นอ้ง 
2. การช่วยเหลือกนัในทุกเร่ือง
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ือง
ส่วนตวั 
3. สามารถปรึกษาหรือพดูคุย
กนัไดทุ้กเร่ืองทั้งกบัเพื่อน
ร่วมงานและหวัหนา้งาน 

โอกาส (Opportunities)  
1. สร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ใหแ้ก่พนกังานในแผนก 
2. หวัหนา้ใหค้วามส าคญักบั
ความสุขและการท างานร่วมกนั
เป็นทีมของพนกังาน 
3. มีการจดักิจกรรมพบปะ
สังสรรคร่์วมกนัของทุกคนใน
แผนกเป็นประจ าทุกเดือน 

เจตนาดีๆ หรือส่ิงทีอ่ยาก
เห็นเพือ่องค์กร 
 (Appreciative Intent)  

ส่ิงทีต้่องการอยากให้องค์กร
เป็นในอนาคต (Aspirations)  
1. พนกังานท างานอยา่งมี
ความสุขและส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
2. พนกังานมีความสามคัคีกนั
และท างานเป็นทีมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ผลลพัธ์ทีต้่องการอยากจะเห็น
ในอนาคต (Results)  
1. ส่งมอบงานไดต้ามเป้าหมาย 
100 % 
2. พนกังานมีความสุขในการ
ท างานเพิ่มมากข้ึน 
3. พนกังานมีความเขา้ใจ มี
เป้าหมายเดียวกนัและท างาน
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 ร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

    ส่ิงทีต้่องค้นหาในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Inquiry)  
    จุดแข็ง (Strengths)  
    1. พนกังานมีความเป็นกนัเอง สนิทสนมกนัแบบพี่น้องกนั ดูแลเอาใจใส่กนั
มากกวา่เพื่อนร่วมงาน มองเห็นถึงความส าคญัของการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
    2. พนกังานมีการพูดคุย ช่วยเหลือกนัอยู่ตลอดเวลาเม่ือมีปัญหาไม่เคยทอดทิ้ง
หรือเก่ียงความรับผิดชอบให้ใครคนใดคนหน่ึงหรือแม้กระทั่งเร่ืองส่วนตัวก็คอยดูแลพูดคุย 
สอบถามความเป็นอยูข่องกนัและกนัตลอดเวลา เพราะคิดวา่เราอยูท่ี่ท  างานมากกวา่อยูท่ี่บา้น ดงันั้น 
เราจึงควรท าใหท่ี้ท างานเป็นเหมือนบา้นหลงัท่ีสองของเรา 
    3.  หัวหน้างานมีความเป็นกนัเอง สามารถให้ค  าปรึกษาได้ตลอดเวลา หาทาง
แกไ้ขปัญหาให้ไดเ้สมอไม่วา่จะเป็นเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ไม่มีการถือตวัวา่ตวัเองเป็นหวัหน้า 
สามรถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา 
    โอกาส (Opportunities)  
    1.  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหแ้ก่พนกังานในแผนก เนน้ความเขา้ใจและเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั 
    2.  หัวหน้าให้ความส าคัญกับความสุขและการท างานร่วมกันเป็นทีมของ
พนกังาน ซ่ึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะเสริมสร้างแผนกใหพ้ฒันาไปสู่องคก์รแห่งความสุข 
    3.  มีการจดักิจกรรมพบปะสังสรรคร่์วมกนัของทุกคนในแผนกเป็นประจ าทุก
เดือน ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานมีความสนิทสนมกนัมากยิง่ข้ึน 
    เจตนาดีๆ หรือส่ิงทีอ่ยากเห็นเพือ่องค์กร (Appreciative Intent)  
    ส่ิงท่ีตอ้งการอยากใหอ้งคก์รเป็นในอนาคต (Aspirations)  
    1. พนกังานท างานอยา่งมีความสุขและส าเร็จตามเป้าหมาย 
    2.  พนกังานมีความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีความเขา้ใจกนั เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา มีส่วนร่วมซ่ึงกนัและกนัในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการลดความขดัแยง้ ละลายพฤติกรรม
ใหส้ามารถท างานเป็นทีมร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
    ผลลพัธ์ทีต้่องการอยากจะเห็นในอนาคต (Results)  
    1.  เม่ือพนักงานเกิดการเรียนรู้ การเขา้ใจในหน้าท่ีของตนเองและของเพื่อน
ร่วมงานแล้ว ก็จะส่งผลให้การท างานร่วมกันเป็นทีมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีทางแผนกไดต้ั้งไว ้คือ การส่งมอบงานใหลู้กคา้ไดต้รงเวลา 
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    2.  พนกังานมีความสุขในการท างานเพิ่มมากข้ึน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อ
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพ 
    3.  พนกังานมีความเขา้ใจ มีเป้าหมายเดียวกนัและท างานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
   จากการท ากิจกรรมพบวา่พนกังานในแต่ละส่วนงานมีความเขา้ใจเป้าหมายของการส่ง
มอบงานให้ลูกค้าได้ตรงเวลา ซ่ึงจะเห็นได้จากการสังเกตในเร่ืองงานเร่งด่วนท่ีลูกค้าต้องการ 
พนกังานในส่วนงานวางแผนการผลิตและขายจ าเป็นตอ้งร้องขอให้พนกังานในส่วนงานจดัซ้ือท า
ตรวจสอบวตัถุดิบท่ีมีว่าเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ถ้าหากไม่เพียงพอก็ตอ้งท าการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
อยา่งเร่งด่วนเพื่อใหส่้วนงานผลิตไดผ้ลิตงานทนัเวลา แลว้หลกัจากท่ีงานแลว้เสร็จแลว้ ก็จ  าเป็นตอ้ง
ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากพนกังานในส่วนงานส่งออกให้น าส่งสินคา้ให้ไปถึงลูกคา้
โดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงทุกส่วนงานมีการพดูคุย ติดต่อประสานงานใหส้ามารถท างานใหเ้ป็นไปตามเป้ามาย
ท่ีมีร่วมกนัไดใ้นท่ีสุด 
 
  ผลปฏิบติังานโครงการสร้างความรัก..เสริมความสัมพนัธ์ ดงัตารางท่ี 14 
 
ตารางที ่14 ผลปฏิบติังานโครงการสร้างความรัก..เสริมความสัมพนัธ์ 
 
กจิกรรม ผลการปฏิบัติ 
1. กิจกรรม Morning Talk 
เร่ืองดีๆ ท่ีอยากบอกต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนกังานเกิดความรู้สึกประทบัใจต่อเพื่อนร่วมงาน พนกังานได้
มุมมองใหม่ๆ ท่ีมีใหก้นั เน่ืองจากปกติเราไม่เคยมองเห็น
เร่ืองราวๆ ดีๆ ท่ีเราไดท้  าใหก้นัมองเพียงแค่เป็นหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบท่ีเราตอ้งท าจนบางคร้ังเราละเลยความรู้สึกหรือแมแ้ต่
กระทัง่การกล่าวค าขอบคุณท่ีเราควรมีใหก้นั จากการท ากิจกรรม
คร้ังน้ีท าใหพ้นกังานมองหาส่ิงดีๆ ท่ีตนเองไดรั้บจากเพื่อน
ร่วมงานและอยากมอบส่ิงดีๆ ใหเ้พื่อนร่วมงานกลบัดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
จะสามารถตอบสนองทฤษฎีความสุขในดา้นของสภาวะอารมณ์
เชิงบวก (Positive Emotions) เพราะเม่ือพนกังานท่ีไดรั้บค าชมจะ
รู้สึกดี รู้สึกวา่ตวัเองไดท้  าประโยชน์ใหเ้พื่อนร่วม ไดมี้ส่วนร่วมใน
การท างานจนท าใหง้านบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จได ้
ในส่วนของดา้นความสัมพนัธ์ (Relations) พนกังานไดรั้บ
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กจิกรรม 

ความรู้สึกท่ีดีท่ีมีใหแ้ก่กนั ไดเ้รียนรู้ท่ีจะเป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บและ
ส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ในแผนกดีข้ึนเน่ืองจากความเขา้ใจกนั 
ผลการปฏิบัติ 

2. วนัเกิดของเธอ..คนดีของ
เรา 
 

พนกังานเกิดความรักความผกูพนักนัมากยิง่ข้ึน คือ พนกังานรู้สึก
และรับรู้ไดถึ้งความใส่ใจ ความสนใจของหวัหนา้และเพื่อน
ร่วมงานท่ีแสดงออกให้เห็นในการจดังานเล้ียงวนัเกิดให ้ท าให้
รู้สึกวา่ตวัเองมีคุณค่าและมีความส าคญักบัเพื่อนร่วมงานอยู ่ซ่ึง
สามารถตอบสนองทฤษฎีความสุขในดา้นของสภาวะอารมณ์เชิง
บวก (Positive Emotions) ความสัมพนัธ์ (Relations) และการใช้
ชีวติอยูอ่ยา่งมีความหมาย (Meaning)  

3. PC Family Trip อยูร่ะหวา่งรอด าเนินโครงการ ซ่ึงจะสามารถตอบสนองทฤษฎี
ความสุขในดา้นของสภาวะอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotions) 
ความสัมพนัธ์ (Relations) สภาวะไหลล่ืน (Engagement) และการ
ใชชี้วติอยูอ่ยา่งมีความหมาย (Meaning)  

    
   สรุปผลการศึกษา 
   จากกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรมคน้พบวา่ กิจกรรมท่ี 1 โครงการสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง
..เขา้ใจผูอ่ื้นเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกสนาน ให้ความสนใจมากท่ีสุด มี
แบ่งปันประสบการณ์ มีการพูดคุย ปรึกษาหารือ พร้อมทั้งตั้งใจฟังเร่ืองราวของผูอ่ื้น ร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นและกิจกรรมน้ียงัเป็นตวัสะทอ้นความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในหลายๆ เร่ือง ไม่
ว่าจะเป็นด้านของการท างาน การใช้ชีวิตประจ าวนั รวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงลกัษณะนิสัยและ
บุคลิกของคนในแต่ละประเภทและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นจนถึงการ
ใช้ชีวิตประจ าวนักบัครอบครัวอีกดว้ย และกิจกรรมท่ี 2 The World Café คาเฟ่แห่งความสุข 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกิจกรรมรู้สึกประทบัใจในการเล่าเร่ืองราวของตนเองให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ไม่วา่จะเป็น
ในส่วนของการเล่าเร่ืองราวของบรรยากาศท่ีตวัเองชอบ อาหารท่ีชอบทานท าให้เกิดการเรียนรู้
ลกัษณะของกนัและกนัและท าใหเ้กิดมุมมองท่ีดีต่อกนั 
   โดยเม่ือท าการวเิคราะห์ตามหลกัทฤษฎี PERMA Model เป็นดงัต่อไป 
   1. สภาวะอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotions) พนกังานมีความรู้สึกเชิงบวกเพิ่มมาก
ข้ึนโดยสามารถสังเกตไดจ้ากบรรยากาศในการท างานท่ีมีความตึงเครียด มีความขดัแยง้กนันอ้ยลง
ของส่วนงานต่างๆในแผนก การพดูคุยถึงเร่ืองการท ากิจกรรมสัตว ์4 ทิศอยูเ่สมอ  
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   2.  สภาวะไหลล่ืน (Engagement) จะเห็นไดจ้ากการสังเกตการท างานของพนกังานใน
แผนกท่ีท างานไหลล่ืนจนถึงเวลาในการท างาน  
 
   3.  ความสัมพันธ์  (Relationship) หลังจากการท ากิจกรรมแล้วจะสังเกตเห็นว่า
พนกังานในแผนกมีความสัมพนัธ์ระหว่างทีมท่ีดีข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีพนกังานมีการพูดคุย 
หยอกลอ้กนัมากยิ่งข้ึน มีการชกัชวนกนัไปทานขา้วหลงัเลิกงานมากยิ่งข้ึนจากเดิมท่ีมีการไปทาน
ขา้วกนัเพียงแค่ในกลุ่มของคนตนเอง และมีการวางแผนในการท ากิจกรรมอ่ืนเพื่อสร้างความสนิท
สนมกนัมากยิง่ข้ึน เช่น การไปท าบุญร่วมกนัท่ีสถานรับเล้ียงเด็กก าพร้า เป็นตน้ 
   4.  การรู้สึกวา่ชีวิตมีความหมาย (Meaning) จะเห็นไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกกรมวนัเกิด
ของเธอ..คนดีของเราท่ีทางเจา้ของวนัเกิดรู้สึกและรับรู้ไดถึ้งการมีตวัตนของตวัเองท่ีมีอยูต่่อเพื่อน
ร่วมงานหรือองค์กร ซ่ึงเพื่อนร่วมงานทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม ดูแลเอาใจใส่และจดัเตรียมความ
เรียบร้อยของงานเล้ียงท าใหส้ามารถรับรู้ไดถึ้งความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีมีใหซ่ึ้งกนัและกนั 
   5.  ประสบความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม (Accomplishment) จะเห็นไดจ้ากการท างาน
ร่วมกนัของพนักงานในแต่ละส่วนงานท่ีสามารถช่วยเหลือ พูดคุย ติดต่อประสานงานกนัให้งาน
ต่างๆประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกท่ีเน้นการท างานอย่างมีความสุขและ
ส่งมอบงานใหลู้กคา้ไดต้รงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
  จากการศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อพฒันากระบวนการการท างานเป็น
ทีม กรณีศึกษา บริษทั ABC จ ากดั” มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีเป็น
ประสบการณ์เชิงบวกในมุมของพนกังานในแผนก 2) เพื่อคน้หาปัจจยัในการพฒันาศกัยภาพในการ
ท างานเป็นทีม 3) เพื่อน าปัจจยัท่ีคน้หาไดอ้อกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการการท างานเป็น
ทีม การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดป้ระยุกต์ใช้แนวคิดสุนทรียสาธกเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
กระบวนการการท างานเป็นทีมของพนักงานแผนกจดัซ้ือและวางแผนการผลิตซ่ึงใช้วิธีการเก็บ
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์พนกังานระดบัปฏิบติัการ จ านวน 30 คน จากการศึกษาสามารถสรุปผลจาก
การท ากิจกรรมในรูปแบบการท ากิจกรรมกลุ่มผา่นโครงการทั้ง 4 โครงการไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
  1.1 โครงการ AI เปลีย่นจุดแข็ง เป็นจุดแกร่ง & สัตว์ 4 ทศิ รู้จักตัวเอง..เข้าใจผู้อืน่ 
   พนักงานแผนกจัดซ้ือและวางแผนการผลิตเรียนรู้พฤติกรรมของตนเอง มองเห็น
ลกัษณะนิสัยของตนเอง การเรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกนั การพูดคุย การเจรจากบับุคคลท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างกนัไป เรียนรู้ท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ท าให้ไดรู้้จกัท่ีจะมองคนอ่ืนจากมุมมอง
ใหม่ๆ ในดา้นท่ีดีท่ีไม่เคยรู้มาก่อน การท ากิจกรรมมีความสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะ มีความเป็น
กนัเองโดยไม่แบ่งแยกต าแหน่งหน้าท่ี ผูพู้ดมีความสุขท่ีจะแบ่งปันมุมมองดีๆ เร่ืองราวดีๆ ให้ผูอ่ื้น
ไดรั้บฟังโดยการท ากิจกรรมสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้น พนกังานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีความ
สนใจในกิจกรรมเป็นอยา่งมาก 
  1.2 โครงการ The World Café คาเฟ่แห่งความสุข 
   พนกังานแผนกวางแผนการผลิตเรียนรู้ลกัษณะความชอบท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้ความชอบมีความแตกต่างกนัไปนั้นเกิดจากลกัษณะนิสัย การเล้ียงดู การคิด
วิเคราะห์ของแต่ละบุคคล โดยกิจกรรมน้ีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพูดคุยท่ีสนุกสนาน มีเสียง
หวัเราะท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจในการท ากิจกรรม ผูพู้ดมีความสุขท่ีจะไดบ้อกเล่าเร่ืองราวดีๆ ให้
ผูฟั้งไดรั้บรู้ ส่วนผูฟั้งนั้นก็หดัเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูรั้บฟังโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
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ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมเกิดความรู้สึกๆ มีส่วนร่วมและประทบัใจในการท ากิจกรรม 
 
  1.3 โครงการ SOAR เพือ่สร้างเป้าหมาย 
   พนกังานแผนกจดัซ้ือและวางแผนการผลิตระดบัหัวหน้างานเรียนรู้การคน้หาจุดแข็ง 
โอกาส ของทีมตนเองและร่วมกนัวางแผนส่ิงท่ีอยากจะให้เกิดข้ึนในอนาคตของแผนกร่วมกนัและ
สามารถท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีตามมา 
  1.4 โครงการสร้างความรัก..เสริมความสัมพนัธ์ ผา่นกิจกรรมยอ่ยทั้งหมด 3 กิจกรรม ดงัน้ี 
   1.4.1  กิจกรรม Morning Talk เร่ืองดีๆ ท่ีอยากบอกต่อ  
   1.4.2 วนัเกิดของเธอ..คนดีของเรา 
   1.4.3 PC Family Trip 
   จากการท ากิจกรรมยอ่ยทั้งหมด 2 กิจกรรม พบว่าผูเ้ขา้ร่วมให้ความสนใจในทั้งสอง
กิจกรรมโดยกิจกรรมแรก คือ Morning Talk เร่ืองดีๆ ท่ีอยากบอกต่อเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมเกิด
ความรู้สึกประทบัใจเป็นอยา่งมากโดยเร่ิมแรกอาจจะมีความขดัเขินท่ีจะพูดชมหรือบอกเล่าเร่ืองราว
ดีๆ ท่ีตวัเองไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและเม่ือไดล้องท าแลว้ก็ท  าใหพ้นกังานเร่ิมคน้หา
เร่ืองราวดีๆ ท่ีจะเตรียมไปพูดในคร้ังต่อไป ซ่ึงส่งผลให้การท างานในแผนกมีบรรยากาศท่ีดีข้ึน 
พนกังานในแผนกพูดจากนัดว้ยค าพูดดีๆ และเขา้ใจกนัมากยิ่งข้ึน ส่วนกิจกรรมท่ีสอง คือ วนัเกิด
ของเธอ..คนดีของเรา พนกังานมีความประทบัใจในการจดักิจกรรมน้ีข้ึนเพราะท าให้พนกังานรู้สึก
ถึงความดูแลเอาใจใส่ ใส่ใจของเพื่อนร่วมงานท่ีมีให้แก่ตนเอง ท าให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่ามี
ความหมายต่อแผนกส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงานดีข้ึน 
   จากการสัมภาษณ์ผา่นกระบวนการคน้หา (Discovery) เพื่อคน้หาประสบการณ์ความ
ประทบัใจในการท างานและปัจจยัท่ีท าให้เกิดความประทบัใจในการท างาน พบวา่มาจากปัจจยัใน
ดา้นของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอนัดบัสูงสุด โดยเม่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพิ่มเติมจากการ
แบ่งแยกตามลกัษณะพฤติกรรม (สัตว ์4 ทิศ) โดยจุดร่วม (Convergence) ท่ีพบนั้นลว้นมาจากการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทั้งส้ิน ซ่ึงบรรลุวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ ปัจจยัในการพฒันา
ศักยภาพในการท างานเป็นทีม คือ การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน นั่นเองโดยสาเหตุของความ
ประทบัใจของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมาจากการท างานในแต่ละทีมท่ีมีการดูแลเอาใจใส่ของ
เพื่อนในทีมท่ีมีความเป็นกนัเอง อยู่กันแบบพี่น้อง หัวหน้าให้ความเป็นกันเองเข้าถึงง่ายท าให้
สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเร่ืองท าให้เกิดความเข้าใจและช่วยเหลือกันซ่ึงสามารถน ามา
พฒันาการท างานเป็นทีมไดใ้นท่ีสุด 
   จากการสัมภาษณ์ผ่านกระบวนการคน้หา (Discovery) ด้านการท างานร่วมกนัแล้ว
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ประสบความส าเร็จและปัจจยัท่ีท าให้การท างานร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จ พบวา่มาจากปัจจยั
การร่วมมือกันท างานเป็นอันดับสูงสุดโดยจุดร่วมนั้นล้วนพบได้จากการท างานร่วมกันของ
พนักงานในแผนก ซ่ึงบรรลุจุดประสงค์ของงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ปัจจยัท่ีค้นหาพบมาออกแบบ
กิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการการท างานเป็นทีม โดยน าจุดร่วมท่ีไดม้าออกแบบกิจกรรมท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์ให้เกิดความแน่นแฟ้นกนัมากข้ึนของพนกังาน ซ่ึงสามารถน ามาออกแบบไดท้ั้งหมด 
4 โครงการ 3 กิจกรรมย่อยเพื่อเป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่ความเขา้ใจรวมไปถึงความเอาใจใส่ทุ่มเท
เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีพนักงานได้เรียนรู้กระบวนการท างานเป็นทีมดีท่ีสุดตามมาและน าหน่ึงใน
ทฤษฎีความสุข (PERMA Model) คือ ความสัมพนัธ์ (Relation) มาออกแบบกิจกรรมท่ีท าให้เกิด
ความสุขท่ีสามารถสอดคลอ้งกบัปัจจยัความสุขในทุกดา้นของทฤษฎี  
   จากการทดลองปฏิบติักิจกรรมทั้งหมด สามารถสรุปไดว้า่รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม
ในการพฒันากระบวนการการท างานเป็นทีม คือ รูปแบบการท ากิจกรรมกลุ่ม ท่ีเนน้การมีส่วนร่วม
ท่ีคน้พบร่วมกนั และความสนุกสนานท่ีพร้อมไปด้วยการสร้างอารมณ์เชิงบวกในการเรียนรู้ โดย
การศึกษาคร้ังน้ีผ่านทางกิจกรรม AI เปล่ียนจุดแข็ง เป็นจุดแกร่ง & สัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจ
ผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีท าให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมในวงสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็น มุมมอง 
ทศันคติต่างๆ ให้เพื่อนร่วมงานไดรั้บรู้และเกิดความเขา้ใจในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของงานวิจยั คือ การออกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการการท างานเป็นทีม โดยการสนทนา
คร้ังน้ีส่งผลใหท่ี้ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพและเรียนรู้ท่ีจะ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในท่ีสุด 
   การน าทฤษฎีความสุขมาประยุกต์ใช้ในการพฒันากระบวนการท างานเป็นทีม ซ่ึงผู ้
ศึกษาไดน้ าทฤษฎี PERMA Model โดยไดน้ าดา้นความสัมพนัธ์ (Relations) มาประยุกตใ์ชผ้า่นทาง
โครงการ AI เปล่ียนจุดแข็ง เป็นจุดแกร่ง & สัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้น โครงการ The World 
Café คาเฟ่แห่งความสุขและโครงการสร้างความรัก..เสริมความสัมพนัธ์ ผา่นกิจกรรมยอ่ยทั้งหมด 3 
กิจรรม คือ กิจกรรม Morning Talk เร่ืองดีๆ ท่ีอยากบอกต่อ วนัเกิดของเธอ..คนดีของเรา และPC 
Family Trip เพื่อท าให้พนกังานตระหนกัและรับรู้ไดถึ้งความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีมีให้แก่กนั ซ่ึงผลท่ีได้
จากการประยุกต์ใช้นั้นสามารถท าให้เกิดความสุขท่ีรองรับทฤษฎี PERMA Model ในทุกปัจจยั 
ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ความสัมพนัธ์สามารถก่อใหเ้กิดความสุขและพฒันากระบวนการการท างานเป็น
ทีมได้ ซ่ึงสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ด้านการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีเป็น
ประสบการณ์เชิงบวกในมุมของพนักงาน โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านของการพฒันา
องคก์ร ดา้นสังคมและดา้นใชชี้วติประจ าวนัอีกดว้ย 
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2. อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัโดยการประยุกตใ์ช้สุนทรียสาธกในการพฒันากระบวนการ
ท างานเป็นทีม กรณีศึกษา บริษทั ABC จ ากดั พบวา่ในแผนกมีส่วนท่ีเป็นจุดเด่นของแผนกอยู ่คือ 
การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัของเพื่อนร่วมงาน แลว้ไดน้ าส่ิงท่ีคน้พบมาขยายผลต่อเพื่อวาด
ฝันท่ีจะเป็นแผนกท่ีสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดสุนทรียสาธกของ David Cooperrider ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ องคท่ี์พนกังานท างาน
อยา่งมีความสุขนั้น งานท่ีออกมาก็ยอ่มจะมีประสิทธิภาพตามมาเช่นกนั ซ่ึงยงัสอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกบัการศึกษาของ วีรวฒัน์ แก้วอินตะ (2557) และหน่ึงฤทยั มัน่คง (2558) ท่ี
ประยกุตใ์ชก้ระบวนการสุนทรียสาธกดว้ยแนวความคิดความสุข 8 ประการเพื่อเป็นแนวทางในการ
เพิ่มความสุขของพนกังานธุรกิจกาแฟ ซ่ึงการศึกษาพบวา่แนวทางการเพิ่มความสุขในทุกๆ แนวทาง
สามารถท าได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อทั้ งตัวผู ้น าไปปฎิบัติเองและส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัโดยการประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธกร่วมกบัการวิเคราะห์ทฤษฎี 
PERMA Model ดา้นความรู้สึก (Relations) โดยการท าให้พนกังานเล็งเห็นถึงความสัมพนัธ์อนัดีท่ี
ก่อให้เกิดความสุขและความส าเร็จในท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ วราภรณ์ ด่านศิริ 
(2552) ท่ีทดลองใช้สุนทรียสาธกกบัการเพิ่มความผูกพนัธ์ของพนกังานต่อองค์กร ดา้นน ้ าใจงาน 
(Happy Heart) ท่ีฝึกนิสัยใหพ้นกังานเป็นผูมี้น ้าใจต่อผูอ่ื้นอยูเ่สมอ และเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นใน
เร่ืองเล็กๆ และขยายผลไปในเร่ืองใหญ่ในท่ีสุด และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัในด้านการพฒันา
บุคคลากรเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการท างานของ วิภาภรณ์ ด่านศิริ (2558) ในดา้นการรู้สึกว่าชีวิตมี
ความหมาย (Meaning) ท่ีปฏิบติัผ่านทางกิจกรรมคาเฟ่แห่งความประทบัใจและวีดีโอน าเสนอแด่ 
“ครูผูใ้ห้” ท่ีท  าให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของตนเองและเล็งเห็นถึงคุณค่าของผูอ่ื้นซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความสุขการใชชี้วติตามมา 
  ผลจากการศึกษาท่ีได้จากกระบวนการสร้างแผน ค้นพบว่ากิจกรรมท่ีท าให้เกิดความ
ร่วมมือและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ โครงการ AI เปล่ียนจุดแข็ง เป็นจุดแกร่ง 
& สัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้น โครงการ The World Café คาเฟ่แห่งความสุข ซ่ึงลกัษณะของ
การพฒันากระบวนการท างานเป็นทีม คือ การท ากิจกรรมรูปแบบกลุ่ม การมีส่วนร่วม ความ
สนุกสนานเป็นกนัเองพร้อมกบัการสร้างการเรียนรู้เชิงบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาภรณ์ 
ด่านศิริ (2558) ท่ีศึกษาด้านการพฒันาบุคคลากรเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน โดยผูเ้ขา้ร่วม
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กิจกรรมให้ความสนใจในการท ากิจกรรมแบบกลุ่มผา่นทางกิจกรรมคาเฟ่แห่งความประทบัใจและ
กิจกรรมวดีีโอน าเสนอแด่ “ครูผูใ้ห”้ ท่ีท  าให้เกิดการมีส่วนร่วมร่วมกนัและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสุพิชญาภคั รัศมีโรจน์ (2557) ท่ีศึกษาด้านปัจจยัเชิงบวกท่ีมีผลต่อการเพิ่มความผูกพนัของ
พนกังานต่อองค์กร โดยมีจุดร่วม คือ การมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในการท างานและการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีต่อกนัจะส่งผลต่อการท างานท่ีดีข้ึนและน ามาสู่ความร่วมมือในการท างานใน
ท่ีสุด 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
  ผูศึ้กษาขอเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติัเพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรของท่านท่ีจะน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาอิสระในคร้ังน้ีไป
ประยกุตใ์ชด้งัน้ี 
  3.1 ควรประยุกต์ใช้ทฤษฎีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานหรือความตอ้งการของคนเพื่อ
พฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วมกบัการแนวคิดทฤษฎีสุนทรียสาธก เช่น ทฤษฎีด้านการเรียนรู้ 
ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ 
  3.2 ในขั้นตอนการคน้หา (Discovery) ควรมีการท าความเขา้ใจกบัผูถู้กสัมภาษณ์ให้ชดัเจน
ก่อน เพื่อใหเ้กิดความผอ่นคลายและเป็นกนัเอง โดยไม่เนน้ค าถามท่ีเป็นทางการจนเกินไปจนท าให้
ผูถู้กสัมภาษณ์เกิดความวติกกงัวลและใหข้อ้มูลท่ีไม่ชดัเจน 
  3.3 ในการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
เป็นหลกั ดงันั้น ก่อนการลงมือท ากิจกรรมควรวางแผนรูปแบบลกัษณะการด าเนินกิจกรรมให้มี
รูปแบบท่ีน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของแก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
  3.4 การสัมภาษณ์เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั
ออกไป ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานลกัษณะนิสัยท่ีบุคคลนั้นเป็น ดงันั้น ในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังควรท าการ
วเิคราะห์และแยกแยะพฤติกรรมของผูถู้กสัมภาษณ์ให้แน่ชดัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม
ความตอ้งการ 
  3.5 ควรมีการจดัท ากิจกรรมเฉพาะกลุ่มในแผนกเพื่อให้เข้าถึงความสุขของทุกคนใน
แผนก 
  3.6 ควรจดัท าโครงการท่ีกระชบัความสัมพนัธ์ท่ีเน้นรูปแบบของการท ากิจกรรมรูปแบบ
กลุ่ม 
  3.7 ควรน าทฤษฎี Theory U มาประยกุตใ์ชใ้นการคน้หาประการณ์เชิงบวก 
  3.8 ในการน าผลการศึกษาไปปฏิบติัควรมีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
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  3.9  ควรมีการจดัท าแผนการโยกยา้ยงาน (Job rotation) เพื่อให้พนกังานแต่ละส่วนงานมี
ความเขา้ใจในงานของกนัและกนัมากข้ึน 
  3.10 เสนอกิจกรรมการพฒันาองค์กรเชิงบวกโดยใช้แนวคิดสุนทรียสาธกกับแผนก
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อขยายผลใหค้รอบคลุมทั้งบริษทั 
  3.11 หาจุดร่วมของวิสัยทศัน์ท่ีมีร่วมกนัของพนกังานในแต่ละกลุ่มบุคลิกเพื่อน ามาพฒันา
ต่อยอดการท างานร่วมกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกนั 
  3.12 คน้หาแนวทางในการพฒันาการแกไ้ปปัญหาร่วมกนัของบุคคลในแผนก 
  3.13 ในขั้นตอนการขดัแยกบุคลิกคนในแต่ทิศ ควรท าการอธิบายคุณลกัษณะของคนละทิศ
ในผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและสามารถเลือกทิศท่ีตนเองเป็นได้ โดยมีการยกตวัอย่างรูปแบบ
ลกัษณะท่ีง่ายต่อการแยกแยะพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมของการเลือกร้านกาแฟหรือร้านอาหารเพื่อ
เป็นการยนืยนืและไดซ่ึ้งขอ้มูลท่ีแทจ้ริง 
  3.14 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์หาขอ้มูลเชิงบวก
และเวลาในการด าเนินกิจกรรมรวมไปถึงการใหค้วามร่วมมือของบุคคลกรในแผนก ดงันั้นเพื่อเป็น
การเตรียมพร้อมในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการวางแผนในการด าเนินกิจกรรมและหาขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ 
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ถอดเทปสัมภาษณ์ 
ทศิกระทงิ 

 
กรณศึีกษาที ่1:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด 
พนกังาน:  ประทบัใจในการแกปั้ญหาของหัวหน้า คือ หัวหน้าจะเป็นคนท่ีแกไ้ขปัญหาไดดี้ ลง

มือท าเป็นตวัอย่างให้ลูกน้องดู แลว้เวลาเราไปขอค าแนะน าเขามกัจะมีค าแนะน าท่ีดี  
ใหเ้ราไดเ้พราะเขาท างานมานาน ประสบการณ์ท างานเยอะท าให้มีความสามารถสูง ก็
เหมือนตวัเราท่ีบางเร่ืองเราสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัเอง แต่บางเร่ืองเราก็จะเป็น
ตอ้งหาคนท่ีจะสามารถใหค้ าปรึกษาเราได ้คงเป็นเพราะตวัของพี่เขาเป็นคนท่ีมีความรู้
เยอะ ความคิดเปิดกวา้ง คิดในแง่บวก ไม่ยอมหยุดน่ิง ถา้ไม่รู้ไม่เขา้ใจก็ลงไปดูให้เห็น 
ลงมือท าใหเ้ห็นเลย เป็นตวัอยา่งท่ีท าใหเ้ราเห็นวา่ควรท างานอยา่งไร 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ถ้าในมุมมองพี่ ตอนน้ีในทีมของพี่จะมุ่งเน้นไปว่า จะท ายงัไงให้ขายงานได้เยอะ 

เพราะเราพยายามท่ีจะท าให้ยอดขายของทีมเป็นในทิศทางท่ีดีข้ึน เลยท าให้เราได้
ร่วมมือกนั ลงมือท า และท าความเขา้ใจกนัมากข้ึน ตามงานกนัมากข้ึน โดยพี่คิดว่า
ประเด็นหลกัท่ีท าใหย้อดขายเราเพิ่มมากข้ึน คือ การส่ือสาร การท าความเขา้ใจให้นอ้ง
ในทีมวา่เราท าแบบน้ีแลว้จะมีผลอย่างไรกบัตวัเรากบับริษทับา้ง แลว้เวลาไปประชุม 
แลว้ในท่ีประชุมบอกวา่ยอดขายของทางทีมมีผลก าไรนะ มนัก็ท าให้เรารู้สึกมีก าลงัใจ
และกระตือรือร้นท่ีจะท างาน เช่น ฉัตรเป็นเด็กใหม่แต่ก็ท  าทุกอย่างเพื่อให้งานขายมี
มากกวา่แผนทุกเดือนตลอด คนอ่ืนก็จะมองว่าฉัตรมีวิธีการอย่างไร ท าแบบไหน คน
อ่ืนก็จะเร่ิมมองภาพตามแลว้ลงมือท าตาม 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานร่วมกบัพี่หยก เพราะเขาเป็นคนท่ีตามงานไดดี้ มีความรู้เยอะเวลาประชุม

งานก็มกัจะมีค าตอบให้เราเสมอ ไม่ตอ้งไปนัง่รอใครมาตอบเพิ่มเติม คงเป็นเพราะเขา
มีประสบการณ์เยอะเลยท าให้ตดัสินได้ว่า แบบไหนดีแบบไหนไม่ดีเป็นคนกล้า
ตดัสินใจ อีกคนก็จะเป็นฝ่ายส่งออก คือ ผกับุง้ น้องจะเป็นคนท่ีตามงานดี สามารถ
ตอบค าถามลูกคา้ได้โดยไม่ตอ้งรอขอค าตอบจากฝ่ายขาย มีความรับผิดชอบ งานของ
ตวัเองเตม็ท่ี มีทกัษะ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ท าใหเ้ราอยากท างานร่วมกนั 
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กรณศึีกษาที ่2:  
ผูส้ัมภาษณ์: ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ตอนเขา้มาเร่ิมงานใหม่ๆ เพราะตอนนั้นรู้สึกถึงความเป็นครอบครัว เพราะตอนเขา้มา

ใหม่ๆ เราก็ยงัเหมือนเป็นเด็กใหม่ ไม่มีความรู้ พวกพี่ๆ ท่ีเขาอยู่มาก่อนก็จะสอนเรา
ท างานพูดเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีเขาไดส้ัมผสัมาให้เราไดรู้้ เวลามีปัญหาก็ช่วยเหลือ
เราตลอด จากวนันั้นจนถึงวนัน้ีก็ 10 ปีแล้วท่ีเราท างานในจุดน้ี มนัท าให้เราเรียนรู้
อะไรหลายๆ อยา่ง เพื่อไปพฒันาการท างานของเรา และก็ยงัคงยึดถือเร่ืองการท างาน
เป็นครอบครัวมาเล่าต่อใหน้อ้งใหม่ในแผนกไดรู้้อยูเ่สมอ 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  เป็นช่วงท่ีสินคา้บางตวัจะยกเลิกการผลิตไป ในส่วนงานของเราก็ท าหนา้ท่ีแจง้ส่วน

งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเราก็จะไดค้  าสั่งจากหวัหนา้อีกทีวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง ซ่ึงทุกคน
จะมีเป้าหมายเดียวกนัและร่วมมือกนั ท าใหส้ าเร็จเป็นขั้นๆ ไป  

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ถา้ในแผนกก็คงจะเป็นใครก็ไดเ้พราะเราจะตอ้งไม่มองว่าเราเลือกท่ีจะไม่ท างานกบั

ใคร เราตอ้งปรับตวัให้ท างานไดก้บัทุกคน สามารถร่วมไดก้บัสังคมใหม่ๆ ถึงแมต้อน
แรกเราจะต้องปรับแนวคิดใหม่ๆ เราก็ต้องท า แล้วอยากให้คนท่ีท างานร่วมกันมี
ความคิดท่ีเหมือนกนั เราตอ้งมาพูดคุยกนัเพราะเราบางทีความคิดเราไม่ได้ถูกตอ้ง
เสมอ เขาอาจจะมีวิธีการท่ีดีมากกวา่ ขอแค่มีเป้าหมายเดียวกนั ก็จะท าให้งานประสบ
ความส าเร็จได ้

 
กรณศึีกษาที ่3:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ประทบัใจตอนนบัสตอ็กคร้ังใหญ่ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ น่าจะสักเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ ท่ี

ทุกคนมาเช็คสตอ็กกนัทุกคนไม่วา่จะเป็นส่วนงานจดัซ้ือ และส่วนงานขาย รวมถึงกบั
นายญ่ีปุ่นท่ีมาท างานกบัเราตั้งแต่เชา้จนถึงส่ีทุ่มห้าทุ่ม จริงๆ แลว้เขาไม่จ  าเป็นตอ้งมา
เลยก็ไดเ้พราะมนัเป็นวนัหยุด แลว้ประมาณสองทุ่มนายบอกทุกคนวา่เขาจะกลบับา้น
แลว้ ท างานดีๆ นะ ทุกคนก็รับรู้แลว้แยกยา้ยกนัเขา้ไปท างานร่วมกบัฝ่ายการผลิต แลว้
พอกลับมาท่ีโต๊ะท างานปรากฏว่าเห็นน ้ า ขนม เต็มโต๊ะไปหมด คือ นายญ่ีปุ่นเขา
ออกไปซ้ือขนมมาให้เราทุกคนไดกิ้น แล้วเขาก็อยู่เป็นเพื่อนเราจนเราทุกคนท างาน 
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มนัท าใหเ้รารู้สึกประทบัใจมากท่ีเขาดูแลเอาใจใส่ลูกนอ้งและใหค้วามเป็นกนัเอง  
ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  คงเป็นตอนท ากิจกรรม SEE WEEK ท่ีทุกคนช่วยกนัท าซุ้ม ช่วยกนัวาดรูประบายสี 

แล้วพอมีคนมาดูซุ้มเราแล้วขมว่าซุ้มเราสวย ดูดี มีความคิดสร้างสรรค์ โดยหัวใจ
ส าคญัท่ีท าให้ทุกอยา่งออกมาดู ก็เพราะทุกคนในแผนกมีความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ
กันท างาน แบ่งหน้าท่ีการท างานอย่างชัดเจน ช่วยเหลือกันท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ถึงแมว้่าทุกคนจะมีงานประจ าท ากนั แต่ก็จะแบ่งเวลาช่วยกนัท างานจน
เสร็จ  

ผูส้ัมภาษณ์: อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงเป็นชิมาโอกะซังท่ีเป็นนายญ่ีปุ่นท่ีเขากลับไปท างานท่ีญ่ีปุ่นแล้ว เพราะว่าเวลา

ท างานร่วมกบัเขาแลว้รู้สึกวา่มีพลงั ตอนแรกๆ ท่ีเขา้มาท างาน เราจะเป็นคนท างานผิด
บ่อยมาก ไม่ค่อยรู้งาน สะเพรา ท าใหท้  างานผดิพลาดบ่อยมาก จนท าให้เรารู้สึกแยม่าก
วา่เราท าผิดพลาดบ่อย แต่ก็จะมีนายเพียงคนเดียวท่ีคอยบอกเราวา่ไม่เป็นอะไรนะ เอา
ใหม่ เขาจะคอยให้ก าลงัใจ คอยสอนให้เราท างานให้ดีข้ึน ให้ค  าแนะน าและคอยให้
โอกาสกบัเราเสมอ  

 
กรณศึีกษาที ่4:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ตอนท่ีไม่มีงานใหฝ่้ายการผลิตใชง้านแลว้มีเพื่อนๆ พีๆ มาช่วยเหลือ ช่วยแกไ้ขปัญหา  

บอกวิธีการท างานวา่เราควรท าอย่างไร เหมือนมีอยู่คร้ังหน่ึงท่ีเราลืมสั่งซ้ือตรายางท่ี
เอาไวใ้ช้ในฝ่ายการผลิต แลว้หัวหน้าก็ไม่อยู่ให้ปรึกษา เราเลยไปปรึกษาพี่ๆ ในทีม 
พี่ๆ เขาก็ใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือใหผ้า่นพน้ไปได ้

ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานร่วมกนัเคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  คงเป็นตอนท่ีเราได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์งาน

ท่องเท่ียวบริษทั ท่ีแผนกเราได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีน้ี เรารู้สึกว่าทุกคนเต็มท่ี 
ช่วยเหลือกัน ท างานตามความรับผิดชอบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นต้องการร้อง  
การเต้น เพื่อจะท าให้ทุกคนรู้สึกสนุกสนานไปกับงานท่องเท่ียวคร้ังน้ี ซ่ึงงาน
ประชาสัมพนัธ์ก็ถือเป็นสีสันของงานอยา่งหน่ึงเลยทีเดียว 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  คงไม่ระบุว่าอยากท างานกบัใครเป็นพิเศษ แต่อยากร่วมงานกบัคนท่ีกระตือรือร้นใน
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การท างาน เพราะจะท าให้เรากระตือรือร้นตามไปดว้ย ถา้ระบุเป็นส่วนงานอย่างเช่น 
ส่วนงานจดัซ้ือวตัถุดิบเวลาเรามีปัญหาเขาก็ให้ค  าแนะน าเราวา่ควรท าอยา่งไร ปรึกษา
ไดทุ้กเร่ือง ส่วนงานวางแผนการผลิตและขายสินคา้ก็จะสามารถถามงานไดต้ลอด 

 
กรณศึีกษาที ่6:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  รู้สึกประทบัใจตอน เราตามวตัดุดิบท่ีมีปัญหา เราจะไดเ้ห็นถึงความร่วมมือ ท่ีทุกคน

ในทีมท าร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นหวัหนา้ส่วนงาน หรือผูจ้ดัการท่ีเขา้มาช่วยเหลือในงานท่ี
มีปัญหา จนท าใหง้านสามารถเขา้มาไดท้นัให้ฝ่ายผลิตไดใ้ชท้นัเวลา และสามารถขาย
งานใหลู้กคา้ทนัเวลาเช่นเดียวกนั 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  คงจะเหมือนกับค าถามเร่ืองความประทบัใจ เพราะเม่ือเราท างานร่วมกันเป็นทีม

ช่วยเหลือกนั พูดคุย ปรึกษาหารือกนัจนสามารถท าให้งานสามารถลุล่วงไปไดดี้ ก็ถือ
วา่เราท างานร่วมกนัและประสบความส าเร็จแลว้ 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน: คงเป็นพี่โหน่ง ท่ีเป็นผูจ้ดัการแผนก เพราะ พี่เขาให้โอกาสเราเสม ถึงแมว้่าเราท า

ผดิพลาด เขาก็จะให้โอกาสเราแกต้วั สอนให้เราจ าความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียน 
ไม่ใหเ้กิดข้ึนซ ้ าอีก คอยช่วยเหลือ คอยสอนใหเ้ราเรียนรู้และพฒันาอยูต่ลอดเวลา  

ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ประทบัใจการไดรั้บค าชมจากหวัหนา้คนญ่ีปุ่นวา่เราท างานดี ท างานไดด้ว้ยตวัเอง ให้

รักษาส่ิงท่ีท าอยู่ไวใ้ห้ดีและท าให้ดียิ่งข้ึนไป จากการได้รับค าชมท าให้เรารู้สึกมี
ก าลงัใจในการท างาน รู้สึกวา่ท างานแลว้ยงัมีคนเห็นคุณค่าและความดีของเราอยู ่

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  คงเป็นตอนท่ีท างานกิจกรรมท่องเท่ียวบริษทั ท่ีเราไดเ้ป็นมีส่วนร่วมในการเตรียมงาน 

ในดา้นของเร่ืองห้องพกั ทางคณะกรรมการท่ีดูแลเร่ืองห้องพกัจ าเป็นจะตอ้งเดินทาง
ไปก่อนเพื่อตรวจความเรียบร้อย ความพร้อมของห้องพกั เราจ าเป็นตอ้งท างานแข่งกบั
เวลา ทุกคนตอ้งร่วมมือกนั แบ่งงานกนัท าอยา่งชดัเจน 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงจะเป็นพี่แนน ท่ีเป็นหัวหนา้ เพราะพี่เขาเป็นคนท่ีใจดี ใจเยน็สามารถพูดคุยไดทุ้ก

เร่ือง มีค าแนะน าท่ีดีใหเ้ราเสมอ บางคร้ังเราไปปรึกษาวา่ เราควรท าแบบน้ีดีหรือไม่ พี่
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เขาก็จะรับฟังแลว้ใหเ้ราเป็นลงตดัสินใจและลงมือท าดว้ยตวัเอง ท าใหเ้รารู้สึกมัน่ใจ 
ทศิอินทรีย์ 

   
กรณศึีกษาที ่7:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ประทบัใจในการท างานร่วมกนัช่วยเหลือกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองในดา้นการท าผลงาน

น าเสนอ การตอ้นรับลูกคา้ การเตรียมขอ้มูลท่ีใชใ้นการประชุมแทนคนในทีมท่ีไม่อยู ่
ซ่ึงเราสามารถท างานแทนกนัได ้ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือกนัท่ีดีมาก และในลกัษณะของ
การท างานเป็นทีมจะไม่ได้เก่ียงว่าไม่ใช่หน้าท่ีรับผิดชอบของตน ทุกคนพร้อมจะ
ท างานแทนกนัและเตม็ใจท่ีช่วยเหลือกนั มีน ้าใจซ่ึงกนัและกนั  

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  อาจจะเป็นการเร่ิมท างานโครงการใหม่ท่ียงัไม่เคยมีใครท างานก่อน โดยไดเ้ร่ิมท างาน

ร่วมกนักบัทีมใหม่ๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดความช่วยเหลือกนั การพูดคุยกนัจนท าให้เขา้ใจใน
เน้ืองาน รายละเอียดของงานจนท าใหส้ามารถท างานไดป้ระสบผลส าเร็จ   

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงจะเป็นในส่วนของหัวหน้า เช่น คาโตซ้ัง หรือพี่แนน เพราะเขาสามารถให้ความ

ช่วยเหลือในส่ิงท่ีเขาสามารถท าไดอ้ยู่เสมอ เปิดใจยอมรับขอ้คิดเห็นต่างๆอยู่เสมอ 
พร้อมให้การสนับสนุนพร้อมให้ความร่วมมือและเข้าใจปัญหาและลงมือช่วยกัน  
ท างานใหง้านผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี 

 
กรณศึีกษาที ่8:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  พี่มีประทบัใจอยู ่2 ช่วง คือ ช่วงแรก คือ ช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ท่ีแลว้ท่ีงาน Iron core 

มีปัญหาเก่ียวกบัการชุบเคลือบผวิงาน สินคา้คงคลงัท่ีเหลืออยูไ่ม่สามารถใชง้านไดเ้ลย 
ท าใหเ้ราจ าเป็นตอ้งท าการวางแผนในการแกปั้ญหาอยา่งเร่งด่วนกบัหวัหนา้ แผนกอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องจนท าให้สามารถมีงานมาให้ฝ่ายผลิตใช้ ส่วนท่ีสอง คือ ตอนช่วงเกิด
เหตุการณ์ไฟไหมท่ี้เราช่วยกนัเขา้ไปน างานท่ียงัสามารถใชไ้ดม้าใชใ้นช่วงสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซ่ึงถือวา่เป็นปัญหาท่ีใหญ่มากแต่เราก็ฝ่าฝันปัญหาต่างๆ ไปได ้พี่คิดวา่เกิดจาก
การร่วมมือกนัของทุกส่วนงานท่ีท าใหทุ้กอยา่งผา่นไปไดด้ว้ยดี 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 



47 

พนกังาน:  ก็จะเป็นเร่ืองของการประสบปัญหาของงานชุบเคลือบผวิท่ีท าให้เราไม่สามารถใชง้าน
ไดเ้ลย ก็จะมีการประชุมร่วมกนักบัพี่โหน่งท่ีเป็นหวัหน้างาน คุยกบัแผนกคุณภาพว่า
เราจะท าอย่างไรดีเพื่อท่ีจะท าให้ส่วนงานการผลิตมีงานใช้ พนกังานไม่ตอ้งหยุดงาน 
และเม่ือเราท าไดพ้ี่เลยเกิดความภูมิใจ ดีใจท่ีเราท าไดใ้นท่ีสุด 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานร่วมกับพี่โหน่งมากท่ีสุด เพราะว่า พี่โหน่งเป็นหัวหน้างานท่ีเก่งท่ีสุด 

เท่าท่ีเคยเจอมา เป็นคนท่ีมีความใจเยน็ มีการแกไ้ขปัญหาท่ีดี สามารถท าให้เราคิดต่อ 
เดินหน้าต่อได้ มีความสามารถสูงและสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีรู้ให้เรารับรู้ได้
แนะน า  เราไดทุ้กเร่ือง อยูก่นัเหมือนพี่เหมือนนอ้งกนั   

 
กรณศึีกษาที ่9:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ประทบัใจจะเป็นช่วงท่ีท างานอยูใ่นแผนกคลงัสินคา้ เพราะว่าไดท้  างานท่ีตวัเองถนดั 

สามารถออกแบบ ปรับเปล่ียนการจดัการหน้างานไดเ้สมอ แลว้ก็จะเป็นในเร่ืองของ
การท างานผิดพลาด อย่างเช่น จดัส่งงานไปผิดประเทศ ทางส่วนงานขายเองเขาก็
ช่วยเหลือพดูคุยกบัลูกคา้วา่จะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร โดยไม่มีการด่าวา่ให้เรา
เสียความรู้สึก 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ก็คงจะเป็นในเร่ืองของการพูดคุยติดต่อส่ือสารกนัระหว่างส่วนงานขายกบัส่งออก 

บางทีถา้ติดปัญหาอะไรก็จะขอความช่วยเหลือขอใหเ้ขาตามเอกสารงานให ้
ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  น่าจะเป็นกบัโหน่ง เพราะเขาเป็นหวัหน้าท่ีดี คือ เป็นหวัหนา้ท่ีไม่เร่ืองมาก ปล่อยให้

เรามีอิสระในความคิด อยากท าอะไรก็ไดแ้ลว้ไม่ส่งผลกระทบกบังาน เม่ือเราท าผิดเขา
ก็ใหค้วามช่วยเหลือเราตลอดเวลา 

 
กรณศึีกษาที ่10:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ตอนเร่ิมเขา้มาท างานใหม่ๆ เพราะเราเหมือนเป็นคนท่ีเขา้มาเร่ิมมาท างานในส่วนการ

ส่งออกให้กบัส่วนงาน Connector เพราะเม่ือก่อนเราจะมีส่วนงานการส่งออกของ 
Relay เป็นคนท างานให้ เลยรู้สึกต่ืนเตน้ท่ีไดเ้ป็นคนบุกเบิกงาน เป็นคนแรกๆ ไดเ้จอ
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คนใหม่ๆ  ไดเ้สนอแนวคิดวธีิการใหม่ๆ  ใหแ้ก่หวัหนา้ไดรั้บรู้และเขาก็ยอมรับฟังเรา 
ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ก็คงจะเป็นท่ีเราเสนอแนวคิดวิธีการท างานใหม่ๆ ให้กบัหัวหน้าไดรั้บรู้และน ามาใช้

งานจริงๆ เช่น การท า Packing และ Mark งานของใบเสร็จ โดยปกติแลว้เราจะตอ้ง
ป้อนขอ้มูล 2 คร้ัง คร้ังแรกจะเป็นส่วนงาน Shipping เป็นคนป้อนขอ้มูล และคร้ังท่ี 2 
จะเป็นของส่วนงานการส่งออกป้อนขอ้มูลอีกคร้ัง โดยขอ้มูลทั้งหมดเป็นตวัเดียวกนั 
เราเลยมองว่าจริงๆ แลว้ป้อขอ้มูลเพียงคร้ังเดียวแลว้ให้ขอ้มูลเช่ือมโยงกนัก็น่าจะได ้
เราเลยจดัการท าแผนงานไปเสนอทางหัวหนา้ว่าเราควรท าอะไร แบบไหน พี่ๆ เขาก็
เห็นดว้ยและลงมือท าในท่ีสุด ซ่ึงท าให้เราเกิดความภูมิใจเล็กๆ ว่าเรามีความคิดดีๆ 
เสนอให้หัวหนา้แลว้เขายอมรับฟังความคิดของเรา และเป็นเหมือนก าลงัใจให้เราคิด
และพฒันางานต่อไป 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงอยากท างานร่วมกบัส่วนงานขายมากท่ีสุด เพราะส่วนงานน้ีเขาจะไดพู้ดคุยกบัลูกคา้ 

ไดรู้้จกัลูกคา้ใหม่ๆ มีปัญหาให้แกไ้ขตลอดเวลา มนัท าให้เขาเกิดความคิดใหม่ๆ วิธีการ
แกไ้ขปัญหาใหม่ๆ ไม่ซ ้ าซากจ าเจ มนัท าให้เรารู้สึกว่าตอ้งกระตือรือร้น พร้อมรับกบั
ปัญหาท่ีตอ้งเจอตลอดเวลา 
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ทศิหนู 

 
กรณศึีกษาที ่11:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ชอบตอนท่ีมีงานให้ท า ท าให้เรารู้สึกมีประโยชน์มีคุณค่า และชอบเพื่อนร่วมงานท่ีมี

การติดต่อส่ือสาร ช่วยเหลือกนั พูดคุยกนัไดดี้ มีปัญหาก็สามารถพูดคุย แจง้ให้ส่วน
งานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ ไม่มีการกระทบกระทั้งกนั ท าใหเ้ราสามารถช่วยเหลือกนัและก็
ท าให้เรามีความสุขในการท างาน ประทบัใจหัวหน้างานท่ีรู้จกัพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานให้มีความช านาญมากข้ึน ท าให้เกิดประโยชน์แก่พนกังานคนนั้นดว้ย และ
หวัหนา้งานเปิดใจรับฟังปัญหา พร้อมจะใหค้วามช่วยเหลือ เขา้ใจถึงตวัตนของลูกนอ้ง
แต่ละคนท าใหง้านลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  คิดวา่เป็นเร่ืองกิจกรรมต่างๆ ท่ีในแผนกไดท้  างานร่วมกนั เช่น งานเล้ียงส่งจุมเปซงั ท่ี

เราช่วยเหลือกนั ช่วยกนัซ้อม ช่วยกนัจดังานทุกคนสามคัคีกนั ร่วมมือร่วมใจกนั มี
เป้าหมายร่วมกนั ท าใหง้านลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี เพราะเราอยูท่ี่ท  างานมากกวา่ท่ีบา้น ถา้เราท างานกบั

คนท่ีนิสัยไม่ดี ก็จะท าใหเ้ราไม่อยากมาท างาน ท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานไม่ดี
และท าให้เราไม่ มีความสุข โดยค านิยามของเพื่อนร่วมงาน คือ มีการติดต่อ
ประสานงานท่ีดี มีการแชร์ขอ้มูลใหก้นัและกนั มีอะไรก็มาปรึกษาหารือกนั ซ่ึงอาจจะ
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองงานเสมอไป อาจจะเป็นเร่ืองส่วนตวัก็ได ้เพราะจะท าให้เรารู้จกั 
สนิทสนมกนัมากยิง่ข้ึน และอยากใหท้างแผนกมีการจดัการท่องเท่ียวดว้ยกนั เพื่อเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้รารู้สึกสนิทสนมกนัมากข้ึน หรืออาจจดักิจกรรมกินขา้ว จดังานเล้ียงใน
แผนกเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ในแผนก  

 
กรณศึีกษาที ่12:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ชอบตอนท่ีเร่ิมงานใหม่ๆ ตอนท่ียา้ยมาเป็นพนกังานshipping ในแผนก เพราะทุกคน

จะดูแลเอาใจใส่ สอนงานให้เป็นอยา่งดี โดยไม่รังเกียจวา่เป็นพนกังานจากในฝ่ายการ
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ผลิตแล้วสอบได้มาเป็นพนักงานในออฟฟิศ ชอบการท่ีเราได้อยู่ร่วมกัน ไม่ได้
แบ่งแยกการท างานวา่ใครอยูส่่วนงานไหน เป็นทีมเดียวกนั ชอบบรรยากาศตอนท่ีอยู่
โรงงาน 1 ชอบความเป็นพี่นอ้งท่ีท าใหรู้้สึกอบอุ่น  

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ท่ีรู้สึกว่าประสบความส าเร็จเม่ือเร็วๆ น้ี ก็ คือ การท าการแสดงเล้ียงส่งจุมเปซัง ท่ี

แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกนั ถึงแมจ้ะมีการกระทบกระทัง่กนับา้งในตอน
แรก แต่ในทา้ยท่ีสุดก็สามารถร่วมกนั ท าการแสดงใหผ้า่นพน้ไปไดด้ว้ยดี 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน: อยากท างานกบัคนท่ีเป็นกนัเองปรึกษาไดทุ้กเร่ือง ให้ค  าแนะน าในเร่ืองท่ีเราไม่รู้โดย

ไม่มีความอคติ ช่วยตรวจความถูกตอ้งของงาน และแยกแยกในเร่ืองส่วนตวักบัเร่ือง
งาน ไม่เอาอารมณ์มาตดัสินใจ อยา่งเช่นท างานกบัพี่ตุ๊กท่ีเป็นคนใจเยน็ ถามไดใ้นทุก
เร่ือง เช่นเร่ืองเอกสาร shipping order ท่ีเราไม่แน่ใจว่าถูกตอ้งหรือไม่ พี่ตุ๊กก็จะช่วย
ตรวจใหอี้กคร้ังหน่ึง 

 
กรณศึีกษาที ่13:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ชอบตอนเร่ิมมาท างานใหม่ๆ เม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ จะว่าเร่ิมตั้งแต่เปิดโรงงานเลยก็ว่าได ้

ตั้งแต่มีแค่โรงงาน 1 จนมาถึงตอนน้ีมีถึงโรงงาน 3 แล้ว พี่ชอบการพฒันาของตวั
องค์กรในทางท่ีดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในด้านยอดขายท่ีมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จ านวน
พนักงานท่ีเพิ่มมากข้ึน สินค้าก็มีหลากหลายมาก เลยเกิดเป็นความสนุก ความ
ประทบัใจของตวัพี่ โดยพี่คิดว่า การท างานแบบพี่แบบน้อง มีอะไรก็แบ่งปันกนัซ่ึง
อาจจะเป็นเหมือนส่ิงเล็กๆ แต่ส่ิงเล็กๆ น้ีแหละเป็นส่ิงใหญ่ในสายตาของใครอีกหลาย
คน  

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  เป็นเหตุการณ์ของการจดัการในวนัแรงงานท่ีทางหัวหน้าแผนกได้รับมอบหมายใน

การหาคนมาเดินขบวนในวนัแรงงาน เราได้ไปมีส่วนร่วมในการเดินขบวน ได้ไป
ช่วยกนัท างานหลายๆ อย่าง โดยทุกคนในแผนกร่วมมือกนั เลยท าให้เรารู้สึกว่ามนั
น่ารัก เพราะเราเคยคิดวา่เขาท าไม่ได ้แต่พอมาเห็นการลงมือท า เลยท าให้รู้วา่เขาท าได ้
แลว้ท าออกมาไดดี้ 
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ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานกบัหวัหนา้ คือ พี่โหน่ง เพราะเขาเป็นคนท่ียอมรับฟังความคิดเห็น รับฟัง

เหตุผลของผูอ่ื้น ถึงแมว้่าลูกน้องท าผิดก็จะฟังเหตุผลก่อนตดัสินก่อนเสมอ และเขา
เป็นหวัหนา้ท่ีมีความรับผดิชอบสูง ขยนั และตามงานในส่วนท่ีเขาสั่งงานให้เราท า ท า
ให้เรารู้สึกว่าเขาเอาใจใส่เรา ไม่ไดส้ั่งงานผ่านๆ และในส่วนของเพื่อนร่วมงานก็เป็น
ในส่วนของเซลล์ท่ีให้การพูดคุยกัน บอกคุยกันล่วงหน้า ขอความช่วยเหลือโดยมี
ขอ้มูลเพียบพร้อม เช่น ส้ม ท่ีจะมกัมาบอกมาถามกนัก่อนว่าท าแบบน้ีได้หรือเปล่า 
หรือว่าถา้อยากได้แบบน้ีตอ้งท ายงัไง ช่วยหน่อยได้หรือไม่ มนัท าให้เรารู้สึกว่าเขา
ไม่ไดอ้อกค าสั่งอยา่งเดียว 

 
กรณศึีกษาที ่14:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ชอบทุกช่วงเวลาท่ีท างาน เพราะวา่ในทีมเองจะมีการช่วยเหลือกนั อยูต่ลอดเวลา พี่ๆ ก็

จะช่วยเหลือ เพราะวา่ตวัเราเองก็เป็นเด็กใหม่ ยงัไม่ค่อยเขา้ใจในระบบการท างานมาก
เลยท าให้มีงานผิดพลาด เช่น เคยวางแผนการซ้ือสินคา้ผิดพลาดท าให้ฝ่ายผลิตตอ้ง
หยุดชะงกั แต่ทางพี่ๆ ในทีมก็ไม่ไดต้  าหนิ หรือว่ากล่าวอะไร มีแต่ช่วยกนัหาวิธีการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ผ่านพน้ไปให้ได้เร็วท่ีสุด แลว้พี่ๆ ก็น าบทเรียนในคร้ังน้ีมา
สอนใหเ้รารอบคอบมากยิง่ข้ึน 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ก็จากท่ีพูดไปเม่ือสักครู่เก่ียวกบัเร่ืองงานท่ีไดมี้การวางแผนการซ้ือสินคา้ท่ีผิดพลาด

เลยท าให้ในทีมมีโอกาสท่ีจะวางแผนการท างานร่วมกนั ร่วมมือ ปรึกษาหารือหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้ได้เร็วท่ีสุด มนัเลยท าให้เรารู้สึกว่าถา้เราร่วมมือร่วม
แรงกนั ความส าเร็จก็จะตามมาเสมอ 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานร่วมกบัทุกคนในแผนก และคิดวา่เราทุกคนไม่สามารถท างานไดด้ว้ยตวั

คนเดียว เราจ าเป็นตอ้งมีการร่วมมือ การช่วยเหลือกนัจะท าใหเ้ราท างานส าเร็จได ้ 
 
กรณศึีกษาที ่15:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
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พนกังาน:  รู้สึกประทบัใจตอนท่ีมีงานเล้ียงแผนก เพราะมนัท าให้รู้สึกวา่ท าให้พี่ๆ เพื่อนๆ นอ้งๆ 
ในแผนกรู้สึกมีความสุข ไดป้ลดปล่อยอารมณ์ออกมา โดยไม่มีตอ้งคิดถึงหน้าท่ีการ
งานมาผกูมดัให้มีห่วง เวลาทุกคนไดไ้ปงานเล้ียงทุกคนจะมีความสุข และทุกคนก็ไม่
ตอ้งแบ่งแยกวา่ใครอยูที่มไหน ท าใหทุ้กคนกลายเป็นทีมท่ีมีบา้นหลงัเดียวกนั 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ก็ล่าสุดเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผา่นท่ีทางแผนกเราไดจ้ดังานเล้ียงส่งหวัหนา้คนญ่ีปุ่น ก็รู้สึก

ว่าตอนแรกๆ เรามีปัญหากระทบกระทัง่กันบ้าง แต่ในท้ายท่ีสุดทุกคนในแผนกก็
ร่วมมือกนั ช่วยเหลือกนั ท าให้งานในวนันั้นผ่านไปไดด้ว้ยดี ซ่ึงในความคิดพี่คิดว่า
มนัออกมาดูดีมาก คงจะเกิดจากความร่วมมือ การช่วยเหลือและความสามคัคีกนั ไม่
คิดวา่เราจะท างานร่วมกนัไดดี้ขนาดน้ี  

ผูส้ัมภาษณ์:  ท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ในส่วนตวัพี่คิดว่าอยากท างานร่วมกับทุกคนได้ เพราะพี่คิดว่าเป็นหน้าท่ีของเราท่ี

ไดรั้บมอบหมายมา ไม่วา่เขาจะใหเ้ราท างานในจุดไหน เราก็จะตอ้งท างานให้ออกมาดี
ท่ีสุด เช่น การท างานกบัฉัตร เขาจะเป็นคนท่ีมีความละเอียด มีความคิดแตกต่าง มี
ความคิดใหม่ๆ ถึงแมว้่าผิดแปลกไปบา้งก็ไม่เป็นไร แล้วก็อย่างตอ้ม ก็จะมีความคิด
สร้างสรรค ์ไปอีกแบบท่ีท าใหเ้ราอยากท างานร่วมดว้ย 

 
กรณศึีกษาที ่16:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  น่าจะเร่ืองการท างานร่วมกนัในทีมตอนน้ี ไม่วา่จะเป็นตอนท่ีเราลางาน ในทีมเขาก็จะ

ท างานแทนเราได้ โดยท่ีไม่ตอ้งโทรไปถามเราว่าตอ้งท ายงัไง เขาจะพยายามแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้ให้ผา่นไดไ้ปดว้ยดี และไม่ท าให้งานไดรั้บผลกระทบกบัแผนกอ่ืน 
ท าใหเ้ราไม่รู้สึกกงัวลเม่ือมีเหตุจ าเป็นตอ้งลางาน 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ก็จะเป็นตอนท่ีจดังาน SEE WEEK ในช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีเราเขา้มาท างานใหม่ๆ แลว้

ทุกคนก็มอบหมายให้เราร่วมแสดงละคร จริงๆ แล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนท่ีกล้า
แสดงออกมากเท่าไหร่ แต่ในเม่ือทุกคนเขามีความเห็นให้เราแสดงก็คงเพราะเขา
มองเห็นอะไรสักอยา่งในตวัเรา ก็เลยตดัสินใจร่วมกิจกรรม พยายามท าให้มนัออกมา 
ร่วมกันในแผนกฝึกซ้อม ช่วยกนัต่อบท ให้งานออกมาดีท่ีสุด แล้วผลออกมาก็ คือ 
แผนกเราไดท่ี้ 3 ซ่ึงตั้งแต่มีกิจกรรม SEE WEEK มาแผนกเราไม่เคยไดร้างวลัเลยสัก
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คร้ังเดียว เลยท าใหรู้้สึกภูมิใจกบัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ในทีมก็คงเป็น ตุ๋ม กับพี่ส้ม ยกตัวอย่างเช่น ตุ๋มจะคุยกันได้หมดทุกเร่ือง แม้จะมี

ความคิดเห็นท่ีไม่ตอ้งกนั แต่เราก็จะเปิดใจรับฟังเหตุผลซ่ึงกนัและกนัไม่ไดเ้อาความ
คิดเห็นตวัเองเป็นหลกั รับฟังกนัตลอด บางเร่ืองเราคิดวา่มนัดีแลว้แหละแต่เม่ือคุยกบั
เขาแลว้ความคิดเขาดีกวา่ เราก็ยอมรับและท าตามค าแนะน า ท าให้การท างานมนัง่าย
ข้ึนเยอะ ส่วนของพี่ส้ม ถึงเขาจะเป็นหัวหน้างานเราก็จริงแต่เขาก็จะรับฟังความ
คิดเห็นเราตลอด ใจดี ไม่ดุลูกน้องโดยไม่มีเหตุผล สอนให้รู้และเขา้ใจในงานท่ีท า 
ดูแลงานแทนในวนัท่ีเราลางานได ้

 
กรณศึีกษาที ่17 
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  เร่ิมตั้ งแต่ตอนแรกท่ีเขา้มาท างาน เพราะทุกคนต้อนรับเราดีมาก ให้ค  าแนะน า ให้

ค  าปรึกษาเราทุกอย่าง คงเป็นเพราะเราเป็นน้องใหม่พี่ๆ เขาเลยให้การดูแลเราเป็น
พิเศษ จบัคู่ใหเ้รากบัพี่มาเป็นคู่ร่วมงานกนั สอนงานเรา เปรียบเหมือนครูคนหน่ึงเลยก็
ว่าได ้ทุกคนในแผนกไม่เคยถือตวั ช่วยเหลือกนั สามารถถามได้ทุกคนทุกเร่ือง เขา
สามารถเป็นทั้งครูทั้งเพื่อนร่วมงานของเราได ้ปรึกษาไดทุ้กเร่ืองจริงๆ 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  จะเป็นเร่ืองกิจกรรมท่ีไดท้  างานร่วมกบัคนอ่ืน คงจะเกิดจากการร่วมมือกนั ถึงแมว้่า

เราจะมาจากต่างทีมต่างความคิดเห็นแต่เราก็ร่วมมือ ช่วยเหลือกนั ปรึกษาหารือกนั 
ประชุม เสนอความคิดเห็นว่าจะควรท าอย่างไร แลว้หาขอ้สรุปท่ีทุกคนเห็นตรงกนั
แลว้ท าให้งานออกมาดี อยา่งเช่น เวลาการท ากิจกรรม SEE WEEK หรือกิจกรรมงาน
ปีใหม่  

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานร่วมกบัคนท่ีมีภาวะผูน้ า คือ สั่งงานเราใหท้  าไดแ้ต่ตอ้งเคารพความคิดเห็น

เราดว้ย อยา่งเช่น พี่แน็ทท่ีเป็นหวัหนา้โดยตรงของเรา เวลาเขาสั่งงานให้เราท า เราก็จะ
ปล่อยให้เราคิดงานเอง ท างานเอง เขายอมรับฟังความคิดเห็นของเราเสมอ เม่ือมี
ปัญหาเขาก็จะเขา้มาช่วยเหลือเราเสมอ  

กรณศึีกษาที ่18:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
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พนกังาน:  ตอนท่ีเขา้มาแรกๆ เพราะเราเขา้มาแบบไม่รู้อะไร แต่ก็จะมีคนท่ีคอยดูแลเรา ท าให้เรา
สัมผสัไดถึ้งความใส่ใจและมีมิตรภาพใหแ้ก่กนัเลยท าใหเ้ราอยากท างานให้เต็มท่ี ส่วน
คนท่ีท างานมาก่อนเราเขาก็จะคอยให้ค  าแนะน า ให้ความช่วยเหลือเราว่าต้องท า
อะไรบา้ง แลว้ก็ในส่วนของหวัหนา้งานก็รู้สึกประใจมาก เพราะพี่เขาเป็นคนน่ารัก ใจ
ดี  มีเหตุผล คอยบอกคอยสอนเราในทุกเร่ือง  

ผูส้ัมภาษณ์: เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ก็มีตอนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม QCC ท าใหเ้ห็นไดว้า่แผนกเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการ

ท ากิจกรรมน้ีเลย ท าให้เราตอ้งระดมความคิดช่วยกนั ซ่ึงในการออกความคิดเห็นก็
ยอ่มมีปัญหากระทบกระทัง่กนับา้งเป็นธรรมดา แต่เราก็ตอ้งรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนัจนในท่ีสุดก็ท าใหเ้ราสามารถท ากิจกรรมคร้ังน้ีผา่นไปไดด้ว้ยดี 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงวา่เป็นใคร แต่คงจะเป็นคนท่ีมีความคิดเป็นผูใ้หญ่ มีความคิดท่ี

เหตุและผล ท างานมีเหตุและผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 
กรณศึีกษาที ่19 
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  เราเองเพิ่งเร่ิมท างานไดแ้ค่ 1 ปี 3 เดือนเลยยงัไม่มีประสบการณ์อะไรมาก แต่ก็จะมี

เหตุการณ์ตอนท่ีเขา้มาท างานในแผนกใหม่ๆ ท่ีเขา้มาร่วมงานกบัพี่ๆ ท่ีมีการท างาน
เป็นทีมท่ีดี คอยให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ ไม่ได้ปล่อยให้เราเควง้ควา้งคนเดียว พูดคุย
เร่ืองปัญหาให้ฟังได้ทุกเร่ืองแล้วพี่ๆ ก็จะคอยรับฟังและลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
อย่างเช่น เวลาเราเจอปัญหาการติดต่องานกบัฝ่ายการผลิต เราก็จะมาปรึกษาพี่ส้มว่า
ควรจะท ายงัไงดี พี่เขาก็จะคอยบอกเราว่า ควรอธิบายเหตุผล ควรเขา้หาเขาแบบไหน 
ท าแบบไหนใหเ้ขารับฟังเหตุผลของเรา แลว้ยอมท างานตามท่ีเราร้องขอ หลงัจากท่ีเรา
ไดรั้บค าแนะน าจากพี่เขาแลว้ท าให้เรารู้ว่าคร้ังต่อไปเราควรท าแบบไหน ควรพูดจา
แบบไหน คนลกัษณะแบบไหนตอ้งพูดยงัไง เลยท าให้เรารู้สึกมีก าลงัใจในการท างาน
มากยิง่ข้ึน 

 
ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  จะเป็นกิจกรรม SEE WEEK ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าซุ้มเกมส์ของแผนก เราก็จะแบ่ง
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หน้าท่ีกันท างานอย่างชัดเจน ร่วมมือกันท างานแล้วได้รับค าชมจากคณะกรรมให้
คะแนนว่าซุ้มเราสวย เกมส์เราสร้างสรรค์ ท าให้เรารู้สึกภูมิใจท่ีท างานไดส้ าเร็จ โดย
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เราท างานส าเร็จคงจะเป็นเร่ืองของการท างานเป็นทีมท่ีต้อง
ประกอบดว้ยผูน้ าท่ีดีในการวางแผน ผูต้ามท่ีคอยเสนอแนะความคิดเห็น และยอมรับ
ฟังซ่ึงกนัและกนั ลงมือท าจนไปถึงแกปั้ญหาร่วมกนั 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงเป็นพี่ยุทธ ท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายการผลิต เพราะเวลาเรามีค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ แลว้ไม่

สามารถตอบลูกคา้ได ้ก็จะมาขอค าปรึกษาจากพี่ยทุธ พี่เขาก็จะคอยให้ค  าแนะน า สอน
วธีิการค านวณ เพื่อท่ีจะสามารถตอบลูกคา้ บางคร้ังพี่เขาก็ไม่อยากให้เราเขา้ไปหาเขา้
อยูต่ลอดเวลา เขาเลยอยากจะสอนให้เราค านวณได ้แลว้เขามกัจะสอดแทรกการสอน
ใหเ้รามีความคิดในแง่บวก และบอกให้เราอดทนกบัปัญหาท่ีเขา้มา คือ ถา้เราทอ้พี่เขา
ก็จะคอยบอกเราวา่มนัเป็นปกติของการท างาน เราโชคดีท่ีมีโอกาสท่ีจะเขา้มาท างาน
ในจุดน้ี พยายามขา้มผา่นปัญหาทุกอยา่งไปใหไ้ด ้แลว้น าปัญหาท่ีเจอมาบทเรียน 

 
กรณีศึกษาที ่20 
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงเป็นเร่ืองการท างานเป็นทีมท่ีดี เวลาท างานก็ช่วยเหลือกัน มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี 

เพราะนอกจากได้งานท่ีดีแล้ว การมีเพื่อนร่วมงานท่ีดีนั้นก็เป็นเร่ืองส าคญั ก็คงจะ
เหมือนกบัท่ีตวัเราเองเป็นน้องใหม่ท่ีสุดในแผนก เวลาท างานก็จะชอบถามค าถาม
เดิมๆ ซ ้ าๆ เพราะเราเป็นคนท่ีข้ีหลงลืมอยูบ่่อยๆ พี่ๆ ก็ไม่เคยร าคาญ ยินดีให้ค  าแนะน า
เราตลอดเลยท าใหเ้รารู้สึกดีท่ีไดท้  างานในแผนก 

ผูส้ัมภาษณ์: เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ก็คงจะเป็นตอนท่ีเราไดรั้บมอบหมายใหท้ าคู่มืองานท่ีตวัเองรับผิดชอบทีทุกคนตอ้งท า

แลว้น าเสนอให้หวัหนา้ไดฟั้ง รู้สึกไดเ้ลยวา่ทุกคนตั้งใจท าของตวัเองให้ออกมาดีท่ีดี
สุด ถึงแมว้า่จะเป็นงานเด่ียวท่ีทุกคนตอ้งต่างคนต่างรับผิดชอบแต่ทุกคนก็ยงัมาปรึกษา
กนัวา่ควรท าออกมารูปแบบไหนดี เน้ือหาเราควรเป็นอยา่งไร ช่วยกนั ตรวจสอบ 
ช่วยกนัดูรายละเอียดวา่ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ เพราะงานของทุกคนมีความเก่ียวขอ้ง
กนัอยูแ่ลว้ ทุกคนเลยมาช่วยเหลือกนัน าขอ้มูลท่ีตนเองมีมาเล่าสู่กนัฟัง เลยท าใหทุ้ก
คนท างานออกมาไดดี้ 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
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พนกังาน:  อยากท าร่วมกบัพี่ยทุธ ท่ีเป็นผูจ้ดัการของฝ่ายผลิต เพราะเวลาเรามีค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ท่ี
มีจ  านวนเยอะ เป็นรุ่นท่ีผลิตยาก ยากท่ีจะตอบลูกคา้ไดใ้นทนัที เราก็จะเขา้ไปปรึกษาพี่
ยุทธ พี่เขาก็จะมีค าแนะน าดีให้เรา มีทางช่วยเราว่าควรตอบแบบน้ีดีกว่า ควรผลกัค า
สั่งซ้ือออกไปก่อนดีไหม หรือว่าท าให้ไดท้นัทีตอบลูกคา้ไดเ้ลย เลยท าให้เรารู้สึกว่า
เขาช่วยเหลือ เราไดต้ลอด มีค าแนะน าและแนวทางในการท างานท่ีดีใหเ้ราไดเ้สมอ  

 
กรณศึีกษาที ่21 
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  รู้สึกประทบัใจเวลาส้ินเดือน เพราะทุกๆ ส้ินเดือนเราจะไดรั้บการประเมินจากหวัหนา้

ว่าเดือนทั้งเดือนท่ีผ่านมาเราท างานเป็นอย่างไรกันบ้าง แล้วเราได้รับการประเมิน
ออกมาเป็นไปตามการท างานของเราทั้งเดือน เหมือนกบัเป็นตวัช้ีวดัวา่เราตั้งใจท างาน  
ตามงานทุกตวัไม่ว่าจะเป็นงานวตัถุดิบหรืองานขายสินคา้ก็ตาม แล้วบางคร้ังท่ีเรา
ท างานออกมาดีก็จะไดรั้บค าชมจากหวัหนา้วา่เราท างานไดดี้ ซ่ึงเป็นก าลงัใจท่ีดีมากท่ี
ท าใหเ้ราอยากท างานต่อไป แลว้ก็มีอีกช่วงหน่ึง คือ ช่วงท่ีเราลาคลอด พี่ๆ หวัหนา้งาน
เขาก็ช่วยดูแลงานแทนเราตลอด เม่ือกลบัมาท างานพี่ๆ เขาก็จะคอยแนะน า ช่วยเหลือ
ใหค้  าแนะน าเราวา่ตอนท่ีเราไม่อยูมี่อะไรเกิดข้ึนบา้ง เพื่อใหเ้ราท างานไดต้ามปกติ 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  คงเป็นตอนกิจกรรมท่องเท่ียวบริษทัท่ีเราได้เป็นคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ ตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายของบริษทั ซ่ึงการท างานน้ีจะตอ้งร่วมกนัท างานกบัหลายๆ แผนก  
โดยแต่ละแผนกก็จะมีหลากหลายมุมมอง หลากหลายแนวคิด ท าให้การท างานมีการ
ขดัแยง้กนับา้ง แต่เราก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ลงมือท างานจริง ช่วยเหลือกนั
จนท าใหง้านผา่นไปไดด้ว้ยดี  

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานกบัพี่โหน่ง เพราะพี่เขาเป็นหวัหนา้ท่ีดี เป็นผูน้ าท่ีดี สามารถช่วยเราแกไ้ข

ปัญหาไดทุ้กอยา่ง ยอมรับฟังขอ้เสนอแนะจากลูกนอ้ง เวลางานก็ตั้งใจท างานให้เต็มท่ี
เต็มความสามารถ แต่เม่ือถึงเวลาท ากิจกรรมหรืองานเล้ียงสังสรรค์กบัลูกน้องก็จะ
เตม็ท่ีเช่นเดียวกนั เลยท าใหรู้้สึกวา่เป็นหวัหนา้ท่ีลูกนอ้งสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา  
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ทศิหมี 

 
กรณีศึกษาที ่22:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ชอบการท างานท่ีให้ความร่วมมือกนั ช่วยเหลือกนัเพราะว่าเวลาส้ินเดือน หนูจะยุ่ง

มากท่ีตอ้งตามเอกสารจากหน่วยงานภายใน และบางคร้ังไม่สามารถท าเองคนเดียวได ้
ก็จะไดพ้ี่ในแผนกช่วยเหลือ ติดต่อกบัหน่วยงานขา้งนอก ท าให้สามารถส่งเอกสารส่ง
แผนกบญัชีไดต้ามเวลาท่ีก าหนด ในส่วนของกาท างานกบัเซลลก์็จะมีการช่วยเหลือใน
ดา้นการตอบค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ท่ีแต่ละคนอาจจะตอบไม่ตรงกนั หนูก็จะมีการไปขอ
ค าปรึกษาวา่สามารถเล่ือนงานมาขายวนัเดียวกนัไดห้รือไม่ พี่ๆ ก็จะช่วยเหลือ ท าให้
งานสามารถขายงานไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ก็จะมีเร่ืองในการกิจกรรมของส่วนรวมท่ีมีความช่วยเหลือ ร่วมมือกนัดี เช่น การท า

กิจกรรมกีฬาสีท่ีแมว้า่บางคนอาจจะไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการในการจดังาน แต่ก็ยงัให้
การช่วยเหลือกัน โดยไม่ต้องมีการออกค าสั่ง ไม่ว่าจะเป็นการตดักระดาษรายช่ือ
พนกังาน การจดัเตรียมโต๊ะจีนงานเล้ียง มนัท าให้รู้สึกถึงความเอ้ือเฟ้ือ เห็นใจและมี
ส่วนร่วมกนัในแผนก 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานกบัคนท่ีให้ความช่วยเหลือกนั เขา้อกเขา้ใจกนั เช่น การท างานกบัเซลล์ท่ี

เม่ือติดปัญหาเร่ืองเอกสารท่ีจะจดัส่งใหลู้กคา้ ก็จะไดเ้ซลลช่์วยถามวา่ติดขดัอะไร ให้พี่
ช่วยเหลืออะไร และก็จะช่วยประสานงานกบัลูกคา้ใหจ้นสามารถแกปั้ญหาและท างาน
ไดลุ้ล่วงในท่ีสุด 

 
กรณศึีกษาที ่23:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ถา้พูดถึงเร่ืองความประทบัใจพี่จะขอพูดถึงในเร่ืองของงานก่อน ถา้เป็นในทีมของพี่ 

จะเป็นเหมือนพี่เหมือนญาติ เป็นพี่เป็นน้องกนั มีอะไรก็จะสามารถคุยกนัไดทุ้กเร่ือง
แมแ้ต่เร่ืองส่วนตวั มนัเลยท าใหพ้ี่ประทบัใจ ซ่ึงโดยเฉพาะพี่ตุ๊ท่ีเป็นหวัหนา้ท่ีสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย เวลามีอะไรพี่ตุไ๊ม่จ  าเป็นตอ้งถามอะไรมากเลยถา้มีปัญหาพี่ก็จะเขา้ไปหา
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ทนัที แลว้พี่ตุเ๊องก็จะสละหนา้งานตวัเองมาช่วยเหลือทนัที มนัเลยท าให้เกิดความรู้สึก
ท่ีดีกบัหัวหน้าว่าเขาใส่ใจ พยายามช่วยเหลือลูกน้องแกไ้ขปัญหาไดท้นัเวลา และถ้า
มองในแผนกก็เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง คือ ทุกคนสามารถคุยกนัไดง่้ายว่าเรามี
ปัญหาอะไร พี่สามารถคุยกบัทุกคนได ้เหมือนพี่มีปัญหางานของแจง พี่ก็จะขอให้แจง
เช็คว่าเราควรท ายงัไงดี แกไ้ขปัญหายงัไงต่อไป ซ่ึงพี่มองว่าเป็นการคุยกนัไดง่้าย ท า
ใหเ้รากลา้ท่ีบอกปัญหาท่ีแทจ้ริงและช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  จริงๆ มนัก็มีหลายอย่างนะ ถ้าในทีมพี่จะพูดถึงเร่ืองของการแก้ปัญหางานทั้งเร่ือง

รุนแรงและแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง ทางทีมจะไม่ค่อยแจง้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ให้ทางพี่ตุ๊
หรือหัวหน้าให้ทราบ นอกจากจะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้เองก็
จะแจง้ให้ทราบเพื่อจะไดมี้การระดมสมอง ระดมความคิด ในการแกไ้ขปัญหา ตกลง
หาแนวทางท่ีทุกฝ่ายเห็นพอ้งกนัและลงมือแกไ้ขปัญหาใหผ้า่นไปได ้ 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  พี่พูดถึงคุณสมบติัทัว่ไปของคนๆ นั้นดีกวา่ ถา้จะพูดถึงการท างานพี่ก็ไม่ไดร้อบคอบ

ไปทุกอยา่ง พี่เลยอยากท างานกบัคนท่ีเขามีความรอบคอบมากกว่าเรา เพื่อจะไดช่้วย
เราดูวา่ส่ิงท่ีเราท าไปนั้น ขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่า และอีกอยา่ง คือ อยากท างาน
กบัคนท่ีเขา้ถึงง่ายเพราะจะท าใหเ้รากลา้ท่ีไปพดูคุย  

 
กรณศึีกษาที ่24:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร  
พนกังาน:  ท่ีประทบัใจมากท่ีสุด คือ ทีมงานท่ีท างานร่วมกนัเพราะว่าเราจะมีเวลาท่ียากล าบาก 

เวลาเครียดมาดว้ย แต่พอหันหน้าออกจากหนา้จอคอมพิวเตอร์ก็จะเจอแต่ละคนท่ีเขา
พยายามท าใหส้ถานการณ์ดูคล่ีคลายลง ไม่ดูเครียดกบังานมาก มีเวลาท่ีหยอกลอ้กนั มี
ความเป็นพี่นอ้งกนัในทีม  

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง  
พนกังาน:  คงจะเป็นตอนช่วงท่ีเราท า SEE WEEK ท่ีเราช่วยกนัท าชุดส่งเขา้ประกวดซ่ึงถือวา่เป็น

คร้ังแรกท่ีเราท า และทุกคนก็ไม่ไดมี้ฝีมือในการประดิษฐ์ ประดอย เราก็ยงัร่วมมือกนั  
ท างานออกมาไดดี้ ถึงแมว้า่จะไม่ไดร้างวลัก็ตาม ถือเป็นเร่ืองท่ีท าให้เรายิ้มไดว้่าคร้ัง
หน่ึงเราเคยร่วมมือกนั 
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ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  พี่คิดวา่เป็นพี่หยก เพราะพี่เขาเป็นผูห้ญิงท่ีลุยๆ แมนๆ คิดเร็ว ตดัสินใจเร็วภายใตค้วาม

กดดนัและเง่ือนไขของเวลา พี่เขาก็จะมีค าตอบใหเ้ราไดเ้สมอเม่ือเราเจอปัญหา 
 
กรณศึีกษาที ่25:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ตั้งแต่เร่ิมงานในแผนกคร้ังแรก เพราะก่อนหนา้น้ีพี่เป็นแค่พนกังานในฝ่ายการผลิตท่ี

สามารถสอบเขา้มาท างานในออฟฟิสได ้แลว้ไดม้าร่วมงานกบัหวัหนา้งานท่ีสามารถ
ให้การสนับสนุนเรา ให้ความร่วมมือ ให้ค  าปรึกษาเราได้ทุกอย่าง เช่น เวลาพี่เจอ
ปัญหาเร่ืองภาษาองักฤษท่ีใช้ในการติดต่อกับผูข้ายในต่างประเทศ แล้วเราไม่รู้ว่า
จะตอ้งคุยแบบไหน อยา่งไรก็จะไดห้วัหนา้มาช่วยสอนช่วยบอกเราเสมอ จนท าให้เรา
เกิดความมัน่ใจท่ีจะกลา้คุยในท่ีสุด ส่วนในเร่ืองของเพื่อนร่วมงานก็มีความร่วมมือกนั 
มีมนุษยสัมพนัธ์ต่อกนัดี เขา้อกเขา้ใจกนั พูดคุยกนัได ้เม่ืองานมีปัญหาเลยท าให้รู้สึก
วา่แผนกเรามนัอบอุ่นขนาดไหน 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ก็จะเป็นในช่วงของการวางแผนงานในแต่ละเดือน เรามีการช่วยเหลือพูดคุยกนั ให้

ขอ้มูลใหแ้ก่กนัและกนัก็จะสามารถท าให้เราซ้ือของเขา้มาให้ฝ่ายผลิตไดท้นัเวลา เช่น 
ตอนน้ีเราก าลงัเจอปัญหางานของแจง ท่ีเราเจอปัญหามาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลาย
เดือน แต่เราก็ไม่เคยท่ีจะด่าวา่ พดูจาไม่ดีต่อกนั เวลามีปัญหาติดขดัในส่วนในเราก็หนั
หนา้เขา้มาคุยกนั เราอยากไดง้านแบบไหน ตอนไหน เราก็จะมาปรึกษากนัวา่ท าแบบ
น้ีไดไ้หม ติดขดัปัญหาอะไรหรือเปล่า มนัท าให้เราเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดใ้น
ท่ีสุด 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท าร่วมกบัพี่โหน่ง เพราะพี่เขาสามารถให้ค  าปรึกษา ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงาน หรือ

เร่ืองส่วนตวั ช่วยเหลือเราทุกอย่าง เช่น พี่เขาจะแนะน าให้เราเห็นถึงจุดเด่น จุดดอ้ย
ของเราว่ามีอะไรบา้ง ช่วยเราแกไ้ขปัญหาหรือเวลาท่ีเราลองแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง
จนถึงท่ีสุดแลว้แต่ก็ยงัไม่สามารถท าได ้พี่เขาก็จะเขา้มาช่วยเหลือเราแกไ้ขได ้มนัท า
ใหเ้ราเกิดความมัน่ใจในการท างานมากยิง่ข้ึน 
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กรณศึีกษาที ่26:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ประทบัใจก็ คือ เร่ืองความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของทีม PC ของเรา เพราะเรามี

อะไรเราก็ช่วยเหลือกนั มีอะไรก็พูดคุยกนัไม่ได้ต่างกนัต่างอยู่ มนัก็จะมีเร่ืองเล็กๆ 
นอ้ยๆ ท่ีมีความประทบัใจแฝงอยู ่อยา่งเช่น การมีอวยพรในวนัเกิดท่ีทางทีมของเราท า
ใหก้นัอยูเ่สมอ การไปกินขา้วร่วมกนั การไปเท่ียวดว้ยกนัซ่ึงแสดงออกใหเ้ห็นถึงความ
รักความผกูพนัท่ีเรามีใหก้นัในทีมอยูเ่สมอ 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ท่ีชดัเจนก็ คือ ตอนท่ีโรงงานเกิดน ้าท่วม ทุกคนมีความกงัวลวา่จะเกิดอะไรข้ึน จะตอ้ง

ท ายงัไงให้เราสามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้ แล้วมนัจะมีจุดท่ีทุกคนตอ้งเข้ามา
ร่วมมือร่วมใจกนั กูส้ถานการณ์เพื่อท าให้ฝ่ายการผลิตกลบัมาท างานให้ได้เร็วท่ีสุด 
อยา่งเช่น ทางแผนกของเราท่ีเป็นฝ่ายจดัซ้ือก็จะหาวิธีการเรียกวตัถุดิบจากผูข้ายมาให้
ได้เร็วท่ีสุด ในด้านการติดต่อลูกคา้ ก็จะตอ้งบอกเหตุผลและอธิบายให้ลูกคา้เขา้ใจ
สถานการณ์ของเรา หรือแมแ้ต่แผนกท่ีเคา้ดูแลเก่ียวกบัดา้นเคร่ืองจกัร ก็พยายามเขา้กู้
เคร่ืองจกัรออก พี่คิดวา่มนัเป็นการร่วมมือร่วมใจท่ีดีมากอยา่งหน่ึงในความรู้สึก 

ผูส้ัมภาษณ์: อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ก็คงจะเป็นลูกหมี อยากท างานลงลึกกบัเขาให้มากกวา่น้ี เพราะพี่คิดวา่เขามีความคิดท่ี

ดี อยา่งเช่น มีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงงานท่ีตวัเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยมีการร้องขอให้ทางโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมสนบัสนุนให้ มีความสามารถ 
มีแนวทางเยอะ เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสท่ีจะดึงความสามารถตรงนั้นออกมา
ใชใ้หไ้ดเ้ตม็ท่ี ในบางเร่ืองท่ีพี่ไม่รู้ไม่เขา้ใจ เขาก็ให้ค  าปรึกษาไดต้ลอด ซ่ึงเหมือนเป็น
การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 
กรณศึีกษาที ่27:  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ตอนเขา้มาท างานตอนแรกๆ คือ ในแผนกมีการจดังานเล้ียงตอ้นรับนอ้งใหม่ ให้แลว้

ทุกคนในแผนกไปร่วมกิจกรรม มนัท าให้เรารู้สึกวา่คนในแผนกให้ความส าคญักบัเรา 
อยากท าความรู้จักกับ เรา  แล้วในเ ร่ืองการท างานก็ให้ความช่วยเหลือกันดี  
ยกตวัอย่างเช่น เวลาท่ีลางานฉุกเฉินเน่ืองจากลูกสาวไม่สบาย คนในทีมท่ีเหลือก็จะ
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ท างานแทนกนัได ้  
ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  ท่ีเห็นชดัๆ เลยก็ คือ งานกีฬาสี เพราะทุกคนในแผนกจะมีส่วนร่วมในการท างาน  การ

เตรียมความพร้อมของกิจกรรมของบริษัท ไม่ว่าจะตั้ งแต่ ตัดคูปองอาหารแจก
พนักงาน ดูแลเร่ืองอาหารการกิน ดูแลเร่ืองประชาสัมพนัธ์ หรือแม้แต่นักกีฬา ซ่ึง
แผนกเรามีส่วนร่วมกันหมด ใส่ใจเต็มท่ีไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ได้รางวลั
หรือไม่ เราก็ท ามนัเตม็ท่ีสุดความสามารถ  

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานร่วมกบัพี่ตน้ เพราะแกเป็นคนใจเยน็ เป็นผูใ้หญ่ มีประสบการณ์ท างานมา 

10 ปี แน่นอนวา่เขาตอ้งมีเร่ืองงานหลายๆ อยา่งท่ีเราไม่รู้ และจะสามารถสอนเราได ้
 
กรณศึีกษาที ่28 
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ถา้พดูถึงเร่ืองความประทบัใจก็มีหลายเร่ือง เพราะบริษทัเป็นท่ีท่ีให้อะไรหลายๆ อยา่ง

กับเรา ไม่ว่าจะเร่ืองความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่เราและครอบครัวของเรา ส่วนเร่ืองท่ี
ประทบัใจมาก คือ วนัแรกท่ีเขา้มาท างาน อยา่งท่ีรู้กนัว่าพี่เคยท างานท่ีบริษทัมา 6 ปี
แลว้ลาออกไปมีครอบครัว แลว้ก็มีโอกาสไดก้ลบัมาท างานท่ีบริษทัอีกคร้ังหน่ึง แต่
เม่ือกลับท าอีกคร้ังก็ยงัคงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี มีมิตรภาพดีๆให้แก่กัน
เหมือนเดิม 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  คงจะเป็นการมีเป้าหมายเดียวกนัในทีมท่ีจะท ายงัไงก็ไดใ้ห้งานขายไปแก่ลูกคา้ให้ได้

ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด อยา่งเช่น เวลาท่ีมีค าสั่งซ้ือด่วนมาจากลูกคา้ นอ้งท่ี
ท างานเซลล์ก็จะมาปรึกษา พูดคุยกบัเราว่า วตัถุดิบท่ีเราเตรียมไวมี้เพียงพอส าหรับ
ผลิตสินคา้ให้ลูกคา้หรือไม่ ถา้ไม่มีแลว้เราท ายงัไงไดบ้า้ง เราก็จะพยายามช่วยติดต่อ
กบัผูข้ายสินคา้วา่มีสินคา้หรือไม่ แลว้ตอบกลบัไปยงัเซลลเ์พื่อตอบลูกคา้ต่อไป เม่ือเรา
สามารถท าตามท่ีเซลลร้์องขอได ้ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีท าใหเ้รารู้สึกดี 

 
 
ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงเป็นพี่แน็ท เพราะว่าเขาเป็นคนท่ีมีแนวความคิดท่ีดีในการท างาน ให้ความ
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ช่วยเหลือ สามารถแนะน าแนวทางใหเ้ราได ้ อยา่งเช่น เราอาจจะมองปัญหาในดา้นลบ 
แต่พี่เขาก็จะแนะใหเ้รามองในมุมกลบักนัวา่เม่ือมีปัญหาเขา้มาก็เหมือนมีโอกาสให้เรา
แสดงความสามารถ ท าใหเ้รารู้สึกดีข้ึนมาได ้

 
กรณศึีกษาที ่29  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ประทบัใจตั้งแต่ท างานวนัแรก ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะไดรั้บการตอ้นรับเป็นอย่างดี  

จากพี่ๆ ในแผนก คือ พี่ๆ ไม่หนา้บ้ึง ยิม้แยม้แจ่มใส ท าให้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกบัเรา 
ยิม้มาจากใจจริงๆ เดินมารับ พามาส่งท่ีโต๊ะ พาไปเล้ียงตอ้นรับ สอนงานให้อย่างเต็ม
ใจ ไม่วา่จะเป็น พี่แน็ท พี่เก๋ พี่ออ้ม รวมไปจนถึงชิมาโอกะซงัท่ีเป็นนายคนญ่ีปุ่นก็ให้
ค  าทกัทายกบัเรา 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  กิจกรรม SEE WEEK ท่ีมาผ่าน ท่ีเราจะแบ่งงานกนั พี่ๆ เขาก็จะแบ่งงานให้เราท า 

ช่วยเหลือกนัท างานจนไดรั้บค าชมจากคณะกรรมการ 
ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  คงเป็นพี่ออ้ม เพราะพี่เขาจะคอยสอนงานให้เรา ตั้งแต่ตอนแรก พี่เขาให้ค  าปรึกษาเรา

ไดต้ลอด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองส่วนตวั เร่ืองงาน พี่เขาเป็นคนนิสัยดี ยิ้มแยม้ ใจดี อยูด่ว้ย
แลว้สบายใจ เราสามารถถามพี่เขาไดต้ลอด ถามซ ้ าก็ไม่เคยบ่น เพราะเราเป็นคนท่ีลืม
ง่ายเวลาท างานแลว้เจอปัญหาก็จะจ าวธีิแกไ้ขปัญหาไม่ได ้เราก็จะถามพี่เขาตลอด  

 
กรณศึีกษาที ่30  
ผูส้ัมภาษณ์:  ตั้งแต่ท างานมาประทบัใจตอนไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  ประทบัใจมากท่ีสุดก็ คือ ตอนท่ีลูกคา้ประเมินความพึงพอใจมาให้เรา มีอยูค่ร้ังหน่ึงท่ี

เราไดเ้กินมาตรฐานท่ีเราก าหนดไว ้คือ เราได ้100 % เลยท าให้เรารู้สึกวา่ส่ิงท่ีเราทุ่มเท 
เหน่ือยท างานใหลู้กคา้นั้นมนัเห็นผลท่ีดีนะ ลูกคา้พอใจในส่ิงท่ีบริการให้เขา เราไดส่ิ้ง
ตอบแทนท่ีดีมาเป็นก าลงัใจให้เราอยากท างานต่อ โดยส่ิงท่ีน่าจะท าให้ลูกคา้พอใจใน
การท างานของเราก็คงจะเป็นการท่ีเราท างานรวดเร็ว เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 
พยายามท าในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ แต่ถา้หากบางส่ิงเราหาหรือท าให้ลูกคา้ไม่ได ้เราก็
ตอ้งอธิบายใหลู้กคา้เขา้ใจ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ไปในเท่ียวบินท่ี
ด่วนมาก แต่ท าให้ไม่ได้เพราะทุกอย่างตอ้งท าตามขั้นตอน ซ่ึงทุกคร้ังท่ีเราอธิบาย
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ลูกคา้ก็จะเขา้ใจเสมอ เพราะเขารู้ว่าถา้เราท าไดเ้ราก็ท าให้เขาตลอด คิดว่าปัจจยัท่ีท า
ใหผ้ลออกมาเป็นแบบน้ี เพราะความทุ่มเทของเรา 

ผูส้ัมภาษณ์:  เคยท าอะไรร่วมกนัแลว้ประสบความส าเร็จบา้ง 
พนกังาน:  คงเป็นตอนงานกีฬาสีเม่ือปลายปีท่ีแลว้ ท่ีในแผนกเราไปช่วยกนัร้องเพลงเชียร์แข่งกบั

สีอ่ืนแลว้สีชมพเูราแข่งขนัชนะ โดยรวมมนัแสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมเพียง ความเอา
ใจใส่ ความช่วยเหลือกนัและเตม็ท่ีกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ผูส้ัมภาษณ์:  อยากท างานกบัใครมากท่ีสุด เพราะอะไร 
พนกังาน:  อยากท างานกบัคนท่ีเขา้ใจเน้ืองานท่ีตวัเองรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือเราได ้เม่ือเรา

มีปัญหา ช่วยกนัคิดช่วยกนัแกปั้ญหาใหง้านประสบความส าเร็จ  
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ภาคผนวก ข 

ตารางความถี่ประสบการณ์เชิงบวกทีค้่นพบ 
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ตารางที ่15 ตารางความถ่ีประสบการณ์เชิงบวกท่ีคน้พบ 

ประสบการณ์ ความถี่ 

1. การท างานร่วมกนั 16 
2. การช่วยเหลือกนั 62 
3. การท างานแทนกนัได ้ 5 
4. มีน ้าใจใหก้นั 1 
5.การมีงานใหท้ า 1 
6. การติดต่อประสานงาน 2 
7. การพดูคุยกนัไดทุ้กเร่ือง 17 
8. การเปิดใจรับฟังปัญหา 2 
9. ความเขา้ใจ 7 
10. การดูแลเอาใจใส่ 9 
11. การอยูก่นัแบบพี่นอ้ง 4 
12. การพฒันาในทางท่ีดี 2 
13. ความสนุกสนาน 1 
14. การแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั 1 
15. ความเป็นกนัเองของหวัหนา้ 4 
16. การลงมือแกไ้ขปัญหา 8 
17. การลงมือท าเป็นตวัอยา่ง 4 
18. การปรึกษาหารือหา 30 
19. การเล้ียงสังสรรค ์ 5 
20. การใหค้  าสั่งสอน 11 
21. การไดท้  างานตามท่ีตวัเองถนดั 1 
22. การใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดี 3 
23. ความใจเยน็ ใจดี 6 
24. การมีเหตุผล 3 
25. การทุ่มเท 2 
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ตารางที ่15 ตารางความถ่ีประสบการณ์เชิงบวกท่ีคน้พบ (ต่อ) 

ประสบการณ์ ความถี่ 

26. การไดรั้บค าชม 4 
27. การสนบัสนุน 1 
28. ความร่วมมือร่วมใจกนั 28 
29. ความสามคัคีกนั 3 
30. การมีเป้าหมายร่วมกนั  5 
31. การแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 3 
32. ความเป็นกนัเอง 1 
33. ความเอ้ือเฟ้ือ 1 
34. การเห็นอกเห็นใจ 3 
35. การเป็นคนริเร่ิมงานในตอนแรก 7 
36. การยอมรับฟังความคิดเห็น 15 
37. การมีความรับผิดชอบ 3 
38. ความขยนั 1 
39. ความรอบคอบ 1 
40. การเป็นคนเก่ง 1 
41. ความสามารถตดัสินใจภายใตค้วามกดดนั 2 
42. การคิดเร็วท าเร็ว 1 
43. มีความรู้เยอะ 2 
44. มีความคิดเปิดกวา้ง 1 
45. มีความคิดในแง่บวก 1 
46. การติดตามงานสม ่าเสมอ 2 
47. การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 1 
48. การเป็นคนละเอียด 1 
49. การมีความคิดสร้างสรรค ์ 2 
50. ความผกูพนั 1 
51. มีความคิดท่ีดี 3 
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ตารางที ่15 ตารางความถ่ีประสบการณ์เชิงบวกท่ีคน้พบ (ต่อ) 

ประสบการณ์ ความถี่ 

52. มีความสามารถสูง 2 
53. การมีส่วนร่วม 4 
54. การคอยใหก้ าลงัใจ 1 
55. การใหโ้อกาส 3 
56. การท างานร่วมกนัเป็นทีม 4 
57. ความพร้อมเพียง 1 
58. การกระตือรือร้นในการท างาน 1 
59. การระดมความคิดเห็น 1 
60. การใหอิ้สระในการคิด 2 
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ภาคผนวก ค 
รูปกจิกรรมการด าเนินการศึกษา
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ภาพที ่ค.1  การเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของบริษทั ABC 

จ ากดั 
 

 
 

ภาพที ่ค.2 พนกังานใหส้ัมภาษณ์ประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของบริษทั ABC จ ากดั 
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ภาพที ่ค.3 โครงการ AI เปล่ียนจุดแขง็ เป็นจุดแกร่ง & สตัว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง เขา้ใจผูอ่ื้น 
 

 
 

ภาพที ่ค.4 ผูเ้ขา้ร่วมรับฟังบรรยายโครงการ AI เปล่ียนจุดแขง็ เป็นจุดแกร่ง & สัตว ์4 ทิศ รู้จกั
ตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้น 
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ภาพที ่ค.5 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้นในทิศกระทิง 
 

 
 

ภาพที ่ค.6 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้นในทิศหนู 
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ภาพที ่ค.7 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้นในทิศหมี 
 

 
 

ภาพที ่ค.8 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้นในทิศอินทรีย ์
 



73 

 
 

ภาพที ่ค.9 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้นปรึกษาวทิยากร 
 

 
 

ภาพที ่ค.10 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน าเสนอหวัขอ้ในโครงการสัตว ์4 ทิศ รู้จกัตวัเอง..เขา้ใจผูอ่ื้น 
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ภาพที ่ค.11 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ The World Café คาเฟ่แห่งความสุข 
 

 
 

ภาพที ่ค.12 ผูเ้ขา้โครงการ The World Café คาเฟ่แห่งความสุขร่วมกนัท ากิจกรรม 
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ภาพที ่ค.13 โครงการสร้างความรัก..เสริมความสัมพนัธ์ในกิจกรรม Morning Talk เร่ืองดีๆ ท่ีอยาก

บอกต่อ 

 

 
 

ภาพที ่ค.14 พนกังานในแผนกรับฟังเร่ืองราวกิจกรรม Morning Talk เร่ืองดีๆ ท่ีอยากบอกต่อ 
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ภาพที ่ค.15 โครงการสร้างความรัก..เสริมความสัมพนัธ์ในกิจกรรมวนัเกิดของเธอ..คนดีของเรา 
 

 
 

ภาพที ่ค.16 พนกังานร่วมกนัรับประทานอาหารในกิจกรรมวนัเกิดของเธอ..คนดีของเรา 
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ภาพที ่ค.17 พนกังานบริษทั ABC จ ากดัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


