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	 เป็นตัวอย่างของกิจกรรมเล็กๆ	ที่ทาง
บริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จ�ากัด	 คิดสรรมาเพื่อ
สร้างสุขให้กับพนักงานทุกคนในทุกวัน	 และ
ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจน่าศึกษา	 
ซ่ึงน�ามาทั้งความสุขของคนท�างานและ 
ความส�าเร็จขององค์กร

จุดเริ่มของกำรสร้ำงสุขในองค์กร
	 บริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จ�ากัด	 ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี	ในอ�าเภอโพธาราม	
จังหวัดราชบุรี	 เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ ่นที ่
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547	 ด�าเนินธุรกิจ 
สิ่งทอ	 ตัดเย็บชุดชั้นในชาย/หญิง	 ชุดออก
ก�าลงักาย	เสือ้ยดื	เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูเพือ่ส่งออก
ไปยังประเทศญี่ปุ่น	 อเมริกา	 และประเทศ 

 ทุกเช้ำ ก่อนเข้ำสู่อำคำรโรงงำน พนักงำนจะได้กำรทักทำยจำกหัวหน้ำงำนที่ตั้งแถว
รอต้อนรับ ก่อนที่จะคึกคักกับออกกำยบริหำรร่วมกัน และหลังจำกท�ำงำนมำเกือบตลอด
ทั้งวัน ในช่วง 15.00 น. พนักงำนจะได้ผ่อนคลำยกับกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบ ที่ทำง
บริษัทจัดสลับสับเปลี่ยนกันไป เช่น กิจกรรมท�ำสมำธิ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ

บริษัท ริกิ กำร์เม้นส์ จ�ำกัด
บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ควำมสุข” ในกำรบริหำรงำน

ในแถบยุโรป	ด้วยจ�านวนพนักงานเกือบ	600	
คน	 และ	 1	 ใน	 3	 เป็นแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน	
	 แม้ภายในบรษิทัจะมคีวามหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ	แต่ริกิ	การ์เม้นส์	ก็มีวัฒนธรรม
เดียวในการบริหารองค์กรคือ	ใช้	“ความสุข”	
เป็นตัวขับเคลื่อน	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน 
มคีวามสขุท้ังทางร่างกายและจติใจ	และมกีาร
ก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการท�างาน
สร้างสุขในองค์กร	
	 จุดเริ่มต้นของการสร้างสุขในบริษัท	 
เกิดจากบริษัทมีอัตราการลาออกของ
พนักงานสูง	สาเหตุส่วนหนึ่งจากการกระทบ
กระทั่งระหว่างเพื่อนร่วมงาน	ท�าให้พนักงาน
ไม่มีความสุขในการท�างาน	 จนส่งผลไปถึง 
ผลประกอบการของบริษัท
	 ในปี	 2552	 คณะท�างานจึงหาทาง 
แก้ปัญหาดงักล่าว	และเลง็เหน็ว่ากระบวนการ
สร้างสุขในองค์กรจะช่วยสร้างความสุขให ้
เกดิขึน้กบัพนกังาน	จงึจดัตัง้	“คณะกรรมการ
สร้างสขุ”	ซึง่ต่อมาเรยีกว่า	“ทมีสร้างสขุ”	ขึน้

เดินหน้ำ สร้ำงสุข
	 เริ่มแรกทางทีมได ้มีการวิ เคราะห ์ 
จดุอ่อน	จดุแข็งขององค์กร	พบว่าจดุอ่อนของ
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บริษัท ริกิ กำร์เม้นส์ จ�ำกัด
บริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ควำมสุข” ในกำรบริหำรงำน

องค์กรเกิดจากการท�างานที่รีบเร่งตามยอด 
สั่ งซื้อ 	 ท�าให ้พนักงานป ิดกั้นที่ จะบอก 
ความรู้สึกภายใน	 แต่จุดแข็งคือพนักงานให้
ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเป็น
อย่างดี	 ทางทีมจึงมุ ่งไปที่การสร้างสุขให้
กับพนักงานด้วยกิจกรรม	 โดยคิดกิจกรรม
สร้างสุขที่มีความหลากหลาย	 ครอบคลุม	
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพนักงาน	 เช่น	
กิจกรรมหน้ากากยิ้ม	 เพียงเพิ่มการสกรีน
รอยยิ้มไว ้บนหน้ากาก	 อุปกรณ์ส�าคัญที่
พนักงานในโรงงานสิ่งทอทุกคนจะต้องสวม
เพ่ือป้องกันฝุ ่นละออง	 ก็กลับช่วยสร้าง 
รอยยิ้มให้กับพนักงานในเวลาเครียดได้อีก
ทางหน่ึง	 กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข 
รณรงค์ให้พนักงานลดเหล้าและบุหรี่		
 กิจกรรมแบ่งฉันปันเธอ	 จัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุก	 3	 เดือน	 โดยบริษัทจัดพื้นที่ให้
พนักงานได้น�าสิ่งของมาให้เพื่อนพนักงาน
ได้จับจ่ายในราคาย่อมเยา	 จนในระยะหลัง
เมื่อความสัมพันธ์ของพนักงานดีขึ้น	จากการ 
ซ้ือขายก็แปรเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
ไปโดยปริยาย
 กิจกรรมคนดีศรีริกิ	 เป็นกิจกรรมที่
ให้เขียนเรื่องเล่าความดีของเพื่อนพนักงาน	 
ส่งมาที่ทีมสร้างสุข	 ผู้ที่เขียนจะได้รับรางวัล
เป็นเสื้อยืดคนดีศรีริกิ	ส่วนเพื่อนที่ท�าความดี 
จะได้รับพระพุทธรูปไปบูชา	 และได้รับการ
เผยแพร่ความดผ่ีานทางคลปิวดีิโอ	กจิกรรมนี้ 

ท�าให้พนักงานได้สังเกตและเห็นความดีของ
คนอื่น	แม้ความดีเล็กๆ	เช่น	ความประทับใจ
ทีเ่พือ่นแกะซองขนมให้	ทีส่�าคญัคอืเกดิความ
สัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน	
	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กิจกรรมสร้างสุข
ในริกิ	 การ์เม้นส์	ประสบความส�าเร็จ	คือทีม
สร้างสุขได้สื่อสารกับพนักงานถึงประโยชน์
ในการร่วมกิจกรรม	 นอกจากนี้ทีมสร้างสุข
ยงัให้ความส�าคญัคอืการประเมนิผลกจิกรรม	
โดยจะประเมนิความสขุเบ้ืองต้นของพนกังาน
ก่อนเริ่มกิจกรรม	 และหลังจากร่วมกิจกรรม
ในทุกกิจกรรม	 เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้
ตอบสนองความต้องการของพนักงาน	 และ
บูรณาการเข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�างาน

วัดควำมดี ด้วยควำมสุข
	 หากพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่า
กิจกรรมสร้างสุขของบริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	
ไม่ใช่การให้สิ่งของ	รางวัล	หรือความบันเทิง	
เป็นส�าคัญ	 หากแต่เป็นการสร้างสุขจากการ
ท�าดี
 “คนเราโดยพื้นฐานเป็นคนดีอยู ่แล้ว 
เพียงแต่อาจจะดีไม่ทุกวัน หรืออาจจะดีไม่
สมบูรณ์ เหมือนค�ากล่าวท่ีว่า Nobody is 
perfect แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ท�าความดี เรา
จะเกิดปีติขึ้นในใจ ซึ่งนั่นก็คือความสุข หรือ
หากเราท�างานด้วยความซ่ือสัตย์ เราก็จะ
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ไม่มีความทุกข์จากสิ่งที่เราต้องปกปิดไว้ เรื่อง 
เหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรา คนอื่นไม่รู้ แต่ 
ตัวเราเองก็รู้” 
 คุณจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร	
บริษทั	ริกิ	การ์เม้นส์	จ�ากดั	กล่าวถงึแนวคิดใน
การวัดความดีด้วยความสุข	ซึ่งคุณจรูญได้น�า
ดชันสีขุภาวะองค์กรมาปรับเป็นแบบประเมิน
ความสุขทีเ่รียกสัน้ๆ	ว่า	HMI	(Happy	Moral	
Index)	 เป็นอีกหน่ึงตัวช่วยให้พนักงานได้
ส�ารวจและประเมินตนเองในแต่ละเดือน	 
นอกเหนือไปจากการประเมินเมื่อร ่วม
กิจกรรม
	 แบบประเมินความสุขจากการท�าดี	
จะประเมินใน	 7	 มิติ	 คือ	 ดีต่อตนเอง	 ดีต่อ
ครอบครัว	ดต่ีอเพ่ือนบ้าน	ดีต่อเพือ่นร่วมงาน	
ดีต่อผู้บังคับบัญชา	 ดีต่อองค์กร	 ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
	 แต่ละมิติจะมีประเด็นในการประเมิน	
6-9	ข้อ	เพื่อประเมินทั้งในด้านการพูดดี	คิดดี	
และท�าดี	รวมทั้งหมด	56	ข้อ	ให้เราประเมิน
แล้วให้คะแนนตนเอง	 1-5	 ตามว่าแต่ละ

ประเดน็ในการประเมนินัน้	เราท�าบ่อยเพยีงใด	 
โดย	1	=	น้อย	(ไม่เคย)	และ	5	=	มาก	(บ่อย)	
 มิติดีต ่อตนเอง	 มีตัวอย่างประเด็น
ในการประเมิน	 เช่น	 1.เตือนตนเองให้มีสต	ิ
2.อ่อนน้อมถ่อมตน	
 มิติดีต่อครอบครัว	 ประเด็นในการ
ประเมิน	 เช่น	 1.พาสมาชิกในครอบครัวไป 
กนิข้าวนอกบ้านหรอืท�าบญุร่วมกนั	2.มนี�า้ใจ
ช่วยเหลืองานบ้าน
 มิติดีต่อเพ่ือนบ้าน	 ประเด็นในการ
ประเมนิ	เช่น	1.ยิม้และทกัทายเมือ่พบเจอกนั	
2.เคารพสิทธิส่วนบุคคล	ไม่รุกล�้าอาณาเขต
 มิติดีต่อเพื่อนร่วมงาน	ประเด็นในการ
ประเมิน	 เช่น	 1.ยิ้มแย้มแจ่มใส	 รู้จักโอภา
ปราศรยั	2.ช่วยแนะหรอืสอนงานท่ีเรามคีวาม
ช�านาญให้	
 มติดิต่ีอผูบ้งัคบับญัชา	ประเดน็ในการ
ประเมิน	 เช่น	 1.ให้ความเคารพอย่างจริงใจ 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 2.ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ
 มิติดีต ่อองค ์กร 	 ประเด็นในการ
ประเมิน	เช่น	1.รักษาเวลา	ท�างานด้วยความ 
ขยันขันแข็ง	 2.ให้บริการหรือพูดจากับผู้มา
ติดต่องานอย่างสุภาพ	
 มติิดีต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ประเดน็
ในการประเมิน	 เช่น	 1.เสียสละหรืออุทิศ
เวลาเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	
2.เคารพสิทธิของผู้อื่น	
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	 แบบประเมินนี้ไม่มีผลต่อการประเมิน
ผลงานของพนักงานแต่อย่างใด	 แต่เมื่อได้มี
การตรวจสอบตวัเอง	ท�าให้พนกังานหลายคน 
ฉุกคิดขึ้นได้ว่าตนเองยังละเลยหรือหลงลืม 
ในเรื่องใดก็จะปรับปรุง	 หรือปฏิบัติ	 เช่น	
เดือนน้ียังไม่ได้พาสมาชิกในครอบครัวไป 
รบัประทานอาหารร่วมกนั	กจ็ะพาไป	เป็นต้น

ดอกผลของควำมสุข
	 หลังจากการจัดกิจกรรมสร ้างสุข
ในองค์กร	 ความสัมพันธ์ของพนักงานใน
แผนกต่างๆ	 ดีขึ้น	 พูดคุยกันมากขึ้นแม้จะ
อยู่คนละแผนก	 ปัญหาการกระทบกระทั่ง
ลดน้อยลง	เมื่อพนักงานมีความสุขก็ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการท�างานดีขึ้นตามไปด้วย	
 “มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจ�ากัด 
หากมีความสุขในการท�างาน มีความสุขใน
การด�าเนินชีวิต เขาก็จะสามารถใช้ศักยภาพ
ของเขาได้อย่างเตม็ทีใ่นการท�างาน”	คุณจรญู	
กล่าว
	 นอกจากประสิทธิภาพการท�างานแล้ว	
พนักงานยังมีจิตอาสามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 
ดังตัวอย่างการอาสาเข้าร่วมทีมสร้างสุข	ร่วม

สร้างสรรค์กจิกรรมสร้างสขุให้เพือ่นพนกังาน	
หรือร่วมกิจกรรมของบริษัทอย่างแข็งขัน
ในการปลูกดอกดาวเรือง	 ร่วมในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อระลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	
	 ท้ังความสุขท่ีเกิดข้ึนในตัวพนักงานเอง	
ยงัส่งผ่านจากองค์กรไปสูใ่นระดบัชมุชน	ดงัที่
ได้ออกไปร่วมขุดลอกผกัตบชวาในชุมชน	หรอื
น�าความรูค้วามช�านาญในเรือ่งการมดัย้อมทีม่ี
ไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	
 
	 ขณะเดียวกัน	 เมื่อบริษัทใช้วัฒนธรรม	
“ความสุข”	ในการขับเคลื่อนองค์กร	จนเกิด
วัฒนธรรมแห่งการให้	 ให้เกียรติให้คุณค่า
กับพนักงานทุกคนในทุกระดับ	 ผลสะท้อน
สู่บริษัทจึงเป็นท้ังด้านผลประกอบการ	 และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น	1	ในเครือข่าย
คุณธรรมในจังหวัดราชบุรี




