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คุณค่าของคนอยูท่ ีผลงาน ซึงผลงานนันจะเกิดขึนจากความสุขทางใจ เพราะเมือเรามีความสุขย่อมทําให้
เกิดพลังในการทํางานทีมากกว่าปกติ ดังนันแนวโน้ มการพัฒนาบุคลากรต่อไปจึงอยู่ทีการทําอย่างไรเพือให้ คน
รอบข้ างมีความสุข ทังนีการส่งความสุขให้ กับคนรอบข้ างนันตัวเราควรจะมีความสุขก่อน พบว่าความสุขทีเกิด
ขึนกับตัวเรานันจะเป็ นเสมือนนําหล่อเลียงให้ พฤติกรรรมคนปรับเปลียนและพัฒนาไปในทางทีดีขึน อันนําไปสู่ผล
การปฏิบตั ิงานตามทีองค์การต้ องการ ความสุขจึงเป็ นสิงทีทุกคนแสวงหา การบริ หารความสุขในชีวิตการทํางาน
จึง เป็ นเรื องที สําคัญมาก โดยเฉพาะสัง คมไทยในยุคเศรษฐกิ จเช่นนี ปั ญหาต่า งๆ ที รุ มเร้ าเข้ ามา เป็ นเหตุใ ห้
พนักงานทังหลายต้ องกล้ าเปลียนแปลง กล้ าคิดใหม่เพือทําให้ ตนเองมีความสุขในการทํางานมากขึน
เทคนิคหนึงทีผู้เขียนอยากจะแนะนําให้ ผ้ อู ่านทุกท่านลองนําไปปฏิบตั ิ ด้ วยการบริ หารตนเองก่อนทีจะส่ง
มอบความสุขให้ กบั คนรอบข้ าง ไม่วา่ จะเป็ นหัวหน้ างาน ลูกน้ อง ลูกค้ า คูค่ ้ า และเพือนร่ วมงาน ด้ วยเทคนิคในการ
บริ หารความสุขตามหลักของ P-D-C-A ดังต่อไปนี
Plan – ในการทํางานหากขาดเป้าหมายทีชัดเจน ทํางานไปวันๆ ย่อมเป็ นสาเหตุหลักทีทําให้ พนักงานเกิด
ความรู้ สึกเบือหน่าย และความรู้ สึกเบือนีเองจะเป็ นอันตรายเนืองจากจะนําไปสู่ผลการทํางานทีถดถอย หรื อเป็ น
ต้ นเหตุของการสูญเสียคนดีมีฝีมือ ดังนันการวางแผนผลการปฏิบัติงานทีชัดเจน (Performance Planning) รู้
เป้าหมายว่าในแต่ละวันต้ องทําอะไรบ้ าง และเพือทําให้ ได้ เป้าหมายทีต้ องการ จะต้ องแสดงออกหรื อมีพฤติกรรม
เช่นไรนัน จะช่วยทําให้ เกิดความคิดทีเป็ นระบบ ทํางานเป็ นขันเป็ นตอนมากขึน และเมืองานทีได้ รับมอบหมาย
บรรลุผ ลสํ าเร็ จ ย่อมเป็ นเหตุหนึงที ทํ าให้ คนทํ างานเกิ ดความรู้ สึกโล่งอก โล่ง ใจ ซึงความรู้ สึกเช่นนี มักจะเป็ น
แรงผลักดันให้ เกิดความคิดสิงใหม่ ๆ ทีสามารถนํามาใช้ เพือการปรับปรุ งงานให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึน ทังนีการ
วางแผนงานที ชัดเจนจํ าเป็ นจะต้ องมี การจดบันทึกว่าในแต่ล ะวันงานที ต้ องทํ าให้ สํ าเร็ จ มี อะไรบ้ าง โดยการ
ตรวจสอบงานทีได้ รับมอบหมายทังหมดเพือจัดตารางการทํางาน งานใดทีเร่ งด่วนและสําคัญควรจะทําเป็ นอันดับ
แรก ตามมาด้ วยงานทีไม่เร่ งด่วนแต่สําคัญควรทําเป็ นอันถัดไป รวมถึงการกําหนดระยะเวลาในการทํางานแต่ละ
ชินให้ เสร็ จในแต่วนั ด้ วยเช่นดัน จะเห็นได้ วา่ แผนงานทีถูกเขียนขึนมาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจึงเป็ นเสมือนเข็ม
ทิศหรื อเครื องนําทางให้ สามารถทํางานแต่ละชินอย่างเป็ นระบบและเป็ นขันเป็ นตอน

Do – แผนงานทีดีย่อมมีการปฏิบตั ิ การตรวจสอบ การติดตามผลงานทีทําไปแล้ วว่าสําเร็ จหรื อไม่สําเร็ จ
บ้ าง ด้ วยการให้ ข้อมูลป้อนกลับกับตนเอง (Performance Feedback) ซึงไม่จําเป็ นต้ องรอผู้อืนทีจะมาบอกว่า
งานแต่ละชินคุณเองสามารถทําสําเร็ จหรื อไม่ การ Feedback กับตนเองก็คือ การหาโอกาสบอกหรื อพูดคุยกับ
ตนเองในแต่ละวัน ผู้เขียนขอแนะนําว่าควรจะเป็ นตอนกลางคืนก่อนนอนจะดีกว่า เพือสํารวจว่าวันนีคุณได้ ทํางาน
เสร็ จไปกีอย่างบ้ าง และงานใดบ้ างทีคุณทําไม่สําเร็ จเป็ นเพราะเหตุใด เพือทีว่าคุณจะได้ นําปั ญหาทีเกิดขึนมา
วางแผนว่าควรจะทําอย่างไรให้ งานชินนันประสบผลสําเร็ จในวันถัดไป ทังนีขันตอนการปฏิบตั ิสําหรับหลาย ๆ คน
คิดว่าเป็ นขันตอนทียากกว่าการวางแผนงาน ก็คือการหาวิธีการทําให้ แผนงานทีกําหนดขึนประสบความสําเร็ จ
พบว่ามีหลายคนทีวางแผนงานแล้ วแต่กลับไม่สามารถบริ หารงานของตนเองให้ บรรลุตามแผนทีกําหนดขึนได้
เนืองจากจิตทีไม่อยูก่ บั ที เกิดความกระวนกระวายใจ จิตไม่สงบ ขาดสมาธิ ซึงผู้เขียนขอแนะนําว่าในระหว่างการ
ทํางานแต่ละอย่างนัน ควรคิดถึงงานชินนันอย่างเดียวทังกายและใจ จิตทีมีสมาธิจะทําให้ เกิดปั ญญาทีจะ
บริ หารงานแต่ละอย่างสําเร็ จเร็ วกว่าเวลาทีกําหนดขึน และเมือคุณทํางานสําเร็ จเชือแน่ว่าตัวคุณเองจะรู้สึกภาค
ภูมใจ รู้สึกมีความสุขกับงานแต่ละอย่างทีสําเร็ จลุลว่ งไป นอกจากนีการทํางานทีเสร็ จเร็ วกว่าตารางเวลาทีกําหนด
ขึน ย่อมทําให้ คณ
ุ มีเวลาเพิมขึนอีกทีจะพักผ่อน หรื อทํางานอืนๆ ทีต้ องการได้ เพิมขึนอีกด้ วย
Check – ความสุขเกิดขึนจากการให้ ให้ ในสิงทีผู้รับได้ รับประโยชน์จากงานของคุณ ซึงการบริ หาร
ความสุขของตนเอง ก็คือการบริ หารจิตใจของผู้อืนด้ วยเช่นกัน ดังนันตัวคุณเองจะต้ องประเมินผลงานทีทําขึนมา
ว่าผู้รับหรื อลูกค้ ามีความพึงพอใจกับผลงานแต่ละชินมากน้ อยแค่ไหน การประเมินผลงาน (Performance
Appraisal) จึงเป็ นขันตอนสําคัญทีผลักดันให้ คณ
ุ จะต้ องปรับปรุงผลงานของตัวคุณเองอยูเ่ สมอ ด้ วยการวางแผน
งานใหม่อีกสักครัง หากงานทีทําไปแล้ ว ถึงแม้ คณ
ุ ทํางานได้ สําเร็ จตามแผนทีกําหนดขึน แต่ผ้ รู ับไม่ชอบ ไม่พอใจ
คุณจะต้ องปรับเปลียนแผนงานใหม่
เพือสร้ างผลงานให้ ลกู ค้ าหรื อผู้รับของคุณเกิดความพึงพอใจทังในแง่ของ
คุณภาพและปริ มาณงานทีส่งมอบ ซึงวิธีการประเมินผลงานทีคุณสามารถทําได้ และไม่ยงุ่ ยากก็คือ การสอบถาม
และพูดคุยกับลูกค้ าของคุณว่าเขาชืนชอบในผลงานทีทํามากน้ อยแค่ไหน ทังนีคําว่า “ลูกค้ า” นันผู้เขียนไม่ได้ มอง
เพียงแค่ลกู ค้ าภายนอกอย่างเดียวเท่านัน ผู้เขียนจะมองไปถึง ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพือนร่ วมงาน คูค่ ้ า
ด้ วยเช่นกัน นอกจากการตรวจสอบจากบุคคลรอบข้ างถึงผลงานทีเกิดขึน ตัวคุณสามารถหาเวลาในการตรวจสอบ
การทํางานของตนเอง ด้ วยการประเมินผลงานทีทําได้ จริ งเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายทีได้ วางแผนไว้ ว่าทําสําเร็ จไป
ถึงระดับใดแล้ ว การหาเวลาในการประเมินตนเองไม่วา่ จะเป็ นช่วงกลางคืนของอีกวันหรื อเป็ นวันรุ่งขึน อย่างน้ อย
ๆ ตัวคุณจะได้ ทราบสาเหตุว่าอะไรเป็ นประเด็นปั ญหาทีทําให้ งานทีวางแผนไว้ ไม่ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที
กําหนดขึน
Act – การปรับเปลียนกระบวนการด้ วยการพยายามหาวิธีการให้ งานประสบความสําเร็ จ โดยการ
พิจารณาจากปั ญหาทีเกิดขึนว่าอะไรเป็ นสาเหตุของปั ญหาทีมีผลทําให้ ลกู ค้ าไม่พอใจผลงานทีส่งมอบ เพือทีว่า
คุณจะได้ หาวิธีการทําอย่างไรก็ตามในการตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า เพราะหากลูกค้ ามีความสุข คุณ
เองย่อมมีความสุขในการทํางานด้ วยเช่นกัน การสํารวจและจดบันทึกว่ามีแนวทางไหนบ้ างในการปรับเปลียนและ
พัฒนากระบวนการทํางานของคุณให้ ดีขนึ การพัฒนาผลงานของคุณ (Performance Development) จะทําให้
คุณมีการปรับปรุง และการปรับเปลียนตนเองอยูเ่ สมอ ไม่ซําซากจําเจกับวิธีการทํางานแบบเดิม ๆ เพราะความ

ซําซากทํางานแต่แบบเดิม ๆ ก็เป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้ คณ
ุ เกิดความรู้สกึ ไม่มีความสุขในการทํางาน และสําหรับ
แนวทางการพัฒนาตนเองนัน ผู้เขียนขอแนะนําให้ เริ มต้ นจากวิเคราะห์ขีดความสามารถของตนเองว่าอะไรเป็ นจุด
แข็งและจุดอ่อนทีส่งผลให้ งานไม่ประสบผลสําเร็ จ เมือทราบแล้ วว่าอะไรเป็ นจุดอ่อน ขันตอนถัดไปก็คือการหา
เครื องมือการพัฒนาจุดอ่อนทีเกิดขึน ไม่วา่ จะเป็ นการเข้ ารับการฝึ กอบรม การขอคําแนะนําจากผู้ร้ ู การอ่าน
หนังสือ และค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็ นต้ น
จากเทคนิคการบริ หารความสุขของตนเองด้ วยแนวทางของ P-D-C-A ย่อมส่งผลให้ เกิดความสบายใจ
ความเครี ยดในการทํางานลดลง ทําให้ จิตใจปลอดโปร่ง และเมือจิตมีความสุข ผลลัพธ์ทีเกิดขึนตามมาก็คือผลงาน
ซึงองค์การหลายๆ แห่งมีการกําหนดปั จจัยวัดผลลัพธ์ของงานด้ วยตัวชีวัดผลงานหลัก (Key Performance
Indicators : KPIs) ดังนันความสุขจึงกระตุ้นให้ เกิดการนําเอาขีดความสามารถทีมีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
เพือส่งผลต่อความก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน นอกจากนีแล้ วความสุขในการทํางานยังส่งผลต่อทัศนคติทางบวกต่อ
บุคคลรอบข้ าง อันนําไปสูก่ ารแสดงออกด้ วยความคิด และพฤติกรรมทีดีตอ่ บุคคลต่างๆ ซึงจะทําให้ บคุ คลรอบข้ าง
เกิดความสุขตามมาด้ วย เช่นกัน
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