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O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะท างานนักสร้างสุของค์กร ตามค าสั่ง
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 189/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างาน “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการ/ ฝึกอบรม/ 
พัฒนาและบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมและเป้าหมายขององค์กรแห่งความสุข และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความสุขและความผูกพันของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสุของค์กร 2) เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบระดับสุขภาวะองค์กร เพ่ือทราบดัชนีสุขภาวะ ควบคู่
กับระดับความสุขส่วนบุคคล และออกแบบกระบวนการเสริมสร้างความสุข และน าเสนอแนวทางการด าเนินงานสร้าง
เสริมความสุข ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ 3) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบระดับความสุขส่วนบุคคล ด้วยเครื่องมือ Happinometer ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่เอ้ือต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะท างาน  
 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ ประธานคณะท างาน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์  วงศาวาส รองประธานคณะท างาน 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ คณะท างาน 
 5. ดร.นฤมล จันทรเจิด คณะท างาน 
 6. นางสาวชัชชฏา เรืองขจร คณะท างาน 
 7. นางสาวมนฤดี วงศ์แก้ว คณะท างาน 
 8. นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน คณะท างาน 
 9. นางสาวดุษณี ด ามี คณะท างาน 
 10. นางสาวจริยา ศรีกลัด คณะท างาน 
 11. นายศราวุธ ปรีชาเดช คณะท างาน 
 12. นางสาวระวีวรรณ วีระพลชัย คณะท างาน 
 13. นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์ คณะท างาน 
 14. นายสุรชัย เล่าอุย คณะท างาน 
 15. นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา คณะท างานและเลขานุการ 
 16. นายวินัย เสาองค์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 17. นายอดุลย์ พ่ึงโต คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการ/ ฝึกอบรม/ พัฒนาและบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน    
ของผู้ปฏิบัติงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร
แห่งความสุข และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความสุขและ
ความผูกพันของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุของค์กร 
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 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบระดับสุขภาวะองค์กร เพ่ือทราบดัชนีสุขภาวะ ควบคู่กับระดับความสุขส่วน
บุคคล และออกแบบกระบวนการเสริมสร้างความสุข และน าเสนอแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมความสุข ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 3. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบระดับความสุขส่วนบุคคล ด้วยเครื่องมือ Happinometer ตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่เอ้ือต่อการสร้างคุณภาพ
ชีวิตการปฏิบัติงาน 
 4. ปฏิบัติงานด้านเสริมสร้างความสุของค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 คณะท างานนักสร้างสุของค์กร ได้มีการออกแบบกระบวนการเสริมสร้างความสุขภายในองค์กร โดยการ
ส ารวจความสุขกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมสร้างสุของค์กร ผลการส ารวจ พบว่า 
 1. ความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.90 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า หัวข้อเมื่อท่านประสบปัญหาชีวิต ท่านสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ดี ท่านสามารถแบ่งหรือใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนตัวหรือที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านมีความรู้สึก
กระตือรือร้นในการท างาน ท างานได้อย่างกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ท่านคิดว่าโดยรวมแล้ว ชีวิตของท่านเป็นไป
ตามที่ท่านคาดหวัง ท่านไม่มีความเครียด และความวิตกกังวลใด ๆ ในชีวิตส่วนตัว ท่านมีชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างาน และชีวิตส่วนตัว ท่านมีเวลาว่างในการท างานอดิเรกส่วนตัวอย่างเพียงพอ ท่านเคยมีอาการเจ็บป่วยอัน
เนื่องมาจากภาวะความเครียดที่เกิดจากการท างาน หรือชีวิตส่วนตัว ท่านสามารถหาวิธีผ่อนคลายความเครียดจาก
การท างานได้อย่างเหมาะสม ท่านไม่มีความเครียด และความวิตกกังวลใด ๆ จากการท างาน ท่ านมีความรู้สึก
สนุกสนาน รื่นรมย์ และเพลิดเพลินในการท างานอยู่เสมอ และท่านมีเวลาเพียงพอที่จะผ่อนคลายความเครียด อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.31  3.23  3.17  3.09  3.06  2.91  2.89  2.89  2.83  2.80  2.74 และ 2.74 คะแนน) 
ส่วนหัวข้อ สถาบันฯ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ/การสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ได้พักผ่อน หรือผ่อน
คลายความเครียดอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.06 คะแนน) รายละเอียดตามตารางที่แนบ 

ข้อค าถาม Mean S.D. ระดับ 
1. ท่านมีความรู้สึกสนุกสนาน รื่นรมย์ และเพลิดเพลินในการท างานอยู่เสมอ 2.74 0.92 ปานกลาง 
2. ท่านมีความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน ท างานได้อย่างกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา 3.17 1.04 ปานกลาง 
3. ท่านไม่มีความเครียด และความวิตกกังวลใด ๆ จากการท างาน 2.80 0.90 ปานกลาง 
4. ท่านไม่มีความเครียด และความวิตกกังวลใด ๆ ในชีวิตส่วนตัว 3.06 0.97 ปานกลาง 
5. สถาบันฯ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ/การสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ ให้กับบุคลากร 
ได้พักผ่อน หรือผ่อนคลายความเครียดอย่างสม่ าเสมอ 

2.06 0.91 น้อย 

6. ท่านมีเวลาเพียงพอที่จะผ่อนคลายความเครียด 2.74 0.85 ปานกลาง 
7. ท่านสามารถหาวิธีผ่อนคลายความเครียดจากการท างานได้อย่างเหมาะสม 2.83 0.95 ปานกลาง 

8. ท่านสามารถแบ่งหรือใช้เวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนตัว
หรือที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.23 0.77 ปานกลาง 

9. ท่านมีเวลาว่างในการท างานอดิเรกส่วนตัวอย่างเพียงพอ 2.89 0.87 ปานกลาง 
10. ท่านเคยมีอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากภาวะความเครียดที่เกิดจากการท างาน 
หรือชีวิตส่วนตัว 

2.89 1.11 ปานกลาง 
11. ท่านมีชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัว 2.91 0.85 ปานกลาง 
12. ท่านคิดว่าโดยรวมแล้ว ชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง 3.09 0.78 ปานกลาง 
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ข้อค าถาม Mean S.D. ระดับ 
13. เมื่อท่านประสบปัญหาชีวิต ท่านสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ดี 3.31 0.68 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.90 0.43 ปานกลาง 
 
 2. ข้อเสนอแนะ พบว่า กิจกรรมสร้างสุของค์กรที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย กิจกรรมไหว้พระ 9 วัน กิจกรรมพัฒนาองค์กรนอกสถานที่ (เหมือนองค์กรอ่ืน ๆ ที่เขาให้กับบุคลากร) 
กีฬาออกก าลังและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมที่เกิดความสนุกสนาน ร่วมกัน การท าอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ไม่เป็นกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการสร้างและท างานเป็นทีมด้วย
ความจริงใจ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ร้องเพลง กิจกรรม CSR กีฬาสีสถาบันฯ/ ปลูกต้นไม้ / เต้นแอโรบิค/ ค่ายธรรมะ 
ท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ ทัศนศึกษา ท างานอย่างมีความสุข การให้ความรู้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ เช่น 
ขายของออนไลน์ เย็บปักถักร้อย สนใจเข้าร่วมทุกกิจกรรม เช่น ใส่บาตร และตามที่คณะท างานจัดโครงการ 
 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างสุของค์กร ผู้ตอบแบบส ารวจ
เสนอแนะว่า ควรเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายจริง ๆ ต่อเนื่องสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมอย่างอิสระ กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกต่อองค์กรและความผูกพัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ าและต่อเนื่องเสมอมาตลอดไป ควรจัดเวลาให้
เหมาะสมกับกิจกรรม แจกหนังสือ บัตรก านันชอปปิ้ง บัตรก านันท่องเที่ยว ไม่จ าเป็นต้องแพง การจัดกิจกรรมสร้าง
สุข ควรก าหนดให้มีการสร้างกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและหลาย ๆ รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมที่มาร่วมกันด้วยใจ 
ไม่ใช่ค าสั่งหรือต้องท า จัดกิจกรรมนันทนาการเดือนละ 1 ครั้ง เดือนละครั้งเผื่อผ่อนคลายการท างาน มีกิจกรรม
เหมาะกับวัย และสุขภาพของบุคลากร และให้มีความสมานสามัคคี จริงใจ ร่วมมือร่วมใจกันไม่แยกว่าหน้าที่ของใคร
ใครก็รับไป 
 ที่ประชุมคณะท างานนักสร้างสุของค์กร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 
11.30 น. ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ และผ่านระบบออนไลน์ มีมตเิห็นชอบการออกแบบกระบวนการเสริมสร้าง
ความสุขภายในองค์กรส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยได้พิจารณากิจกรรม ดังนี้ 
 1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 2. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 3. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
 4. กิจกรรม CSR  
 คณะท างานนักสร้างสุของค์กร ได้ด าเนินการจัดโครงการวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2565 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบ
ออนไลน์ ประกอบด้วย 
 1. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย 1) สักการะพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ ณ หอ 11 2) สักการะ
หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ 3) สักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง และ 4) สักการะศาลพระภูมิเรือนไทย 
 2. งานจับฉลากของรางวัล แลกเปลี่ยนของขวัญ และจับฉลากรางวัลพิเศษ (Hybrid Meeting) ผ่าน
ระบบ Zoom meeting และห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 3. งานวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 
 
 คณะท างานนักสร้างสุของค์กร มีแผนงานที่จะด าเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย  
 1. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 2. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
 3. กิจกรรม CSR  
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