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คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

ประเด็นอยู่ที่วิธีการส�ารวจความสุขของคน โดยทั่วไปแล้วมัก
จะเป็นการตอบแบบสอบถาม โดยให้เขียนความรู้สึกในช่วงใกล้ๆ นี้ 
แต่วิธีการนี้ กว่าจะรู้ผลก็ต้องใช้เวลาในการสรุป และรวบรวมข้อมูล 
จงึได้คดิว่าจะสามารถวดัความรูส้กึของการเคลือ่นไหวของหวัใจ ด้วย
การตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์ต่อพฤติกรรมของคนๆ นั้นได้หรือไม่ 

จงึได้สร้างเซน็เซอร์ขนาดเท่าการ์ดพนกังาน (ทีใ่ช้รดูบตัรเวลา
เข้าออกงาน) โดยแขวนทีค่อหรอืใส่กระเป๋าหน้าอก  เพือ่ตรวจวดัความ
เคลือ่นไหว ซึง่ผูเ้ข้าร่วมก็จะรูส้กึเป็นธรรมชาติดี ในการด์นีก็้มเีซน็เซอร์
วัดระดับการเพิ่มขึ้นของความเร็ว ตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนได้ 
“การตรวจจับความเคลื่อนไหว” นี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตอะไร เป็นการ
รับรู้การเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ในเวลาท�างาน เช่น การเดิน การพิมพ์
หนังสือ การสนทนาต่างๆ ซึ่งคนจะท�าโดยไม่ต้องระมัดระวังอะไร 
มากนัก ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่า ในการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงของหัวใจของคนซ่อนเร้นอยู่

การเคล่ือนไหวเล็กๆ นี ้ไม่ได้เก็บเป็นข้อมลูของส่วนบคุคล แต่
เป็นการรวบรวมข้อมูลของทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม หรือองค์กรนั้นแล้ว

ฮิตาชิ ได้ก�าลังพิสูจน์ให้เห็นถึงสมมติฐานดังกล่าวที่ว่า 
ความรูส้กึถงึความสขุ (Happiness) ขององค์กร ของ

กลุ่มสามารถท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานสูงขึ้นได้ ด้วยการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ฮิตาชิ ได้ร่วมกับฮิตาชิไฮเทคโนโลยี 
สร้างวิธีการใหม่ขึ้นในการสร้างความคึกคักให้แก่องค์กรตามสมมุติ-
ฐานนั้น ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา ได้ เริ่มต้นพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีที่
สามารถตรวจวัดสภาพทางจิตใจของคนอย่าง Real time ได้โดยใช้
เทคนิคเซ็นเซอร์   จุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์คิดค้น คือ คุณยาโนะ ซึ่ง
เป็นนกัเทคนคิทีท่�างานเกีย่วกบัการออกแบบวงจรของเซมคิอนดกัเตอร์   
หลังจากที่ได้ควบรวมกับธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของมิตซูบิชิอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ ก็ได้หันมาเริ่มวิจัยเทคโนโลยีในสาขาอื่น

หลักการในการพิสูจน์สมมติฐานที่ว ่านี้มีอยู ่ 2 ประการ  
ประการแรก คือ การตรวจวัดความรู้สึกถึงความสุขท่ีไม่สามารถรับรู้
ได้จากภายนอก และอีกประการหนึง่กค็อื การพสิจูน์ว่าความรู้ถงึความ
สุขกับประสิทธิภาพการท�างานของกลุ่มนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันอย่างไร

ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานที่ที่ท�างานสูงขึ้น
“ควำมสุข”  
ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานที่ที่ท�างานสูงขึ้น
“ควำมสุข”  
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ท�าการวิเคราะห์ นี้คือประเด็นส�าคัญของเซ็นเซอร์ความรู้สึกถึงความ
สุข คนเราเมื่อรู้สึก “มีความสุข” จะพยายามสื่อสารกับคนอื่นๆ ดังนั้น 
การดูความเคลื่อนไหวของเฉพาะคนเท่านั้น ยังไม่สามารถตรวจวัด
ความรู้สึกถึงความสุขได้ 

ฮิตาชิได้ใช้วิธีนี้ ส�ารวจกับ 7 บริษัท 10 หน่วยงาน รวม 468 
คน รวมคนทั้งสิ้น 5,000 คน ได้ข้อมูล 5,000 ล้านข้อมูล นอกจาก
ข้อมลูดงักล่าวแล้ว ยงัได้ส�ารวจความรูสึ้กถึงความสุขของกลุ่มเดียวกนั 
เพือ่ค้นหาความสมัพนัธ์กบัความรูส้กึถงึความสขุ โดยใช้แบบสอบถาม
ที่ เรียกว่า “CES-D” ที่พัฒนาโดยสถาบันวิชัยสุขภาพจิตของ
สหรัฐอเมริกา โดยตั้ง 20 ค�าถามที่เกี่ยวกับความรู้สึกใน 1 สัปดาห์ที่
ผ่านมา โดยให้ผู้ตอบประเมินตนเอง แบ่งระดับเปน็ 4 ระดับ ที่อธบิาย
ถึงความมากน้อยของความรู้สึกถึงความสุข คะแนนรวมนี้ คือ ความ
รู้สึกถึงความสุขของกลุ่ม 

จากการวิเคราะห์ด้วย barcode ที่แสดงถึงรูปแบบของ 
ความเคลื่อนไหวโดยรวม ปรากฎว่า รูปแบบที่ไม่เป็นระเบียบ จะเป็น 
กลุ่มที่มีความรู้สึกถึงความสุข มากกว่ารูปแบบที่เป็นระเบียบ เพราะ
ว่าจะมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน ในระหว่าการท�างาน เช่น ใช้
คอมพวิเตอร์ กอ็าจจะมกีารเคลือ่นไหวหรอืพดูคยุกบัเพือ่น การเปลีย่น
อิริยาบทของตัวของมือ เป็นต้น คนๆ เดียวกัน ถ้ามีการเคลื่อนไหวที่
มากหรือหลากหลายนั้น แสดงถึงการมีความรู้สึกถึงความสุข สรุปก็
คอื “สิง่ทีเ่ป็นกญุแจส�าคญัของความรูส้กึถงึความสขุกค็อื การมคีวาม
หลากหลายของพฤติกรรม” นั่นเอง 

ตัวอย่างที่เชื่อมโยงถึงประสิทธิภาพของงานนั้น  เช่น ที่ฮิตาชิ 
มคีนทีท่�างานที ่2 call center รวม 215 คน ให้แขวนเซน็เซอร์ เป็นเวลา 
29 วัน รวบรวมข้อมูลจาก 6,235 คน รวม 60 ล้านข้อมูล ความรู้สึกถึง
ความสุขนั้น ในช่วงเวลาตรวจวัดข้อมูล วันที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนั้น 
เมือ่เทยีบกับวันทีม่ค่ีาน้อยกว่าค่าเฉล่ีย จะมอัีตราออเดอร์ มากกว่าถงึ 
34% เป็นการพสิจูน์ได้ว่า ความมากน้อยของความรูส้กึถงึความสขุนัน้ 
มีผลลัพธ์ที่ต่างกันถึง 3 เท่า นอกจากนี้ยังได้ทดลองกับ สาขาวิจัย
พัฒนา ซึ่งงานจะแตกต่างกัน call center เป้าหมายอยู่ที่คน 85 คนที่
สังกัดโครงงานวิจัยพัฒนา 4 สาขาด้วยกัน เก็บข้อมูลรวม 17,000 คน 
รวมข้อมูล 1.7 หมื่นล้านข้อมูล ปรากฎว่า กลุ่ม A ซึ่งรักษาความรู้สึก
ถึงความสุขในระดับสูง ในช่วง 2 เดือนนี้ ผลลัพธ์การวิจัยหลังจากนั้น 
5 ปี มีสูงกว่า (ยอดรายได้จากธุรกิจที่มาจากโครงงานนั้น) เป็นต้น 

การวิจัยดังกล่าวนี้ นอกจากฮิตาชิแล้ว กลุ่มอื่นๆ ก็ได้เริ่ม
ด�าเนินการบ้างแล้ว ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ ของ big data 
หรือ AI เป็นต้น ตลาดที่ซ่อนเร้นอยู่นี้ ยังมีอยู่ขนาดใหญ่ ในช่วงที ่
ฮิตาชิเริ่มต้นนั้น มีสถาบันการเงินต่างๆ กว่า 50 แห่งได้แสดงความ
สนใจ ปัจจุบันนี้ ก็คงจะเริ่มเข้าสู่ความนิยมแล้วอย่างแน่นอน
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