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ภายใตโ้ครงการวจิยัภาพอนาคตของสถานทีท่าํงานในประเทศ
ไทยในปี 2575  

(Thailand’s Future Workplace in 2032)

ภาพอนาคต ประเทศ
ไทยใน 20 ปี
ขา้งหนา้



ประชากร 591 ลา้นคน  วยัแรงงาน 290 ลา้นคน 



ดา้นสงัคมและประชากร



การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร และ
แนวโนม้การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ

อตัราการเพิม่ของประชากรโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2493 – 2643 จําแนกตามภูมิภาค

ที่มา: United Nations, 2011b

ภาพอนาคต ประเทศไทยใน 20 ปขางหนา  ดานสังคมและประชากร 



• การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก
ประชากรไทยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้
• อายขุยัประชากรโลกเพิม่ขึน้ 
และการกา้วสูโ่ลกแหง่ผูส้งูวยั
• สงัคมไทยเป็นสงัคมผูส้งูอายุ
โดยสมบรูณ์



ภาวะความเป็นเมือง การโยกยา้ยถิ่นฐาน และ
ความเสี่ยงของสงัคมไทย
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แนวโนม้ประชากรเมืองและชนบทของไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2494 – 2593 
ที่มา: United Nations, 2011c

ภาพอนาคต ประเทศไทยใน 20 ปขางหนา  ดานสังคมและประชากร 



• การขยายตวัของความเป็นเมอืงในสงัคมไทย
• การโยกยา้ยถิน่ฐานภายในประเทศมแีนวโนม้
ลดลง แตก่ารโยกยา้ยถิน่ฐานขา้มชาตเิพิม่
สงูขึน้

• โครงสรา้งครัวเรอืนไทยมแีนวโนม้ขนาดเล็กลง
• สงัคมไทยเป็นสงัคมแหง่ความเสีย่งเพิม่ขึน้
• คณุภาพชวีติในสงัคมไทยยงัคงมปีัญหา
• สงัคมแหง่ความเสือ่มถอยทางคณุธรรม
จรยิธรรม



แนวโนม้การเปลีย่นแปลงดา้นสขุภาพของ
ประชากรไทย

• คนไทยมแีนวโนม้ป่วยและเสยีชวีติดว้ย
โรคไมต่ดิตอ่ ( NCD )เพิม่ขึน้
• จํานวนคนพกิารมแีนวโนม้เพิม่ขึน้
• แนวโนม้โรคระบาดและโรคอบุตัใิหม่
• การบาดเจ็บและอบุตัเิหตมุแีนวโนม้ลดลง
• คนไทยมแีนวโนม้ป่วยทางจติเพิม่ขึน้



พฤตกิรรมการบรโิภคไมเ่หมาะสม

การบริโภคผกัและผลไมน้อ้ย การออกกาํลงักายไม่เพียงพอ

ภาวะนํา้หนกัเกินและอว้น

การสบูบุหรี่และดื่มสรุาหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ปัญหาทางจิต (อารมณ ์) 
และการใชช้ีวติ



ลกัษณะสงัคมไทย
• สงัคมเมอืง
• สงัคมเสมอืนจรงิ
• สงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมขอ้มลูขา่วสาร
• สงัคมแหง่อาชญกรรมทีซ่บัซอ้นและ
หลากหลาย

• ความหลากหลายของวฒันธรรม



•สงัคมปัจเจกนยิม
•สงัคมวตัถนุยิม/บรโิภคนยิม
•สงัคมทีแ่สวงหาการเตมิ
เต็มในจติใจ



แนวโนม้
ประชาคมอาเซยีน
สงัคมเมอืง
สงัคมผูส้งูอายุ

กระแสเทคโนโลยใีหม่ๆ
วยั

เพศหญงิ
สขุภาพ





     เศรษฐกจิ     
การเมอืง
  สงัคม

สิง่แวดลอ้ม



ความเปลีย่นแปลง

ทีร่วดเร็วและซบัซอ้น



เศรษฐกจิการเมอืง
สงัคม/สิง่แวดลอ้ม



ปรบัตวั



ปรบัตวั ปรบัตวั



ปรบัตวั



อยูส่บาย



   มคีวามสขุ



Next Step









คดิใหม่



ดว้ยตนเอง ความชว่ยเหลอื
ของผูอ้ ืน่

ความสขุ









Change
ความเปลีย่นแปลง





พรอ้มอยูร่อดและเตบิโต

ลอยนํา้ได ้=  การอยูร่อด
งอกดว้ยตวัเอง = การเตบิโต



ความสขุ
ในทีท่ํางาน



คําถามทีอ่ยากใหค้ดิบอ่ยๆ
- คณุเชือ่ไหมวา่คนเรานา่ไวใ้จ
- คณุเชือ่ไหมวา่คนเราน ัน้ตอ้งการมคีวามรบัผดิชอบ
และความนา่เชือ่ถอื

- คณุเชือ่ไหมวา่มนษุยต์อ้งการหาความหมายในงานที่
เขาทาํ

- คณุเชือ่ไหมวา่ธรรมชาตขิองมนษุยร์กัทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่
ตา่งๆ

- คณุเชือ่ไหมวา่จรงิๆแลว้มนษุยไ์มต่อ่ตา้นตอ่การ
เปลีย่นแปลงแตจ่ะตอ่ตา้นถา้ถกูบงัคบัให้
เปลีย่นแปลง

- คณุเชือ่ไหมวา่มนษุยต์อ้งการทาํงานไมใ่ชอ่ยูอ่ยา่ง
เร ือ่ยเปื่อย



 คน 
 ทมี

1

3

4
2



ทํางานด ี มคีวามสขุ
High Performance

Happiness



 งาน?    คน? 
   ทีท่ํางาน?



 องคก์ร
 ทรัพยากรมนุษย์
 คน
 วฒันธรรมองคก์ร



1



องคก์รแหง่ความเป็นเลศิ 
 (  High performance organization )

   High trust    ความเชือ่ใจ/ความสขุ
Produce knowledge    ความรูใ้หม่
Team decisions       การทํางานเป็นทมี
Team– flow – based organization
Dynamic structure
Companies without walls
Open – book  Management
Blame – fix the process
                                       By Lawrence M. Miller 



    TEAM
- ศนูยร์วมกลุม่บคุคล 
- เป็นหน่วยงานเดยีวกนั

WORK
- ดําเนนิกจิการตามวตัถปุระสงคท์ี่
กําหนด



HUMAN RESOURCE
2



ทรัพยากรมนุษย์
 (น.) ทรัพยากรทีม่คีา่ทีม่อียูใ่นตวัของมนุษย์                  
        นับวา่เป็นทรพัยากรทีม่คีณุคา่และมเีกยีรตภิมู ิ
        ทรัพยากรทีว่า่นัน้ก็ ไดแ้ก ่ความรู ้ความสามารถ     
        ความคดิตา่งๆทีม่อียูใ่นตวัของมนุษย ์
• มนุษยแ์ตล่ะคนจะมทีรัพยากรดงักลา่ว ในระดบัทีต่า่งๆ 
บางคนมมีาก  บางคนมปีานกลาง และบางคนมนีอ้ย 
ซึง่ขึน้อยูก่บัวา่มนุษยจ์ะนําทรัพยากรเหลา่นัน้มาใช ้
อยา่งไรใหเ้กดิประโยชนแ์ละมคีณุภาพ   



ทนุมนุษยท์ีม่คีณุคา่
HUMAN CAPITAL



BBC news500 mg

5 mg
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3 คน  3 โลก
ในทีท่าํงาน

Generation Baby Boomers
( 2486-2507)

Generation X ( 2507-2524 )

Generation Y ( 2525-2543 )



อโีก ้

Yang Liu Chinese artist



ผูน้ํา

Yang Liu Chinese artist



ตรงตอ่เวลา

Yang Liu Chinese artist



การแกป้ัญหา

Yang Liu Chinese artist



การเขา้แถว

Yang Liu Chinese artist



lifestyle

Yang Liu Chinese artist



เครอืขา่ย

Yang Liu Chinese artist



สมองซกีขวาสูซ่กีซา้ย

ทกัษะ สรา้งสรรค์

Image taken from WIRED.COM 





Multi-Skills and Happiness



ชอ่งวา่งระหวา่งวยั



Generation M (20-29)
- ตอ้งมคีวามพงึพอใจในงานนัน้
- สามารถทําอะไรไดห้ลายๆอยา่ง แมเ้วลาเดยีวกนั
- ทํางานเนน้เป้าหมายมากกวา่ สถานที ่และเวลา
- เนน้การทํางานเป็นทมี ทีว่ยัใกลเ้คยีงกนั
- ชอบองคก์รแบบแนวราบ ไมซ่บัซอ้น
- องคก์รทีเ่ป็นระบบ มแีบบแผน วดัผลทีช่ดัเจน 
- เนน้สมดลุชวีติและงาน
- ชอบทีจ่ะไดใ้กลช้ดิหวัหนา้
- สนใจเทคโนโลยี

Report by  Ericsson  consumerlab 





   ปัญหา
ทศันคตใินการใช ้
ชวีติและการ
ทํางาน



ปัญหาการสือ่สาร/
ความคาดหวงัภายใน

องคก์ร



  ความเชือ่
 เชือ่ในสิง่ทีไ่มรู่ ้
 เชือ่ในสิง่ทีรู่ ้
เชือ่ในสิง่ทีค่ดิ



กบั





วฒันธรรมองคก์ร



วฒันธรรม
สิง่ทีท่ําความเจรญิงอกงามใหแ้กห่มูค่ณะ 
เชน่ วฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแตง่กาย    

วถิชีวีติของหมูค่ณะ 
เชน่ วฒันธรรมพืน้บา้น วฒันธรรมชาวเขา



Good  Relationship
 









รูจ้ักกนั
เขา้ใจกนั

เป็นพวกเดยีวกนั



ความสมดลุของการอยูร่ว่มกนั



HAPPY 8





 สขุภาพดี
มสีขุภาพแข็งแรงทัง้กายและใจ

 รูจ้กัใชช้วีติ
 รูจ้กักนิ

 รูจ้กันอน
 ชวีมีสีขุ





รูจ้ักใชช้วีติ



รูจ้ักกนิ 
กนิแลว้รอด



รูจ้กัใชช้วีติ
 รูจ้กักนิ

 รูจ้กันอน
 ชวีมีสีขุ



นํา้ใจงาม(ใจด)ี
มนีํ้าใจเอือ้อาทร
ตอ่กนัและกนั



ตา่งเผา่พนัธุเ์พราะหนา้ที?่

ความรัก นํ้าใจ



    ชว่ยเหลอืแบง่ปนัอยา่งเหมาะสม

ลกูพี่
ลกูนอ้ง

งาน



ผอ่นคลาย



ตอ้งรูจ้กับรหิารจดัการสิง่ทีเ่รยีกวา่



ความเครยีด



แคห่วัเราะกล็ดความทกุขใ์จได ้

คลาย



 หาความรู ้
การศกึษาหาความรูพ้ัฒนาตนเองตลอดเวลา
จากแหลง่ตา่งๆนําไปสูก่ารเป็นมอือาชพี
และความมัน่คงกา้วหนา้ในการทํางาน
เรยีนเพือ่รูม้ปีัญญา กา้วหนา้ในชวีติ  



มอือาชพี
      มคีวามรูใ้นงาน
    มคีวามรบัผดิชอบ
    พฒันาตนเองตอ่เนือ่ง
    มรีะเบยีบวนิยัตรงตอ่เวลา
    สอนคนอืน่ไดใ้นงานทีต่นรู(้คร)ู



คณุธรรม
   คนด ีมคีณุธรรม  มคีวาม

ซือ่สตัย์
นําความสขุสูอ่งคก์ร



ธรรมะของการทาํงานเป็นทมี

ความละอายและเกรง
กลวัตอ่การคดิกระทาํ

 ( เอาใจเขามาใสใ่จเรา ) 





สงัคมเมอืง ทกุอยา่ง
ใชเ้งนิแลกมา แลว้
วนันีรู้ไ้หมวา่ใช ้
อยา่งไรใหร้อด



ทีม่าของรายได้
- ผลติ/หาสนิคา้มาขาย
- หางานทาํ
- ทรพัยจ์ากมรดก
- รบัของขวญั
- แตง่งาน
- สวสัดกิารจากรฐั
- ขโมย/โกง
  revolutionary wealth  ; Alvin&Heidi  Toffler





มคีรอบครัวทีด่ี



มสีงัคมดี
ในทีท่ํางานและพักอาศยั 



Happy  Society
Happy Body

Happy   Money
Happy  SoulHappy  Brain

Happy  Relax

Happy  Heart
Happy  Family

กจิกรรมเดยีวหลาย
ความสขุ



Happy Body

Happy Heart

Happy Relax

Happy Brain

Happy Soul

Happy M
oney

Happy Fam
ily

Happy Society

 วฒันธรรมองคก์รแหง่ความสขุ



Happy Body

Happy Heart

Happy Relax

Happy Brain

Happy Soul

Happy M
oney

Happy Fam
ily

Happy Society

ความสขุแปดประการ



Happy Body

Happy Heart

Happy Relax

Happy Brain

Happy Soul

Happy M
oney

Happy Fam
ily

Happy Society

ความสขุแปดประการ



ความสขุของคน
          สขุภาพดดีแูลตนเอง
    มนีํา้ใจชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่
    ไมเ่ครยีด มองโลกแงด่ ี
    มหีริ ิโอตปัปะ คณุธรรม กตญัญู
    บรหิารการเงนิตนเองได้
    มกีารเรยีนรูเ้ป็นมอือาชพีในงานตนเอง
    รกัและดแูลครอบครวัได้
    รกัและดแูลสงัคม/องคก์รได้
    



Heart of Change

SEE เห็น

FEEL รูส้กึ
CHANGE เปลีย่น

                         John P. Kotter



  งาน    คน
   ทีท่ํางาน



การทํางานดว้ยความสขุ   
1.ทํางานได ้
2. ใชช้วีติได ้

3.อยูใ่นทีท่ํางานได ้



พรอ้ม
สรา้งงาน
รว่มกนั



Happy

WWW.HAPPY8WORKPLACE.COM


