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องคการสุขภาพดี เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 

ส ภาวะเศรษฐกิจและสภาพการแขงขันทางธุรกิจในกระแสโลกาภิวัตนยุคปจจุบัน หลายวงการพยายามแสวงหาแนวทางและกลยุทธที่ทำใหหนวยงานของตน
สามารถแขงขันและอยูรอดไดพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจขณะ
เดียวกัน แนวคิดการมุงสูองคการที่เปนเลิศอาจจะไมใชคำตอบสุดทาย เพราะการ
พัฒนาองคการ ตองอาศัยความสมดุลขององคประกอบมากขึ้น ความตองการทั้งผล
ประกอบการที่ดีและผูมีสวนไดสวนเสียรอบดานเชนพนักงาน/ลูกคา คูคาและสังคม
มีความพึงพอใจตอองคการสูง เพื่อใหองคการดำเนินไป จึงเปนโจทยใหญของกระแส
โลกอยางมั่นคง  

ซึ่งคำตอบของการเติบโตอยางยั่งยืนมี อยูดวยกัน 2 แนวทาง นั่นคือ 
แนวคิดองคการสุขภาพดีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเมื่อนำ 2 แนวทางนี้มา
ประยุกตใชรวมกันจะทำไดอยางไรและเศรษฐกิจพอเพียงจะทำใหองคการยั่งยืนได
อยางไร  

และจากประสบการณกวา 35 ปที่ผานมาของสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. มุงมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูภาคอุตสาหกรรม
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางอุตสาหกรรมจนเปนที่ยอมรับ ได 
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสรางความสามารถของบุคลากรในยุคของการ
เปลี่ยนแปลง จึงจัดสัมมนาพิเศษ International Forum 2008 ภายใตหัวขอ “สราง
สุขภาพองคการใหแข็งแรงสูการเติบโตที่ยั่งยืน (Healthy Organization towards 
Sustainable Growth)”  

 ศ.ดร.วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล ประธานกรรมการ จัดงาน International Forum 2008 กลาววา ส.ส.ท. ยังคงเจตนารมณในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูภาคอุตสาหกรรม จึงไดจัดสัมมนาพิเศษ International Forum 2008 ขึ้น เพื่อเผยแพรขอมูลในเชิงลึกและกวางทั้งในดานนโยบาย งานวิจัยคุณภาพที่รวบรวมกระบวนการทำงานจริงจากบุคคลที่รับผิดชอบงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยตรง รวมทั้งผูบริหารองคการระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุน เขารวมแสดงวิสัยทัศน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอกลยุทธและนโยบายจากการใชรูปแบบของ Healthy Organization 
เพื่อพัฒนาใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน 

นับวาเปนความภาคภูมิใจของ ส.ส.ท. ที่ไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญทั้งจาก
ประเทศไทยและญี่ปุน ตอบรับเขารวมแบงปนวิสัยทัศนอันทรงคุณคา กลยุทธและ
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นโยบายที่ผานการดำเนินงานจริงที่ชวยขับเคลื่อนองคกรสามารถแขงขันและเติบโต

อยางยั่งยืน แมในสภาพเศรษฐกิจมากปญหาในปจจุบัน  

หนึ่งในวิทยากรที่จะมารวมแบงปนวิสัยทัศนและวิเคราะหใหเห็นถึงการ

สรางองคการใหแข็งแรง การทำใหองคการสุขภาพดี โดยการนำแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ทำไดอยางไร ทำไดจริงหรือ และสามารถสราง

องคการใหเติบโตอยางยั่งยืนไดอยางไร มารวมคนหาคำตอบกับ รศ.ดร.จิรประภา 

อัครบวร คณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(นิดา) ผูดำเนินงานจัดทำวิจัยเรื่ององคการสุขภาพดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  

 

นิยามองคการสุขภาพดี 
แนวคิดองคการสุขภาพดี เริ่มตนมาจากผู เชี่ยวชาญดานการพัฒนา

องคการ ของฝงตะวันตก 2 คน และตะวันออก 1 คน คือ Peter Senge ผูเชี่ยวชาญ

ดานองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) Lövey และ Nadkami ผู

เชี่ยวชาญในเรื่อง Joyful Organization หรือการพัฒนาองคการในรูปแบบองคการ

สนุกสนานและดานการวินิฉัยองคการ ไดกลาวถึงองคการในปจจุบันวา มีลักษณะ

คลายคลึงกัน คือ อาจเปนองคการที่มีสมรรถนะสูงแตอาจจะไม Healthy ก็เปนได 

หรือสวนใหญองคการที่มีสุขภาพไมดี 

“องคการสุขภาพดี (Healthy Organization)” ไมใชเพียงองคการนั้น

สามารถอยูรอดไดในสภาวะแวดลอมหนึ่งเทานั้น แตองคการตองมีโครงสรางที่ 

แข็งแรง สามารถเติบโตอยางยั่งยืนในทุกสภาวะการณและปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมตางๆ ไดอยางประสบความสำเร็จ ในความหมายอีกนัยหนึ่งขององคการ

สุขภาพดี คือ การดูแลและสรางความสมดุลซึ่งประกอบดวย สมดุลทางดานของ

องคการ สมดุลทางดานความสำเร็จของบุคลากรในองคการ สมดุลในดานความ

สำเร็จของสิ่งแวดลอมและสังคม  

 
เหตุใดตององคการสุขภาพดี 

รศ.ดร.จิรประภา อธิบายวา มององคการเหมือนกับรางกายของคน เชน 

รางกายของคนเราชวงหนึ่งตองการทำงานใหมากขึ้น เพื่อจะทำใหมีรายไดเพิ่มสูง

ขึ้น แตทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะทำใหเราไมไดดูแลสุขภาพตัวเองไดดีเทาที่ควร ทำใหตอง

กลับมาซอมแซมสุขภาพภายหลัง เหมือนกับองคการบางแหงที่วันนี้อาจตองการ

เปนองคการที่มีสมรรถนะสูง ตองการผลประกอบการสูงแตอาจ

จะมองขามหลายๆ เรื่องในองคการที่จะทำใหองคการเติบโตอยาง

ยั่งยืน  

 

เศรษฐกิจพอเพียง ทำใหองคการยั่งยืนอยางไร 
รศ.ดร.จิรประภา กลาววา เปาหมายขององคการสุขภาพ

ดี คือ Survive in uncertainty and environment and sustainable 

Life ซึ่งในสวนของ 3 เสาหลักของการพัฒนา คือ การใหองคการ

มีสุขภาพดี สังคม สิ่งแวดลอมดี และบุคลากรดี การที่จะทำให

องคการเปนแบบนี้ไดนั้น เรานำเรื่องของ 3 หวง 2 เงื่อนไขในการ

พัฒนามาตีโจทย ซึ่งผลที่ไดออกมา คือ ภูมิคุมกัน การมีเหตุมีผล 

โดยองคการใดที่จะนำเรื่อง 3 หวงมาพัฒนา ตัวองคการเองตองมี

ความสอดคลองกันของการบริหารจัดการในระดับองคการ ระดับ

หนวยงานและระดับตัวบุคคล ซึ่งมีเหตุมีผลตอกันและกัน อยาง

เชนวันนี้องคการประกาศเปาหมายขององคการเปนอยางไรแลว 

องคการจะตองลงไปดูโครงสราง นโยบาย ระบบการใหรางวัล และ

สิ่งตอบแทนในองคการวามีความสอดคลองกันหรือไมกับเปาหมาย

ในเชิงธุรกิจ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหสอดคลองกัน

เปนการมีเหตุมีผล แลวก็เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับองคการ ซึ่ง

นั่นคือเปนไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในสวนของกระบวนการภายในองคการเอง ระหวาง

หนวยงานตางๆ ควรจะมีระบบของการสื่อสารที่ดี คือ มีการให

ความใสใจในเรื่องของการสื่อสารภายในองคการที่ดี แลวสราง

สภาพแวดลอมในองคการเพื่อเอื้อใหบุคลากรสามารถสรางผล

งานตางๆ ได และมีเหตุมีผลในการสรางผลงานดวย ไมใชวาวันนี้

เรามีการวางเปาหมายไวสูง แตไมไดลงไปดูวาบุคลากรมีสภาพ

แวดลอมในที่ทำงานเอื้อหรือไมตอการทำงาน ถาองคการกำหนด 

วาใหความสำคัญกับลูกคา Customer Focus แตโครงสราง

องคการ การสื่อสารภายใน การบริหารจัดการภายใน ไมไดเอื้อให

บุคลากรสามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว ซึ่งไปติดที่

ลักษณะโครงสรางองคการก็อาจเปนไปได องคการอาจเนน

โครงสรางไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ เชน ฝายงานตางๆ ทำให

บุคลากรเนนผลงานของฝายงานมากกวาความสำเร็จของการให

บริการลูกคา สิ่งนี้ก็คือส่ิงที่เราคิดวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได

ใหเกิดแนวทางกับการบริหารจัดการในเรื่องของการใชเหตุและ

เศรษฐกิ

นิยามอง

เหตุใดต
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ผลในการบริหารและจะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหกับองคการในการ

บริหารจัดการ เชนเดียวกันในระดับตัวบุคคล สมรรถนะ หรือ

ความสามารถในการทำงาน มองวาตามแนวคิดของ Healthy 

Organization บอกวาควรจะตองมีเรื่องของการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

มีภาวะการเปนผูนำ เปนเงื่อนไขของการพัฒนาบุคลากร สิ่งนี้ก็

เปนภูมิคุมกันในระดับตัวบุคคลที่ทำใหตัวบุคคลมีความสามารถ

เพียงพอทำงานใหกับองคการและหนวยงานได 

สวน 2 เงื่อนไขในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความรู 

กับคุณธรรม มองวาถาภายใตองคการ คือ การสรางวัฒนธรรมให

คนเกิดความเคารพในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดความ

ไววางใจกันในการทำงานไมเนนเฉพาะคนที่มีความรูและการ

ศึกษาดีเทานั้น เรื่องของเงื่อนไขทางดานคุณธรรมจะตองนำมา

เปนวัฒนธรรมขององคการดวยเชนกัน  

 

ถาองคการปวยจะทำใหสุขภาพดีไดอยางไร 
คณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

บอกวา สิ่งแรก คือ ตองรูสาเหตุวา

อะไรที่ทำใหองคการปวย ประเด็น

นี้กลับเขามาสูในกระบวนการ

ของการพัฒนาองคการวาวันนี้

เวลาองคการปวย เราตองหา

สาเหตุของโรคกอน ไมใชรักษา

ตามอาการปวย ถาองคการเปน

โรคจริง ควรจะวินิจฉัยกอนวาโรคนั้น

มาจากสาเหตุอะไรแลวจึงกลับมาวางแผน สมมติวาในการ

พัฒนาองคการใหสอดคลองกับแนวคิดองคการสุขภาพดี สิ่งที่

อาจจะเปนโรคไดคือ ไมสามารถทำใหเกิด Customer Focus ให

บริการลูกคาไดอยางพึงพอใจ ผลิตสินคาได แตลูกคาพอใจถึงใน

ระดับที่จะผูกพันสินคาเราหรอืไมนั้น อาจจะไมถึงในระดับนั้น ซึ่ง

เราอาจคิดวาเปนเพราะรูปแบบของตัวผลิตภัณฑจริงๆ แตนั่นอาจ

ไมใชสาเหตุก็เปนได สาเหตุอาจเปนเพราะโครงสรางขององคการ

ก็เปนไดที่ทำใหคนไมสามารถที่จะนำพลังของคนในองคการที่

ขามสายงานมาชวยกันในลักษณะของการมองผลิตภัณฑ และ

พัฒนาผลิตภัณฑใหเปนตัวตอบโจทยของลูกคา เชนเดียวกับตัว

เราบางครั้งทำงานในฝายอื่น แตเห็นวาสินคาตัวนี้ไมเหมาะกับ

ลูกคาและคิดวานั่นไมใชหนาที่เรา เราก็ไมกลาที่จะเสนอความคิด

เห็นในการพัฒนาสินคาตัวนั้น องคการไมไดเกิดบรรยากาศแบบ

นั้นตางหาก เพราะฉะนั้นบางครั้งองคการมีโรคก็จริง แตไมไดไป

มุงหาเหตุของโรคนั้นจริงๆ ก็ทำใหไปแกปญหาของสุขภาพ

องคการที่ไมถูกตอง ฉะนั้นถาวิเคราะหดูองคการไมไดตางไปจาก

คนที่ปวยเปนโรคแลวตองวินิจฉัยวาโรคนั้นมาจากสาเหตุอะไร 

เพื่อที่จะหาทางรักษาเพื่อใหแข็งแรงมีความสามารถในการดำรง

อยูตอไป 

องคการแข็งแรงสูการเติบโตที่ยั่งยืน 
งานสัมมนา International Forum 2008 ภายใตหัวขอ “สรางสุขภาพ

องคการใหแข็งแรงสูการเติบโตที่ยั่งยืน (Healthy Organization towards 

Sustainable Growth)” นั้น รศ.ดร.จิรประภา กลาววา จะมีการหยิบยกประเด็น

ปญหาที่พบอยูในองคการเรื่องการเติบโตไมยั่งยืน หรือการที่เติบโตโดยที่บุคคลใน

องคการไมมีความสุข หรือองคการเติบโตไปแลวทำลายสิ่งแวดลอม มีปญหากับ

ชุมชน ฯลฯ ประเด็นเหลานี้จะนำมาเพื่อใหผูบริหารกลับมามององคการแบบ

สุขภาพดีวาเปนทางเลือกหนึ่งหรือไมของการพัฒนาองคการ นอกจากนี้จะกลาวถึง

ในเชิงของหลักการนำเสนอวา องคการสุขภาพดีเปนเพียงรูปแบบหนึ่งเทานั้นใน

หลายๆ รูปแบบ ซึ่งปจจุบันนี้ไดทำการศึกษาอยู 3 รูปแบบ คือ องคการสุขภาพดี 

องคการสมรรถนะสูง (HPO: High Performance Organization) และองคการ 

Innovative Organization ถือเปนองคการในศตวรรษนี้  

“นอกจากนี้จะนำเสนอที่มาที่ไปของการศึกษา จนไดมีการนำแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ซึ่งหลายองคการเมื่อพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง วันนี้ภาคธุรกิจอาจจะยังไมคอยซื้อแนวคิดนี้เทาใด เนื่องดวยอาจยังไมเห็น

ประโยชน ฉะนั้นในงานสัมมนาครั้งนี้จะคุยใหเห็นวาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเปนประโยชนกับธุรกิจอยางไร เชื่อวามีหลายธุรกิจดำเนินการอยู แตทาน

อาจจะไมรูตัวและอาจมีหลายธุรกิจอยากจะดำเนินการเหมือนกัน แตยังดูไมออกวา

จะสรางประโยชนอยางไรใหกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งในสวนนี้จะบรรยายใหเห็นภาพ

ในลักษณะของการนำปรัชญานี้มาใชในการบริหารธุรกิจใหเกิดความยั่งยืนได

อยางไร ตองทำอยางไรและตองเริ่มตนจากอะไร ซึ่งวันนี้ทิศทางของการบริหารใน

เชิงธุรกิจเนนความยั่งยืน ไมไดเนนการเติบโตแบบ Maximize profit และเปาหมาย

ของการบริหารธุรกิจจะกลับมาสูการเปนองคกรแบบสุขภาพดี เพื่อการเติบโตอยาง

ยั่งยืน” 

International Forum 2008 ภายใตหวัขอ “สรางสขุภาพองคการใหแขง็แรง

สูการเตบิโตทีย่ัง่ยนื Healthy Organization towards Sustainable Growth” จะจดัขึน้

ในวันที ่ 9 กันยายน 2551 ณ หองวิภาวดีบอลรูม บ ี โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัล 

ลาดพราว มารวมกันคนหาคำตอบในการสรางองคการใหมีความแข็งแรง และ

สุขภาพดี เพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา

เขาทำกันอยางไรและทำใหยั่งยืนไดจริงหรือไม หรือเปนเพียงคำพูดที่สวยหรู

เทานั้น! 

บบบบบอออออกกกกกวววาาาา สสสสสิิิิ่่่งงงงง

อออออะะะไไไไรรรททีีีีี่่ทททททำำำำำ

นนนนี้้้้กกกกลลลััับบบบบบ

ขขขขขอออองงงงงงกกกกก

เเเเวววลลาาาออ

สสสสสาาาาาเเเเหหหหตตตตตุ

ตตตตตาาามมอออาาาากกกก

โโโรรรคคคคคคจจรรริิิิิงงงงง คคคคควววรรร

มมมมมาาาาจจจจจาาาาากกกกสสสสาาเเเเเหหหหตตตตตุุุออออะะะะไไไไไไรรรรรแแแแลลลลวววจจึึึงงงงกกกลลัับบบมมมมมาาาาววววาาาาา

รแข็งแรงสการเติบโตที่ยั่งยืนองคการองคการ

ถาองคก
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