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คำ�นิยม
	 สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	โดยสำานักสง่เสรมิสขุภาวะ
องคก์ร	มนีโยบายสนับสนนุการสรา้งองคก์รสขุภาวะ	ทีเ่นน้การสรา้งสขุ	๘	ประการ	(Happy 
Workplace)	 เน้นกิจกรรมสร้างสุข	๘	ประการ	 	 ได้แก่	 	 /	Happy	Body	 (สุขภาพดี)	 /	
Happy	Heart	(นำ้าใจงาม)	/	Happy	Society	(สังคมดี)		/		Happy	Relax	(ผ่อนคลาย)		/	
Happy	Brain	(หาความรู้)	/	Happy	Soul	(ทางสงบ)		/		Happy	Money	(ปลอดหนี้)	/	และ	
Happy	Family	(ครอบครัวดี)			เป็นองค์กรที่เห็นคุณค่าในการพัฒนา	“องค์กรสุขภาวะ” 
ที่เน้นการสร้าง	“คน”	และ	“องค์กร”	ให้มีความสุข	และยั่งยืน	และส่งผลให้ผลประกอบ
การขององคก์รดขีึน้เพือ่สรา้งใหค้นและองคก์รมคีวามสขุอย่างย่ังยืน	โดยมีมลูนิธหิวัใจอาสา
และศนูยค์ณุธรรมดำาเนนิโครงการ	Happy	heart	to	happy	society	ตามนโยบายดังกล่าว
มาก่อนหน้านี้	ซึ่งมีองค์กรภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมกว่า	400	องค์กร

	 เมื่อเกิดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 1	 ข้ึน	 ซ่ึงแผนน้ีมีนโยบาย						
ส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม	มีบทบาทส่งเสริมคุณธรรมคนใน
องค์กรและสังคม	 โดยเฉพาะคุณธรรม	 พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	ศูนย์คุณธรรม	และมูลนิธิหัวใจอาสา	มีความเห็น
รว่มกันวา่ควรยกระดบังานสง่เสรมิองคก์รสขุภาวะไปสูก่ารเปน็องคก์รคณุธรรมในภาคธรุกิจ	
ใหส้อดคล้องกบัยทุธศาสตรช์าต	ิแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรม	และเป้าหมายการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยนื	Sustainable	Development	Goal	(SDG)	จงึรว่มกนัพฒันาโครงการส่งเสรมิองคก์ร
สุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม	โดยมี	สสส.	จะสนับสนุนงบประมาณ
ดำาเนินโครงการ	 สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน	 ภายใต้ระยะเวลา					
ดำาเนินการ	2	ปี	

	 การคน้หาความรู	้และรปูแบบองคก์รธรุกจิทีส่ง่เสรมิคณุธรรม	เปน็หนึง่ในกจิกรรม
ของแผนงานโครงการ	ที่จะรวบรวมองค์ความรู้จากการปฏิบัติขององค์กรต่างๆ	 เพื่อนำาไป
เป็นแนวทางในการขยายผล	ที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทในอนาคต	หวังว่า	รูปธรรมที่ได้มา
ในครั้งนี้	จะเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆ	และเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ	ที่
เน้นมิติด้านความดี	เป็นฐานของการพัฒนาในระยะต่อไป

นายแพทย์ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์

ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมสุขภาวะองค์กร  
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ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม

คำ�นิยม
	 ศนูยค์ณุธรรม	พจิารณาเหน็ความสำาคญัในการพฒันาองคก์รคณุธรรมในภาคธรุกจิ
เอกชน	ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2559	–	2564		ซึ่งมี
การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมหลักของชาติ	4	ประการ	ประกอบด้วย	“พอเพียง	วินัย	สุจริต		
จติอาสา”	ได้คน้พบว่า	กลุม่เปา้หมายทีเ่ปน็ภาคสว่นสำาคญั	ท่ียงัขาดการสง่เสรมิในปจัจบุนั	
คือ	 ภาคส่วนทางธุรกิจเอกชน	 ซึ่งยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง	 แต่กับเป็นภาคส่วนที่มี
ขนาดใหญ่	มคีนเกีย่วขอ้งท้ังการผลติและการตลาดเปน็จำานวนมาก	เกีย่วขอ้งกบัคนทัง้สงัคม	
ทั้งผู้ซื้อ	ผู้ขาย	และคนในองค์กรทุกระดับ	ทั้งนี้	เนื่องจากปัจจุบัน	สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
และซับซ้อนมากขึ้น	 ประชาชนคนไทย	 กลุ่มวัยทำางาน	 จำานวนมากมีความสัมพันธ์กันใน
ระบบองค์กรในสถานท่ีทำางาน	 และเป็นสมาชิกองค์กรในรูปแบบต่างๆ	 ซ่ึงมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิต	ค่านิยม	รวมถึงการมีคุณธรรมของคนในองค์กร		

	 ศนูยคุ์ณธรรม	สำานักงานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสุขภาพ	(สสส.)	และมูลนิธิ
หวัใจอาสา	ไดเ้ลง็ถงึความสำาคญัทีจ่ะยกระดบัองคก์รสขุภาวะ	(Happy	Workplace)	สูก่าร
เปน็องคก์รคณุธรรม	โดยนอ้มนำาหลกัคณุธรรม	4	ประการ	ไปสูก่ารสง่เสรมิ	ปฏบิตัใินองคก์ร		
ซ่ึงจะทำาให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ	 มีความเข้มข้นในมิติด้านการพัฒนา	 Happy	 8	 ได้
อยา่งดยีิง่	ดงันัน้	จงึได้พฒันาโครงการความรว่มมอืรว่มกัน	เพือ่ยกระดับองคก์รสุขภาวะขับ
เคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม	มุ่งให้บริษัทเอกชน	โรงงานต่างๆ	เป็นองค์กร	ที่เป็นฐานสำาคัญใน
การพฒันาคนด	ีองคก์รเขม้แขง็	มีประสทิธภิาพในกระบวนการทำางาน	เพือ่ผลประกอบการ
ทีด่ขีึน้	มภีาพลกัษณด์ขีึน้	พนกังานมคีวามสขุ	และเตบิโตกา้วหน้า	พรอ้มกบัเสรมิสร้างสังคม
ไทยเป็นสังคมที่ดี	มีคุณธรรมต่อไป	

	 เชือ่ไดว้า่	รปูธรรมดีๆ	ทีไ่ดค้้นพบ	และจดัการความรูค้รัง้นี	้จะเปน็แนวทางใหอ้งคก์ร
ต่างๆ	ได้เห็นว่า	การสร้างคนดี	ด้วยทุนความดี	ที่เหมาะสมกับบริบทตนเองนั้นทำาได้ง่าย	ไม่
ยาก	ซึง่ถ้าภาคเอกชน	ไดเ้หน็แนวทางเชน่นีแ้ลว้	กจ็ะเปน็พลงัสำาคญั	ในการขบัเคลือ่นสงัคม
ไทยสู่สังคมคุณธรรม	 เพื่อให้สังคมไทยเกิดสันติสุข	 และก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	
และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติแล้วนั้น	

	 ขอขอบคุณทีมงานโครงการ	 ที่ได้ลงมือศึกษา	 สัมภาษณ์จากองค์กรต้นแบบ	 และ
เขียนองค์ความรู้ชุดนี้จนสำาเร็จด้วยดี	 หวังว่าจะเป็นสื่อท่ีดี	 ประกอบการรณรงค์ส่งเสริม
องค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมในระยะต่อไป



	 มลูนธิหิวัใจอาสา	ศนูยค์ณุธรรม	(องคก์ารมหาชน)	และสำานกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ได้เล็งถึงความสำาคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ	(Happy	
Workplace)	 	สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม	 โดยน้อมนำาคุณธรรมหลัก	4	ประการ	 ไปสู่การ			
ส่งเสริมปฏิบัติในองค์กร	 	 ซึ่งจะทำาให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ	 มีความเข้มข้นในมิติของ
การส่งเสริมด้าน	Happy	Heart,	Happy	Soul	และ	Happy	Society	ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น						
ดังนั้น	จึงได้พัฒนาโครงการความร่วมมือร่วมกัน	เพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะขับเคลื่อนสู่
องค์กรคณุธรรม	มุง่ใหอ้งคก์รภาคธรุกจิเอกชนเปน็ฐานสำาคญัในการพฒันาคนด	ีคนเกง่		ซึง่
จะส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง	มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำางาน	

	 เพื่อให้มีกรอบในการทำางานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำาแนวทางดังกล่าวไป
ใช้ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น	 คณะทำางานจึงได้ศึกษาองค์			
ความรูต่้าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวขอ้ง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคค์วามรูท่ี้ผา่นการพฒันามาแลว้จากองคก์ร
สุขภาวะต้นแบบต่าง	 ๆ	 เพ่ือนำาองค์ความรู้ดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นบทเรียนสำาหรับการ
ดำาเนินงานของโครงการ		โดยถอดบทเรียนองค์กรที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมหลัก	4	
ประการ	จำานวน	20	องค์กร	ซึ่งแต่ละองค์กรมีคุณธรรมหลักที่โดดเด่นแตกต่างกันไปตาม
บริบทขององค์กร

	 หนังสือ	 “องค์ความรู้ 20 องค๋์กรต้นแบบคุณธรรม”	 เป็นส่วนหนึ่งขององค์								
ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่
องค์กรคุณธรรม	เพื่อให้เกิดผลการดำาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมหลักทั้ง	4	ประการ	ควบคู่
กันไปกับการพัฒนาธุรกิจ	 ซึ่งอาจจะมีด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาในบางองค์กร	ทั้งนี้
ขึน้อยูก่บับรบิทและความตอ้งการของแตล่ะองคก์ร	โดยคณะทำางานได้มกีารรวบรวมแนวคดิ	
ประสบการณ์	และผลสำาเรจ็ของแตล่ะองคก์ร	เพ่ือเป็นทนุทางปญัญาใหก้บัองคก์รภาคธรุกจิ
ที่สนใจได้เรียนรู้	 และถือเป็นแนวปฏิบัติอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างย่ังยืน							
ต่อไป	

กรรชิต  สุขใจมิตร

ผู้อำานวยการมูลนิธิหัวใจอาสา
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	 บริษัท	เอจีซี	(AGC	Group)	ประเทศไทย	 119
	 บริษัท	ชัยบูรณ์	บราเดอร์ส	จำากัด	 125
	 บริษัท	ริกิ	การ์เม้นส์	จำากัด	 131

	 บริษัท	บาธรูมดีไซน์	จำากัด	 137

บทสังเคร�ะห์	 142
บรรณ�นุกรม	 149



บทนำ�

 ชว่งระยะเวลาทีผ่า่นมา	ประเทศไทยไดใ้ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการ

พัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ	รวมทั้งการพัฒนาประเทศที่จะมุ่งไปสู่ไทยแลนด์	4.0	เพื่อความมั่นคง	มั่งคั่ง	และ

ยังยืนของประเทศ	 แต่การจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้นั้นจำาเป็นต้องอาศัยองค์

ประกอบต่าง	 ๆ	 ในการสนับสนุน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายและพลังการขับเคลื่อนการพัฒนา

ทกุดา้น	การพฒันาคนทีส่มดลุจะตอ้งใหค้นมทีัง้ความด	ีความสามารถ	และความสขุ	ซึง่เปน็

สิ่งท่ีจำาเป็นสำาหรับสังคมไทยในปัจจุบันอย่างมาก	 ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรจึงตระหนักใน

ความรับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมให้คนเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	ซึ่งจะเป็นกำาลัง

สำาคัญในการสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ

	 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2559	–	2564		ซึ่งมี

การรณรงคส์ง่เสรมิคณุธรรมหลกัของชาต	ิ4	ประการ	ประกอบดว้ย	“พอเพยีง		วนิยั	สจุรติ		

จติอาสา”		และพบวา่ในปจัจบุนัมอีงคก์รธรุกิจเอกชนหลายองคก์ร	ซึง่เคยเขา้รว่มขบัเคลือ่น

เป็นองค์กรแห่งความสุข(Happy	Workplace)	ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา	 “คน”	 และ	

“องค์กร”	 ให้เป็นองค์กรความสุข	 ผ่านกระบวนสร้างสุขตามแนว	Happy	 8	Menu	 จน

สามารถพัฒนาเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ	 และบางองค์กรสามารถยกระดับเป็นศูนย์					

เรยีนรูด้้าน	Happy	Workplace	ซึง่เม่ือพจิารณากระบวนการสร้างสขุตามแนวทาง	Happy	

ปฐมบท	“องค์คว�มรู้	20	องค์กร	ต้นแบบคุณธรรม”



8	Menu	 แล้วพบว่า	 เนื้อหาสาระสำาคัญมีความสอดคล้องกับคุณธรรมหลักของชาติ	 4	

ประการ	นั่นก็คือ	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

ฉบับที่	1	พ.ศ.	2559	–	2564

	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ

มหาชน)	และ	มลูนิธหิวัใจอาสา	ไดเ้ลง็ถงึความสำาคญัทีจ่ะยกระดบัองคก์รสขุภาวะ	(Happy	

Workplace)	 สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม	 โดยน้อมนำาหลักคุณธรรม	 4	 ประการ	 ไปสู่การ					

ส่งเสริม	 ปฏิบัติในองค์กร	 ซึ่งจะทำาให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ	มีความเข้มข้นในมิติด้าน

การพัฒนา	Happy	8	Menu	ได้อย่างดียิ่ง	ดังนั้น	จึงได้พัฒนาโครงการเพื่อยกระดับองค์กร

สุขภาวะขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม	มุ่งให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนเป็นฐานสำาคัญในการ

พัฒนาคนดี	 คนเก่ง	 ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีเข้มแข็ง	มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำางาน	

เพือ่ผลประกอบการทีด่ขีึน้	มีภาพลกัษณ์ดขีึน้	พนกังานมคีวามสขุ	และเติบโตกา้วหน้า	พรอ้ม

กับเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม

	 แตอ่ยา่งไรกต็าม	การออกแบบกระบวนการพัฒนาใหเ้กดิเปน็รปูธรรมและนำาไปใช้

ขบัเคลือ่นเพือ่สรา้งสงัคมไทยเปน็สงัคมทีม่คีณุธรรมไดน้ั้น	คณะทำางานจำาเปน็จะต้องศกึษา

องค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่ผ่านการพัฒนามาแล้วจาก

องค์กรสขุภาวะตน้แบบตา่ง	ๆ 	เพือ่นำาองคค์วามรูด้งักลา่วมาสงัเคราะหเ์ปน็บทเรยีนสำาหรบั

การดำาเนินงานของโครงการ	 โดยคณะทำางานได้พิจารณาคัดเลือกถอดบทเรียนองค์กรท่ีมี

กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมหลัก	4	ประการ	จำานวน	20	องค์กร	ซึ่งแต่ละองค์กรอาจจะ

มีคุณธรรมหลักที่โดดเด่นประการใดประการหนึ่ง	 เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการจัดทำาชุด

ความรู้ครั้งนี้	



บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

ถอดรหัสองค์กรคุณธรรมด้วยวิถี	

> > > > > > > > > > >

“ฅนสมบูรณ์”
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 บรษิทั	สมบรูณ	์แอด๊วานซ	์เทคโนโลย	ีจำากดั	(มหาชน)	เปน็องค์กรทีม่ธีรุกจิ

จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ดำาเนินธุรกิจมาเป็นเวลา	 56	 ปี	

ปัจจุบันมีพนักงานจำานวน	 2,400	 คน	 และมีบริษัทย่อยเรียกรวมกันว่า	“บริษัทใน

กลุ่มสมบูรณ์”	 ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	 และ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร	การดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	

มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า	โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย	 โดยแต่ละบริษัทจะดำาเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจขององค์กร	 ซ่ึง

ประกอบด้วย	3	หน่วยธุรกิจหลัก	ดังนี้	

 หน่วยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีการผลิตทุบขึ้นรูปเหล็ก	 (Forging)	 และกลึง	

(Machining)		มีบริษัทย่อยคือ

	 1.	 บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	(SAT)	เป็นบริษัท

แม่ในกลุ่มสมบูรณ์	สำานักงานใหญ่	ตั้งอยู่เลขที่	129	ถ.บางนา-ตราด	กม.

15	ต.บางโฉลง	อ.บางพล	ีจ.สมทุรปราการ	ผลติเพลาขา้งสำาหรบัรถกระบะ

และบรรทุกเป็นหลัก

	 2.	 บริษัท	สมบูรณ์	ฟอร์จจิ้ง	 เทคโนโลยี	จำากัด	 (SFT)	ผลิตชิ้นส่วนงานทุบ	

ขึ้นรูปเหล็กทั่วไป

	 หนว่ยธรุกจิทีม่เีทคโนโลยกีารผลิตขดเหล็กร้อนและเยน็	ดดัและมว้นเหล็ก

ร้อน	มีบริษัทในรูปแบบบริษัทร่วมทุน	คือ

	 3.	 บริษัท	 สมบูรณ์มูเบียออโตโมทีฟ	 จำากัด	 (MSA)	 ผลิตชิ้นส่วนในกลุ่ม						

สปริงขด	แหนบและเหล็กกันโคลงเป็นหลัก
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 หน่วยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีการผลิตหล่อเหล็ก	 (Iron	 Casting)	 กลึงและ	

(Machining)	มีบริษัทย่อยคือ

	 4.	 บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำากัด	(SBM)	ผลิตชิ้นส่วน

งานกลึงหลากหลาย

	 5.		บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จำากัด(ICP)	ผลิตชิ้นส่วนงาน

หล่อเหล็กและงานกลึงหลากหลายเช่น	จานเบรก	และ	ดรัมเบรก

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร “3 สมบูรณ์ กับความสมดุลที่ยั่งยืน”

“ก�รพัฒน�ที่สมดุลภ�ยใต้กงล้อก�รพัฒน�	3	มิติคือ	
คว�มดี		คว�มส�ม�รถ	และคว�มสุข		

คว�มดีเป็นฐ�นของก�รพัฒน�ที่จะนำ�ไปสู่คว�มสุข	คว�มร่มเย็น	
คว�มยั่งยืน	เป็นฐ�นให้เกิดคว�มส�ม�รถ

ที่จะใช้ไปในท�งที่ถูกต้องดีง�ม	คว�มส�ม�รถที่ดีง�ม	ก็จะสร้�ง
คว�มสำ�เร็จให้เกิดขึ้นและเป็นคว�มสำ�เร็จ

ที่เป็นประโยชน์สุขร่วมกันของสังคม	ตั้งแต่จุดเล็กที่สุดไปถึง
สังคมใหญ่ของประเทศ”

(คำ�กล่�ว:	อ�จ�รย์ไพบูลย์		วัฒนศิริธรรม)

	 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	 มีปรัชญาการพัฒนาที่ครบองค์ประกอบทั้งสามด้าน

อยา่งสอดคลอ้ง	และเปน็ไปตามแนวทางที	่		คณะกรรมการสง่เสรมิคุณธรรมแหง่ชาติ	

ตอ้งการใหเ้กดิขึน้กบัองคก์รตา่งๆ	ในสงัคมปจัจบุนั	โดยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	เร่ิม

ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งบริษัทโดยคุณสมบูรณ์	กิตะพาณิชย์	ตั้งแต่ปีพ.ศ.2505	จนถึงปัจจุบัน	

บรษิทัในกลุม่สมบรูณย์งัคงมุ่งม่ันท่ีจะเตบิโตอยา่งยัง่ยนื	เนน้การสรา้งผลกำาไรภายใต้

การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า	และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
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ซึง่หลกัการทัง้หมดนีไ้ดร้บัการสบืทอดและสง่ตอ่มาตัง้แต่รุ่นคุณสมบรูณ	์กติะพาณชิย	์

จนถึงทายาทรุ่นปัจจุบัน	ซึ่งท่านได้ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรม	ความกตัญญู	ซื่อสัตย์	

ขยันและอดทน	 เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตและการดำาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ					

ตอ่สงัคม	จนกอ่เกดิเปน็โครงการตา่งๆ	มากมายทีเ่ปน็ประโยชนแ์กสั่งคมและประเทศ

ชาต	ิทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื	บรษิทัในกลุม่สมบรูณ	์	ไดด้ำาเนนิธรุกจิภายใต้หลัก	“3 สมบรูณ ์

สร้างสมดุล” คือ ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ เน้นพนักงานเป็น

ศนูยก์ลางในการพฒันา	โดยน้อมนำาศาสตร์พระราชามาปรบัใชต้ามบรบิทขององคก์ร	

จึงเป็นที่มาของปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ	และเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

•	 ฅนสมบูรณ์	คือ	สร้�งคุณค่�ต่อตนเอง	
องค์กร	และสังคม

•	 ธุรกิจสมบูรณ์	คือ	สร้�งมูลค่�	ตอบ
สนอง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	 ชุมชนสมบูรณ์	คือ	สร้�งโอก�สเพื่อ
สังคมที่เข้มแข็ง

“ที่เร�เอ�	ฅนสมบูรณ์ขึ้นก่อน	ก็เพร�ะทุกสิ่งทุกอย่�งเกิดจ�กคน	

ถ้�คนเร�ไม่ดี	ไม่เก่ง	ไม่สมบูรณ์	

ธุรกิจสมบูรณ์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้	ชุมชนสมบูรณ์ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน”
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	 องค์ประกอบการพัฒนาท้ัง	 3	 สมบูรณ์สร้างสมดุล	 ของปรัชญาการดำาเนิน

ธรุกจิ	เปน็ไปอยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาทีส่มดุลภายใต้กงล้อการพฒันา	3	มติิ

ของอาจารย์ไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม	 ได้เคยให้ไว้คือ	ฅนสมบูรณ์ เป็นมิติของความดี	

การสร้างคุณค่า	ธุรกิจสมบูรณ	์ เป็นมิติของความสามารถที่นำามาสู่การสร้างผลกำาไร

หรอืผลตอบแทนตอ่ผูร้ว่มทุนอยา่งมคีณุธรรม	และ	ชมุชนสมบรูณ ์เปน็มติิของความ

สขุ	เปน็ประโยชนส์ขุรว่มกนักบัชมุชนและสงัคมและประเทศชาติ		ทัง้สามส่วนนีก้เ็ปน็

หลักการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า	 “ไตรสิกขา”	 คือ	 ศีล	 สมาธิ	

และปัญญา	 	ซึ่งเป็นชื่อย่อของมรรคมีองค์	 8	 เป็นทางที่จะนำาไปสู่ความสุขและสันติ	

เมื่อจำาแนกมรรคมีองค์	8	ออกเป็นหมวดๆ	3	หมวด	จะเป็นดังนี้	

 หมวดศีล	 คือ	 ความดี	 ตรงกับความเป็นคนท่ีสมบูรณ์	 ประกอบด้วย															

สัมมาวาจา	การพูดจาชอบ	สัมมากัมมันตะ	การทำาการงานชอบ	และ		สัมมาอาชีวะ	

การเลี้ยงชีวิตชอบ

 หมวดสมาธิ	 คือ	 ความสุข	 หรือประโยชน์สุขของการเป็นชุมชนสมบูรณ์	

ประกอบด้วย	สัมมาวายามะ	ความเพียรชอบ	สัมมาสติ	ความระลึกชอบ	และสัมมา

สมาธ	ิความตัง้ใจมัน่ชอบ	ในสิง่ทีค่วรทำาและเปน็ความถกูตอ้งดงีามตอ่ชมุชนและสังคม	

ประเทศชาติ	

 หมวดปัญญา	คือ	ความสามารถหรือการประกอบธุรกิจที่สำาเร็จ	สมบูรณ์	ซึ่ง

ต้องประกอบด้วย	สัมมาทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	และสัมมาสังกัปปะ	ความดำาริชอบ

	 ดังนั้น	ไตรสิกขาคือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เป็นชื่อย่อของมรรคมีองค์	8	จึงเป็น

ฐานของการพัฒนาทีส่มบรูณ	์เปน็การพฒันาทีส่มดลุของโลก	แม้คำาศัพทท์ีก่ล่าวเรยีก

จะต่างกันไปตามยุคสมัยแต่แก่นแท้ของการ

พัฒนาที่สมดุลนั้น	ยังต้องประกอบด้วยความดี	

(ศีล)	 ความสามารถ	 (ปัญญา)	 และความสุข	

(สมาธิ)	อยู่เช่นนั้นเอง	
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 หลักการ	“3	สมบูรณ์สร้างสมดุล”	ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	และลงลึกไป
ถึงพนักงานในทุกระดับ	 เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่มีกระบวน
สำาคญั	คอืเร่ืองของการพัฒนาคน	เพราะเชือ่วา่การหล่อหลอม	อบรม	บม่เพาะ	พฒันา
คนใหเ้ปน็คนดนีัน้เปน็จดุเร่ิมต้นท่ีสำาคญัของความดท้ัีงหมด	ซ่ึงถอืเปน็กระดุมเมด็แรก	
เนื่องจากการเป็นคนดีเป็นเรื่องของจิตสำานึก	 แต่การเป็นคนเก่งเป็นส่ิงที่สร้างได้จาก
การพัฒนาวิชาชีพในการทำางาน	 และเมื่อเป็นคนเก่งแล้วก็ต้องสร้างจิตสำานึกให้เป็น
คนดียิ่งๆ	 ขึ้นไปด้วย	 โดยการเอาความเก่งของตัวเองส่งต่อให้เพื่อนร่วมงาน	องค์กร	
และสังคม	เช่น	การสอนงานให้กับเพื่อนพนักงานรุ่นใหม่	การให้ความรู้แก่ชุมชน	การ
ช่วยเหลือชุมชมและสังคม	 การแสดงออกลักษณะนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านฅน
สมบูรณ์	ในความหมายของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

กระบวนการดำาเนินงานขององค์กร

 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	 ได้ดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพของบุคลากรทัง้เรือ่งความเชีย่วชาญในงานและด้านคุณธรรม	ผ่านการจดัทำา
แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน	Sustainability	Development	Roadmap	(ระยะ	5	
ป)ี	โดยกำาหนดเปา้หมายและตวัชีว้ดัตามกรอบยทุธศาสตร	์3	สมบรูณส์รา้งสมดลุ	และ
มกีารตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาให้
เกิดนวัตกรรมใหม่	 เพื่อสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่ส่งผล	

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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	 เชน่	โครงการโรงเรยีนในโรงงาน	โครงการพฒันา

ชา่งเทคนิค	โครงการชา้งเผือก	โครงการข้าราชการ

พันธ์ุใหม่	 โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ	

โครงการเตรียมความพร้อมพนักงานก่อนวัย

เกษียณ	 โครงการทุนพัฒนาบ้านเกิด	 เป็นต้น	

นอกจากนี้ได้มีการจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้		

(Somboon	Learning	Academy)	และพัฒนาหลักสูตรอบรม

ภายใน	 ครอบคลุมตั้งแต่พ้ืนฐานและหลักสูตรเฉพาะทางตามสายอาชีพ	 เพื่อหล่อ

หลอมและพัฒนาศักยภาพพนักงานไปในทิศทางเดียวกัน

โมเดลเชื่อมโยงหลักคิดของสมบูรณ์กรุ๊ปจากงานวิจัย

หมายเหตุ	:	ภาพประกอบจากการผลงานวิจัยของคุณภานินี	นิมากร
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บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

	 	 	 องค์กรแหง่นี	้ถอืวา่เปน็อกีหนึง่องค์กรทีม่แีนวทางการดำาเนนิธรุกจิ

ที่น่าสนใจ	 ในด้านการพัฒนาคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง	 ซึ่งเป็นส่ิงที่จำาเป็นสำาหรับ

สังคมไทยในปัจจุบันอย่างมาก	หากจะเปรียบไปแล้ว	การพัฒนาคนก็เหมือนกับการ

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท	 ไม่ว่าเหล็กกล้าจะมาจากแหล่งไหน	 มีรูปร่างเป็น

อย่างไรก็ตาม	 ต้องผ่านกระบวนการหลอมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนสูง	 เพื่อขึ้นรูป

ตามแบบทีไ่ดก้ำาหนดไว	้เม่ือไดต้ามแบบท่ีตอ้งการแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการตกแต่ง

ใหส้วยงาม	และตรวจสอบตามมาตรฐานคณุภาพ	เพือ่ใหแ้นใ่จวา่สินค้ามีคุณภาพครบ

ถ้วนตามที่ต้องการก่อนส่งออกไปสู่มือลูกค้า	ลูกค้าเองก็ย่อมพึงพอใจเมื่อได้รับของดี

มีคุณภาพ	 เช่นเดียวกัน	 ฅนของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	 ก็ต้องผ่านกระบวนการ									

หล่อหลอม	 อบรมบ่มเพาะพัฒนา	 จนกลายเป็นคนดีและคนเก่งตามเป้าหมายของ

องค์กร	 ซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ	 ให้กลายเป็นธุรกิจ

สมบูรณ์	ความสมบูรณ์ทั้งสองส่วนนี้ได้ส่งต่อสู่ชุมชนสมบูรณ์	ในรูปแบบของการช่วย

เหลือ	แบ่งปัน	ส่งเสริมชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ	เป็นการพัฒนาที่สมดุล	บนพื้นฐาน

คุณธรรม	 หนึ่งในแบบอย่างขององค์กรธุรกิจที่ส่งเสริมคุณธรรม	ที่เข้าร่วมโครงการ			

ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
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บริษัท เจ.เอช.อุตส�หกรรม จำ�กัด

“ขับเคลื่อนธุรกิจ	ด้วยพลังแห่งสติ	

ต�มวิถีศ�สตร์พระร�ช�”
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รู้จักกับ	บริษัท	เจ.เอช.อุตส�หกรรม	จำ�กัด

	 บริษัท	 เจ.เอช.อุตสาหกรรม	 จำากัด	 ก่อตั้งขึ้น	 พ.ศ.	 2539	ณ	 ตำาบลโคกสูง	

อำาเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายกระสอบพลาสติกทอ

สานและกระสอบเคลือบลามิเนต	ลูกค้าหลักได้แก่	โรงสีข้าว	โรงงานนำ้าตาล	โรงงาน

อาหารสัตว์	 โรงงานแป้งหมักขนมจีน	 โรงงานแป้งมันสำาปะหลัง	 เป็นต้น	 มีลูกค้า

ประมาณ	300	ราย	ครอบคลุมกว่า	40	จังหวัด	บริษัทดำาเนินกิจการโดย	คุณวิบูลย์

และคุณวิภาภรณ์	 เกียรติอำานวย	จากจุดเริ่มต้นที่มีเครื่องจักร	12	 เครื่องมีกำาลังการ

ผลติเพียง	600,000	ใบตอ่เดอืน	ตอ่มาบรษิทัฯ	ไดพ้ฒันาปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรใหท้นั

สมัยยิ่งขึ้นและขยายกำาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง	จนปัจจุบันมีเครื่องจักร	93	 เครื่อง	

มีกำาลังการผลิต	3.5	ล้านใบต่อเดือน	และได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO	9001	มี

พนักงานปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทเกือบ	 400	 คน	พนักงานทำางาน	 2	 กะ	 กะละ	 12	

ชัว่โมง	เปดิเครือ่งทำางานทกุวนั	ไมไ่ดห้ยดุ		พนกังานต้องผลัดกนัหยดุ	ด้วยเหตุนีบ้ริษัท

จึงได้เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาทำาแทนการทำางานของคน		 เพราะที่ผ่านมาได้

ประสบปัญหาเรื่องคนทำางานค่อนข้างมาก	ทำาให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
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นโยบายแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 บริษทั	เจ.เอช.อตุสาหกรรม	จำากดั	ไดเ้นน้การนำาเทคโนโลยเีขา้มาทำาแทนการ

ทำางานของคน	 ช่วงท่ีผ่านมาบริษัทได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น	 จึงมีความจำาเป็นต้องใช้

แรงงานคนเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย	แตด่ว้ยคนท่ีเข้ามาทำางานนัน้มคีวามแตกตา่งหลาก

หลาย	ทำาให้เกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขตลอดเวลา	บริษัทจึงได้พยายามจำากัดจำานวนของ

คนทำางาน	แลว้ใชเ้ทคโนโลยเีข้ามาทดแทนการทำางานของคนในบางขัน้ตอนทีส่ามารถ

ทำาได้

 อยา่งไรกต็ามบริษทักย็งัจำาเปน็ตอ้งจา้งคนเพือ่มาคอยควบคมุการทำางานของ
เคร่ืองจักรอีกขั้นหน่ึง	 ที่ผ่านมาบริษัทได้นำาแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข	
(Happy	Workplace)	เปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการบรหิารคน	โดยใหค้วามสำาคัญต่อ
การสร้างสุขด้วยสติในการทำางาน	หรือ	Mindfulness	in	Organization	(MIO)  
เป็นพิเศษ	 นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า	 (Customer					
Relationship	Management)	และมุ่งเน้นกิจกรรม	ส่งเสริม	สนับสนุน	ช่วยเหลือ
ชุมชน/สังคม	 ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะ	 วัฒนธรรมประเพณี	 บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนา
องค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักรและศักยภาพของมนุษย์	 ภายใต้หลัก
คุณธรรมและจรยิธรรม	เพ่ือใหเ้กดิความเจริญเตบิโตและความมัน่คงอยา่งยัง่ยนืตลอด
ไป	 โดยดำาเนินตามแนวทางศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่	 9	 ประกอบกับช่วงปี	 2558	 บริษัท	 ได้เข้าร่วม
โครงการสรา้งสขุดว้ยสตใินองคก์ร	(MIO	=	Mindfulness	in	Organization)	กบักรม
สุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งมีเป้าหมายว่าองค์กรที่เข้าร่วมจะต้องบรรลุผล	
อย่างเป็นรูปธรรม	ส่งผลให้บริษัทต้องกำาหนดแผนกลยุทธ์อย่างละเอียด	 เริ่มต้นจาก
การกำาหนดวสิยัทัศน	์พันธกิจ	และวตัถุประสงค	์โดยมเีปา้หมายทีช่ดัเจนนัน่กคื็อ	การ
สร้างเสริมคนทำางานให้เป็นคนดีและคนเก่ง	 มีสุขภาวะที่ดี	 พัฒนาคนทำางานให้มีผล
งานทีด่ทีัง้ระดบับคุคล	หนว่ยงาน	และองคก์ร	กลา่วโดยสรุปการเปน็คนดีของ	เจ.เอช.	

ในที่นี้คือ

“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอ�ส�”	
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กระบวนการสู่องค์กรแห่งความสุขด้วย MIO และศาสตร์พระราชา 

	 แนวทางในการดแูลคณุภาพชวีติพนักงาน

ของบริษัทนั้น	 ผู้บริหารให้ความสำาคัญอย่างมาก	

ไดใ้สใ่จในทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัพนกังานอยา่งใกลชิ้ด	

ให้ความเป็นกันเองกับพนักงาน	 รับฟังความคิด

เห็นและ	ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	พร้อมที่

จะตอบสนองความต้องการในเรื่องต่างๆ	 เพื่อให้

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ซึ่งได้ดำาเนินนโยบาย

ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ปี	2549	และพัฒนาเรื่อยมาจนได้รับ

คัดเลอืกเปน็องคก์รแห่งความสขุตน้แบบของสำานักสนบัสนนุสขุภาวะองคก์รสำานกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

 สำาหรับกระบวนการพัฒนานั้น	บริษัทได้นำาศาสตร์ของพระราชา	ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	นั่นก็คือ	การเข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนา	เข้าใจ	หมายถึง
ต้องรู้ข้อมูลของตนเอง	 สถิติด้านต่าง	 ๆ	 ของพนักงาน	 นำาข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้
เขา้ใจถงึสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ	อยา่งเชน่	การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของตนเอง	เกีย่วกับ	หนา้ตา
ดี	นิสัยดี	อารมณ์ดี	รูปร่างดี	ความรู้ดี	อ้วน	นอนหลับยาก	สูบบุหรี่	ดื่มแอลกอฮอล์				
ขี้โมโห	ขี้หงุดหงิด	 เครียด	มีหนี้สิน	 เล่นหวย	การพนัน	ติดเกมส์	ติดมือถือ	 เบื่อคน		
เบื่องาน	ขี้ลืม	แล้วลองให้คะแนนด้วยตัวเอง	 เข้าถึง	คือ	ทีมงานต้องทำาให้พนักงาน
บอกความตอ้งการท่ีแท้จริงของตนเอง	ตระหนักถึงคณุคา่ของตนเอง	ใหเ้ขาเกดิระเบดิ
จากข้างในให้ได้	 เป็นหน้าที่ของทีมงานจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือพนักงาน		
กระบวนการนี้จะต้องมีกิจกรรมเข้ามาเสริมเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้	 สำาหรับ
กิจกรรมบริษัทจะเน้นเรื่องของ	 Happy	 Body	 เช่น	 กิจกรรมรักไร้พุงน่ารักจุง		
กิจกรรมจิตสบายกายแข็งแรง		กิจกรรมรักดี	4	ลด	กิจกรรมรักดีพิชิต	100	มวน	
กจิกรรมรกัจรงิทิง้ขวด	กจิกรรมรกักระเปา๋เป้าสองรอ้ย	เปน็ตน้	ชือ่กจิกรรมในแตล่ะ
ปีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์สังคม	แต่มีเป้าหมายหลักคือลดปัจจัยเสี่ยง	
และส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 โดยมีผู้บริหารคอยเติมพลังใจและสร้าง
แรงบนัดาลใจใหก้บัทีมงานและพนักงานอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง	สุดทา้ยคอืการ	พฒันา	เริม่
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ตน้จากตนเอง	พึง่พาตนเองได	้แลว้กเ็ปน็ตน้แบบในการเผยแพรค่วามรู	้และเปน็แบบ
อย่างที่ดีแก่พนักงานคนอื่น	โดยบริษัทได้เน้นในเรื่องความซื่อสัตย์	สุจริต	ขยัน	อดทน	
มสีตปิญัญา	เสยีสละและแบง่ปนั	ทัง้หมดทีไ่ดก้ลา่วไปเปน็การฝึกอบรมในเรือ่งศาสตร์

ของพระราชา

	 ส่วนการพัฒนาจิตของคนในองค์กรน้ัน	 บริษัทใช้แนวทางจิตตปัญญาในการ

การฝึกอบรม	หลักสูตร	Mindfulness	in	Organization	(MIO)	ซึ่งมีหลักการที่

สำาคัญคือ	 การมองพนักงานเป็นศูนย์กลาง	 เมื่อ

พนักงานมีความสุข	 งานย่อมสำาเร็จ	 และบรรลุเป้า

หมาย	 นี่เป็นหลักสูตรท่ีบริษัทใช้ในการฝึกพนักงาน

ตัง้แต่ระดบับนจนถงึระดบัลา่ง	ชว่งแรกจะเปน็การฝกึ

อบรมใหค้วามรู	้เมือ่พนักงานไดฝ้กึสตทิำาให้เขาเข้าใจ

ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ง่ายข้ึนด้วย	 เพราะมี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน	 เรื่องศาสตร์พระราชาเป็นสิ่งที่

เขา้ใจงา่ย		เนือ่งจากเปน็สิง่ท่ีอยูใ่นชีวติประจำาวันของพนกังานอยูแ่ล้ว	บรษัิทได้นำามา

ใช้ในการทำางานไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเริ่มงาน	หลังเลิกงาน	ก่อนการประชุม	หลังเลิก

การประชมุ	จะต้องมีการทำาสมาธก่ิอนทกุครัง้จนทำาเปน็นสัิยและกลายเป็นวฒันธรรม

ขององค์กรในปัจจุบัน

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการดำาเนินงาน

	 ผลจากการดำาเนนิธรุกจิ	โดยใชพ้ลงัของสต	ิและแนวทางตามศาสตรพ์ระราชา	

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้คอื	ตวัพนักงานเองไดฝึ้กสมาธิอยูอ่ยา่งต่อเนือ่งทัง้ในชว่งเวลาทำางาน

และการใช้ชีวิตส่วนตัว	 ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆ	 สติจะเกิดขึ้นได้ง่าย	 เมื่อคนเรามี

สติความผิด	ความประมาท	ความพลั้งเผลอก็จะเกิดขึ้นได้ยาก	การพูดคุย	การสื่อสาร

ก็เป็นไปในทางบวกมากข้ึน	 ทำาให้บรรยากาศของการทำางานในองค์กรค่อยๆ	 ดีขึ้น	

พฤติกรรมของพนักงานดีขึ้น	 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการทำางานของพนักงาน

ให้ดีขึ้นเช่นกัน	พนักงานใส่ใจกับคุณภาพงาน	ผลงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีทีมงาน

ที่เข้มแข็ง	มีคา่นิยมที่ดีในการทำางานร่วมกัน	มีความสามัคคี	มีวนิัยในการทำางานสงูขึ้น	
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	 จากการดำาเนินโครงการดังกล่าวพบว่าตั้งแต่ปี	 2560	 –	 2561	 มีการ

เปลี่ยนแปลงกับตัวพนักงานอย่างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดปัจจัย

เสีย่งตอ่สขุภาพ	จากการเกบ็ขอ้มลูพนกังานทีส่บูบหุรี	่ป	ี2560	มยีอดการสูบบหุรีข่อง

พนักงานจำานวน	 9,332	 มวน	 แต่ในปี	 2561	 พบว่าการสูบบุหรี่ของพนักงานลดลง

เหลือเพียง	 4,065	 มวนต่อปี	 ตรงน้ีแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยและการตระหนึกถึง

ความสำาคัญต่อสุขภาพและการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงาน	 นอกจากในด้าน

สุขภาพแล้วด้าน	Productivity	ก็พบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเช่นกัน	ในปี	2560	ยอดขาย

เพิ่มขึ้น	15	เปอร์เซ็นต์	วัตถุดิบที่สูญเสียลดลง	20	เปอร์เซ็น	สถิติเหล่านี้เป็นเครื่อง

ยนืยนัวา่	รปูแบบการดำาเนินโครงการท่ีผา่นมา	สง่ผลตอ่กบัผลประกอบการของบรษิทั

อย่างชัดเจน	 ดังคำาพูดของ	 ดร.วิภาภรณ์	 เกียรติอำานวย	 ผู้บริหารบริษัท	 เจ.เอช.	

อตุสาหกรรม	จำากดั	กลา่วไวว้า่	“คณุภาพไมไ่ดเ้กดิจากเหตบัุงเอญิ	แตเ่กดิจากความ

มุ่งมั่นใส่ใจเรียนรู้	และพัฒนา”
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บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

	 	 	 บทเรียนการดำาเนินงานของ	บริษัท	เจ.เอช.อุตสาหกรรม	จำากัด	มี

ปจัจยัทีน่ำาไปสูค่วามสำาเร็จหลายดา้นนัน้	สิง่สำาคญั	ประการแรก คือ	ความมุง่มัน่และ

การสนับสนุนของผู้บริหาร	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	 ฝึกฝนเรียนรู้จากแหล่ง							

ตา่ง	ๆ 	กว่าจะผา่นกระบวนการนีม้าใชเ้วลานบั	10	ปี	นำาความรูท้ีไ่ด้ศึกษามาถา่ยทอด

ให้ทีมงาน	 ได้รับรู้และเข้าใจ	 อีกท้ังยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทีมงานได้เดินตามแนว

ปฏิบัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง	

 ประการท่ีสอง ต้องกำาหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดนโยบายท่ีชัดเจน	 ให้แก่									

ผู้ปฏิบัติรับทราบ	 การทำางานเป็นทีมค่อนข้างมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีความเหนียว

แนน่กนัสงู	ทีเ่ปน็เชน่นัน้เพราะบางสว่นมคีวามกดดนัในเรือ่งของตัวเลขทัง้ในงานส่วน

ตัวที่รับผิดชอบ	 และในเรื่องของทีม	 เนื่องจากการทำากิจกรรมเป็นเรื่องของจิตอาสา	

ทมีงานจงึเป็นผูม้จีติอาสาและเสยีสละสงูมาก	ตอ้งบรหิารเวลาของตนเอง	ทำางานของ

ตวัเองใหเ้สรจ็แลว้ลงไปสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัพนกังาน	ต้องไปเกบ็ขอ้มลู	แล้วต้อง

มาสรุปให้ผู้บริหารฟัง	ซึ่งจะต้องใช้การเสียสละอย่างมาก	พนักงานอาจจะเหนื่อย	สิ่ง

ที่เขาได้คือความสุข	ประการที่สาม การมีส่วนร่วมของพนักงาน 	จากการที่ทีมงาน

ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขในที่ทำางานร่วมกัน	 ทำาให้พนักงานเข้ามามีส่วน

ร่วมมากขึ้น	ประการที่สี่	มีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	แต่ในระบบ

การติดตามนั้นทางทีมงานไม่ได้เน้นเรื่องของการลงโทษ	 แต่จะเน้นเรื่องการให้แรง

เสริมพลังบวกแก่พนักงาน	ประการสุดท้ายคือการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่

พนักงาน	ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่องค์กรแห่งนี้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมา
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ทำ�ไม? ต้องเป็น
องค์กรคุณธรรม



> > > > > > > > > > >
บริษัท ไออ�ร์พีซี จำ�กัด (มห�ชน)

“สุขจ�กก�รให้	ใจใฝ่อ�ส�	คือ

ก�รพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน”
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กว่�จะเป็น	“ไออ�ร์พีซี”	
	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	เดิมชื่อ	บริษัท	อุตสาหกรรม	ปิโตรเคมีกัล

ไทย	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	“ทีพีไอ” ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำาหน่ายตั้งแต่	ปี	2525	

และได้ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ	 เพิ่มขึ้นรวมทั้งขยาย

โรงงาน	และสรา้งสาธารณปูโภคพืน้ฐานสำาหรบัอุตสาหกรรมปโิตรเคมอีย่างครบวงจร 	

ต่อมาบริษัทฯ	 ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน	 หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท	 เมื่อ			

ปี	2540	บริษัทฯ	จำาเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี	2543	และประสบ

ความสำาเร็จ	 ในการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี	 2549	ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทไออาร์พีซี	 และ

บริษัทในเครือเป็นผู้ประกอบการปิโตรเคมีอย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีโรงงานอยู่ท่ีจังหวัดระยองซึ่งเป็นเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ	 พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุน

การดำาเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร	 เช่น	 มีท่าเรือนำ้าลึก	 คลังนำ้ามัน	 และ								

โรงไฟฟ้า	เป็นต้น

แนวทางนโยบายในการบริหารองค์กร

	 สำาหรับการบริหารของบริษัท	 พัฒนาขึ้นตามหลักการ  Plan-Do-Check-

Act เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่มพีืน้ฐานมาจากมาตรฐานการจดัการสากล	

ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่

	 1.	 นโยบายและความเป็นผู้นำา	 (Policy	&	Leadership)	การกำาหนด	การ

สื่อสาร	 และการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนในการสร้าง
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วัฒนธรรมขององค์กรในการบริหารงานด้าน QSSHE ตลอดจนกล่าวถึงการทบทวน

ประสิทธิผลการดำาเนินงานด้าน QSSHE

	 2.	 การวางแผน	(Planning) การประเมนิความเส่ียง	การเขา้ถงึกฎหมาย	รวม

ถงึการตรวจประเมนิดา้น QSSHE สำาหรบัการควบรวมและเขา้ถือครองสินทรพัยแ์ละ

โครงการใหม่  ตลอดจนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

 3.	 วศิวกรรม	การดำาเนนิงาน	และการบำารงุรกัษา	(Engineering,	Operations 

and	Maintenance) การบริหารความเสี่ยงด้าน QSSHE ในช่วงการออกแบบ	การ

ก่อสร้าง	 การทดสอบ	การปฏิบัติงานทั้งที่ดำาเนินงานโดยหน่วยงาน	หรือ	 ผู้รับเหมา

และผู้รับจา้ง	การบำารงุรกัษาเครือ่งจกัรและอปุกรณอ์ย่างเหมาะสม	รวมถงึการเตรยีม	

ความพรอ้มและตอบสนองในกรณฉีกุเฉนิ	เพือ่ลดและบรรเทาผลกระทบทีอ่าจจะเกดิ

ขึน้	ซึง่รวมถงึดา้นการระบายมลภาวะออกจากพืน้ที	่การระบายนำา้เสยี	และการจดัการ

ของเสีย	เป็นต้น 

	 4.	 การติดตามและปรับปรุงประสิทธิผลการดำาเนินงาน	 (Performance	

Monitoring	and	Improvement)การตรวจสอบและตรวจประเมินประสิทธิผลการ

ดำาเนินงาน	 และการแก้ไขและป้องกัน	 เพ่ือจัดการสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด	

ตลอดจนการนำาการเรียนรู้ท่ีผ่านมาและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไปขยายผลต่อไป								

รวมถึงการกำาหนดเป้าหมายและแผนงานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

	 5.	 ทรัพยากรและโครงสร้างการบริหาร	 (Resources	and	Organization)

การกำาหนดบทบาท	หน้าท่ี	และความรับผดิชอบ	ตลอดจนความสามารถของผู้ปฏบิติั

งานที่เหมาะสม	เพื่อให้การบริหารงาน	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 6.	 วัฒนธรรม	การสื่อสาร	และข้อมูล	(Culture,	Communications	and	

Information) การสร้างการมีส่วนร่วม	พฤติกรรม	และวัฒนธรรมด้าน SSHE อย่าง

ตอ่เน่ือง  รวมถงึการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกใหก้บัผู้มส่ีวนได้เสียทีส่นใจ  ตลอด

จนการจัดการและควบคุมเอกสาร
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เส้นทางความดีมีกระบวนการอย่างไร

	 ตามกรอบการดำาเนินงานดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้ขับเคล่ือนผ่านกิจกรรมตาม

กระบวนการ	Happy	8	Menu	พร้อมกับสื่อสารการทำางานผ่าน	HE	News	เป็นช่อง

ทางประชาสมัพนัธใ์หพ้นักงานในองคก์รไดรั้บทราบและสรา้งแรงจงูใจให้พนกังานได้

เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ	 ขององค์กร	 โดยมีการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข

ครอบคลุมทั้ง	8	ประการ	ซึ่งเมื่อพิจารณาตามแนวทางคุณธรรมพื้นฐานแล้ว	พบว่า	

กิจกรรมต่างๆ	 ที่ได้ดำาเนินการมีความสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมเสริมคุณธรรม		

พืน้ฐาน	ทัง้ดา้น	พอเพยีง	วนิยั	สจุติ	จติอาสา	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่งเสรมิคุณธรรม

ดา้นจติอาสาคอ่นขา้งชดัเจนมาก	อยา่งเชน่	กจิกรรมเยีย่มไขพ้นกังาน	กจิกรรมบริจาค

โลหิต/คลังโลหิต	 IRPC	กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน	 โครงการพัฒนาจริยธรรม

ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน	 การมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานของพนักงาน

และชุมชนรอบบริษัท	 รวมท้ังการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน	 เป็นสถานที่ให้

คนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่คิดค่าบริการ	 อีกทั้งเป็นสถานที่
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รับรองสำาหรับลูกค้าหรือบุคคลสำาคัญ

ของบริษัท	 	 นอกจากนี้ได้จัดต้ังเครือ

ข่ายความรู้ด้านโรคเอดส์และวัณโรค

เพื่อชุมชน	 ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางให้

พนักงานได้ช่วยเหลือ	 ผู้อื่นที่ยากไร้	

รวมทัง้ผูด้อ้ยโอกาส	และเพือ่สรา้งสาย

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน

	 นอกจากการส่งเสรมิคุณธรรม

พืน้ฐานแลว้องคก์รแห่งน้ียงัเน้นการปฏิบตัธิรรมเพ่ือขดัเกลาจติใจพนกังานใหม้คีวาม

อ่อนโยน	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสังคมรอบข้าง	 โดยผ่าน

กิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	กิจกรรมในวันสำาคัญทางศาสนา	การจัดทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	ให้

วดัในพืน้ทีแ่ละวดัทีข่าดแคลนในพืน้ทีต่า่ง	ๆ 	การเขา้ค่ายธรรมะ	ส่งพนกังานไปปฏิบติั

ธรรม	 ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจพนักงานให้มี

จิตสำานึกที่ดีและให้ความสำาคัญกับการทำาความดี	 รวมทั้งเพ่ือสร้างคุณค่าด้านจิตใจ

และเชิดชูคุณค่าด้านศาสนา	วัฒนธรรม	และประเพณีอันดีงามของสังคม

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

	 ผลจากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	โดยผ่านการทำากิจกรรมในด้านต่าง	ๆ	

ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สะท้อนกลับมาสู่องค์กรหลายด้านด้วยกัน		ดังนี้	

 ประการแรก	 เรื่องความรักและความผูกพันต่อองค์กร	 ความร่วมมือร่วมใจ	

การคำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมีมากขึ้น	

 ประการที่สอง	พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส	 เป็นมิตรกันมากขึ้น	 มีความสามัคคี	

ทำาให้ไม่เกิดความขัดแย้งในองค์กร

 ประการที่สาม	 พนักงานมีจิตอาสามากขึ้น	 มีนำ้าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

เวลาเพ่ือนไดรั้บความเดอืดรอ้น	และยงัรวมตวักนัเปน็กลุม่/ชมรมเพือ่ทำากจิกรรมชว่ย

เหลอืสงัคมรว่มกัน	โดยการสนับสนุนจากบริษัท	นอกจากจะทำาใหพ้นกังานในองคก์ร
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   จะเห็นได้ว่า	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ส่งเสริมให้

พนักงานทำากิจกรรมมากมาย	 เน้นในเร่ืองของการแบ่งปัน	 การให้คืนแก่สังคม	 หรือ	

จิตอาสา	ดำาเนินการผ่านสมาคม	หรือชมรมต่าง	ๆ 	ที่จัดตั้งขึ้นโดยพนักงานของบริษัท	

ในขณะเดยีวกนักไ็มล่ะเลยท่ีจะพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังานใหดี้ยิง่ขึน้ด้วย	ไมว่า่

จะเปน็ระบบสวสัดิการตา่ง	ๆ 	ทีจ่ำาเปน็ทางดา้นกายภาพ		นอกจากนีย้งัใหค้วามสำาคัญ

ในการพัฒนาจิตใจของคนในองค์กรด้วยเช่นกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักธรรม

ทางศาสนาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจ	เพราะมีความเชื่อมั่น

ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วมีความเข้มแข็งจะมีพลังทำาให้บุคคลน้ันสามารถจัดการชีวิตได้ดี	

เนือ่งจากจติใจทีข่าดความเขม้แขง็	ขาดพลงัแห่งความมุง่มัน่	ขาดกำาลงัใจจะไมส่ามารถ

นำาพาชวิีตไปให้กา้วไกลได้	การพฒันาจติโดยใชห้ลกัธรรมะ	ผา่นการฝึกสมาธ	ิจะชว่ย

ให้จิตใจมีสติ	มีความสงบมั่นคง	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน	พัฒนางานเป็น

อย่างมากและส่งผลต่อการพัฒนาสังคมต่อไป

มคีวามสขุทีเ่ปน็สว่นบคุคล	คอื	การมจีติสำานึกด	ีมมีโนธรรม	คณุธรรมและเหน็คณุคา่

ในตนเอง	ซึง่เปน็ความสขุจากภายในตวับคุคล	ทำาใหบ้รรยากาศการทำางานเตม็ไปดว้ย

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน	มีการทำางานเป็นทีมอย่างแท้จริง	 และ

จากการช่วยเหลือกันภายในองค์กรแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงสังคม	 ด้วยการทำาตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม	ช่วยเหลืองานชุมชนรอบข้าง	รู้จักแบ่งปันมีจิตสาธารณะ

	 นอกเหนือจากผลลัพธ์ด้านคุณภาพแล้ว	ในส่วนด้านปริมาณก็มีเช่นกัน	ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการ	Turn	over	ของพนักงานที่มีในอัตราตำ่า	ซึ่งมีผลดีต่อองค์กรในการ

รักษาพนักงานที่มีฝีมือไว้	 สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เริ่มจากการมีคุณธรรมความดี						

ประจำาใจ	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายในจากคนหนึ่งคน	

สามารถต่อยอดไปสู่คนหมู่มากจนกลายเป็นสังคมที่น่าอยู่ได้

บทเรียนก�รดำ�เนินง�น



“องค์กรแห่งก�รให้	ใส่ใจ

คุณภ�พชีวิต”

> > > > > > > > > > >
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้�ว จำ�กัด
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จ�กช�วเก�ะสู่คว�มเป็นเทพผดุงพรมะพร้�ว

	 บริษทั	เทพผดงุพรมะพรา้ว	จำากดั	หรอืเรยีกกันในนาม	“กะทชิาวเกาะ”	เปดิ

ดำาเนินธุรกิจตั้งมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2519	 โดยเริ่มดำาเนินธุรกิจขายส่งและปลีกมะพร้าว

ลกู	และไดข้ยายธรุกจิออกไปในผลติภณัฑอ์ืน่	ๆ 	อยา่งต่อเนือ่ง	เชน่	กะทกิระปอ๋ง	กะทิ

ผง	เนื้อมะพร้าวอบแห้ง	นำ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง	เป็นต้น	มีธุรกิจในเครือ	3	บริษัท

ได้แก่	1)	โรงงานชาวเกาะ	เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว	ตั้งขึ้น

ในปี	พ.ศ.	2519	ใช้ชื่อ	“ชาวเกาะ”	หมายถึงคนที่อาศัยบนเกาะสมุย	ซึ่งเป็นแหล่ง

ผลิตมะพร้าวแหล่งใหญ่ของประเทศในสมัยนั้น	“ชาวเกาะ”	 นำามาใช้เป็นชื่อทาง					

การค้าของผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากมะพร้าว	 นอกจากนี้ทางโรงงานยังผลิตผักและผลไม้

บรรจุกระป๋องภายใต้ชื่อการค้า	“ชาวเกาะ”	และ	“ยอดดอย” 2)	โรงงานอำาพลฟู้ด

โพรเซสซิ่ง	 เป็นโรงงานในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว	 ที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.	 2529	

เนื่องจากมีการขยายความต้องการของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรที่หลาก

หลาย	 จึงได้ก่อตั้งโรงงานอำาพลฟู้ดโพรเซสซิ่งข้ึนเพื่อรองรับฐานการผลิต	 และ	 3)	

โรงงานแม่พลอย	เป็นโรงงานในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว	“แม่พลอย”	เป็นนางเอก

ในนวนิยายที่มีชื่อเสียงของ	ม.ร.ว	คึกฤทธิ์	ปราโมช	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทยที่

ผ่านการอบรมวัฒนธรรมจากราชสำานัก	ชื่อ	“แม่พลอย”	จึงถูกนำาเป็นชื่อการค้าของ

ผลติภณัฑท์ีม่เีอกลกัษณไ์ทยต่าง	ๆ 	เชน่	แกงบรรจกุระปอ๋ง	นำา้พริก	นำา้จิม้	นำา้ส้มสายชู

กลั่นและวุ้นนำ้ามะพร้าว	เป็นต้น
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แนวทางการบริหารองค์กร

	 บริษัท	เทพผดุงพรมะพร้าว	จำากัด	(กะทิชาวเกาะ-แม่พลอย)	เจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบัน	 เพราะมีอุดมการณ์และแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ

อย่างมีคุณธรรม	 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งคณะกรรมการ

บรหิารบริษทัฯตลอดจนพนักงานทุกระดับ	ไดถื้อปฏบิติัและใหค้วามสำาคญัอยา่งสมำา่

เสมอตลอดมา	โดยมีค่านิยมวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร	ดังนี้

	 ค่�นิยม			TCC			CARE
	 COOPERATION	 บคุลากรรว่มมอืรว่มใจสรา้งสรรค์คุณภาพ

	 AMBITION		 ทำางานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนา 

	 	 อย่างต่อเนื่อง

	 RESPONSIBILITY	 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 ETHICS	 ยึดมั่นในจริยธรรม

	 วิสัยทัศน์		VISION			
	 คุณภาพ	นำาไปสู่เวทีการค้าโลก	 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 และสิ่งแวดล้อม

	 วัฒนธรรมองค์กร
	 1.	ตัง้ม่ันในความชอบธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม

	 2.	มุง่มัน่ในการลดปรมิาณขยะ	ลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้า	เชือ้เพลงิ

และพลังงานความร้อนรวม	เพื่อมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

	 3.	 เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร	การสร้างจิตสำานึก	และปลูกฝัง

ค่านิยม	ให้กับบุคลากรในองค์กร

	 4.	ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง

สร้างความเชื่อถือให้กับสังคม
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	 องค์กรแห่งนี้ได้ดำาเนินงาน	ภายใต้	ค่านิยม	วิสัยทัศน์	และวัฒนธรรมองค์กร

ดงักลา่ว	สง่ตอ่มาจากผูบ้ริหารระดบัสงูจนกระทัง่ถงึพนกังานภายในองคก์ร	โดยดำาเนนิการ 

ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมายที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับองค์กร	ชุมชน	และสังคม

กระบวนการดำาเนินงานขององค์กร

	 ถงึแมว้า่บริษทัจะทุม่เทกบัการพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติอาหารไปมากเพยีง

ใดกต็าม	แตบ่รษิทักไ็ม่ไดล้ะเลยในการพัฒนาคนในองคก์รใหม้คีวามสขุ	ใหม้หีวัใจแหง่

การให้	 เพ่ือสร้างจิตสำานึกท่ีดีในการเผื่อแผ่ความสุขจากสังคมภายในองค์กรสู่สังคม

ภายนอกอย่างต่อเนื่องตลอดมา	 โดยดำาเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง	 ๆ	

มากมาย	เช่น	

	 โครงก�รช�วเก�ะรวมใจบริจ�คโลหิต	

 ให้กับสภากาชาด	ปีละ	3	ครั้ง	และโรงพยาบาลศิริราช	ปีละ	2	ครั้ง

รูปภาพโครงการชาวเกาะรวมใจบริจาคโลหิตเพื่อสังคมไท
ย

	 โครงก�รสร้�งง�นและ
พัฒน�ทักษะอ�ชีพ	

	 สร้างรายได้ให้กับชุมชน	 โดย

ส่งเสริมใหค้วามรู้กบัประชาชนทุกกลุม่

ทั้งผู้ว่างงาน	 ผู้สูงอายุ	 และเยาวชน	

เกีย่วกบัการทำาขนมไทย	เชน่	ขนมครก	

ขนมทองม้วน	 ขนมทองพลับ	 เป็นต้น	

และดอกไม้จันทน์	 โครงการสร้าง

อาชพีตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

โดยสร้างโรงเรือนปลกูเหด็ใหก้บัโรงเรยีนในชมุชน	เพือ่ใหโ้รงเรยีนมรีายได้	และนำามา

ประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน		

	 โครงก�รส่งเสริมให้คว�มรู้และพัฒน�เกษตรกร		

	 เพ่ือให้ชาวสวนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 จากการเพิ่มผลผลิตด้วย	
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การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร	โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	โครงการไถ่

ชีวิตโคกระบือสร้างชาติ บริษัทฯ	ไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์	นำามาบริจาคให้

กับเกษตรกร	เพื่อให้ช่วยงานเกษตรกรและนำามูลสัตว์ไปทำาปุ๋ยอินทรีย์		

	 โครงก�รกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		

	 จดักจิกรรมทำาความดเีพือ่สงัคมหลายอยา่ง	เชน่	การปลกูปา่ชายเลน	อนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม	 อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์					

สัตว์นำ้า	 และที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้า	 เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษาธรรมชาติในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในคอนเซ็ปต์	 “นั่งเรือ        

แถกเลน ปลูกป่าโกงกาง”

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

	 ผลทีเ่กดิจากการดำาเนนิธรุกจิในรปูแบบดงักล่าว	นอกจากคุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

ของพนักงานในองค์กรแล้ว	 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแผนกเดียวกัน	 ระหว่าง

แผนกหรอืระหว่างฝ่ายกด็ข้ึีน	อกีท้ังกจิกรรมตา่ง	ๆ 	ทีไ่ด้ดำาเนนิการชว่ยหล่อหลอมให้

คนในองค์มีความรัก	 มีความสามัคคีต่อกัน	 บรรยากาศลักษณะนี้ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะ

ภายในองค์กรเท่านั้น	แต่ยังเผื่อแผ่สู่สงัคมภายนอกองคก์รใหไ้ด้รบัประโยชนด์้วยเช่น

กัน	โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมในด้านการมีจิตอาสา
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บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

	 	 	 จะเหน็ไดว่้าบรษัิทไดด้ำาเนนิงานดา้นการสง่เสรมิการให้	และแบง่ปนั 

สู่สังคมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง	 	 จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	 ถือว่าเป็นความ

สำาเร็จขององค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมด้านการมีจิตอาสา	 ความสำาเร็จนี้ไม่อาจ

เกิดขึ้นได้หากขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้บริหาร	

ที่ให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 จึงได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของสังคม	เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่	น่าอาศัย	ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลย

ที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร	 ให้ทำางานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	

เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน	 ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำากิจกรรม	 รวมท้ัง

เปน็แบบอยา่งทีด่ขีองพนักงานในองคก์ร	สง่ผลใหอ้งคก์รแหง่นีเ้ปน็ทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป

ในเรื่องของการเป็น	“องค์กรแห่งการให้เพื่อสังคม”



“รวมพลัง		สร้�งคนดี	

มีจิตอ�ส�”

> > > > > > > > > > >

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
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รู้จักเวสเทิร์น	ดิจิตอล	
(ประเทศไทย)

	 บริษทั	เวสเทิรน์	ดิจติอล	(ประเทศไทย)	

จำากัด	 เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค

ขนาดใหญ่	 ซึ่งมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ	

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เข้าไปอยู่ ในทุก

อุปกรณ์ทางอิเลคโทรนิค	 เช่น	 Notebook	

โทรศัพท์	 ยานพาหนะ	 ซ่ึงถึอได้ว่าเข้าไปอยู่

เกือบทุกธุรกิจ	ปัจจุบันได้ควบรวมกับบริษัท	HGST	และบริษัท	SanDisk	กล่าวได้ว่า	

เป็นบริษัทที่ทำาเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่	 (big	data)	 โดยมีเป้าหมายว่า	

บริษัทจะเป็นผู้นำาด้านการเก็บข้อมูล	 และคลังข้อมูล	 ในการดำาเนินงานบริษัทมี

พนักงาน	ประมาณกวา่	17,400	กวา่คน	(นวนครและบางประอนิ)	มพีนกังานทีจั่งหวดั

ปราจนีบรีุกว่า	8,000	คน	บริษทักอ่ตัง้มาประมาณ	27	ป	ีซึง่ไดท้ำาหนา้ทีบ่รหิารจดัการ

คนทั้งหมด	4	รุ่น	แยกออกตามช่วงอายุของคนทำางาน	โดยมีโจทย์ที่สำาคัญ	คือ	จะทำา

อย่างไรให้คนแต่ละรุ่นอยู่ทำางานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาและสอดคล้องกับ

หลักคุณธรรม

	 บริษัทได้เร่ิมดำาเนินโครงการส่งเสริมความสุขให้คนทำางาน(Happy	Work-

place)	มาตั้งแต่ปี	2009	จนปัจจุบัน	ปี	2018	รวมทั้งสิ้นประมาณ	8	ปี	ในการดำาเนิน

งานทุกรูปแบบองค์กรต้องมี	กลยุทธ์	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และสำาคัญคือเป้าหมาย	แต่

ในวิสัยทัศน์การบริหารจัดการเรื่องของการพัฒนาคนนั้น	 ทางองค์กรต้องการให้

พนักงานทำางานอย่างมีความสุข	 ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม	 เป็น

ธรรมกับคณุคา่งานท่ีทำา	มีชวีติความเปน็อยูด่ข้ึีน	มีความมัน่คงในชวีติ	รวมทัง้ส่งเสรมิ

ให้ครอบครัวของพนักงานมีความเข้มแข็ง	 การดำาเนินงานที่ผ่านมา	 ทำาให้องค์กรได้

เป็นองค์กรต้นแบบด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำางานและครอบครัว		
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รับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ	 และองค์กรอิสระ	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

เครือขา่ยศนูยก์ารเรยีนรูอ้งคก์รสขุภาวะอยา่งยัง่ยนื	ของสมาคมอตุสาหกรรมไฟฟา้ฯ	

ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีองค์กรอยากเห็นจากการดำาเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พนกังานอันดบัแรก	คอืการดแูลพนักงานในองคก์รใหม้ชีวิีตความเปน็อยูท่ีดี่	ซึง่จะทำา

อยา่งไรใหพ้นกังานทำางานอยา่งมคีวามสขุ	สง่ผลใหเ้กดิเขม้แขง็ของครอบครวัพนกังาน

ดว้ย	สดุทา้ยกจ็ะกลบัคนืมาสูอ่งคก์ร	นัน่กค็อืพนกังานจะมคีวามผูกพันกบัองค์กรและ

คนในองค์กรมากขึ้น	ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว	บริษัทใช้แนวทาง	happy	8	

เป็นเครื่องมือสำาคัญ		โดยมีเป้าหมายสร้างความสมดุล	(Balance)	ของชีวิตพนักงาน		

สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการบริหารจัดการเรื่อง	“คน”	 เนื่องจากบริษัทมีจำานวนพนักงาน

มาก	 ดังนั้น	 การบริหารจัดการคนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 จึงเป็นสิ่งที่

ท้าทายสำาหรับทีมงานที่รับผิดชอบ	

กระบวนการดำาเนินงานขององค์กร

	 ในการบรหิารจัดการเรือ่งคนน้ัน	บริษทัไดมี้กระบวนการวเิคราะหค์น	โดยแบง่

คนทำางานในองค์กรออกเป็น	4	รุ่น	ได้แก่	รุ่นที่	1	ช่วงอายุ	54	ปีขึ้นไป	โดยตั้งคำาถาม

ว่าจะทำาอย่างไรให้คนรุ่นนี้อยู่กับองค์กรต่อไป	รุ่นที่	2	ช่วงอายุ	39-53	ปี	รุ่นที่	3	ช่วง

อายุ	18-38	ปี	และ	รุ่นที่	4		ช่วงอายุ	แรกเกิด-17	ปี	ซึ่งก็มีคำาถามว่าจะทำาอย่างไรให้

คนแต่ละรุ่นอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข	 โดยใช้กลยุทธ์การสร้างสุข	 Process	 ของ

องค์กรในการบริหารจัดการคน	นั่นก็คือ	

 P : People passion	 –	 การพัฒนาคนทำางาน	 หรือคณะทำางานที่มี										

ความทุ่มเท	มีจิตอาสามุ่งมั่นอย่างจริงจังเพื่อความสำาเร็จ

 R : Role Model	 –	 การเรียนรู้จากคนต้นแบบ	 หรือองค์กรต้นแบบที่มี						

ความหลากหลายในการบริหารจัดการ

 O : Objective	–	ตอ้งมีวตัถุประสงค	์จุดมุ่งหมายชดัเจน	เพือ่ทีจ่ะดำาเนนิการ	

ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
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 C : Control Communication	 –	 ควบคุมโครงการ/เวลา/งบประมาณ	

รวมถึงการสื่อสารในทุกมิติอย่างชัดเจนทั่วถึงในทุกระดับ

 E : Enjoy Environment	–	คนทำางานมีความสุข	คนรว่มงานมคีวามสุข	ทกุ

คนในองค์กรมีความสุข

 S : Satisfaction	 –	การวัดความพึงพอใจจากผู้บริหาร	 เพื่อนำาผลกลับไป

พัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น

 S : Sustainable –	การรักษาสู่ความยั่งยืน	 โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมส่งเสริมความสุขในองค์กร

	 จากกลยุทธ์ดังกล่าว	 บริษัทได้จัดต้ังแผนกดูแลสุขภาพและสวัสดิการของ

พนกังาน	(Health	and	Wellness)	โดยดแูลทกุเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับพนกังาน	งานหลกั

ที่ดำาเนินการมีดังต่อไปนี้

 Ø	การสง่เสรมิสขุภาพ/การปอ้งกนัโรค	ตรวจรา่งกายปจัจัยเสีย่ง	การประเมนิ

ภาวะสุขภาพ/สิ่งคุกคามด้านสุขภาพ	 และการเฝ้าระวัง	 โดยจัดให้มีการ

ตรวจสุขภาพประจำาปี	

 Ø	การสำารวจสถานประกอบการและการค้นหาปัจจัยเสี่ยง	

 Ø	การรักษาพยาบาลขั้นต้น/การจัดการรายกรณี	 จ่ายยาทั่วๆไป	 บริการ

แพทย์	บริการพยาบาล	

 Ø	การให้คำาปรึกษา	 สุขภาพกายและใจ	 มีนักจิตวิทยาให้คำาปรึกษา																	

มีโปรแกรมที่เรียกว่า	Employee	Assistance	Program	คอยให้บริการ	

มีการติดตาม	case		

 Ø การเตรียมการ	 และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	 มีการร่วมการซ้อมอพยพ		

หนีไฟ	

 Ø บริหารจัดการข้อมลูสขุภาพพนักงาน	มกีารเกบ็สถติกิารเขา้ใชบ้รกิาร	เพือ่

นำามาวเิคราะหส์รปุโรค	เพือ่ดแูนวโนม้ทางสขุภาพ	และวางแผนโปรแกรม



41Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

“ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”

	 การดำาเนนิงานท่ีผา่นมาทำาใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลั	สถานประกอบการปลอดโรค

ปลอดภัยกายใจเป็นสุขในปี	2560	ปัจจุบันมีการจัดโครงการมะเร็งเต้านมในทุกๆ	ปี	

เพราะพนกังานในองคก์รสว่นใหญเ่ปน็ผูห้ญงิ	และมเีภสัชกรให้คำาปรึกษาการวางแผน

การคุมกำาเนิด	การทานยาคุมกำาเนิดที่ถูกต้อง	(Family	Planning)

	 นอกจากรางวัลแล้ว	 มีผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานจาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต		

ตามแนวทางความสุข	8	ประการ	อาจแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังต่อไปนี้

 ส่วนที่	1	เป็นความสุขที่พนักงานได้รับคิดเป็นร้อยละ	37		โดยผ่านโครงการ

และกิจกรรมเหล่านี้	เช่น	การมอบประกาศนียบัตรพนักงานที่มีอายุงานเกิน		5	ปี		10	ป ี

และ	15	ปข้ึีนไป	และเปน็ผูป้ระพฤตปิฏบิตัติวัด	ีคอืทำาความดีมาอยา่งต่อเนือ่ง		บริษทั

จัดให้มีพื้นที่มุมหนังสือ	นั่งพักผ่อน	ออกกำาลัง	สนับสนุนให้พนักงานใช้ชีวิต	อย่างพอ

เพยีง	จดัใหมี้โครงการซ้ืออาหารกลบับ้านราคาถูก	15	บาท/ชดุ	มกีจิกรรมสนัทนาการ	

ประเพณีสงกรานต์	งานเลี้ยงบริษัท	ตักบาตรวันพระ	ประเพณีลอยกระทง	เป็นต้น

 ส่วนที่	 2	 เป็นความสุขท่ีพนักงานทำาให้ตัวเอง	 คิดเป็นร้อยละ	 26	 โดยผ่าน

โครงการและกจิกรรมตา่ง	ๆ 	ทีห่ลากหลาย	เชน่	กฬีาส	ีจดับรรยายธรรมโดยพระนกัเทศน	์

ทีม่ชีือ่เสยีง	มกีารบรรยายเกีย่วกบั	สตรคีอืสต	ิสรา้งสติใหส้ตรวียัทำางานส่งเสรมิอาชพี	

เปดิโครงการสอนอาชพีพเิศษสำาหรบัผูท้ีส่นใจเพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการหารายไดเ้สรมิ	

ส่งเสริมพนักงานให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	มีการจัดห้องนมแม่ทั้งหมด	5	ห้อง	และมีการ

อบรมสำาหรับคณุแมต่ัง้ครรภท์กุเดอืน	ทำาบญุวนัพระ	นมินต์พระมารบับาตร	กจิกรรม

วันสำาคัญทางศาสนา	เป็นต้น	

 ส่วนที่	3	สุขที่เกิดจากการให้ผู้อื่น	คิดเป็นร้อยละ	37		โดยผ่านโครงการและ

กจิกรรมทีท่มีงานได้รว่มกันออกแบบข้ึน	ไดแ้ก	่การทำาบญุโดยไปเปน็จติอาสา	ทำาความ

สะอาดวัดสวนแก้ว		กิจกรรมสร้างโรงเรียน	กิจกรรมวันเด็ก	จัดให้มีการบริจาคโลหิต

เพือ่ชว่ยเหลอืเพ่ือนมนุษย	์จดักจิกรรมชว่ยเหลอืชาวเกษตรผลไม	้(ขายลำาไย)	จงัหวดั

ลำาพูน	เป็นต้น
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ผลลัพธ์ความสำาเร็จคือความสุขสู่องค์กร 

 ผลลพัธ์จากการทำา	Happy	Workplace		ทำาใหบ้รษิทัไดม้บีคุลากรทีม่คีณุภาพ
ทำางานในองค์กรมากมาย	ซึ่งพอจะประมวลได้เป็นภาพรวมดังนี้	

 	บริษทัสามารถสร้างทีมงานคนสรา้งสขุท่ีแขง็แกรง่	พร้อมทำางานดว้ยใจ	ซึง่
องคก์รไดส้ง่เสรมิใหท้มีงานไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจเครือ่งมอืต่างๆ	รวมทัง้ตัวชีว้ดัความสุข
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร	

 	บริษัทมีเครือข่ายแนวร่วมนักสร้างสุขจากพื้นที่ต่าง	ๆ	รวมทั้งองค์กรภาคี
ตา่งๆ	ทีข่บัเคลือ่นเร่ืองการสร้างสขุองคก์รกอ่เกดิเปน็พลงัในการดำาเนนิโครงการอยา่ง
ตอ่เนือ่งตลอดมา	สง่ผลใหไ้ดรั้บรางวลัตา่งๆ	มากมาย	ทัง้จากกลุม่ไฟฟา้อเิลก็ทรอนกิส	์
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่ง
ประเทศไทย	

 	ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้	1	ใน	5	ขององค์กรในประเทศไทยได้เป็น
ศูนย์เรียนรู้คุณภาพดีชีวีมีสุข	จากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของมุมนมแม่	

 	กิจกรรมของบริษัทได้สะท้อนให้เห็นความมีนำ้าใจของคนในองค์กร	ความ
ทุ่มเทจากพนักงาน	 ได้รับความร่วมมือและความมีนำ้าใจจากพนักงาน	 ซึ่งเห็นได้จาก
การท่ีบริษทัประสบภยัภบิตันิำา้ทว่ม	พนกังานไดช้ว่ยกันฟืน้ฟหูลงันำา้ทว่มใหญใ่หบ้ริษทั
สามารถกลับมาเดินเครื่องการผลิตได้ภายใน	46	วัน	ทุกคนทำาด้วยจิตอาสาไม่ได้คาด
หวังค่าตอบแทนใด	 ๆ	 สิ่งที่ปรารถนาคือต้องการเห็นองค์กรแห่งนี้กลับมามีความสุข

เหมือนเดิม

มูลนิธิเวสเทิร์นดิจิตอล ร่วมกับบริษัท   
เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำ กัด  

ได้สร้างอาคารเรียนส่งมอบให้แก่   
โรงเรียนบ้านแม่เปา จังหวัดเชียงราย
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“ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”

 	พนักงานมีความรัก	 ความผูกพันมีต่อองค์กรมากขึ้น	 ปัจจุบันพบว่ามี

พนักงานที่เป็นแม่ลูกกัน	จำานวน	38	คู่	ซึ่งทำางานอยู่ภายในองค์กรด้วยกัน	แน่นอนว่า

ถ้าหากองค์กรแห่งนี้ไม่ดีจริง	เขาก็คงไม่แนะนำาให้คนในครอบครัวมาทำางานด้วยกัน	

	 บริษัท	เวสเทิร์น	ดิจิตอล	(ประเทศไทย)	จำากัดได้ดำาเนินงานโครงการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตคนทำางานโดยมุ่งหวังให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 สุขภาพดี	

อยู่ในสังคมดี	รู้วิธีผ่อนคลาย	ขวนขวายความรู้	มุ่งสู่ทางสงบ	ลดหนี้	ตามสโลแกนที่ว่า

	“ครอบครัว	WD	มีแต่คว�มสุข”
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บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

	 ความสำาเร็จของบริษัท	 เวสเทิร์น	 ดิจิตอล	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ที่เกิดขึ้น							

จากการ	 ดำาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำางานให้มีความสุข	 (Happy	

Workplace)	 ซึ่งภายใต้กระบวนการทำางานดังกล่าว	 มีเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมควบคูก่บัการสรา้งสขุใหค้นทำางานอยูอ่ยา่งต่อเนือ่ง	ไมว่า่จะเปน็การนำาหลัก

ธรรมะมาปรับใช้เปน็แนวทางในการพัฒนาจติใจของพนกังาน		การสง่เสรมิใหพ้นกังาน

มสีต	ิมสีมาธใินการทำางาน	สง่เสรมิให้พนกังานใชชี้วติอยา่งพอเพยีง	การสรา้งจติสำานกึ

ถึงการเป็นผู้ให้	ผู้แบ่งปัน	โดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	มากมาย	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการทำาเร่ืองของมุมนมแม่	 ได้สร้างประโยชน์ให้แก่พนักงานที่เป็นคุณแม่									

ลูกอ่อน	 ส่งเสริมความสุขด้านครอบครัว	 ซึ่งเป็นส่ิงที่สะท้อนถึงการให้คุณค่าของ

ครอบครวัพนกังานดว้ยเชน่กนั		จนไดร้บัรางวลัจากหนว่ยงานต่าง	ๆ 	ทำาใหอ้งค์กรแหง่

นี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหลายองค์กรที่สนใจการดำาเนินงานในลักษณะดังกล่าว



> > > > > > > > > > >

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำ�กัด

“คว�มกตัญญู	เป็นเครื่องหม�ย

ของคนดี”
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รู้จักกับ	คิวพี(ประเทศไทย)

	 บริษัท	 คิวพี	 (ประเทศไทย)	

จำากัด	คอืบริษทัแรกทีผ่ลติมายองเนส	

ข้ึนในประเทศไทย	 โดยมีจุดเริ่มต้น

ต้ังแตปี่	พ.ศ.	2524	ท่ีบรษิทั	สหพฒันา	

อินเตอร์โฮลดิ้ง	 จำากัด	 และบริษัทคิวพี	 คอร์ปอเรชั่น	 ประเทศญี่ปุ่น	 ร่วมทำาบันทึก					

ขอ้ตกลงการผลติมายองเนสในประเทศไทย	จากนัน้ในป	ีพ.ศ.	2530	จงึได้จดทะเบยีน

บริษัทในนามบริษัทไทยคิวพี	จำากัด	โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท	สหกรุ๊ป	และ

บรษิทัควิพี	คอร์ปอเรชัน่	ประเทศญ่ีปุน่	เพือ่ผลตินำา้สม้สายชกูลัน่และมายองเนส	ยีห่อ้

คิวพี	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2537	ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ	บริษัทเอกเสาวรส	จำากัด	โดย

เป็นการร่วมทุนของบริษัทเดิม	และย้ายโรงงานมาอยู่ที่	ต.หลุมดำา	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	

ทีเ่ปน็ทีต้ั่งของโรงงานในปจัจุบนั	โดยมสีำานักงานใหญอ่ยูท่ีก่รงุเทพฯ	จากนัน้ในป	ีพ.ศ.	

2546	 จึงจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก	 บริษัทเอกเสาวรส	 จำากัด	 เป็นบริษัทกิ่วไป้	

(ประเทศไทย)	จำากัด	(KEWPIE	(THAILAND)	CO.,LTD.)	และเมื่อบริษัทดำาเนินการ

ในประเทศไทยมาครบ	20	ปี	จึงเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	คิวพี	(ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่ง

ได้ดำาเนินธุรกิจ	ภายใต้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการให้

	 บริษัท	คิวพี	(ประเทศไทย)	จำากัด	มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อ

ตอบสนองทุกครัวของโลกโดยยึดมั่นในเอกลักษณ์ความอร่อยของสินค้าในทุก	

ผลิตภัณฑ์	 มีความสะอาดถูกหลักอนามัย	 และใส่ใจในคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกคน	

นอกจากปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไปยังผู้

บริโภคแล้ว	บริษัทคิวพีฯ	ยังมีข้อปฏิบัติซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พนักงานทุกคนต่างยึดมั่น

และปฏิบัติตาม	คือ	“ยึดมั่นในคุณธรรม	คิดทำาอย่างสร้างสรรค์	และกตัญญูต่อผู้มี

พระคุณ”	ขอ้ปฏบิติัดงักลา่วถอืเปน็คมัภีรศ์กัดิส์ทิธิข์องพนกังานบรษิทัควิพฯี	ทีไ่มว่า่

พนักงานจะอยู่ในโรงงานท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาคใดของโลกต่างก็ยึดถือปฏิบัติเหมือนกัน	
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โดยมีคำาขวัญ	(Motto)	ประจำาบริษัท	“มุ่งมั่น	ฝ่าฝัน	สร้างสรรค์ความสุข	สู่จุดหมาย
เดียวกัน”	ที่เชื่อมร้อยทุกคนไว้ด้วยกัน	สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของบริษัทที่ต้องการเป็นที่สุดของความไว้วางใจและเป็นที่รักของลูกค้าทุกคน

	 นอกจากควิพีจะมอบความสขุในความอร่อยกบัสินคา้ทีม่คีณุภาพใหก้บัลูกคา้
แล้ว	“พนักงาน”	ที่ถือเป็นกลไกสำาคัญขององค์กรก็ต้องทำางานอย่างมีความสุขด้วย	
บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในช่วงแรก	ๆ	 ได้เน้นการดูแลเรื่อง
สภาพแวดลอ้มในการทำางาน	เพือ่ตอ้งการใหพ้นักงานมีความปลอดภยัระหวา่งทำางาน	
และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความสุขให้เกิดขึ้น	 จากนั้นก็ค่อย	 ๆ	 ขยายกิจกรรมที่
ส่งผลต่อความสุขและเกิดประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงาน	 จนกลายเป็น
วฒันธรรมสง่เสรมิความสขุขององคก์ร	จงึเรียกไดว้า่เปน็การเริม่ตน้จากความตัง้ใจของ
องคก์ร	ทีต่อ้งการให้พนักงานมคีณุภาพชวีติท่ีด	ีจงึมีกระบวนการดแูลพนกังานในดา้น
ตา่ง	ๆ 	เพือ่ต้องการให้พนกังานเกิดความสขุ	เปา้หมายจงึเป็นเรือ่งคุณภาพทัง้คุณภาพ
ของคน	และคุณภาพของผลิตภัณฑ์	ซึ่งเป้าหมายสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงถึงกัน	
หากคนที่ทำางานในองค์กรมีความสุข	ทั้งกาย	และใจ	แน่นอนว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
คนที่มีความสุข	ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพตามไปด้วยเช่นกัน

กระบวนการสู่องค์กรแห่งการให้ 

 บริษทัควิพีฯ	มกีระบวนการในการสง่เสรมิคณุภาพชวีติของพนกังาน	โดยการ
จัดกิจกรรมสร้างความสุขตามแนว	Happy	 8	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จัดขึ้น	 จะมีการ	
กระจายเพ่ือจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน	 กิจกรรมบางส่วนเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง	 บาง
กิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่	ซึ่งบริษัทคิวพีฯ	มีงบประมาณสนับสนุนที่
ชดัเจนในการจดักจิกรรมสง่เสรมิคณุภาพชวีติใหกั้บพนกังานโดยงบประมาณดังกล่าว
จะถกูตัง้ไว้ในหมวดของการทำา	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	ของบรษิทั	
ที่ผ่านมาบริษัทได้คณะทำางานในการดำาเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน	 แบ่ง
ออกเปน็	2	สว่น	คอื	1.	พนักงานจากฝา่ยทรัพยากรบุคคล	และ	2.	พนกังานสวสัดิการ
ของบริษทัทีถ่กูเลอืกตัง้มาจากเพือ่นพนักงานดว้ยกันเอง	โดยจะมวีาระในการทำางาน	
2	 ปี	 พนักงานสวัสดิการจะมีหน้าที่ช่วยกันวางแผนในการทำากิจกรรม	 พร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมน้ัน	 ๆ	 ให้กับเพื่อนพนักงาน	 และ							
ดำาเนินการจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นในโรงงาน
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	 ที่ผ่านมาบริษัทได้ทำากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในหลายด้าน	 ไม่

ว่าจะเป็นกิจรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี	วัฒนธรรม	หรือศาสนา	โดยเฉพาะกิจกรรม

ในวันสงกรานต์	ที่ผู้บริหารบริษัททั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นให้ความสำาคัญ	และเข้าร่วม

กจิกรรมทุกครัง้	ซึง่เปน็การแสดงออกถงึความรกั	ความกตญัญตูอ่ผูม้พีระคณุ	กจิกรรม

ถวายเทยีนพรรษาเนือ่งในวันเขา้พรรษาใหก้บัวดัท่ีอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงโรงงาน	กจิกรรม

วันมาฆบูชา	 ที่พนักงานคิวพีจะรวมตัวกันไปทำาความลานวัดและห้องนำ้าภายในวัด	

เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทำาความดีตอบแทนสังคม		ได้แก่	

	 โครงก�รสง่ตน้ไมค้นืสูป่�่	บรษิทัสนับสนนุใหพ้นกังานนำาต้นไมท้ีบ่รษัิท

จดัเตรยีมไวก้ลบัไปปลกูทีบ่า้น	โดยมทีัง้ไม้ประดบัและไมผ้ล	มเีปา้หมายเพือ่เพิม่พืน้ที่

สีเขียวในชุมชน	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ร่วมกับหน่วยงานทหาร	โครงการ

ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โครงการปลูกป่าชายเลน	 โครงการปลูกป่ารักษา						

ต้นนำ้าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับกรมการทหารช่าง	โครงการคิวพีอาสาปลูกป่า	2	หมื่น

ตน้กลา้	ซึง่กจิกรรมเหลา่นีเ้ปน็การสง่เสรมิคณุธรรมด้านจติอาสาของพนกังาน	เปน็ที่

ชืน่ชอบของพนกังานมาก	เนือ่งจากไดท้ำาบญุและไดเ้ดนิทางไปในพืน้ทีท่ีแ่ตกตา่ง	สรา้ง

ความรัก	ความอบอุ่น	ความสามัคคีและความสุข	ทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ

	 โครงก�รคือก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�รใน
เขต	ต.หลุมดิน	

	 เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานขององค์กรนี้อีก	 ซึ่งได้	

ดำาเนนิการร่วมกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	สำานกังานสาธารณสขุ	

จังหวัดราชบุรี	เทศบาล	ตำาบลหลุมดิน	โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี	สำานักงานพัฒนา
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สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี	โดยบริษัทคิวพีฯ	เข้าไปมีส่วนร่วมใน

การดูแล	ผู้สูงอายุ	และบุคคลทุพพลภาพในเขต	ต.หลุมดิน	ในการปรับปรุงห้องสุขา

และที่อยู่อาศัย	เพื่อให้พวกเขามีสุขภาวะในความเป็นอยู่ดีขึ้น

	 นอกจากนี้	ยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท	เช่น	มายองเนส	ทูน่าสเปรด	นำ้า

ส้มสายชู	 ฯลฯ	 ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบริษัท	 และกรมการทหาร

ชา่ง	โดยบริษทัฯ	มอบสือ่การเรยีนการสอนใหก้บัโรงเรยีนใกล้เคยีงเพือ่ใชส้ำาหรบัการ

เรยีนการสอน	สนบัสนุนเครือ่งอปุโภคบรโิภคใหก้บัผูพ้กิารทางสมองทีส่ถานสงเคราะห์

เด็กทุกเดือน	รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่จังหวัดจัดขึ้น	เช่น	งานกาชาด	

ทีบ่ริษทัเขา้ไปมสีว่นรว่มโดยทีไ่มไ่ดค้าดหวงัยอดขาย	แต่ต้องการให้ประชาชนในพ้ืนที่

ได้รับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน

	 การส่งเสริมคุณภาพขีวิตพนักงานของ	บริษัทคิวพี	(ประเทศไทย)	จำากัด	นั้น	

ไม่ได้มุ่งหวังแค่อยากให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีเท่านั้น	แต่ต้องการสร้างจิตสำานึก

ที่ดีที่จะเผ่ือแผ่ความสุขสู่ชุมชนและคนรอบข้างด้วยพลังของการให้และการแบ่งปัน	

สิง่นีเ้องไดห้ล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองคก์รทีเ่ขม้แขง็	และส่งตอ่จากรุน่สูรุ่่นตลอดมา

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการดำาเนินงาน 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำาเนินโครงการดังกล่าว	ในเชิงปริมาณ	พบว่าอัตรา
การลาออกของพนกังานลดลง	จากเดมิท่ีมอีตัราไม่ตำา่กวา่รอ้ยละ	3	เหลอืเพยีงรอ้ย
ละ	 2	 ซึ่งถือเป็นการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการทำางาน	
ทั้งการสูญเสียเวลาในการหาพนักงานใหม่	 สูญเสียเวลาในการสอนงาน		
บรษิทัควิพฯี	เชือ่วา่การทำากจิกรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติพนกังาน	
มีส่วนสำาคัญที่ช่วยให้เขาทำางานอยู่กับองค์กรแห่งนี้อย่างมีความสุข	
และการดูแลชุมชนท่ีพนักงานเป็นส่วนหน่ึงให้เป็นชุมชนท่ีน่าอยู่นั้น	
เป็นผลสำาเร็จส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการทำากิจกรรมขององค์กร	แต่สิ่ง
ทีไ่ดซ้ึง่ไม่อาจวัดเปน็ตวัเลขไดน้ัน้คอื	ความสมัพนัธท์ีดี่ระหวา่งพนกังาน
ด้วยกัน	 ได้เห็นถึงความมีนำ้าใจ	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่พนักงานมีต่อกัน
ภายในองคก์ร	ไดเ้หน็ถึงควากตญัญรููคุ้ณของพนักงานท่ีได้สะทอ้นออกมา
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บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

 ความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนนี้	 ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือที่ได้รับจากพนักงาน			

ทุกคน	 ซึ่งเกิดจากการดำาเนินนโยบายของผู้บริหาร	 ผ่านทีมงานผู้คอยสร้างสรรค์

กจิกรรมทีเ่ลอืกแลว้วา่ตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน	สร้างความสขุตามแนว	

Happy	 8	 ทำาให้เกิดประโยชน์กับพนักงานอย่างแท้จริง	 และอีกทั้งมีแนวทางการ

บริหารธุรกิจอย่างเป็นธรรม	เปิดเผยข้อมูลต่าง	ๆ	ให้พนักงานรับรู้	เช่น	วัตถุประสงค์

ในการจัดกิจกรรมเป้าหมายที่บริษัทต้องการให้เกิดกับพนักงาน	ฯลฯ	สิ่งเหล่านี้ล้วน

แสดงให้เห็นความจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนักงานทุกคน	 นอกจากนี้นโยบายของ

บริษัท	 และการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงถือเป็นปัจจัยท่ีมีความ

สำาคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน	 การส่งเสริมให้พนักงานได้

ตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณ	ทั้งต่อตนเอง	ครอบครัว	องค์กร	รวมทั้งสังคมรอบข้าง	

ถือเป็นคุณธรรมสำาคัญที่จะบ่มเพาะให้แก่พนักงาน	 	 รวมทั้งการปลูกฝังคุณงาม						

ความดีต่าง	ๆ	ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน

ผ่ านกิ จกรรมที่ อ งค์ กร ได้ ดำ า เ นินการ	
คุณลักษณะเช่นนี้ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเลขได้	
แตก่ส็ามารถสมัผสัถงึความงามภายในทีเ่กดิ
ขึ้นกับพนักงานได้	 นอกจากน้ีการท่ีบริษัท
ใหก้ารสนบัสนุนสิง่ตา่ง	ๆ 	แกชุ่มชนทีอ่ยูร่าย
ล้อม	 หรือการทำากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกับ
ชุมชน	 ทำาให้บริษัทมีความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกับชุมชน	 และความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทกับหน่วยงานภาครัฐก็ดีขึ้น	 ซึ่งถือว่า
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทด้วยส่วนหนึ่ง



> > > > > > > > > > >

บริษัท ไทยซัมมิท ฮ�ร์เนส จำ�กัด 
(มห�ชน)

“ก�รให้คือหัวใจแห่ง	คว�มรัก 

คว�มผูกพัน	ต่อองค์กร”
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รู้จัก	ไทยซัมมิท	ฮ�ร์เนส 

	 บริษัท	 ไทยซัมมิท	 ฮาร์เนส	 จำากัด	 (มหาชน)	 ต้ังอยู่ที่	 202	 หมู่	 3	 นิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง	ตำาบลทุ่งสุขลา	อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	พื้นที่	24,368	

ตารางเมตร	 เป็นบริษัทฯ	ผลิตภัณฑ์	ชุดสายไฟสำาหรับรถยนต์	และรถจักรยานยนต์	

รวมทั้งเทอร์มินอลสำาหรับรถยนต์	รถจักรยานยนต์	ด้วยปรัชญาการดำาเนินธุรกิจที่ว่า	

“Before	We	Build	Parts,	We	Build	People”	หมายถึง	“ก่อนที่เราจะสร้าง

ผลิตภัณฑ์	เราต้องสร้างคนก่อน”	สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการขับเคลื่อนองค์กร	ที่ได้ให้

ความสำาคัญกับกำาลังคนมาเป็นอันดับแรก	พร้อมด้วยนโยบายคุณภาพที่บริษัทมุ่งมั่น

พัฒนาระบบบริหารการผลิตสินค้าอย่างต่อเน่ือง	 ทั้งคุณภาพต้นทุนและการส่งมอบ

สินค้า	ตามความต้องการของลูกค้า	ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

“We	are	members	of	Thai	Summit’s	family.	We	design	

and	produce	quality	products	at	cost-effective-

ness	using	full	range	of	innovative	technologies.	

(2012	–	2016)...	เร�คือครอบครัวไทยซัมมิท	เร�คือผู้ออกแบบและ

ผลิตชุดส�ยไฟ	ที่มีม�ตรฐ�น	ด้วยต้นทุนที่เหม�ะสม	

ภ�ยใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย”
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“ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”

นโยบายสำาคัญต่อการบริหารองค์กร

	 บริษัท	ไทยซัมมิท	ฮาร์เนส	จำากัด	(มหาชน)	มีนโยบายการบริหาร

สำาหรบัการพฒันาคนในองคก์รอยา่งชัดเจน	จะเหน็ไดจ้ากคา่นยิมขององคก์รวา่	TSCIC	

ซึ่งมีความหมายว่า		

T	 การทำางานเป็นทีม	(Teamwork) 

S	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Social	Responsibility)	
จิตสำานึกด้านการบริการ	(Service	Mind) 

C	 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	(Continuous	Improvement) 

I	 ความคิดริเริ่ม	(Initiative)	และความเป็นผู้นำา	(Leader-
ship)	ความมีคุณธรรม	(Integrity) 

C	 พันธสัญญา	(Commitment)	ความตระหนักเรื่องต้นทุน	
(Cost	Awareness)

	 จากค่านิยมพัฒนาเป็นแนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้		โดย

คณุธนาธร	จงึรุง่เรอืงกจิ	ประธานกรรมการบรหิารวา่		“ถ�้เร�จะพัฒน�	Product	
เร�ต้องพัฒน�คนให้มีศักยภ�พและมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขก่อน	จึงจะส่งผลให้กับ
บริษัทและคุณภ�พ”	มีหลักการดำาเนินตามบริบทขององค์กรและจริตของพนักงาน	

โดยจดัทำาแบบสำารวจองคก์ร	พรอ้มนำาผลมาปรบัใชอ้ยา่งแท้จริงตอ่ยอดการใหท้ีย่ัง่ยนื

กระบวนการเข้าสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม 

	 การดำาเนนิธรุกจิของ	บรษิทั	ไทยซมัมทิ	ฮารเ์นส	จำากัด	(มหาชน)	ไดด้ำาเนินการ 

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมให้อยู่ดีมีสุขด้วย	โดยผ่านการทำากิจกรรมหรือโครงการ

ต่าง	ๆ	มากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงาน	มีจิตใจแห่งการให้	
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การเอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่เพือ่นรว่มงาน	และการมจิีตอาสา	เชน่	กจิกรรมการบริจาคโลหติ	

โดยให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ตามความสมัครใจ		ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำา

อยา่งตอ่เนือ่งทกุป	ีกจิกรรมสง่เพือ่นกลบับา้น		กจิกรรมสุขสนัต์วนัเกดิ	กจิกรรมเพ่ือน

เยี่ยมเพ่ือน	 กิจกรรมมุมนมแม่ที่บริษัทช่วยส่งนมแม่ไปให้ลูกที่ต่างจังหวัด	 ในกรณีท่ี

ไมไ่ดเ้ลีย้งลกูเอง		สำาหรบักรณทีีม่เีพือ่นพนกังานเกดิเจบ็ไข	้ได้ปว่ยกม็กีารจดั	ใหเ้พ่ือน

ไปเยี่ยมเพื่อนพนักงาน	อันแสดงความมีนำ้าใจต่อกัน	กิจกรรมการจัดตลาดนัดภายใน	

โดยเปดิโอกาสใหค้นพกิารเข้ามาขายสินคา้ในวนัจัดตลาดนดั	เปน็การส่งเงนิชว่ยเหลอื

สนับสนุนคนพิการโดยการจ้างเหมาให้เขาทำางาน	และช่วยส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ	

ได้ขายนำ้า	ขายปลา	ขายอาหาร		ขายหมูสะเต๊ะ	ตามตลาดนัดในชุมชน

	 นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมท่ีจดัข้ึนเพือ่ใหพ้นักงานได้มโีอกาสทำาประโยชนใ์หแ้ก่

สาธารณะ	 เช่น	 การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 การบำารุงซ่อมแซม	

สาธารณูปโภคในชุมชนรอบข้าง	 เป็นต้น	 ซ่ึงเป็นการฝึกให้พนักงานมี	 จิตสาธารณะ	

นกึถงึประโยชน์สว่นรวมเปน็สำาคญั		เปน็การสง่เสริมใหอ้งค์กรเกิดภาพ	ลักษณ์ทีดี่ต่อ

ชุมชนและสังคม	 อันเป็นผลให้ชุมชนมีความไว้วางใจต่อองค์กร	 และยินดีให้ความ					

ร่วมมือกับองค์กร	ซึ่งถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมานฉันท์	ทำาให้เห็นถึง

การมีคุณธรรมที่สำาคัญด้านการมีจิตอาสาขององค์กรแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน

	 นอกจากการส่งเสริมคุณธรรมด้านมีจิตอาสาแล้ว	 องค์กรแห่งนี้ยังมีการ										

ส่งเสริมคุณธรรมด้านการมีวินัยในเรื่องของการใช้เงิน		โดยผ่านโครงการลดภาระหนี้

แก่พนักงาน	 ซึ่งปัญหาการเป็นหนี้สินของพนักงานมาจากการใช้จ่ายเกินความพอดี	

หรือใช้จ่ายเกินรายได้ที่ได้รับ	 จนเกิดการกู้หนี้ยืมสินกันเองระหว่างพนักงาน	 รวมถึง

การไปกู้เงินทั้งในระบบ

และนอกระบบ	 ทำาให้

เกิดปัญหาการดำารงชีวิต

ของพนักงานในองค์กร	

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไข

ปัญหาดังก ล่าว 	 ทาง
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บริษัทจึงได้หาแนวทางในการช่วย	 เหลือพนักงานกลุ่มนี้	 โดยการประกาศรับสมัคร

พนักงานทีเ่ปน็หนีแ้ละอยากปลดหน้ี	และตอ้งการมอีอมเงนิ	ใหม้าสมคัรเขา้โครงการ	

“ลดภาระหนี้	 มีเงินออม”	 ซึ่งมีสถาบันการเงินเข้ามาบริหารจัดการหนี้ให้พร้อมให้

ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการการเงินที่	 ถูกต้อง	 ซึ่งวัตถุประสงค์	 เพื่อต้องการให้

พนกังานไมมี่การก่อหนีเ้พิม่	รูจั้กออมเงนิและมแีนวทางในการ	ใชจ้า่ยอยา่งเหมาะสม

กับรายได้ที่ได้รับ	นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้ทำาบัญชีครัวเรือน	โดยต้องส่ง

ทุกวันที่	1	และ	วันที่	16	ของทุกเดือน	เพื่อฝึกการใช้จ่ายอย่างมี	วินัยแก่พนักงาน

	 องคก์รแหง่น้ียงัให้ความสำาคญักบัสถาบนัครอบครวั	โดยการทำามมุนมแม่และ

จดับรกิารสง่นมกลบับา้นทีจ่งัหวดั		การจดัหลกัสูตรอบรมใหค้ณุแมม่อืใหม	่การบรจิาค

โลหิต	 จัดตลาดนัดโดยเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาขายสินค้าภายในบริษัทได้	 การ	

ส่งเงินช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการโดยการจ้างเหมาให้เขาทำางานในชุมชนที่เขาอยู่

อาศัย		การส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ	(ขายนำ้า/ขายปลา/ขายอาหาร/ขายหมูสะเต๊ะ)	

กิจกรรมที่บริษัทได้ดำาเนินการจะมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมในทุก

หลกัสตูรของการอบรม	โดยเฉพาะเร่ืองของความซ่ือสัตย	์สุจรติ	ความไวว้างใจซึง่

กนัและกนั	เนือ่งจากบริษทั	มีความมุง่หมายจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้ปน็	“ให้

เกิดเป็นองค์กรแห่งการให้และการไว้วางใจ”	จึงมีการส่งเสริมคุณธรรมที่สำาคัญ	

ได้แก่	ความรัก	ความเมตตา	ความเสียสละ	ส่งเสริมการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง	

เพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วม

กันที่เป็นสุข	และเป็นครอบครัว “ไทยซัมมิท ฮ�รเ์นส”

ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงจากการดำาเนินงาน 

	 จากการดำาเนินงานดังกล่าว	พบว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่พึง

พอใจของผูบ้รหิารเปน็อยา่งมาก	โดยผลลพัธท่ี์เกดิกับพนกังาน	เชน่	พนกังานมสีขุภาพ

ร่างกายและจิตใจท่ีดี	 และพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน	 บรรยากาศภายในองค์กรดี	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน	 หัวหน้างาน	 และลูกน้อง	 ผู้บริหารและพนักงานดีขึ้น	 ซึ่ง

สามารถลดความขัดแย้งภายในองค์กรได้	 และส่งเสริมให้เกิดการทำางานเป็นทีมมาก
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บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

ยิ่งขึ้น	 และพนักงานมีขวัญและกำาลังใจในการทำางานอีกด้วย	ทำาให้เห็นความสำาคัญ

ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 รวมถึงเห็นประโยชน์ของการออมเงิน	 มีการใช้จ่ายเงิน

อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นหลังจากได้ทำาบัญชีครัวเรือน	การนำาความรู้	ในเรื่องการฝึก

อาชีพเสริม	ไปใช้ในชีวิตประจำาวันจนมีรายได้เพิ่มขึ้น	เป็นต้น	อีกทั้งกิจกรรมห้องนม

แม่ช่วยให้พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ	 4,500	 บาท	

ต่อเดือนและพนักงานให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยในการทำางานมากขึ้น	

	 ในเร่ืองของการแบ่งปันพบว่า	พนักงานมีจิตอาสา	 การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีขึ้น

อย่างชัดเจน	ซึ่งส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของคนในองค์กร	ทั้งนี้ยังส่งผลถึงการ

ใช้ชีวิตครอบครัวท่ีดีขึ้นด้วย	 (Happy	 Family)	 และสามารถเผื่อแผ่ความสุขนี้ไปสู่

สงัคมภายนอกดว้ยเช่นกัน	(Happy	Society)	นอกจากนีพ้บวา่	ผลผลติ	(Productivity)	

และนวัตกรรมขององค์กรก็ดีขึ้น	ทำาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้น

	 เห็นได้ถึงความตั้งใจของผู้บริหาร	 ซึ่งมีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมให้												

พนกังานเปน็คนด	ีและมคีวามสขุในการทำางาน	รวมทัง้การใชแ้นวทางจติตปญัญามา

เปน็หลกัในการบรหิารคนในองคก์รใหม้ภีมูคิุม้กนัทางจติใจทีเ่ขม้แขง็	โดยใช้หลกัสตูร	

MIO	เปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการพัฒนาจติใจของคนทำางาน	รวมทัง้มกีารสอดแทรก

หลกัคณุธรรมจรยิธรรมในทกุกจิกรรมหรอืทกุหลกัสตูรของการอบรม	ซึง่เนน้หนกัใน

เรื่องของความซื่อสัตย์	สุจริต	ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	การให้การแบ่งปันสู่สังคม	

รวมทั้งการดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ	โดยดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่องและได้ มีการสอดแทรกเรื่อง

คณุธรรมเขา้ไปในทกุกิจกรรม		จนกระท่ังปจัจบุนั

กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแห่งนี้



> > > > > > > > > > >

บริษัท ตะล่อมสินพล�สติก จำ�กัด

“สุขแท้ด้วยคว�มเข้�ใจ

ห่วงใย	และแบ่งปัน”
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รู้จักกับตะล่อมสินพล�สติก	 
 บริษัท	 ตะล่อมสินพลาสติก	 จำากัด	 ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร	
เปน็ตัวแทนจำาหนา่ยวตัถุดบิเกีย่วกบัพลาสติกและปิโตรเคมี	ใหก้บั	กลุ่มอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์	 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	 อุตสาหกรรมสิ่งทอ	 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์	 รวมไปถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 6	 มีนาคม	
2517	ด้วยทุนจดทะเบียน	80	ล้านบาท	ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการ
ลูกค้าด้วยความใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกัน	 จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
มากว่า	40	ปี	บริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากร	ระบบจัดการคลังสินค้า	การจัดการ
ขนสง่	และกระจายสนิคา้	รวมไปถึงข้อมูลเชงิเทคนิค	พรอ้มใหบ้รกิารลูกคา้ด้วยความ
ใส่ใจ	และกา้วไปกบัลกูคา้ในการพฒันาธรุกจิดว้ยความยัง่ยนื		อกีทัง้ผู้บรหิารใหค้วาม
สำาคัญการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าควบคู่กับการให้ความสำาคัญกับคุณภาพ

ชีวิตของพนักงานในการร่วมกันนำาพาองค์กรให้ดำารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน	

แนวทางและนโยบายการบริหารองค์กรสู่ความสุขที่ยั่งยืน

	 บรษิทัไดร้บัความไวว้างใจอยา่งตอ่เนือ่งและยาวนานตลอดมา	เนือ่งจากความ

มุ่งมั่น	อดทน	และการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์

ดังกล่าว	สิ่งสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของ	บริษัท	ตะล่อมสินพลาสติก	จำากัด	คือเรื่อง

การดูแลคนให้มีคุณภาพ	การจะทำาให้คนมีคุณภาพได้นั้น	ผู้บริหารขององค์กรแห่งนี้

กล่าวว่า	

“....	ก�รที่จะทำ�ให้องค์กรอยู่ได้นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เร�ต้อง
ดูแล	แต่คว�มเป็นอยู่	และสุขทุกข์ของพนักง�นทุกคนเร�ก็ต้อง

ให้คว�มสำ�คัญยิ่งกว่�”
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“ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”

	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของผู้บริหารท่ีไม่ได้มุ่งแต่สร้างความเติบโต

ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่	 การจะทำาให้ธุรกิจเติบโตได้นั้นต้องให้ความสนใจเรื่อง

ของการพัฒนาคนด้วยเช่นกัน	ผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญ	 ในการส่งเสริมให้พนักงาน

มีความสุข	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		ในการบริหารงานนั้นผู้บริหารจึง	ให้ความใส่ใจกับ

ลูกน้องทุกคน	 มีการปฎิสัมพันธ์เชิงบวกแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเสมือนเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน	เป็นวิถีปฎิบัติขององค์กรต่อเนื่อง

	 ปี	 2558	 สมาคมอุตสาหกรรม

เครื่องเรือนไทยได้มีการแนะนำาและเชิญ

ชวน	บรษิทัฯ	เขา้รว่มโครงการองคก์รสรา้ง

สุข	 มีการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับ

แนวคิดและกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีเหมาะสม			

รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ทำางานกบัเครือขา่ยองคก์รตา่งๆ	ท่ีเข้ารว่ม

โครงการ	 ทำาให้เห็นรูปธรรมความสำาคัญ

ของกิจกรรมสร้างสุขจากองค์กรอื่น	

ประกอบกับผู้บริหารมีวิถีชีวิตท่ีชอบทำาบุญปฏิบัติธรรม	 จึงแบ่งปันวิถีการทำาความดี	

การแบง่ปนัมาสูวิ่ถกีารทำางาน	ถ่ายทอดเรือ่งการให้และการแบง่ปนัสูพ่นกังาน	จนเปน็

ที่มาของการส่งเสริมให้พนักงานใช้หลักธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต

กระบวนการนำาแนวทาง HAPPY WORKPLACE  มาสร้างสุขในองค์กร

	 กระบวนการดำาเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบริษัท	 ตะล่อมสิน	 นั้น	 ได้

ประยกุตแ์นวทางของ	HAPPY	WORKPLACE		มาเปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการออกแบบ

กิจกรรมส่งเสริมความสุขให้แก่พนักงาน	 โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาวะ

ภายในของคนทำางาน	 ซึ่งผู้บริหารเองได้เป็นต้นแบบของการปฏิบัติที่ดี	 อีกทั้งยังได้

บูรณาการกิจกรรมบนฐานการสำานึกต่อสังคมภาพรวมโดยเฉพาะปัญหาที่สังคมไทย

และนานาประเทศกำาลังเผชิญร่วมกันคือปัญหาสิ่งแวดล้อม
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 บรษัิท	ตะล่อมสนิพลาสติก	จำากดั	ตระหนกัถงึปญัหาดงักลา่วจุดเดน่ของบริษทั
ที่เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจกับลูกค้ามาโดยตลอดคือการจัดจำาหน่ายเม็ดพลาสติกที่
เปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม	เปน็สารเตมิแตง่เพือ่ใหผ้ลติภณัฑพ์ลาสติกสามารถยอ่ยสลาย
ได้ทางชีวภาพ	 ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง
เป็นต้นทุนขององค์กรที่สำาคัญในการจุดประกายให้กับทีมงานได้ออกแบบกิจกรรม
ตา่งๆ	ทีส่อดคลอ้งกับนโยบายของผูบ้รหิาร	โดยเฉพาะการสรา้งจติสำานกึท่ีดตีอ่ตนเอง
และผูอ้ืน่	การมจีติอาสาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ	และทีส่ำาคญัคอืการ
เปิดพื้นที่ให้กับพนักงานทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม	เช่น	

	 •	 กิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้า	 เพื่อมุ่งพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ
พนกังานใหม้คีวามพร้อมสำาหรบัการทำางานและการดำาเนนิชวีติตามทำานองคลองธรรม		

	 •	 โครงการบุญญาธรรม	 เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะภายใน	 ส่งเสริมให้
พนักงานนำาไปเป็นแนวปฏิบัติสำาหรับการทำางานในชีวิตประจำาวัน	

	 •	 กิจกรรมการระดมทุนเพื่อถวายพระไตรปิฎก	

	 •	 กิจกรรมการรวมกลุ่มของพนักงานอาสาทำากิจกรรมสาธารณะให้กับ								
เด็กเยาวชน	

	 •	 กิจกรรมสอนน้องปั้นดิน	โดยเชิญชวนพนักงานที่มีจิตอาสา	มาร่วมกันทำา

กิจกรรมกับเด็ก	ๆ	ในชุมชน	สร้างสัมพันธภาพระหว่างองค์กรกับชุมชนและสังคม 

ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินงาน 

	 จากการดำาเนินงานดังกล่าว	 องค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์				

ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน	 เนื่องจากได้รับการยกย่องชมเชย	 ทั้งจากลูกค้า	 คู่ค้า	 หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องในส่วนต่าง	ๆ	ทำาให้ผลประกอบการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	เกิดบรรยากาศใน

การทำางานที่อบอุ่น	 มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน	 มีทีมงานที่ทำางานประสาน							

ร่วมกันได้อย่างลงตัว	 ช่วยพัฒนาทักษะการทำางานเป็นทีม	 และมีแกนนำาที่เป็นแบบ

อย่างที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร	 ตรงน้ีเองท่ีถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตภายในองค์กรแห่งนี้
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	 ในส่วนของตัวพนักงานเอง	 นอกจากได้ทำาบุญ	 ทำากุลศร่วมกับบริษัทแล้ว	

ตนเองกถ็อืวา่ไดค้วามสบายใจ	ความเอบิอิม่ใจทีเ่กดิจากการได้ไปร่วมบญุรว่มกจิกรรม

กบับริษทั	ไดเ้หน็ถงึความมจีติอาสาของพนักงานชาวตะล่อมสนิ	สิง่เหล่านีไ้มอ่าจเกดิ

ขึน้เองไดห้ากขาดกระบวนการดำาเนินงานท่ีด	ีเหมาะสมกับบรบิทองคก์ร	และมคีวาม

มุ่งมั่นที่จะดำาเนินตามนโยบายของผู้บริหาร	ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมพนักงานให้

ทำางานกับองค์กรอย่างมีความสุข	และเป็นคนดีของสังคม

บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

	 การพัฒนามาถึงวันนี้ได้เกิดจากความอดทน	 การร่วมคิด	 ร่วมทำาร่วมสร้าง					

สง่ผลใหเ้กดิความภาคภมูใิจจากทกุฝา่ยท้ังสว่นของฝา่ยบรหิาร	และพนกังานทกุคนใน

องคก์ร		จนไดรั้บโลร่างวลัตา่ง	ๆ 	จากผลการทำาดอียา่งต่อเนือ่ง	ซ่ึงมปีจัจัยสำาคัญอยา่ง

แรกคือ	ผู้บริหารเปิดกว้าง	และปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในองค์กร		รวมถึง

การมีทมีงานและสามารถพัฒนาทีมงานให้มคีวามเขม้แขง็ในการปฏบิติั	การทีอ่งคก์ร

สามารถสร้างทีมได้ในระยะแรก	 ถือว่าเป็นจุดเริ่มสำาคัญในการในการขับเคลื่อน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กร	

	 การสื่อสารองค์กรอย่างเข้าใจเป็นอีกปัจจัยสำาคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิง

บวกแบบพ่ีน้องในองค์กร	 เห็นได้จากกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเป็นฐาน			

สู่การสร้างสุข	 กิจกรรมต่างๆ	 ล้วนแล้วให้ความสำาคัญกับการรู้จักตัวเอง	 ท่าทีการ

ปฏิสมัพันธ์ทีด่กีบัเพือ่นรว่มงาน	การเปน็อยูอ่ยา่งถ้อยทถีอ้ยอาศยั	กอ่ใหเ้กดิความรกั	

ความสามัคคีของคนในองค์กร	จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สำาคัญขององค์กร	
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บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำ�กัด

“แสงธรรมนำ�ชีวี	วิถีแห่ง

คว�มพอเพียง”
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รู้จักกับแสงไทยเมตัลดรัม	
	 บริษัท	แสงไทยเมตัลดรัม	จำากัด	

ได้ตั้งอยู่ที่	 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์	

ถนนบางนา-ตราด	 ตำาบล	 บางสมัคร	

อำาเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2532	ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท
แสงไทย	ประกอบธรุกจิเก่ียวกบัการผลติถังโลหะ	สำาหรับบรรจผุลิตภณัฑท่ี์มคีณุภาพ

สูง	ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	เพื่อบริการลูกค้านำาไปบรรจุสินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์	เช่น	นำ้ามัน	อาหาร	ผลผลิตการเกษตร	และเคมีภัณฑ์	เป็นผู้ผลิตถังโลหะ

คุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	ด้วยมีศักยภาพการผลิตสูงสุดถึง	1,440	ใบ

ตอ่ชัว่โมง	หรอือาจกลา่วได้ว่าสามารถผลติถังไดถึ้ง	10	ลา้นใบตอ่ป	ี	มจีำานวนพนกังาน

รวมทัง้สิน้	270	คน		บรษัิทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานบรรจภัุณฑส์ำาหรบัวตัถุอนัตราย	

หรือที่เรียกว่า	UN	standard	on	the	transport	of	dangerous	goods	ตั้งแต่ปี	

พศ.	2543	จวบจนถึงปจัจบุนั	และไดรั้บมาตรฐานกระบวนการผลิต	ISO	9001	ต้ังแต่

ปี	พ.ศ.	2543	และ	ISO	14001	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553		และได้รับ	Eco	Vadis	ปี	พ.ศ.	

2560	Silver	rating	นอกจากนี้ยังได้ตั้งมาตรการต่างๆ	เพื่อพัฒนาการผลิตอย่างต่อ

เน่ือง	 ไม่ว่าการพัฒนาเคร่ืองจักรกล	 การพัฒนาบุคลากร	 และการสร้างระบบการ

ประเมินผลในการดำาเนินงาน	ภายใต้วิสัยทัศน์	

“ผลิตถังทุกใบให้มีคุณภ�พและส่งสินค้�ให้ถึงมือลูกค้�ได้ต�มเวล�”

แนวทางและนโยบายการบริหารองค์กร

	 บริษัท	แสงไทยเมตัลดรัม	จำากัด	เป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริม

ความสขุให้แกพ่นกังานในกลุม่อตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ	์		โดยนำากระบวนการแนวคดิ    

มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริษทของคนในองค์กร	 ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้บริหารที่

ตอ้งการสรา้งความสุขใหเ้กิดแกพ่นักงาน	คนทำางานในองค์กรมาตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้บรษิทั	

ดงัคำากลา่วของ	ดร.สนิชยั	สทิธิเสถยีรชยั	กรรมการผู้จดัการ	บรษิทั	แสงไทยเมตัลดรมั	
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จำากัด	 กล่าวไว้ว่า	“ถึงบริษัทเราจะรำ่ารวยขนาดไหน	แต่ถ้าพนักงานไม่มีความสุข	

ความรำ่ารวยนั้นจะมีประโยชน์อะไร”   

	 จากแนวคิดดังกล่าวได้หล่อหลอมมาเป็นนโยบายที่สำาคัญของบริษัท	 และ

ปฏิบตักัินมาเปน็วัฒนธรรมองคก์ร	ตอ่มาในป	ี2559	สมาคมบรรจภัุณฑไ์ทย	ไดด้ำาเนนิ

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในกลุ่มสมาชิกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์		

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือพัฒนาบุคคลากรกลุม่อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ	์ใหม้กีารเติบโต

อยา่งยัง่ยนื	พรอ้มทัง้ทางกายและใจ	รวมทัง้ปรบัทศันคติ	การเสริมสรา้งแรงจงูใจ	การ

ใชช้วิีตอยา่งสมดลุ	ควบคูไ่ปกับการพฒันาทกัษะการทำางานในดา้น	ตา่งๆ	ตามแนวทาง	

Happy	Workplace	ผูบ้ริหารบริษทั	แสงไทยเมตลัดรัม	จำากดั	มคีวามสนใจ	และเหน็

ว่าเป็นแนวทางที่ดีสอดคล้องกับสิ่งหลักการบริหารที่ดำาเนินการอยู่	 จึงสมัครเข้าร่วม

โครงการฯ	และไดมี้โอกาสเรยีนรูแ้นวทางการสรา้ง

สุขตามแนว	 Happy	 8	 รวมท้ังได้ไปศึกษาดูงาน

องค์กรสขุภาวะตน้แบบจากทีต่า่ง	ๆ 	ทีท่างโครงการ

จัดขึ้น	 ทำาให้ทีมงานได้มีความรู้และประสบการณ์

เกี่ยวกับการสร้างสุขมากมายหลายด้าน	 จึงนำาองค์

ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของบริษัท	

จนสามารถกำาหนดเปน็นโยบายและแผนการดำาเนนิ

งานขององค์กร	 ที่นำาเอาเรื่องของการส่งเสริมความสุขเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนิน

ธรุกจิ	นอกจากนีย้งัไดน้ำาแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเขา้มาเปน็เครือ่งมอืสำาคัญในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเหมาะกับวิถีชีวิตของชาวแสงไทย	 เพื่อให้เกิดความสุขที่ยังยืน

กับพนักงานในองค์กรอย่างแท้จริง

กระบวนการดำาเนินงานสู่ Happy Workplace  

 บริษทั	แสงไทยเมตลัดรมั	จำากดั	ไดจ้ดัตัง้คณะทำางานทีเ่กดิจากการรวมตัวกนั
ของพนกังานฝา่ยตา่งๆ	ในการดำาเนนิงานสง่เสรมิความสุขใหแ้กพ่นกังาน	ส่วนหนึง่ได้
รบัการสนบัสนนุองคค์วามรูแ้ละกระบวนการจดัการจากโครงการเสรมิสรา้งการเปน็
องค์กรสุขภาวะในกลุ่มกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์		ทำาให้ทีมงานสร้างสุขของบริษัทมี
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ความเข้มแข็ง	 สามารถพัฒนา	สร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการต่าง	ๆ	ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของคนในองค์กร	 จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความสุขในแบบฉบับของ
แสงไทยเอง

	 กิจกรรมทีน่า่สนใจน้ันกค็อื	“โครงการแสงไทย	สูแ่สงธรรม”		ซึง่เปน็โครงการ
ทีมุ่่งสง่เสริมความสขุด้านจติใจ	ใชห้ลกัธรรมในทางพทุธศาสนามาเปน็เคร่ืองมอืฝึกฝน
ขัดเกลาจิตใจ	 โดยสนับสนุนให้พนักงานได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วยการสวดมนต์
สรรเสริญพระรัตนตรัย	 ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านจิตใจ	 รวมทั้งมี
การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำาคัญในการนำาไปปรับ
ใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวัน		เพราะเชื่อว่าหลักธรรมคำาสอนของศาสนา	จะเป็นเข็ม
ทิศชี้นำาชีวิตของทุกคนให้ดำาเนินไปในเส้นทางที่ดีงามได้	 มีสติ	 มีสมาธิและต้ังอยู่ใน
ความไมป่ระมาณในการใชช้วีติ	และเชือ่วา่อานิสงสข์องการปฎบิตันิีจ้ะสง่ผลไปถงึชวีติ
การทำางานของพนกังานดว้ยเช่นกนั	นัน่คอืทำาให้เขาสามารถบรหิารจดัการชวีติไดอ้ยา่ง
สมดุล	 สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติ	 	 โดยจัดให้มีกิจกรรมแสงไทย	 สู่แสงธรรม     
ทุกวันพฤหัสบดี	ที่วัดบางสมัคร	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ในช่วงเวลา	18.00	-	20.00	น.

	 นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมแล้ว	บริษัทยังคำานึง
ถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านอื่น	ๆ	ด้วย	ในเรื่องค่าครองชีพ	บริษัทต้องการให้
พนักงานดำาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 จากการสำารวจพบว่าพนักงานมี
ปัญหาด้านการเงินสูง	 ทีมงานจึงได้คิดหา
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา	 ดังกล่าว
ของพนักงาน	 อันดับแรกได้ให้ความสำาคัญกับ
เรื่องการสร้างวินัยในการออมก่อน	 จึงได้จัดทำา
โครงการ	“เงินฝากสร้างฝัน”	 	ปรากฎว่าที่ได้
รบัผลตอบรบัจากพนักงานเปน็อยา่งด	ีเนือ่งจาก
พนักงานหลายคนชอบเล่นหวย	 ทำาให้รายได้
ส่วนหนึ่งต้องสูญเสียไปกับการซ้ือหวย	 ทีมงาน
พิจารณาร่วมกันเห็นว่า	 หากเป็นอย่างนี้ต่อไป
พนักงานหลายคนต้องลำาบาก	 และเป็นหน้ีเป็นสิน	 จึงได้คิดทำา	“โครงการเงินฝาก
สร้างฝัน”	เปน็การออมในรูปแบบของการซ้ือสลากออมสนิ	ซึง่เปน็การเสนอทางเลอืก



67Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

“ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”

ใหม่ให้สำาหรับพนักงานท่ีชอบเล่นหวย	 ชอบความตื่นเต้นหรือชอบลุ้น	 ซึ่งได้รับการ
สนบัสนนุจากผูบ้รหิารชว่ยประสานงานกับเจา้หนา้ท่ีจากธนาคารออมสินใหม้ารับเงิน
ฝากจากพนกังานเปน็ประจำาทกุเดอืน		รวมทัง้นำาเงินของพนกังานไปซ้ือสลากออมสิน
ที่ธนาคาร	

	 ผลทีไ่ดจ้ากการดำาเนินโครงการนี	้คอื	พนักงานมเีงนิฝากเพิม่ขึน้	และมโีอกาส
ถกูสลากออมสนิทกุเดอืน	เมือ่มผีูถ้กูรางวลักจ็ะรว่มกนัแสดงความยนิด	ีจนกลายเปน็	
กระแสความตื่นตัว	 ทำาให้มีผู้ท่ีเข้ามาร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จนปัจจุบันนี้มี						
พนักงานเกือบ ท้ังหมดเข้ามาร่ วม
โครงการ	 เพราะเห็นถึงประโยชน์ของ
การออมและการลงทุนที่ไม่เสี่ยง	 ถึงแม้
จะไม่ได้ถูกรางวัลเป็นเงินก้อนใหญ่	
พนักงานที่ ร่วมโครงการก็พอใจท่ีมี					
รายได้เพิ่มจากการออมด้วยวิธีน้ี	 และ
ภายใต้โครงการนี้ก็เกิดมีโครงการอื่นๆ	
ตามมาหลายโครงการ	อย่างเชน่	โครงการ 
จาก	10	เป็น	100	โครงการเลขท้ายให้
โชค	โครงการเทคนิคการออม	โครงการขยะเงินล้าน	โครงการมีบ้านมีสุข	เป็นต้น	ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมเรื่องวินัย	และสร้างบรรยากาศในการออมให้มีอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากการสร้างวนัิยในการออมแลว้	บรษิทัยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานมจิีตอาสา
โดยจัด	โครงการ	STD	บริจาคโลหิต	ต่อชีวิตปวงประชา		เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
รูจ้กัการแบง่ปนั	การให	้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม	เปน็การทำาบญุต่อชวีติใหแ้กเ่พือ่น
มนษุย	์ในสว่นนีก้ถ็อืวา่เปน็ความภมูใิจของพนกังานทีไ่ด้ร่วมบริจาค	และทำาประโยชน์
เพื่อสังคม

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการดำาเนินงาน 

 จากการดำาเนินโครงการสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งเหน็ได้ชดัคอื	เรือ่งบรรยากาศ
ของความสขุในทีท่ำางาน	ซึง่เกดิจากการรว่มกนัสรา้งข้ึนมา	โดยผา่นกิจกรรมบางอยา่ง
ที่เป็นวิถีชีวิตของคนในองค์กร	 ผลลัพธ์ของความสำาเร็จจะเห็นได้จากพฤติกรรมการ
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   บริษัท	 แสงไทยเมตัลดรัม	 จำากัด	 เป็นความสำาเร็จในการสร้าง

บรรยากาศให้คนอยากทำางาน	 ให้คนทำางานอย่างมีความสุข	 ให้รู้จักการดำาเนินชีวิต

แบบพอเพียง	 มีวินัยในการใช้ชีวิต	 มีจิตอาสา	 ทำาให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	 โดย

อาศยัปจัจยัสนบัสนนุ	สำาคญัโดยเฉพาะนโยบายระดับบรหิารทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่	

รวมทัง้การมทีมีงานท่ีมีมุ่งม่ัน	ตัง้ใจ	เสยีสละ	จนเกดิเปน็ชมุชนสมานฉนัทข์ึน้ในองคก์ร	

โดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่มาเป็นแนวทางสำาคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ	 บวกการรับแรง

สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายนอก	 จนสามารถปรับวิธีคิดของทีมงาน	 แล้วนำา

กระบวนการต่างๆ	 ที่ได้เรียนรู้มาออกแบบโครงการเพื่อให้เข้ากับบริบทขององค์กร	

จนสามารถสร้างความเชื่อม่ันให้กับพนักงาน	 เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจน

กลายเป็นวิถีชีวิตของชาวแสงไทยเอง	และสามารถบรรเทาปัญหาในด้านต่าง	ๆ		ให้

กับพนักงานได้อย่างน่าชื่นชม	 ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ไม่ได้หวัง

เพียงแค่ให้บริษัทรำ่ารวยอย่างเดียว	 แต่ยังเอาใจใส่ถึงความอยู่ดีกินดีของพนักงานใน

ทุกระดับด้วยเช่นกัน

แสดงออกของคนในองค์กร		ซึ่งเป็นความสุขในแบบฉบับเฉพาะของชาวแสงไทยเอง	
ดงันัน้	การจะสง่เสริมใหพ้นักงานมีคณุภาพชวีติท่ีด	ีมหีลักในการดำาเนนิชวีติตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง	 นั้น	 พื้นฐานหรือต้นทุนเดิมขององค์กรเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องนำามา
พิจารณา	 จัดระบบต่อยอดสิ่งท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และต้องเชื่อมโยงระบบ
หรือองค์ความรู้ต่าง	ๆ 	ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร	โดยจะไม่ขาดออกไปจากวิถี	
ชวีติ	วฒันธรรม	ความคุน้เคยเดมิของพนกังาน		กจิกรรมต่างๆ	ล้วนมุง่ตอบสนองพ้ืนที่
ความสุขของแต่ละคน	แม้ภารกิจขององค์กรจะเป็นการมุ่งหวังผลกำาไร	และความอยู่
รอดขององคก์รในท่ามกลางเศรษฐกจิท่ีตอ้งมีการแข่งขนั		แต่การมองใหเ้หน็ถงึความ
เชื่อมโยง	และระบบที่สัมพันธ์กัน	ก็จะเป็นผลดีต่อคนในองค์กรที่ป็นทรัพยากรบุคคล
ที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจในระยะยาว

บทเรียนก�รดำ�เนินง�น



> > > > > > > > > > >

บริษัท บ�งกอกแคน 
แมนนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด

“หลักธรรมนำ�คว�มคิด 

ชีวิตสุขจริงหนอ”



70 “ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

รู้จักกับบ�งกอกแคน	แมนนูแฟคเจอริ่ง	
 บรษิทั	บางกอกแคน	แมนนูแฟคเจอร่ิง	จำากดั	เปน็บรษิทัทำาธรุกจิผลติกระปอ๋ง
บรรจุเคร่ืองดื่ม	 เปิดดำาเนินการมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2531	 โดยการร่วมทุนระหว่าง														
ผู้ประกอบการของไทยกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น	บริษัท	โตโยไซกัน	ไก
ชา	ผลติกระปอ๋งอลมูเินยีม	2	ชิน้	สำาหรบับรรจเุครือ่งด่ืมเปน็รายแรกของประเทศไทย	
มีโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่	1	ซอย	รังสิต-นครนายก	46	ตำาบลประชาธิปัตย์	อำาเภอธัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี	ในปี	พ.ศ.	2544	หลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย	
หรือที่เรียกว่า	วิกฤต	“ต้มยำากุ้ง”	บริษัทโตโยไซกัน	ไกชา	ได้เพิ่มทุนในบริษัทฯและ
ขยายการผลิตกระป๋องเหล็ก	3	ชิ้น	ฝากระป๋องและก้นกระป๋องขึ้น	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่ง

บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า...	

 “มุ่งมั่นที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภ�พตรงต�มที่ลูกค้�ค�ดหวัง	ส่ง
มอบได้ตรงเวล�	ภ�ยใต้ร�ค�ที่แข่งขันได้		และตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม	และก�รหมุนเวียนใช้เศษวัสดุ	(Recy-
cle)	ตลอดจนก�รดูแลด้�นคว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น

รวมทั้ง	เสริมสร้�งทักษะคว�มชำ�น�ญให้กับพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง”

 ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นของผู้บริหารชาวญี่ปุ่น	 ได้ส่งต่อมาสู่ผู้บริหารชาวไทยที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารองค์กร	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย	 และมี
แนวทางการบริหารอย่างลงตัวระหว่างผู้บริหารชาวญ่ีปุ่น	 และผู้บริหารชาวไทย	 ที่			
มุ่งเน้นการพัฒนางานและกระบวนการผลิตควบคู่ไปกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม	จนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชาวบางกอกแคน
ยึดถือปฏิบัติสืบมา

แนวทางนโยบายการบริหารองค์กร

 ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เน้นทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 ควบคู่ไปกับ
คุณภาพชีวิตคนทำางาน	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	 ได้หล่อหลอมพัฒนาเป็นค่า
นยิมขององคก์ร		เป็นส่ิงท่ีพนักงานทุกคนยดึถือปฎิบติัสืบต่อกนัมานัน่กคื็อ		“BCM…
HA	(บีซีเอ็ม…เฮ้)	–	H	:	Happiness”	คือการพยายาม	สร้างความสุขในการทำางาน
ในทุกๆ	มิติ	พยายามที่จะทำาให้ที่ทำางานเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่น	เป็นบ้านหลังที่สอง
ของพนักงาน
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	 ค่านิยม	บริษัท	บางกอกแคน	แมนนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด			BCM	HA…

 B	=	Borderless/Brave		 ไร้กำาแพงกล้าก้าวอย่างกล้าหาญ

 C	=	Communication/Challenge	 ด้วยสื่อสารตั้งเป้าหมายท้าทายผล

 M	=	Mutual	Relationship/Multi	Skill	พัฒนาหลายทักษะใส่ใจคน

 H	=	Happiness	 พบความสุขมากล้นในการงาน

 A	=	Attitude	 ทุกชีวิตสุขสำาราญ	ด้วยการคิดดี

	 การมุ่งเน้นในเรื่องผลประกอบการที่ต้องได้กำาไรเพื่อความอยู่รอด	เป็นเรื่องที่

สำาคัญสำาหรับองค์กรภาคธุรกิจ	 แต่ด้วยกระแสความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็ว	 ทำาให้หลายองค์กรหันกลับมาทบทวนการ

พัฒนาทุนของตนเอง	 การพัฒนาท่ีว่านี้คือการ

พัฒนาทุนมนุษย์	 ถึงแม้ว่าจะมีระบบประกัน

คุณภาพ	 มีมาตรฐานการทำางานรองรับอยู่แล้ว

ก็ตาม	แตส่ิง่สำาคญันอกจากระบบแลว้ต้องอยูท่ี่การ

เปลี่ยนแปลงเจตคติภายในของคนในองค์กร	 ซ่ึง

กระบวนการนีจ้ะทำาใหค้นในองคก์รมคีวามรูส้กึวา่		

มีความสุขเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร	 เกิดความ

รูส้กึเป็นเจา้ของ	มคีวามหวงแหนรกัองคก์ร	กระบวนการดงักลา่วเกดิข้ึนไดก้ด็ว้ยความ

ร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรเป็นสำาคัญ	 อีกทั้งผู้บริหารของบริษัท	 บางกอกแคน			

แมนนูแฟคเจอริ่ง	 จำากัด	 ตระหนักเรื่องนี้	 จึงพยายามพัฒนาและส่งเสริมให้ที่ทำางาน

เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กร

	 ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร	 ซึ่งผู้บริหารชาวไทยได้แปลงออกมาเป็นค่านิยม

ขององค์กรดังกล่าว	 โดยนำารากฐานทางวัฒนธรรมของไทยมาเป็นหัวใจหลักในการ

ดำาเนินธุรกิจ	 นั่นก็คือการนำาหลักธรรมะทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นแนวทางสำาคัญ
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ในการบรหิารคนในองคก์ร	เน่ืองจากพนักงานสว่นใหญ่

เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ	 ดังนั้น	 การนำาเอาหลัก

ธรรมะทางพุทธศาสนา	หรือการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วม

ให้ความรู้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวสำาหรับพนักงาน	 เป้า

หมายสำาคัญคือการส่งเสริมให้พนักงานทำางานอย่างมี

ความสุข	มีความรักองค์กร	และให้เกิดความรู้สึกว่าองค์กรแห่งนี้คือบ้านอีกหนึ่งหลัง

ของพนักงานนั่นเอง	ด้วยเหตุนี้	บริษัท	จึงได้เข้าร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี	

ในโครงการ	“โรงงานรกัษาศลี	5”	ตอ่มา	กเ็ขา้รว่มกับโครงการ	“สถานประกอบการ

สว่างด้วยศีลและธรรม”	ของจังหวัดปทุมธานี

	 โครงการนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญท่ีได้นำาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็น

หลกัการดำาเนนิชวีติของพนกังาน	ชว่งแรกของการเข้าโครงการโรงงานรกัษาศีล	5	นัน้	

วัตถุประสงค์หลักคือการต้องการให้พนักงานได้เข้าใจเร่ืองศีล	 5	 และคาดหวังว่า

พนกังานจะสนใจรกัษาศีล	5	แตก่ไ็ม่ไดก้ำาหนดเปน็ตัวชีว้ดัพฤติกรรมของพนกังานแต่

อยา่งใด	เมือ่จบโครงการไปทางหนว่งงานภาครฐัรว่มกับมหาเถรสมาคม	ไดจ้ดัโครงการ

สถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม	 การร่วมโครงการครั้งนี้ทำาให้พนักงานได้

ประโยชน์มากขึ้น	และได้เข้าใจหลักธรรมคำาสอนทางพุทธศานาเพิ่มขึ้น	โดยได้นำามา

เป็นหลักปฎิบัติในการดำาเนินชีวิต	 ซึ่งมีรูปเบบการทำากิจกรรมที่ชัดเจน	 สามารถวัด

เป็นตัวเลขได้	โครงการนี้จะเน้น	7	กิจกรรมหลัก	มีการจัดทำาเป็นสมุดคู่มือพนักงานที่	

เขา้รว่มโครงการ	จะมเีนือ้หาบอกรายละเอยีดว่าแตล่ะวันต้องทำากจิกรรมอะไรบา้ง	เช่น

	 •	 กิจกรรมที่ 1		การรักษาศีล	5	วันนี้คุณรักษาศีล	5	ได้ครบหรือไม่	ซึ่งก็มี

ตารางสำาหรับลงบันทึก		

	 •	 กิจกรรมที่ 2	การสวดมนต์	นั่งสมาธิ	ถ้าได้สวดมนต์ก็บันทึกข้อมูล	ถ้าไม่

ได้สวดก็ไม่ต้องบันทึก	

	 •	 กิจกรรมที่ 3	การจัดเก็บที่นอนห้องนำ้าให้สะอาดมีระเบียบ	

	 •	 กิจกรรมที่ 4	 การจับดีคนรอบข้าง	 (คิดดี)	 วันนี้เราได้ชื่นชมคนรอบข้าง

หรือไม่		ได้จับดีคนรอบไหม	ถ้าทำาก็บันทึกไว้	
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 •	 กิจกรรมที่ 5	การพูดจาไพเราะ(พูดดี)	วันนี้เราได้พูดดีไพเราะหรือไม่		พูด
คำาหยาบหรือไม่

	 •	 กจิกรรมที ่6 การบำาเพ็ญประโยชน์/ออมบญุ	(ทำาดี)	ทบทวนดูวา่	วนันีเ้รา
ได้ทำาบุญหรือบำาเพ็ญประโยชน์อะไรไหม	

	 •	 กิจกรรมที่ 7	การร่วมกิจกรรมชั่วโมง	“สุขจริงหนอ”		ที่นำาแนวปฏิบัติ
ทั้ง	๖	กิจกรรม	มาประเมินตัวเอง	ให้พนักงานทำากันเองทุกวันพระ	ซึ่งจะ
มีพระมาติดตามผลและบรรยายธรรมให้เกือบทุกครั้ง	ชั่วโมงสุขจริงหนอ
ก็คือทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะมีสมุดพวกนี้อยู่	ก็จะมารวมตัวกันที่ห้อง
ประชุม	และร่วมกันไหว้พระ	สวดมนต์	นั่งสมาธิหลังจากนั้นก็มาแบ่งปัน
ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเองได้ทำาดีอะไรบ้าง	ชื่นชมใครบ้าง	มีใครที่รู้สึก
วา่เปน็คนทีน่า่ชืน่ชมบา้ง	จบัดคีนรอบขา้ง	เปน็การเสรมิทัศนคติในเชิงบวก

	 นอกจากการเสรมิเสรมิคณุภาพชวีติของคนแลว้	
ยังส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม	 และ
การแบ่งปันแก่ผู้อื่น	 เป็นการสร้างบรรยากาศความ
สขุจากภายในไปสูส่งัคมภายนอก	องคก์รแหง่นีย้งัมุง่
มัน่ทีจ่ะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อมใหดี้ขึน้	มคีวาม

ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยพร้อม
จะเสียสละและแก้ไขพฤติกรรม	 เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว	 รวมทั้งน้อมนำาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการดำาเนินธุรกิจ	ในการสร้างความ
สำาเรจ็และประโยชนส์ขุทัง้แกอ่งคก์รและสงัคม	ผา่นการดำาเนนิโครงการและกจิกรรม
ต่าง	ๆ	ที่ออกแบบขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	โครงการ	“ขาเทียมพระราชทาน	ฯ”	ถือ
เปน็ความภมิูใจของคนในองคก์ร	ทีส่ามารถถกัทอเครอืขา่ยทางสังคมแหง่การให	้การ
แบ่งปัน	ให้มีความเหนียวแน่นได้อีกด้วย	

	 มีหลายองค์กรในกลุ่มธุรกิจคล้ายกับบริษัทบางกอกแคนฯ	 รวมทั้งเครือข่าย	
ทมีจกัรยานทีเ่ขาปัน่เพือ่สขุภาพ	หรอืเพือ่การทอ่งเท่ียวชมรมต่างๆ	นำาเศษอลูมเินยีม
ที่เหลือจากการผลิต	 มามอบให้กับบริษัทบางกอกแคนฯ	 เพ่ือส่งต่อให้กับมูลนิธิขา

เทยีมฯ	ซึง่ทำาใหท้กุคนท่ีไดม้สีว่นรว่มรู้สึกวา่นอกจากได้ทำาบญุกบัผูพ้กิารรว่มกนัแลว้

แล้วยังได้รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอีกด้วย
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ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน

 ผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 พบว่าเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมในเชิงบวกของพนักงานทีเ่ขา้รว่มโดยส่วนใหญ	่มคีวามรกั
ความสามัคคีและรู้จักใกล้ชิดกันมากขึ้น	 พนักงานหลายคนได้พัฒนาตนเองมากขึ้น	
อย่างเช่นบางคนไม่กล้าพูด	 ไม่กล้าแสดงออก	แต่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมทำาให้กล้า
พดูคยุ	กลา้แสดงออกมากขึน้	ทำาใหเ้ขา้ใจ	เปดิใจตอ่กนั	เห็นคุณค่าของตนเองและของ
ผู้อืน่	ทีส่ำาคญัคอื	การเปน็คณุคา่ของบรษิทั	จากการสง่เสรมิใหพ้นกังานสร้างบุญสร้าง
กุศลผา่นกิจกรรมตา่ง	ๆ 	โดยไมเ่สยีเวลางาน	หลายคนได้นำาวธิกีารปฏบิติัทีไ่ด้จากการ
เขา้รว่มกจิกรรมไปปรบัใช้กบัครอบครวั	ซึง่กเ็กดิผลลัพธท์ีดี่กบัคนในครอบครัวเชน่กนั	
ส่งผลให้บริษัทได้รับการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงานภาครัฐ	 ว่าเป็นหนึ่งในองค์กร
ต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานในจังหวัดปทุมธานี

      บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

   บริษัท	บางกอกแคน	แมนนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 ได้ประสานทั้งสอง
วฒันธรรมเขา้ดว้ยกนัอยา่งลงตวั	โดยมีคนเปน็ศนูยก์ลาง	ซึง่เริม่จากทำาใหค้นในองคก์ร
มีความสุขก่อน	 โดยใช้หลักการของ	Happy	Work	Place	และหลักธรรมของพุทธ
ศาสนา	 ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการมีวินัย	 การมีจิตอาสา	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 อันเป็น
คุณธรรมพื้นฐานคนในองค์กร	

	 การพัฒนาอารมณ์	สังคม	และจิตใจ		โดยการส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักคุณค่าใน
ตนเอง	มจีติสำานกึทีด่	ีซ่ึงจะสง่ผลใหค้นท่ีอยูใ่นองค์กรหรอืในสังคมได้อยา่งมคีวามสุข			
โดยคุณลักษณะสำาคัญของคนต่อประโยชน์ขององค์กร		ได้แก่	ความเห็นอกเห็นใจกัน	
ความเสยีสละชว่ยเหลือซึง่กนัและกัน	ความซือ่สตัยต์อ่องคก์ร	ดงันัน้ฟนัเฟอืงทีม่คุีณคา่
ในการพัฒนาองค์กรคือคนทำางาน	 ไม่ว่าจะทำางานอยู่ตำาแหน่งใด	 รายได้เท่าใด	 ก็
สามารถสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร	 พร้อมมีส่วนร่วมในการนำาพา
องค์กรไปสู่ความสำาเร็จได้ตามท่ีคาดหวังไว้	 สามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่น	 และ
ขยายสู่สังคมต่อไปอีกด้วย	
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“สต�ร์ปริ๊นท์	

ทำ�ดี	ทำ�ได้
ทุกที่ทุกเวล�”

> > > > > > > > > > >

บริษัท สต�ร์ปริ๊นท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ก�รพัฒน�สู่	สต�ร์ปริ๊น	จำ�กัด	(มห�ชน)
 บรษิทั	สตารป์ริน๊ท	์จำากดั	(มหาชน)	เริม่กอ่ต้ังขึน้ในปคี.ศ.1992	เริม่จากการ

ทำาธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง	สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ

ธุรกิจต่างๆ	ตามความต้องการของลูกค้า	โดยทำาการผลิตอยู่ในห้องแถวเล็กๆ	ที่นิคม

อุตสาหกรรมบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 แต่ด้วยความขยันอดทนของผู้บริหารที่

พยายามพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ	จนกระทั่งในปีค.ศ.	2014	จึงมีฐาน

ลูกค้าใหญ่ขึ้น	 ธุรกิจขยายตัวมากขึ้น	 ผู้บริหารจึงขยายบริษัทไปอยู่ในพื้นที่โครงการ

บางเพรียงพัฒนา	ตำาบลบางเพรียง	อำาเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ	ปัจจุบันมี

พนักงานประมาณ	500	คน	ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นคนไทย	ถือเป็นนโยบายที่สำาคัญอย่าง

หนึ่งของผู้บริหารที่ประสงค์จะรับเฉพาะพนักงานท่ีเป็นคนไทย	ซึ่งอาจสวนทางกับ

กระแสสังคมธุรกิจในปัจจุบันไม่น้อย	 เพราะในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าภาค

อตุสาหกรรมของไทยตอ้งพ่ึงพงิแรงงานจากตา่งประเทศกนัมาก	บางองคก์รมพีนกังาน

ตา่งชาตมิากกวา่พนกังานคนไทยเสยีอกี	ปรากฏการณ์นีม้ใีห้เหน็ชดัเจนมากขึน้เร่ือยๆ	

ตัง้แตป่ระเทศเราเปดิประตสููก่ารเปน็สมาชิกประชาคมอาเซยีน	แต่สำาหรับองคก์รแหง่

น้ีได้ให้ความสำาคัญกับแรงงานที่เป็นคนไทย	 ด้วยผู้บริหารมองว่า	 การติดต่อส่ือสาร

เป็นสิ่งสำาคัญ
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	 ในการบริหารคน	บรหิารงานและการดำาเนนิธรุกจิ	การอยูร่ว่มกนัในวฒันธรรม

เดียวกัน	 ใช้ภาษาเดียวกัน	 การมีวิถีชีวิตเป็นแบบเดียวกัน	 เป็นสิ่งที่จะทำาให้คนใน

องคก์รเปน็หนึง่เดยีวกนั	การจะสือ่สารอะไรไปสูพ่นักงานกเ็ปน็ส่ิงทีท่ำาได้งา่ย	คนไทย

ด้วยกันย่อมเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่า		

แนวทางการบริหารองค์กร

	 ผูบ้รหิารของบรษิทั	สตารป์ริน๊ท	์จำากดั	(มหาชน)	ไดใ้หค้วามสำาคญักับแรงงาน

ในประเทศมากกว่าการพึ่งพิงแรงงานจากต่างประเทศ	นอกเหนือจากการเสริม

ทักษะในเรื่องการทำางานแล้ว	การส่งเสริมทักษะในการใช้ชีวิตก็เป็นสิ่งจำาเป็น	ซึ่งเป็น

นโยบายที่สำาคัญของผู้บริหารเช่นกัน	 โดยมองว่าพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนใน

ครอบครัว	 จึงมีนโยบายในการส่งเสริมบรรยากาศให้พนักงานอยู่ด้วยกันแบบ

ครอบครัว	มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันและกัน		ให้ความรัก	ให้ความอบอุ่น	ให้

พนักงานมีความรู้สึกว่าน่ีคือบ้าน	 โดยมีจุดมุ่งหมาย	 คืออยากจะให้พนักงานอยู่กับ

บรษิทัไดน้านทีส่ดุ	ถงึแมว้า่เงนิคอืปจัจยัแรกทีจ่ะทำาใหพ้นกังานตัดสินใจอยูก่บับรษิทั	

แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ	อีกหลายอย่าง	ที่จะสนับสนุนให้พนักงานทำางานอยู่กับบริษัท

ไดย้าวนาน	สิง่นัน้กค็อืการมคีวามรกัความเขา้ใจตอ่พนักงาน		หากผู้บรหิารมคีวาม

รกั	มคีวามปรารถนาดอียา่งจรงิใจ	กจ็ะสามารถทำาใหพ้นกังานเกิดความรักความผกูพนั

กับองค์กรแห่งนี้	และอยากจะอยู่ทำางานกับองค์กรแห่งนี้ตลอดไป	

	 การให้ความสำาคัญกับพนักงานเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว	 จึงเป็นส่ิงที่			

ผู้บริหารวางเป็นนโยบายสำาหรับการส่งเสริมความสุขให้พนักงานในองค์กร	 โดยผ่าน

ทีมงานอาสาสร้างสุขท่ีจัดตั้งข้ึนมา	 หลังจากได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้การ						

สร้างสุของค์กร	 (Happy	Workplace)	 จากโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุข

ภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 ทีมงานก็ดำาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ที่มุ่งสร้าง

ความสุขให้พนักงาน	ทั้งในส่วนของ	Work	Skill	และ	Life	Skill	อย่างต่อเนื่อง

	 ถึงแมว้า่จะมคีวามตัง้ใจดใีนการทำากจิกรรมสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามสุข	แต่

ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำาให้พนักงานยอมรับ	 และร่วมมือร่วมใจกันทำากิจกรรมอย่าง
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พร้อมเพรียงกันทุกคน	 ฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้พนักงาน

เกิดการยอมรับในตัวผู้บริหาร	 คำาว่า	 “ตัวอย่างที่ดี	 มีค่ามากกว่าคำาสอน”	 น่าจะ

เหมาะกับผู้บริหารขององค์กรแห่งนี้	การทำาให้ดูเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นสิ่งจำาเป็น 

สำาหรับผู้นำาหรือผู้บริหารในยุคปัจจุบัน		เพราะไม่ต้องอาศัยคำาพูดที่แสดงถึงเจตนาที่

หวงัด	ีหรอืกระทบกระทัง่เพือ่ใหเ้กดิการกระตุ้นความรูสึ้กใหอ้ยากทำาตามแต่ประการ

ใด	แต่เป็นการแสดงถึงภาวะที่ไม่มีปัญหากับตัวเอง	หรือแสดงให้เห็นว่า	สิ่งที่ปฏิบัติ

ให้ดูนั้นก่อให้เกิดคุณค่าอย่างไร	 	ส่วนหน้าที่ในการเลือกที่จะทำาตามหรือจะเข้าใจสิ่ง

นั้นหรือไม่	เป็นเหตุผลของผู้ที่พบเห็น	ซึ่งเขาสามารถสัมผัสความรู้สึกส่วนนี้ได้		

กระบวนการดำาเนินงานขององค์กร

	 ในการขับเคลื่อนงานสร้างสุขขององค์กรแห่งนี้	 เริ่มจากที่ผู้บริหารสนใจและ

มอบเปน็นโยบายใหท้มีงานอาสาสรา้งสขุไปดำาเนนิการ	โดยใช้ฐานความสุข	Happy	

8	เป็นแนวทางในการดำาเนนิงานสง่เสรมิคณุภาพชีวติพนักงาน	ทมีงานเองได้มกีาร

แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบกันตามมิติความสุขทั้ง	8	ประการ		

	 ซ่ึงพจิารณาตามความเหมาะสมของแตล่ะคนในการทำากจิกรรมของแต่ละมติิ

ความสขุ	จากการหารอืกันในทีมพบว่า	หากจะให้พนักงานได้รบัความสุขอยา่งแทจ้รงิ	

การทำากจิกรรมสนกุสนานร่ืนเริงอยา่งเดยีวไม่ใชค่ำาตอบทีถ่กูตอ้ง	สิง่สำาคญัคอืตอ้งเปน็

ความสขุทีเ่กดิจากขา้งในจติใจ	ดงันัน้	การทีค่นเราจะไปถงึจดุนัน้ได้ต้องเริม่จากวธิคิีด

ก่อนนั่นคือ	การปรับทัศนคติให้คิดบวกมากขึ้น

	 จากความเข้าใจที่ว่า	“คนจะมีความสุขได้	ต้องเริ่มจากการให้”		ได้กลายมา

เป็นกิจกรรมที่สำาคัญของทีมอาสาสร้างสุข	 เป้าหมายหลักคือต้องการส่งเสริมให้

พนกังานมีจติอาสา	มคีวามเอือ้เฟือ้เผือ่แผ	่มนีำา้ใจ	แบง่ปนัช่วยเหลอืซึง่กันและกนัมาก

ขึ้น	ดังนั้น	ทีม	Happy	Heart	จึงเริ่มออกแบบกิจกรรมร่วมกัน	 เพื่อตอบโจทย์ตาม

วัตถุประสงค์ข้างต้น	โดยการทำา	“กิจกรรม	Happy	Curing”	เพื่อให้บรรยากาศมี

ความคึกคัก	 จึงให้น้องๆ	 เสมือนว่าเป็นพริตตี้ถือป้ายแนะนำาโครงการ	 เข้าไปในไลน์

การผลิต	ไปแนะนำาตัวและสัมภาษณ์พนักงานในไลน์	ว่า	“วันนี้มีอะไรดีๆ	เกิดขึ้นกับ
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คุณแล้วหรือยัง...?	 วันนี้มีอะไรดีๆ	 เกิดขึ้นกับคุณบ้าง...?	 	 ขอให้พนักงานเล่าให้ฟัง	

พยายามกระตุ้นให้เขาได้คิดทบทวนเรื่องราวความดตี่างๆ	ที่ได้กระทำาหรอืไปพบเห็น

กับตนเอง		บางคนก็บอกว่ามีคนทำากับข้าวให้ทาน	บางคนบอกว่าผมดีใจผมได้ไปส่ง

ลูกท่ีโรงเรียน	 บางคนมีความสุขที่ไปเจอคนแก่จูงคนท้องข้ามถนน	บางครั้งเรื่องราว

เหล่านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร	แต่สำาหรับคนที่ได้ประสบมันคือความสุขทางใจ	

ยากทีค่นอ่ืนจะมองเหน็		แตก่จิกรรมนีเ้ปน็การกระตุ้นให้พนกังานได้ถา่ยถอดอารมณ์

ความรู้สึกด้านบวกออกมา	เมื่อพนักงานมีเรื่องดีๆ	มาเล่า	มาแชร์ให้เพื่อนๆ	ทีมงานก็

จะใหค้ปูองไปแลกนำา้ดืม่ฟรทีีโ่รงอาหารเปน็การตอบแทน	ถอืเปน็จดุเริม่ของการปรบั

ทัศนคติให้ทางบวกที่ได้ผลเป็นอย่างดี

“คนจะมีคว�มสุข
ได้	ต้องเริ่มจ�ก

ก�รให้”

	 นอกจากการสง่เสรมิใหพ้นักงานคดิบวกแลว้	ทมีงานกม็โีครงการต่อยอดจาก

อารมณ์ของการคิดบวก	นั่นก็คือ	“โครงการ	Happy	Star	Market	ตลาดปันนำ้าใจ” 

เปน็การสง่เสรมิใหพ้นกังานไดม้หีวัใจแหง่การแบง่ปนั	โดยใหพ้นกังานนำาส่ิงของสะสม

หรอืของทีไ่มไ่ดใ้ชแ้ลว้	แตย่งัมปีระโยชนม์ารว่มบรจิาคให้กบัทมีงาน	ซ่ึงทมีงานจะเปน็

ผู้คัดแยกรวบรวม	 แล้วไปเปิดเป็นตลาดปันนำ้าใจ	 ขายให้กับผู้ที่สนใจ	 เพื่อนำาเงินไป

ทำาบญุหรอืเลีย้งอาหารเดก็	บางครัง้กไ็ปทำากจิกรรมรว่มกบัเดก็ๆ	ในชมุชน	ซึง่ผูบ้รหิาร

ได้ให้การสนับสนุนร่วมสมทบทุน	และนำาของมาร่วมบริจาคในกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน	

โดยมีการตั้ง	สโลแกนในการทำากิจกรรมนี้ว่า	

“เริ่มจ�กให้		ยังไงก็ได้”
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	 กิจกรรม	แชะ	แชร์	 โพส	“ทำาดีทำาได้ทุกที่ทุกเวลา”	 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่

เกิดขึ้น	โดยที่ผู้บริหารต้องการให้มีการทำาดีเพื่อสังคม	ทีมงานจึงได้มีการจัดกิจกรรม

ปลูกปา่ชายเลนทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธข์ึน้	เมือ่มกีารทำาความดีผู้บรหิารก็อยากเหน็

การแชร์กิจกรรมดี	ๆ	ที่พนักงานไปทำากันมา	เลยเป็นที่มาของการ	แชะ	แชร์	 โพสต์	

คำาว่า	แชะ	หมายถึงการถ่ายรูปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมความดีหรือเรื่องราวความดีที่

ไปพบเจอมา	แชร์	คือการแชร์ในกลุ่มไลน์	เฟสบุ๊คของบริษัทสตาร์ปริ๊นท์	และ	โพสต์	 

เป็นการโพสในอินสตาแกรม	 เฟสบุ๊ค	 หรือป๊อบอัพ	 ของบริษัท	 กิจกรรมนี้	 เป็นการ	

บูรณาการร่วมกับกิจกรรมด้านอื่น	ๆ	ได้อย่างกลมกลืน	เพราะไม่ว่าใครจะทำาความดี

ในส่วนใดก็ตาม	จะเป็นเรื่องของหน้าที่การงาน	การใช้ชีวิต	การมีจิตอาสา	การทำาบุญ	

หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำาความดี	ทุกคนจะมีการเก็บเรื่องราวไปเล่า	ไปแชร์	ไป

โชว์ในพื้นที่สื่อทั้งหมดทั้งของส่วนตัวและของบริษัท	จึงเป็นที่มาของสโลแกนว่า	“ทำา

ดีทำาได้ทุกที่ทุกเวลา”	 เรื่องราวเหล่าน้ีได้มีการเผยแพร่ผ่านคลิปวีดีโอ	 ที่ทีมงานได้

ถา่ยทำาไว้ในระหว่างการดำาเนินโครงการ	และนำามาเปิดใหพ้นกังานไดช้มในวาระตา่งๆ				

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันทั้งองค์กร

	 เหล่านี้เป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนในการส่งเสริมคุณงามความดีท่ีองค์กรแห่ง

น้ีไดด้ำาเนนิการ	จะเหน็วธีิการออกแบบกจิกรรมทีล่งตวักบัวถิชีวิีตของคนในองค์กรได้

เป็นอย่างดี	 ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับเวลาการทำางานขององค์กรแต่อย่างใด	 ในทาง
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กลับกันการทำากิจกรรมลักษณะนี้ได้ส่งเสริมคุณงามความดีของคนในองค์กรให้เข้ม

แข็งขึน้	ทำาให้บรรยากาศในการทำางานรว่มกนั	เปน็แบบครอบครวัอยา่งแทจ้รงิ	องคก์ร

แห่งนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนอีกหลายอย่าง	 ท่ีไม่ได้พูดถึง	 แต่ทุกกิจกรรมจะมุ่งไปสู่การส่ง

เสริมคุณภาพชีวิตของคนทำางานด้วยกันทั้งสิ้น

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

	 ผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ดังกล่าว	 พบว่าได้					

รับการตอบรับเป็นอย่างดี	ทำาให้พนักงานได้หันมาทบทวนพฤติกรรม	อารมณ์ตัวเอง

มากขึน้	ไดเ้หน็ถงึความดขีองคนอืน่ไดง้า่ยขึน้	ลดอารมณ์ความรูสึ้กทีจ่ะมุง่จบัผิดผู้อ่ืน			

เพยีงดา้นเดยีว	เกดิอารมณเ์ชงิบวกเขา้มาแทนที	่กลายเปน็ความทรงจำาทีม่ค่ีากบัชวีติ

มากขึ้น	 บรรยากาศของความเข้าใจ	 ความรัก	 ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมากขึ้น	

ทำาให้การทำางานมีความประสานกลมเกลียวกันมากขึ้น	สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ	งานบุคคล

ซึ่งต้องมีความเข้มงวดในเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ปกติเม่ือฝ่ายบุคคลเดินเข้าไป

ในไลน์การผลิต	พนักงานมักจะหลบเลี่ยง	ไม่ค่อยอยากสบตา	ไม่ค่อยอยากจะคุยกับ

ฝ่ายบคุคลมากนัก		ฝา่ยบคุคลเองก็รูด้วีา่พนกังานคดิอยา่งไร	รูสึ้กอยา่งไร	แต่หลังจาก

ที่ได้ทำากิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน	 บรรยากาศแบบเดิมก็หายไป	 พนักงานเข้าใจ											

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลมากขึ้น		มีความสนิทสนมในการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้น	กล้าที่

จะเข้ามาพูดคุยมากขึ้น	 อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับบริษัท	 ความเปล่ียนแปลงด้าน

ความสัมพันธ์นี้เห็นได้ชัดเจน	

	 ความสำาเร็จเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หาก

ขาดการร่วมมือร่วมใจจากฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่ง	เริ่มตั้งแต่ฝ่ายบริหารที่เห็นถึงความ

สำ าคัญของคุณภาพชี วิ ตคนทำ า งาน	

ต้องการให้ทุกคนมีความสุขกับบ้านหลัง

น้ี	 ทีมงานอาสาสร้างสุขที่มีความอดทน

พยายามเรียนรู้และร่วมกันออกแบบ

กจิกรรมสร้างสุขด้านต่างๆ	ทีเ่หมาะกบัวิถี
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ชวีติชาวสตารป์ริน๊ท์	และพนักงานทุกคนท่ีเข้ามามีสว่นรว่มในการขบัเคล่ือนงานด้าน

ตา่งๆ	ถอืวา่ทกุฝา่ยในองค์กรมีสว่นสำาคญัท่ีสร้างสรรคใ์ห้เกดิบรรยากาศของความสุข	

บรรยากาศของความรัก	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	การแบ่งปัน	สุดท้ายคือการหลอมรวม

พลังของทุกคน	ทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป

A P YH P

      บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

	 	 	 บริษัท	 สตาร์ปริ๊นท์	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่บริหาร

จดัการความสมดลุของชวีติพนักงานงานไดอ้ยา่งลงตวั	มกีระบวนการสง่เสริมคณุภาพ

ชีวิตพนักงานเพ่ือมุ่งไปสู่ความดี	 และความสุขของคนในองค์กรที่ชัดเจน	 โดยมี									

เป้าหมายการพัฒนาอยู่ที่	“คน”	 เริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้	 จน

เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้	 ทำาให้คนมีวิถีชีวิตส่วนตัวและชีวิต								

การทำางานทีส่มดลุกนั	สามารถจดัการชวีติตนเองได	้	ทัง้ด้านอารมณ	์ความรู้สึก	ความ

คิด	หรือเรียกว่าชีวิตสามารถออกแบบเองได้นั่นเอง		การทำางานด้วยบรรยากาศของ

ความสุข	 เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา	 แต่การจะไปถึงเป้าหมายสุขได้นั้น	 ต้องมี

กระบวนการออกแบบท่ีชดัเจน	รวมท้ังปจัจยัสนับสนนุต่าง	ๆ 		เริม่ต้ังแต่ระดับบรหิาร

ที่เห็นความสำาคัญของการพัฒนาคนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	คณะทำางานที่มีความ

ตั้งใจและเสียสละในการดำาเนินงาน	สุดท้ายคือการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

ทุกระดับ	ที่ต้องร่วมกันคิด	ร่วมกันสร้าง	และมีความสุขร่วมกัน	นี่คือวิถีชีวิตทางชาว

สตาร์ปริ๊นท์	ที่นำาคุณงามความดีของคนในองค์กรมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ



> > > > > > > > > > >

บริษัท สงขล�แคนนิ่ง จำ�กัด 
(มห�ชน)

“คว�มรักคว�มไว้ใจ	คือส�ยใย

หลอมรวมคนในองค์กร”
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รู้จัก	บริษัท	สงขล�แคนนิ่ง	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 บริษัท	 สงขลาแคนนิ่ง	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทในเครือไทยยูเน่ียนกรุ๊ป					

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแปรรูป	ส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่า	ผลิตภัณฑ์

เพิ่มมูลค่า	และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บรรจุกระป๋องรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ	มี

โรงงานตั้งอยู่ที่	333	หมู่	2	ถนนกาญจนวนิช	ตำาบลพะวง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	2524	ด้วยทุนจดทะเบียน	360	ล้านบาท	มีเป้าหมายผลิตสินค้าที่มี

คณุภาพมาตรฐานในระดับสากลเปน็ทีย่อมรบัในตลาดโลก	เชน่	สหรฐัอเมรกิา	สหภาพ

ยโุรป	ญีปุ่น่	และเอเชยี	บรษัิทฯ	จงึตอ้งใชเ้ทคโนโลยี	ทีท่นัสมยั	และได้มาตรฐานระดับ

สากล	 ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานทำางานอย่างมีความสุข	 เพราะตระหนักดีว่า

ทรัพยากรบุคคลนั้นมีความสำาคัญอย่างที่ไม่สามารถมีเครื่องจักรใดๆ	 มาทดแทนได้	

โดยเฉพาะงานที่สงขลาแคนนิ่ง	 มีบางส่วนงานที่ต้องใช้ความละเอียดและต้องการ

คณุภาพสงู	จงึจำาเปน็ตอ้งใชค้นจำานวนมากเพือ่ขับเคล่ือน	ให้องคก์รสามารถเดินหนา้

ไปสู่การเป็นครัวของโลก	 ธุรกิจของสงขลาแคนน่ิงนี้	 ยังได้รับการรับรองระดับ

มาตรฐานสากลมากมาย	อาทิ	ISO9001	/	FDA	/	CFIA		/	HACCP	/	GMP	/		อย.	/	

ฮาลาล	/	ISO/IEC	17025	เปน็ตน้		ปจัจบุนัสงขลาแคนนิง่	มจีำานวนพนกังานมากกวา่	

5,000	คน	เป็นพนักงานสัญชาติไทย	69%		ที่เหลือเป็นพนักงาน	สัญชาติพม่า	และ

พนักงานสัญชาติกัมพูชา	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการให้พนักงานต่างชาติทุกคน	 เป็น

พนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเคยลักลอบเข้ามาหรือเป็นพนักงาน

ที่สรรหาด้วยการนำาเข้าพนักงานต่างชาติตาม	MOU	 เพราะถือว่าทุกคนเป็นกำาลัง

สำาคัญของบริษัท	และเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิต่างๆ	ไม่แตกต่างจากพนักงานคนไทย

แนวทางการบริหารองค์กร

	 บริษัท	สงขลาแคนนิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	ได้ดำาเนินนโยบายในการดูแลคุณภาพ

ชีวิตพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	แม้ว่าจะมีประเพณี	วัฒนธรรม	หรือเชื้อชาติที่			

แตกต่างกัน	แต่ทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน	มีความเสมอภาคกัน	พนักงาน

ทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน	สร้างบรรยากาศการทำางานอยู่ร่วมกัน

อย่างเป็นครอบครัว	เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดในการทำา
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กจิกรรมตา่งๆ	ซึง่เป็นค่านิยมร่วมขององคก์ร	6	ประการ	ทีบ่รษัิทกำาหนดขึน้	ทัง้นีเ้พือ่

ใหบ้รรลตุามพันธกิจ	และวิสยัทศันข์ององคก์ร	แบง่คา่นยิมออกเปน็	2	ประเภท	ได้แก	่

ค่านิยมในด้านทัศนคติ	และค่านิยมในด้านการปฏิบัติ

 ประการแรก	คือค่านิยมในด้านทัศนคติ	(Value	of	Attitude)	เป็นค่านิยมที่

แสดงถึงทัศนคติต่อการทำางาน	ต่อความรู้	และต่อผู้อื่น	ซึ่งประกอบด้วย	

 •	 ความมุง่มัน่ (Passionate)	มคีวามทะเยอทะยานทีจ่ะเติบโต	มจีติวิญญาน	

ของผู้ชนะและแสวงหาความเป็นเลิศมุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ	

	 •	 ความออ่นนอ้ม (Humble)	เชือ่มัน่ในการพฒันาอยา่งต่อเนือ่ง	ไมย่กตน

เหนือผู้อื่น	โดยฟังอย่างใส่ใจและตั้งใจ	

	 •	 การให้เกียรติผู้อื่น (Respectful)	 ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ตน

ตอ้งการไดร้บั	เปดิใจรบั	ในความแตกตา่งและความหลากหลาย	ตระหนกั

ในคุณค่าของความคิดเห็นและเวลาของผู้อื่น

 ประการท่ีสอง	คา่นยิมในดา้นการปฏบิตั	ิ(Value	of	Action)	เปน็ค่านยิมเพือ่

ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์	และเพื่อยกระดับการทำางาน	ซึ่งประกอบด้วย

	 •	 ความรบัผดิชอบ (Responsible)	มีจติสำานกึรบัผดิชอบ	ทำาคำามัน่สญัญา

ให้สำาเร็จผล	คำานึงถึงบริบทในระยะยาว	

	 •	 การให้ความร่วมมือ (Collaborative) กำาหนดเป้าหมายร่วมของทุก

คนในทีม	 ผสานทักษะท่ีหลากหลายเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด	 ส่งเสริมและ

ชื่นชมการมีส่วนร่วมของคนในทีม	

	 •	 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) มีความสงสัยใฝ่รู้อยู่เสมอ	พร้อม

ที่จะทดสอบแนวคิดใหม่และนำาไปปฏิบัติ	และคิดนอกกรอบ

	 ด้วยค่านิยมและนโยบายในการบริหารดังกล่าว	 ได้หล่อหลอมกลายมาเป็น

วัฒนธรรมที่เข้มแข็งขององค์กร	ภายใต้สโลแกน	“ง�นได้ผล	คนเป็นสุข”		โดย
มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้พนักงานทุกเชื้อชาติ	 ศาสนา	 ที่มาอยู่ร่วมกัน	 ได้ทำางาน
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อย่างมีความสุข	และให้เกิดความรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านของทุกคน	ในบ้านหลังนี้

ทุกคนคือญาติพี่น้องกัน	

กระบวนการดำาเนินงานขององค์กร

	 สำาหรบักระบวนการดำาเนินงานสง่เสริมคณุภาพชวิีตพนกังานขององคก์รแหง่

น้ีไดใ้ช้แนวทางของ	Happy	8	เปน็แนวทางหลกั	และมรูีปแบบการทำากจิกรรมทีห่ลาก

หลาย	 ทั้งนี้เพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานทุกกลุ่ม	 โดยมีการกระจาย

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบใหพ้นกังานทกุแผนกเขา้มามสีว่นรว่มดำาเนนิการตามความถนดั	

มีการเปิดพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทำาให้พบกลุ่ม

บุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน	 และมีจิตอาสาที่จะเข้ามาทำางานเสียสละเพื่อ

องคก์ร	โดยบรษิทัมชีอ่งทางในการสือ่สารทีย่อดเยีย่มคือ	ระบบเสียงตามสาย	ทีม่ผู้ีรับ

ผิดชอบเปน็ดีเจจดัรายการทุกเชา้สลบักนัไปแตล่ะเชือ้ชาต	ิศาสนา	เพือ่ความเทา่เทยีม

เสมอภาค	รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นๆ	ที่จะเกิดขึ้นในวาระต่างๆ	ของบริษัท

	 ดังทีก่ล่าวแล้ววา่องค์กรแหง่นี้

ได้จัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พนักงาน	 รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

ของการให	้การแบง่ปนั	เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่

แก่ผู้ที่ด้อยกว่า	 หรือผู้ที่ต้องการความ

ชว่ยเหลือ	เปน็ส่ิงหนึง่ทีอ่งค์กรส่งเสรมิ

มาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยผา่นกจิกรรมในรปูแบบตา่ง	ๆ 	เชน่	การบรจิาคโลหิต	ทกุ	3	เดือน	

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยันำา้ทว่ม		โครงการกา้วคนละกา้ว	การจดัดนตรเีปดิหมวก	บรจิาค

ช่วยเหลือวงดนตรีคนตาบอด	 	 มอบเงินเพื่อนพนักงานด้วยกันท่ีประสบความเดือด

ร้อนหรือเกิดวิกฤติกับชีวิต	 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับหน่วยงานต่างๆ	 ช่วยเหลือ

โรงเรียนขาดแคลน	สนับสนุนช่องทางการจำาหน่ายให้กับ	SME	ชุมชนชมรมจิตอาสา	

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล	เป็นต้น
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 นอกจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องจิตอาสาแล้ว	องค์กรได้จัดกิจกรรมที่พัฒนาด้าน
จติวญิญาณของพนกังานดว้ยเชน่กนั	ซึง่สว่นใหญเ่ปน็กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเพณ	ี
วัฒนธรรมทางศาสนา	โดยเฉพาะในวันสำาคัญทางศาสนาต่าง	ๆ	เพื่อให้พนักงานได้มี
ส่วนรว่มแสดงออกถงึความรกั	ความศรทัธา	และความจงรกัภักดีต่อชาติ	ศาสนา	และ
พระมหากษตัรยิ	์ซึง่กิจกรรมดงักลา่วประกอบดว้ย	การทำาบญุขึน้ปใีหม	่ศาสนาพทุธ-
อิสลาม	ร่วมน้อมรำาลึกส่งเสด็จ	(ในหลวง	ร.9)	สู่สวรรคาลัย		ทอดกฐินวัดนำ้ากระจาย	
เวียนเทียนวันสำาคัญทางพุทธศาสนา	 ถวายเทียน	 9	 วัด	 รวมทั้งประเพณีปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลาม

	 ไม่เพียงแค่นั้น	 องค์กรแห่งน้ียังได้ส่งเสริมให้พนักงานดำาเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง	 ส่งเสริมให้รู้จักกิน	 รู้จักใช้	 รู้จักความพอเพียง	 จึงได้จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงิน	 โดยได้รับความร่วมมือองค์กร
ภายนอกเข้ามาร่วมให้ความรู้เรื่องการ
ออมเงิน	 และมีกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างรายได้เพ่ิมเติม	 ได้แก่	 ฝึกอาชีพ
ระยะสั้น		ส่งเสริมการออมเงิน		ปลูกผัก
สวนครวัรัว้สะอาด	โครงการเปลีย่นเงนิกู้
น อก ระบบมา เป็ น เ งิ น กู้ ใ น ร ะบบ		

โครงการต้นกล้าอาชีพ	เป็นตน้

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

	 ผลจากการดำาเนินโครงการต่าง	ๆ	

พบว่าพนกังานมคีณุภาพชวีติดขีึน้	มคีวามสุขในการทำางานมากขึน้โดยดูจากสถติิการ	

Turn	over	ที่ลดตำ่าลง	เกิดบรรยากาศการทำางานที่ดี	พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครัวในบ้านหลังใหญ่	 เนื่องจากได้รับการเอาใจใส่ดูแล	 โดยเฉพาะเรื่อง

สขุภาพร่างกายสขุภาพจติ	รวมท้ังไดร้บัความหว่งใยจากผูบ้รหิารและหวัหนา้งาน	เกดิ

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
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	 	 			บริษัท	สงขลาแคนนิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	เป็นองค์กรหนึ่งที่ประสบความ

สำาร็จในการสร้างองค์กรแห่งความสุขตามแนวทาง	Happy	Workplace	ซึ่งได้รับคัด

เลอืกจากสำานักสนับสนนุสขุภาวะองค์กร	สำานักงานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุ

ภาพ	(สสส.)	ให้เปน็ศนูยเ์รยีนรูอ้งคก์รแหง่ความสขุประจำาภาคใต	้เปน็องคก์รทีม่คีวาม

โดดเดน่ในเรือ่งการบริหารคนท่ีมีความหลากหลายทางด้านเชือ้ชาติและศาสนาใหอ้ยู่

ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่าง	ๆ	 เป็นเครื่องมือสำาคัญในการ

ร้อยรัดมัดใจคนในองค์กร	รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในรูปแบบครอบครัว	

สง่เสรมิวฒันธรรมของการให	้การแบง่ปนั	ทัง้แกค่นภายในองค์กรและชมุชนภายนอก

องค์กร	ถอืวา่ไดว้า่เป็นแบบอยา่งการสร้างความม่ันคงทางธรุกิจทีน่า่ประทบัใจอกีหนึง่

องค์กร			

	 เมื่อบรรยากาศในการทำางาน	

มคีวามรกั	มคีวามอบอุน่	มสีมัพนัธภาพ	

ท่ีดี	 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแบ่งปันกัน	

ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการ

ทำางานของพนักงานเช่นกัน	 เมื่อ

พนักงานทำางานด้วยความสุข	 ด้วย

ความเข้าใจ	 ผลผลิตก็ย่อมออกมาดี

อย่างแน่นอน	 บริษัทก็สามารถทำา

กำาไรได้มากขึ้น	โบนัสก็เพิ่มขึ้น	อัตรา

การลาออกของพนักงานก็ลดลง	 ความรัก	 ความผูกพันที่มีต่อผู้บริหารและองค์กรก็

เพิม่ขึน้เชน่เดยีวกนั	เปน็ผลกระทบเชือ่มโยงกันไปในทศิทางบวก	และนีค่อืความมัน่คง

ทางธุรกิจขององค์กร

      บทเรียนก�รดำ�เนินง�น



> > > > > > > > > > >

บริษัท ส�มมิตรมอเตอร์สแมนูแฟค
เจอริง จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข� 5

“วินัยสร้�งชีวิต	ส�มมิตรเดินต�ม

แนวคิดคว�มพอเพียง”
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รู้จักกับ	บริษัท	ส�มมิตรมอเตอร์ส	แมนูแฟคเจอริง	
จำ�กัด	(มห�ชน)
 บริษัท	สามมิตรมอเตอร์ส	แมนูแฟคเจอริง	จำากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งขึ้นในปี	

พ.ศ.2502	โดยดำาเนินธุรกิจผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย	ต่อมาได้จด

ทะเบียนเป็นบริษัท	 จำากัด	 ในปี	 พ.ศ.2510	 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนตัวถัง

รถยนต์และรถบรรทุกสำาหรบัโรงงานผูป้ระกอบรถยนต์แล้วจงึได้พฒันามาสูก่ารผลิต

และจำาหน่ายพาหนะ	เพื่อการขนส่งของตนเองภายใต้แบรนด	์“สามมิตร”		ได้แก่	รถ

ดัมพ์	รถพ่วง	รถกึ่งรถพ่วง	รถบรรทุกออกแบบพิเศษสำาหรับใช้งานเฉพาะด้าน	และ

ผลิตช้ินส่วนสำาหรับใช้ในรถดัมพ์	 รถพ่วง	 และรถกึ่งรถพ่วง	 เพื่อจำาหน่ายให้แก่														

ผู้ประกอบการรายอื่นด้วย	 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 สามมิตรมอเตอร์สฯ	 ได้มี

ความตั้งใจแน่วแน่ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 และผลิตสินค้าที่ดี	 มีคุณภาพได้

มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	 ท่ีจะไปสู่การเป็น	 “One	 Stop	 Logistics	

Solution	Provider”	โดยเนน้การสรา้งความคุม้คา่ใหก้บัลูกกค้า	และสนองตอบต่อ

แนวพระราชดำารเิศรษฐกจิพอเพียง	ท่ีมุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเองสู่การเติบโตอยา่งยัง่ยนื									

ผู้บริหารของบริษัทฯตระหนักดีว่า	 ต้นทุนของผู้ประกอบการภาคขนส่งน้ันสูงขึ้น				

อย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	จึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มพลังงานทางเลือก	เพื่อ

ช่วยลดภาระ	 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ของผู้ประกอบการและสนับสนุน

ภาคการเกษตร	 ที่นับได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรแกนหลักของประเทศอันมีส่วนช่วยให้

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างมั่นคง
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	 ปัจจบุนับริษัทสามมติรมอเตอรส์แมนูแฟคเจอริง	จำากดั	(มหาชน)	มฐีานโรงงาน

การผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	4	แห่ง	คือ	1)	สำานักงานใหญ่	ตั้งอยู่เลขที่	39	

หมู่ที่	12	ถนนเพชรเกษม	ตำาบลอ้อมน้อย	อำาเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	2)	

โรงงาน	SMM5	ตั้งอยู่ที่	85	หมู่ที่	3	ถนนเศรษฐกิจ	ตำาบลอ้อมน้อย	อำาเภอกระทุ่ม

แบน	จังหวัดสมุทรสาคร	3)	โรงงาน	SMT	ตั้งอยู่ที่ซอยสวยสมพล	ถนนเศรษฐกิจ	1	

ตำาบล	อ้อมน้อย	อำาเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	และ	4)	 โรงงาน	SMS	ตั้ง

อยู่ที่ซอยวิรุณราษฎร์	ถนน	เศรษฐกิจ	1	ตำาบลอ้อมน้อย	อำาเภอกระทุ่มแบน	จังหวัด

สมุทรสาคร	โดยโรงงานทั้ง	4	แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน	มีพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ทั้ง	4	แห่ง	รวมทั้งสิ้นประมาณ	2,000	คน	พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและเป็นคน

ไทย	มพีนกังานทีเ่ป็นคนต่างด้าวในสายงานผลติ	ไม่เกนิร้อยละ	10	ทีน่ีจ่ะทำางานจนัทร	์

ถึง	เสาร์	สำาหรับวันเสาร์นั้น	จะมีการสลับให้พนักงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8

 สำาหรับแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟค								
เจอรงิ	จำากดั	(มหาชน)	ผูบ้ริหารไดด้ำาเนินตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในหลวงรัชกาลที่	 9	 ที่มุ่งเน้นการพึ่งพา
ตนเองเป็นหลัก	 จึงมีการส่งต่อแนวทางดังกล่าวไปสู่การบริหารงานด้านทรัพยากร
บคุคลดว้ยเช่นกนั	โดยการสง่เสรมิใหพ้นักงานดำาเนินชีวติแบบพอเพยีง	อยูท่ำางานรว่ม
กันแบบพีน่อ้ง	มีระบบการสอนงาน	การชว่ยเหลอืกนั	ไมแ่บง่แยก	ส่งเสรมิบรรยากาศ
การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว	

	 ในช่วงปี	 2558	 ผู้บริหารได้มีโอกาสรับทราบแนวทางการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข	(Happy	Workplace)	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร	ท่านจึงส่งเสริม
ให้ทีมงานได้ไปศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างสุขตามแนวทาง	Happy	8	เพื่อนำามา
ปรับใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานให้ดีขึ้น	 หลังจากนั้นบริษัทก็ได้ประกาศ
เป็นนโยบายหลักขององค์กร	 ในการมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข	 โดยดำาเนิน
การควบคูไ่ปกบัแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง	เพ่ือใหพ้นกังานไดท้ำางานอยูใ่นองคก์รอยา่ง
มีความสุข	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมิติความสุขทั้ง	8	ด้าน	จึงพัฒนาเป็นโครงการ	

“สามมิตรสร้างสุข	สร้างสังคมสันติสุข”	อย่างเป็นทางการ
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กระบวนการดำาเนินงานขององค์กร

	 ภายใต้นโยบายการส่งเสริมความสุขของคนในองค์กร	 โดยขับเคล่ือนผ่าน

โครงการ	“สามมติรสรา้งสขุ	สรา้งสงัคมสนัตสิขุ”	นัน้	ได้กำาหนดประเด็นการดำาเนนิ

งานไว้	3	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านที่	1	การสร้างสุขในที่ทำางาน	(Happy	Workplace)	

ด้านที่	 2	 ด้านคุณภาพชีวิตในการทำางาน	 (Quality	 of	work	 life)	 ด้านที่	 3	 ด้าน

ตอบแทนสูส่งัคม	(Corperate		Social	

Responsibility:	CSR)	จากนโยบาย

ได้นำาไปสู่การปฏิบัติ	 คณะทำางาน

โครงการไดด้ำาเนนิการจดัทำาโครงการ

และกจิกรรมตา่ง	ๆ 	หลายรปูแบบ	โดย

มีเป้าหมายเพ่ือให้ตอบโจทย์นโยบาย

ดังกล่าว

	 สำาหรับองค์ความรู้ ในการ

ดำาเนินงานนั้น	 ทีมงานได้ รับการ

สนับสนุนจากภาคี เครือข่ายของ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	(สสส.)	แล้วนำาแนวทาง

ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับ

บริบทขององค์กร	 โดยพัฒนาเป็น

กิจกรรมด้านต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยส่งเสริม

คุณภาพชีวิตพนักงาน	ส่งผลให้ที่ทำางานเป็นที่ที่น่าอยู่	และสร้างความสมานฉันท์กับ

ชุมชนได้อย่างลงตัว

	 กิจกรรม	Morning	Exercise	ดำาเนินการในช่วงเช้าก่อนทำางาน	ซึ่งมีรูปแบบ

การทำาทีห่ลากหลาย	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งบรรยากาศในการทำางานร่วมกนัเปน็ทมี	

ให้พนักงานได้เกิดการผ่อนคลาย	 และมีความพร้อมในการทำางาน	 นอกจากเรื่อง

ร่างกายแล้ว	 ทีมงานยังนำาหลัการพัฒนาจิตมาปรับใช้ในช่วงนี้ด้วยการเจริญสติและ
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แผ่เมตตา	 ช่วงท้ายของการทำากิจกรรมก็ได้มีการให้ความรู้	 สร้างความตระหนักกับ

เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง	 ส่งเสริมให้เกิดวินัยในการดูแลตัวเองและในการ

ทำางาน	ถือว่าเป็นการใช้เวลาก่อนเริ่มงานได้อย่างคุ้มค่า

	 นอกจากนีบ้ริษทัฯ	ยงัมคีวามหว่งใยพนกังานบางส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกับกบัปจัจัย

เสี่ยง	เช่น	เหล้า	บุหรี่จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงาน	ลด	ละ	เลิกการดื่มเหล้า	

การสบูบุหรี	่ตลอดระยะเวลาสองปท่ีีทมีงานไดด้ำาเนนิการมา	ทำาใหพ้นกังานทีเ่ขา้ร่วม

โครงการสว่นหน่ึงสามารถเลกิเหลา้	เลกิบหุร่ีได	้และได้กลายมาเปน็บคุคลต้นแบบใน

การดูแลสุขภาพ	โดยส่งเสริมให้มีการทำากิจกรรมอย่างอื่นแทรกเข้ามาแทน	เช่น	จัด

ให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน	 การร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกในการนำาพนักงานไปวิ่งเพื่อการกุศล	 ทำาให้

เกดิสงัคมใหม	่ทีไ่มยุ่ง่เกีย่วกบัเร่ืองเหลา้บหุร่ี	สร้างวนิยั

ในการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง	 ทำาให้สุขภาพดีขึ้น	

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

	 นอกจากนีบ้รษิทัยงัสง่เสรมิให้พนกังานดำาเนนิ

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 รู้จักกิน	 รู้จักใช้จ่าย	

รู้จักพอประมาณ	 จึงจัดทำาโครงการลดรายจ่าย	 เพิ่ม

รายได	้โดยสนบัสนนุใหพ้นักงานทำาการเกษตรในพ้ืนทีว่า่งขา้งบรษิทั	ไมว่า่จะเปน็เรือ่ง
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การปลูกผักสวนครัว	การเลี้ยงปลา	เลี้ยงกบ	การทำาสบู่	นำ้ายาล้างจาน	ผงซักฟอกใช้

เอง	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายกระจายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคน	นอกจาก

นี้ยังจัดให้มีตลาดนัดขึ้นภายในบริษัท	ใช้ชื่อโครงการว่า	“ตลาดนัดสามมิตร”	ซึ่งจะ

มจีดัทกุวันที	่15	ของเดอืนเปิดโอกาสให้พนักงานหรอืผูผ้ลติภายนอกไดน้ำาสนิค้ามาจำา

หน่ายในราคาถูกให้กับพนักงาน	 ช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายและ

พนักงานได้ประโยชน์จากการจับจ่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

	 นอกจากทีก่ลา่วมาน้ี	กย็งัมอีกีหลายกจิกรรมทีอ่งคก์รแหง่นีไ้ดด้ำาเนนิการ	โดย

มีเป้าหมายท่ีสำาคัญ	 คือการสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว	 และ

รูจ้กัใชช้วิีตบนวิถแีหง่ความพอเพยีงตามแนวพระราชดำาร	ิซึง่ถอืเปน็หวัใจหลกัในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจของสามมิตรมอเตอร์สฯ



95Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

“ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

 ผลจากการดำาเนินโครงการต่าง	ๆ	ตามนโยบายหลักของผู้บริหาร	พบว่าช่วย	

ลดปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารไปยังพนักงาน	 ผ่าน	

กิจกรรม	Meeting	Morning	ทุกเช้าวันอังคาร	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้	

ผู้บริหารโรงงานและบุคลากรจากฝ่ายต่าง	 ๆ	 ได้มาพบปะและแจ้งข่าวสารให้กับ

พนกังานโดยตรง	แทนการสือ่สาร	ผ่านหัวหน้าส่วนงานในแต่ละระดบัซึง่อาจเกดิความ

ผิดพลาดได้	เป็นการส่งเสริมบรรยากาศด้านการสื่อสารในระดับต่าง	ๆ	ได้เป็นอย่าง

ด	ีเป็นการลดชอ่งว่างระหวา่งผูบ้รหิารและพนักงาน	ต่างฝ่ายต่างเขา้ใจกนัมากขึน้	ซึง่

ส่งผลโดยตรงต่อกำาลังใจของคนทำางาน

	 นอกจากนีกิ้จกรรมหลายอยา่งทีไ่ดด้ำาเนินการยงัสง่เสรมิการมวิีนยั	การใชช้วีติ

บนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง	ก่อเกิดเป็นสังคมใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น	มีการ

เอื้อเฟื้อ	มีการแบ่งปันกันมากขึ้น	ส่งผลถึงบรรยากาศของการทำางานที่เข้าใจกันและ

กันมากขึ้น	 เมื่อคนทำางานด้วยบรรยากาศลักษณะนี้	 แน่นอนว่าประสิทธิภาพการ

ทำางานก็ย่อมดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
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บทเรียนก�รดำ�เนินง�น

   บริษัท	 สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง	 จำากัด	 (มหาชน)	 มี										

รูปแบบกระบวนการดำาเนินงานส่งเสริมความสุข	 และการส่งเสริมคุณธรรมอย่าง

ชดัเจน	ทัง้นีเ้กิดจากความเข้มแข็งของทีมงานท่ีไดด้ำาเนนิการอยา่งเปน็ระบบ	แตป่จัจยั

สำาคัญที่สุดคือการสนับสนุนของผู้บริหาร	 เริ่มตั้งแต่เรื่องของการกำาหนดนโยบายใน

การดูแลคนขององค์กรส่งต่อไปสู่ทีมงาน	 รวมท้ังการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้ฝึกฝน	

เรียนรู้	และพัฒนาตนเองให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องมาปรับ

ให้เหมาะกับบริบทของคนในองค์กร	 นอกจากนี้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายก็มี

ส่วนสำาคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมวินัยพนักงาน

และรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

	 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรแห่งนี้	 ได้ก่อให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ที่สำาคัญ	 คือการสร้างระบบการทำางานท่ีต้องออกแบบให้เกิดการเชื่อมโยงกัน

ทัง้หมด	เพือ่ใหส้อดรับกบัวฒันธรรมองค์กรของคนในองคก์ร	โดยพยายามส่งเสรมิใน

ด้านวินัยให้มีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย	 และผสมกลมกลืนกับวิถี

ชีวิตของคนในองค์กร	สุดท้ายก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

ผู้ให้ข้อมูล: วันชัย  สุวรรณมณี

ผู้จัดการแผนกองค์การสัมพันธ์

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำากัด(มหาชน)



> > > > > > > > > > >

ผึ้งน้อยเบเกอรี่

วินัยก�รเงินสร้�งสุข

ในองค์กร
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กว่�จะม�เป็นผึ้งน้อยเบเกอรี่ต้นแบบองค์กรแห่งคว�มสุข	  
	 เมื่อย้อนไป	50	กว่าปี		คุณผ่องพรรณ		ปาละพงศ์		กรรมการผู้จัดการบริษัท

ผึ้งน้อยเบเกอรี่ในปัจจุบัน	 เดิมบ้านเกิดอยู่จังหวัดลำาพูน	 เคยประกอบธุรกิจต่างๆมา

แลว้มากมาย	โดยคลกุคลกีบัการคา้ขายมาตัง้แต่เด็กๆ	ทัง้ขายพชืผัก	กบัขา้วพืน้เมอืง	

ขนม	นำ้ามัน	เกลือ	นำ้าตาล	ทำาขนมครก	ทองหยิบ	ทองหยอด	ขนมไทย	กะปิ	หรือแม้

กระทั่งเสริมสวยและตัดเย็บผ้า	เป็นต้น	ทั้งหมดนี้อาศัยต้นทุนจากความอดทน	ความ

ขยนัหม่ันเพียรและผา่นการทดสอบชวีติมาแลว้นับครัง้ไมถ่ว้น	จากธรุกจิทีต้่องล้มลุก

คลุกคลานอยา่งโชกโชน	แม้วา่จบการศกึษา

เพียงมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยต้องออก

จากโรงเรียนไม่ได้เรียนต่อเพราะ

ต้องการเสียสละให้น้องๆ	 อีกสี่คนได้

เรียนหนังสือ	 และเน่ืองจากสามีเป็น

ข้าราชการด้านการศึกษา	 จึงจำาเป็น

ต้องย้ายตามสามีตลอดเวลา	 และเมื่อ

ไปที่จังหวัดใด	 คุณผ่องพรรณจะทำา

ธุรกิจ	 	 หลากหลายเท่าที่จะหาเงินมา



99Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

“ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”

ช่วยเหลือสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	 ซึ่งท่ีสำาคัญที่สุดก็คือทุกอาชีพต้องเป็น

อาชีพที่สุจริต

	 ตอ่มาประเทศไทยประสบกบัปญัหาเศรษฐกิจเมื่อปี	2540	ขณะที่ธรุกจิทั่วไป

ต้องล้มละลาย	 แต่ธุรกิจเบเกอรี่ของคุณผ่องพรรณได้ยึดวิกฤติเป็นโอกาส	 ในขณะที่

คนอ่ืนไม่สามารถกู้เงินมาดำาเนินธุรกิจได้แต่คุณผ่องพรรณกู้ได้	 และยังให้โอกาสแก่				

ผู้ที่ไม่มีงานทำาแต่มีความชำานาญและมีฝีมือ	รับเข้ามาช่วยงานของบริษัทผลิตเบเกอรี่

จนกระทั่งปัจจุบัน	 ที่ทำาทั้งการผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำาเร็จรูป	 เช่น	

เค้ก	ขนมปัง	คุกกี้	พาย	เดนิช	ทาร์ต	โรล	พิซซ่า	ขนมอบนานาชนิดและขนมไทยทุก

ชนิด	ฯลฯ	โดยเป็นผู้ผลิตเอง	ขายเอง	90%	และรับจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	ใน

เครอืขา่ยของผึง้นอ้ยอกีประมาณ	10%	หรอืประมาณ	200	ราย	ซ่ึงเครือขา่ยทีน่ำาขนม

มาให้ผึ้งน้อยจำาหน่ายนั้น	บางส่วนเป็นร้านที่รู้จักกับคุณผ่องพรรณ	มาตั้งแต่ที่ยังไม่มี

หนา้รา้น	บางสว่นเปน็ผลติภณัฑข์องกลุม่แม่บา้น	และบางส่วนกใ็ชแ้บรนด์ของตนเอง

มาสมทบให้ทางผึ้งน้อยช่วยจำาหน่าย	 ที่จุดขายส่งสำานักงานบริษัทผึ้งน้อย	 จังหวัด

เชียงใหม่	 	 ในปัจจุบันมีคุณพ่อรัตน์	 ปาละพงศ์	 เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท	

คุณแม่ผ่องพรรณ	ปาละพงศ์	เป็นกรรมการบริหารบริษัท	และมีคุณรัตนา	ปาละพงศ์	

รองกรรมการผู้จัดการ

นโยบายสำาคัญสำาหรับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

 “ผึ้งน้อยเบเกอรี่”	มีคติพจน์	ที่ว่า	“ขยัน	ประหยัด	ซื่อสัตย์	อดทน	กตัญญู		

รู้คุณธรรม”	และมีคำาขวัญประจำาบริษัทที่ได้ถ่ายทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมองค์กร	ที่

วา่	“ขยนัทำากนิ	ไมบ่นิสงูนกั	รกัความสะอาด	ฉลาดสะสม	นยิมสามคัคี”	จนคนทำางาน

รู้กันโดยทั่วไปว่า	เป็นคำาสอนของแม่ผึ้ง	ที่ว่า	อดทนทำาตนให้เป็นคนดี	อดทนถึงที่

ได้ดีทุกคน  
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 อีก 1 ความดี คือ การ “รักษานํ้าใจของพนักงาน” เป็นหัวใจหลักของ
การเป็นผูบ้ริหารทีด่ี และจะต้องมศีลิปะครองใจคน และทีส่าํคญั คณุผ่องพรรณ
ไม่เคยปลดหรือไล่พนักงานออก จนกระทั่งขณะนี้พนักงานของบริษัทมีมากกว่า
เจ็ดร้อยคน จากบทสัมภาษณ์คุณรัตนา ปาละพงศ์ ซึ่งเป็นทายาทรุ่น 2 ได้เล่า
ว่า “คุณแม่เคยเป็นผู้ควบคุมลูกเสือชาวบ้าน ท่านก็จะใช้แนวทางของลูกเสือชาว
บา้นมาใชใ้นการปลกูฝังวฒันธรรมการอยูร่ว่มกนัและการทาํงาน เชน่เพลงประจาํ
บริษัท ก็จะเป็นเพลงลูกเสือชาวบ้านที่สื่อถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันที่ทุก
คนจะต้องรู้จักหน้าที่ และมีความตรงต่อเวลา นั่นคือ “ในหมู่ผึ้งน้อยที่มาร่วมอยู่ 
ต่างคนต่างรู้หน้าที่กันดีทุกอย่าง” เมื่อมีการประชุมพนักงานกัน ทุกคนก็จะร้อง
เพลง “ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาใหต้รงเวลา” ท่านยงัเปน็แบบอยา่งของความ
เรียบง่าย โดยท่านจะทักทายทุกคน และทุกคนก็สามารถเข้าถึงท่านได้ โดย
สรรพนามที่พนักงานใช้ทักทายท่านก็เหมือนพูดคุยทั่วๆไป ว่า “คุณป้า”

“อา้งองิ จากบทความของคุณพมิพร ศิรวิรรณ  นักเขียนผูส้นใจ

การสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace) ทั้ง

ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน :  http://www.bangkokbi-

znews.com/blog/detail/641934”

 ปรชัญาสาํคัญต่อชวีติประจําวนัของคุณผอ่งพรรณคือ “การให”้ โดยไม่หวงัผล
ตอบแทน ซึง่จะมีคาํพดูประจาํใจวา่ “ยิง่หวงยิง่หาย ยิง่ใหย้ิง่ได”้  ดัง่จะเหน็ไดจ้าก เธอ
นําขนมอบหลากหลายชนิดมาร่วมแจกให้แก่แขกในวันประสาทปริญญามหาวิทยาลัย
นอรท์-เชยีงใหม่ ถงึสองพนัหา้รอ้ยกวา่คน  ส่วนปรชัญาหลกัท่ีใชบ้รหิารท่ีสําคัญท่ีสุด
อีกปัจจัยหน่ึงคือ นําหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ร่วมกับการมีวิสัยทัศน์ดี มีการ
บริหารจัดการดี และ มีเครือข่ายสัมพันธ์ดี

อ้างอิงจาก : จากส่วนหนึ่งบทความ ของดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วยhttp://live.siammedia.

org/index.php/article/insider/13391
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	 ความดีความงามเหลา่น้ีท่ีเกดิข้ึนในผึง้น้อยเบเกอรี	่เนือ่งจากผูบ้รหิารทีมุ่ง่หวงั

ประโยชน์ของตนเองน้อยกว่าประโยชน์ของส่วนรวม	ไม่มองตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง	

เมือ่จะทำากจิกรรมอะไรก็จะสอบถามคนในชมุชนกอ่นทกุคร้ัง	หรอืมกีารชกัชวนคนใน

ชมุชนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มดว้ยทุกครัง้	ยกตวัอย่างเชน่	การทำาบอ่บำาบดันำา้เสยีในโรงงาน		

การทำาหอ้งเกบ็เสยีงเคร่ืองปัน่ไฟท่ีใชใ้นโรงงานหากเกดิปญัหาไฟฟา้ดบั	สง่ผลใหค้นใน

ชุมชนยกย่องให้คุณพ่อรัตน์	และแม่ผ่อง	เป็นประธานชุมชนหลิ่งกอง	ที่เป็นชุมชนที่

อยู่รอบๆบริษัท	และยังให้ชุมชนใช้พื้นที่ของบริษัทเป็นที่ทำาการของชุมชนอีกด้วย	

กิจกรรมสำาคัญที่องค์กรดำาเนินการ ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน

	 ผึง้น้อย	เบเกอร่ี	ซ่ึงปจัจบัุนมีพนักงานกวา่	700	คน	บรษิทัฯจะใหค้วามสำาคญั

กับคุณภาพชีวิตของพนักงาน		ด้านต่างๆ	ผ่านกิจกรรมและการจัดสวัสดิการพื้นฐาน

ในชีวติประจำาวนัใหพ้นักงานมีความสขุและตระหนักถึงความสำาคญัของการให	้ความ

มีวินัย	และความรับผิดชอบ		ดังนี้			

 การช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย	 :	 	 จะต้องให้การดูแลอย่างรวดเร็วทันท่วงที	

พนักงานเจ็บป่วยไม่สบาย	 ก็จะนำาเขาส่งโรงพยาบาล	 โดยมอบหมายให้หัวหน้างาน

ตามไปดแูลดว้ย	หลงัจากนัน้ฝา่ยบคุคลจงึคอ่ยมาทำาเรือ่งเอกสาร	ขอ้มลูประกนัสังคม	

ใส่ใจชีวิตของพนักงานมากกว่า	 จะให้นำ้าหนักว่าพนักงานอยู่ในระบบประกันสังคม	

หรือไม่	

 การสร้างวินัยทางการเงินให้พนักงาน	 :	 	จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเงินกู้	 เงิน

ออม	โดยการเกบ็ขอ้มลูดา้นรายรบั	รายจา่ยของพนกังาน	จนพบวา่พนกังานส่วนใหญ่

มปัีญหาทางการเงนิ		บรษิทัจงึจรงิจังเรือ่งนีแ้ละชว่ยวางระบบในการแก้ไขปญัหาด้าน

การเงินให้พนักงานด้วยการ	กำาหนดว่า	พนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้ว	จะต้องมีการ

สะสมเงิน	โดยเริ่มจากเดือนละ	100	บาท	คนที่มีปัญหา	มีวินัยดี	อยากกู้เงิน	ก็จะใช้

เงินสว่นนี	้โดยใหห้วัหนา้งานเขา้ไปใกลช้ดิกบัพนกังาน	เพราะบางคนมปีญัหาอะไรจะ

ไม่กล้าบอก	ในบางรายบริษัทก็เข้าไปคุยกับพ่อแม่	และครอบครัวของพนักงาน	เพื่อ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน
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 การสรา้งรายได้มาเปน็สวัสดิการ	:		บรษิทัยงัใหค้วามสำาคญัในเรือ่งสวสัดกิาร	

ด้วยการสอนการคัดแยกขยะ	 การช่วยประหยัดพลังงาน	 โดยนำาเรื่องนี้มาบรรจุใน

โปรแกรมการปฐมนิเทศ	 ซ่ึงในแต่ละเดือนขยะท่ีคัดแยกแล้วขายได้	 ก็จะเป็นรายได้	

เพือ่ใชเ้ปน็ทนุหมนุเวยีนสวสัดิการอืน่ๆ	เชน่		ชว่ยงานต่างๆของพนกังาน	ไมว่า่จะเปน็

งานบวช	งานแตง่	หรอืงานศพ	รวมทัง้การใหท้นุการศึกษากบับตุรหลานของพนกังาน		

มุงหลังคาที่จอดรถให้พนักงานเพิ่ม		

 จดัตัง้รา้นคา้สวสัดกิาร	:		เพือ่ชว่ยเหลอืพนกังานได้ซ้ือของในราคาถกู	ไมต้่อง

เดินทางไปซื้อไกล	และยังนำากำาไรมาปันผลให้กับพนักงานอีกด้วย	เพื่อนำามาเป็นเงิน

ออมทรัพย์ของพนักงาน	สร้างรายได้เพิ่มให้กับพนักงาน

 โครงการโรงงานในโรงเรียน	(ทวิภาคี)	:	การมีความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและสถานประกอบการ	 ให้เด็กอาชีวะได้มีโอกาสไป

ฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการทำางานจริง	

“อ้างอิง จากบทความของคุณพิมพร ศิริวรรณ  นักเขียนผู้สนใจการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” 

(Happy Workplace) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน :  http://www.bangkokbiznews.

com/blog/detail/641934”

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงาน

	 จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพให้คุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้า

จ่าย	 ราคาต้องไม่แพง	และมีให้เลือกหลากหลาย	ผึ้งน้อยเติบโตขึ้นมาได้อย่างมั่นคง

และกว้างขวางขึ้น	อีกทั้งในความสำาเร็จนั้นมีคนมากมายช่วย	ทั้งญาติสนิทมิตรสหาย

คอยช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	 จนกระทั่งก็เริ่มไปเปิดร้านที่ตันตราภัณฑ์แอร์พอร์ต	

(เซ็นทรัลแอร์พอร์ตในปัจจุบัน)		และมีสาขาที่เป็นจุดขายเบเกอรี่อยู่ทั้งสิ้น	44	สาขา

ในภาคเหนือ	 และเริ่มมีการขยายร้านสาขาไปภาคกลาง	 และกรุงเทพฯ	 มีการแตก

แบรนด์ออกไปเป็น	Baby	Bee	เพื่อเอาใจลูกค้าที่ชอบทานขนมพรีเมี่ยม

	 สำาหรับผลลัพธ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ	 พฤติกรรมของ

พนักงานที่มีจิตอาสามากขึ้น	จนกระทั่งรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	“สายใยมิตร	จิตอาสา” 
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ที่รวมตัวกันไปทำากิจกรรมต่างๆ	 อีกท้ังยังมีการเข้าร่วมโครงการ	 To	 Be	 Number	

One	เป็นชมรมที่ร่วมกันป้องกันเรื่องของยาเสพติดในโรงงาน			

	 จากความอดทน	 ความมีวินัย	 การตรงต่อเวลาที่ผู้บริหารได้บ่มเพาะให้กับ

พนักงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตส่งผลให้ได้รับรางวัลยกย่องต่างๆ	ทั้งในระดับ

บุคคลและระดับองค์กร	ที่ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ	ได้แก่		

	 •	 “สตรผีูน้ำาธรุกจิ	อนรุกัษโ์ลกตวัอยา่ง”	ของสมาพนัธส์มาคมสตรนีกัธรุกจิ

และวิชาชีพแห่งประเทศไทย

	 •	 รางวัลคนดีศรีลำาพูน	

	 •	 รางวัลต้นแบบองค์กรแห่งความสุข	Happy	Workplace

	 •	 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นที่จ้างงานคนพิการ

	 •	 รางวัลการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพ

แวดล้อมในการทำางาน
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	 	 	 การสรา้งสขุในท่ีทำางานใหพ้นักงานน้ันมาพรอ้มกบัการกอ่ต้ังผึง้นอ้ย

เบเกอรี่		ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาของคุณผ่องพรรณ	ปาละพงศ์	คุณรัตน์	

ปาละพงศ์	 ผู้บริหารผู้ก่อตั้งบริษัท	 จนถึงผู้บริหารรุ่น	 2	 และแม้วันนี้คุณผ่องพรรณ							

ไม่ได้ลงมือทำาขนมด้วยตนเองแล้ว	แต่ก็ทำาหน้าที่บริหารงาน	และเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของพนกังานทกุคน	ตลอดจนถ่ายทอดแนวปฏิบติั	การสืบสานวฒันธรรม	การสอนวธิี

ทำางาน	 อย่างมีวินัย	 ตรงเวลา	 ทำางานเป็นทีม	 และมีนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน	 ที่สำาคัญคือ

องค์กรแห่งนี้ได้ปรับวิถีการดำาเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน	 อยู่

กลมกลืนอยู่เป็นเนื้อเดียวกับชุมชนได้อย่างสมดุล	 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางกระจาย

สินค้าของชุมชนไปสู่ตลาดภายนอก	 ถือเป็นการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันสร้างความ							

เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของชุมชนได้เป็นอย่างดี

      บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อย�กฝ�ก



> > > > > > > > > > >

บริษัท แม่นำ้�สแตนเลสไวร์ จำ�กัด 
(มห�ชน) 

“พัฒน�คุณธรรมคน

ด้วยหลัก	4	ม.”
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ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้.....แม่น้ำ�ทำ�อะไร....	 
	 บริษัท	แม่นำ้าสแตนเลสไวร์	จำากัด	(มหาชน)	เริ่มต้นก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อ	พ.ศ.

2534	จากโรงงานผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นเล็กๆ	ที่ผลิตสินค้าลวดและเพลาป้อนสู่

ตลาดสแตนเลสของไทย	ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	ก็ค่อยๆ	

เตบิโตและเพิม่ศกัยภาพกำาลงัการผลติสนิคา้เพ่ิมมากขึน้		ปจัจบุนับรษิทั	แมน่ำา้สแตน

เลสไวร	์จำากัด	(มหาชน)	ไดเ้ติบโตเปน็ผูน้ำาในการผลติ	รดีเยน็ลวด	และเพลา	ทัง้สแตน

เลสและเหลก็คาร์บอน	โดยจดัจำาหน่ายภายในประเทศ	และส่งออกไปยงัต่างประเทศ	

ด้วยการคำานึงถึงคุณภาพของสินค้าจนได้การยอมรับจากอุตสาหกรรมรถยนต์จาก

ญี่ปุ่นและยุโรปอย่างต่อเนื่องเสมอมา

นโยบายการบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 บริษัทได้มีการวางนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ให้ดี

มีคุณภาพ	โดยผู้บริหาร	คุณรุ่งรัตน์	ศิริรัตนาพานิชย์	หรือคุณบี	ได้กล่าวถึง	วิสัยทัศน์

เรื่องของ	“แม่นำ้ามั่นคง	4.”		ซึ่งวิสัยทัศน์นี้นับได้ว่า	เป็นแกนหลักสำาคัญที่พนักงาน

ทุกคนได้ยึดถือและนำามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 ในช่วงแรกอาจจะดูยังไม่เข้าที่			

เขา้ทาง	เนือ่งจากการนำาหลกัการของผู้บรหิารมาปฏบิตัยิงัมขีัน้ตอนไมช่ดัเจนและอาจ

จะยังไม่ตรงจุดเท่าท่ีควร	 จนกระท่ังได้เข้าร่วมเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมความสุข	

(Happy	Workplace)	กับทางสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	จึงได้นำา

หลักการแนวคิด	Happy	8	มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสุขในองค์กร	ซึ่งแนวทางการ

สร้างสุขเริ่มขึ้นจากการร่วมกันภายในองค์กรดำาเนินกิจกรรมต่างๆ

องค์ความรู้	20	องค์กร	ต้นแบบคุณธรรม
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กิจกรรมสำาคัญซึ่งเป็นกระบวนการหล่อหลอมคนในองค์กร

 บริษัท	แม่นำ้าสแตนเลสไวร์	จำากัด	(มหาชน)	ได้ดำาเนินการขับเคลื่อน	องค์กร
แห่งความสุขด้วยหลัก	4	ม.	ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ได้มอบไว้ให้	นั้นก็คือ	

 สุขภาพมั่นคง	 เนื่องจากถ้าสุขภาพดี	ปัญหาเรื่องการหยุดงานก็จะไม่เกิดขึ้น		
ซึ่งประเด็นนี้	บริษัทไม่เพียงเน้นเรื่องการออกกำาลังกายของพนักงานเพียงอย่างเดียว	
แตย่งัใสใ่จในเรือ่งอาหารการกนิของพนกังานทีต่อ้งสะอาด	ถกูหลกัอนามยั	โดยร้านคา้ 
ในโรงอาหารของบรษิทัตอ้งมกีารตรวจเชค็ความสะอาด	ของสถานทีป่ระกอบอาหาร
ด้วย	 รวมไปถึงเรื่องสุขภาพจิตของพนักงานก็ต้องดีด้วย	 ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ความผ่อนคลายจิตใจ	 เช่น	 การพาพนักงานไป	Outing	 ข้างนอก	 ทำากิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมต่างๆ	และยังรวมถึง	การจัดปาร์ตี้ตามเทศกาล	เพื่อให้พนักงานได้มี
เวลาสังสรรค์กัน	 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมกิจกรรมออกกำาลังกาย	 เช่น	 ชมรม
ฟุตบอล		ชมรมวิ่ง	ชมรมจักรยาน	ชมรมปิงปอง		รวมถึงมีการจัดแข่งขันกีฬาสี	และ
จดัการแขง่ขนัว่ิงภายในทุกป	ีนอกจากนีย้งัไดม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานเปน็ประจำา
ทุกปี	 รวมทั้งมีการจัดทำาสนามกีฬาให้กับพนักงานและคนในชุมชนโดยใช้พื้นที่ใกล้
บรษิทัในการออกกำาลงักายรว่มกนั	และเปน็การสรา้งความสมัพันธท์ีดี่ระหว่างชมุชน

และองค์กรอีกด้วย 

 ครอบครวัม่ันคง		บริษทัแม่นำา้	มีวถีิการอยูร่ว่มกนัแบบครอบครัวเปน็ทนุเดิม	

ดังน้ัน	 บริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญในเรื่องครอบครัวเป็นอย่างมาก	 เพราะครอบครัว	

คือ	 พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม	 หากครอบครัวดีมีความมั่นคง	 ก็จะทำาให้

บุคลากรเปน็ผูท้ีม่คีณุภาพ	อนัน้ีจงึไดม้าเปน็หลกัการในการดแูลพนกังานของผูบ้ริหาร

ดว้ย	คอื	พนกังานทกุคนเสมอืนสมาชกิในครอบครวั	การดแูลพนกังานของทีนี่จ่งึทำาให้

ผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับพนักงานเป็นอย่างมาก	นอกจากการดูแลพนักงานแล้ว	ยัง

รวมไปถึงสมาชิกคนในครอบครัวของพนักงานด้วย	อย่างเช่น	การให้คนในครอบครัว

พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ของทางบริษัท	เช่น	กิจกรรมท่องเที่ยว	การ

ทำาบุญในวันสำาคัญตา่งๆ	และการจดักจิกรรมจติอาสา	กจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต	ิเปน็ตน้	

เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน	 กิจกรรมที่บริษัทได้ดำาเนินการนี้

สอดคล้องกับคุณธรรมด้านการมีจิตอาสา	
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 การงานม่ันคง	 เรื่องการเจริญเติบโตในสายงานของพนักงาน	 นับว่าเป็นส่ิง

สำาคญัในชวีติการทำางานของคนเรา	และทกุคนยอ่มต้องการทีจ่ะเติบโตและพฒันาขดี

ความสามารถของตนเอง	 เพื่อไปสู่ตำาแหน่งงานที่สูงขึ้น	 ดังนั้นบริษัทแม่นำ้าฯ	 จึงได้มี	

นโยบายผลกัดนัคนทีอ่ยูใ่นองคก์ร	ไมว่า่จะเปน็พนกังานทีอ่ยูใ่นระดับปฏบิติัการ	หรือ

พนักงานรุ่นเก่าๆ	หากใครมีศักยภาพเพียงพอ	ก็สามารถเลื่อนตำาแหน่งไปสู่ตำาแหน่ง

ที่สูงขึ้นได้	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำางานของที่นี่ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้

แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง	 โดยมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

อย่างเป็นระบบ	เช่น	โครงการ	“ให้ความรู้เพิ่ม	ส่งเสริมการศึกษา”		บริษัทส่งเสริม

การศึกษาต่อให้กับพนักงานในระบบทวิภาคี	 เรียนไปทำางานไป	 ต้ังแต่ระดับ	 ปวช.	

ปวส.	ปรญิญาตรี	และ	ปริญญาโท	โดยออกคา่ใชจ้า่ยใหพ้นกังานตามเงือ่นไข	เปน็การ

เปิดโอกาสให้พนักงานได้เสริมความรู้เพ่ือพัฒนางานและองค์กรต่อไป	 เพราะเชื่อว่า

เมื่อผลงานออกมาดี	คุณภาพชีวิตการทำางานของที่นี่ก็เติบโตมั่นคงไปด้วย	

 การเงนิมัน่คง	หลกัการนีส้อดรบักบัการงานม่ันคง	เมือ่ชวีติการทำางานมคีวาม

มั่นคง	ก็เป็นผลทำาให้การเงินของพนักงานมีความมั่นคงด้วย	เนื่องจากมีรายได้มั่นคง	

สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	 อีกทั้งยังรวมไปถึงการ	

ส่งเสริมใหพ้นกังานรูจ้กัการเกบ็ออมเงนิ	โดยมโีครงการต่างๆ	ทีจ่ะชว่ยใหก้ารเงนิของ

พนักงานมีความมั่นคงยิ่งขึ้น	 อย่างเช่น	 โครงการ	 (กองทุน)	 ออมทรัพย์	 โดยกองทุน		

จะเปิดรับสมัครให้พนักงานซื้อหุ้น	ปีต่อปี	หุ้นละ	500	บาท	การลงทุนขั้นตำ่าจำานวน	

1	หุ้น	 และมีเงินปันผลให้สมาชิกทุกปี	 กองทุนสวัสดิการที่เกิดจากความร่วมมือของ								

ผู้บริหารและพนักงาน	 โดยการขายเศษวัสดุเหลือใช้ของบริษัท	 และนำารายได้เข้า

กองทนุสวสัดกิารในการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ	ของพนกังาน	การเปดิอบรมหรือการ

ฝึกอาชีพเสริมให้พนักงาน	เพื่อลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้	สร้างอาชีพ	โดยการตั้งชมรม

พฒันาเกษตรเพือ่อนาคตของแมน่ำา้สแตนเลสไวร	์	การดำาเนนิการในปจัจบุนั	คือ	ปลูก

พืชผักสวนครัว	ปลูกมะนาว	เพาะเห็ด	เลี้ยงปลาดุก	เลี้ยงกบ	และต่อยอดนำาผลผลิต

มาขายให้พนักงานราคาถูก	ติดต่อครูสอนอาชีพ	การทำาขนมมาสอนพนักงานที่สนใจ	

เพือ่นำาไปฝึกและทำาขนมขายเปน็อาชพีเสรมิ	จนกระท่ังไดม้กีารตอ่ยอดโครงการน้ีเปน็	

โครงการตลาดนดัแม่นำา้แฮปปี	้ใหพ้นักงานสามารถนำาผลผลติตา่งๆ	ของตนเองมาขาย
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ใหเ้พือ่นพนกังานได	้ณ	ตลาดแหง่นี	้ซึง่

กิจกรรมต่างๆ	 ที่ได้ดำาเนินการในส่วน

น้ี สอดค ล้อ ง กับมิ ติ ก า รส่ ง เ ส ริ ม

คุณธรรมด้านความพอเพียง	ด้านการมี

วินัยและด้านความซื่อสัตย์สุจริต

	 จะเห็นได้ว่าแนวคิดการนำาวิสัย

ทัศน์ขององค์กรมาเป็นจุดเริ่มต้นในการ

สร้างความสุขให้กับพนักงาน	นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญในการนำาทุนเดิมที่มีอยู่มาประยุกต์

ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งแนวทางของแม่นำ้ามั่นคง	4	ม.	สามารถนำามาผนวก

กับแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรมท้ังสี่ด้านได้อย่างลงตัวจึงทำาให้เห็นกระบวนการ							

ส่งเสริมอย่างชัดเจนและสามารถทำาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

ผลลัพธ์ความสำาเร็จและการเปลี่ยนแปลง 

 ผลจากการดำาเนินส่งเสริมความสุขในองค์กร	แบ่งเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	

 ระดับตนเอง	 ทำาให้พนักงานรู้จักการออม	 ปลอดหนี้	 มีเงินใช้จ่ายคล่องตัว	

พนกังานสามารถลดรายจ่ายในชวิีตประจำาวนัลงได้เปน็อยา่งด	ีการนำาผกัสวนครวัหรอื

ผลผลติจากชมรมเกษตรพัฒนาเพ่ืออนาคตมาใชป้ระกอบอาหารรบัประทานฟร	ีและ

สามารถซือ้ปลา	กบ	เหด็	ไดใ้นราคาถกู	ไดท้ดลองฝกึฝนอาชพีใหม	่ๆ 	ทีส่นใจเพือ่สร้าง

รายได้ให้เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต	 สร้างความรู้	 สร้างประสบการณ์และความมั่นใจ

พนักงานมีความสุขในการทำางาน	เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	

 ระดบัองค์กร			ผลลพัธด์า้นการเงนิทีด่ไีม่ใชเ่ปน็เพยีงผลลพัธ์เดยีวของโครงการ

ของแมน่ำา้เทา่นัน้	จากการทำากจิกรรมตา่งๆ	ร่วมกนั	สง่ผลใหเ้กดิความรกั	ความผกูพนั	

ความสามัคคี	มีเพื่อน	ความสัมพันธ์ภายในองค์กรดีขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับ

ชาวแม่นำ้า	 หลายคนเกิดความรัก	 ความผูกพัน	 และรักต่อองค์กรเสมือนหนึ่งว่า	 แม่นำ้าฯ 

คือบ้�นหลังที่หนึ่งของพนักงาน
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	 	 	 องค์กรแห่งนี้ได้ให้ความสำาคัญกับส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานท้ัง	 4	

ด้าน	ได้แก่	ด้านความพอเพียง	 	ด้านความมีวินัย	ด้านความสุจิต	และด้านการมีจิต

อาสา	 โดยเริ่มตั้งแต่การกำาหนดนโยบายในระดับบริหาร	 การสร้างทีมงานที่มีความ

พร้อมและทุ่มเทให้กับการทำางาน	 การมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนจนนำาไปสู่การขับ

เคลือ่นงานผา่นกจิกรรมและโครงการตา่ง	ๆ 	โดยใชห้ลักการดำาเนนิงาน	4	ม.	เปน็ฐาน

คดิท่ีสำาคญัและกระบวนการสรา้งสขุตามแนว	Happy	8	เปน็แนวทางการดำาเนนิงาน

ตลอดมา	จนทำาให้บริษัท	แม่นำ้าสแตนเลสไวร์	จำากัด	 (มหาชน)	ในวันนี้ได้เป็นที่รู้จัก

ของคนทั่วไป		นอกจากนี้กิจกรรมของแม่นำ้าได้ต่อยอดไปสู่ชุมชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ที่เริ่มดำาเนินการจากพื้นที่เล็ก	ๆ	รอบ	ๆ	บริษัท	

ปัจจุบันพนักงานได้นำาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝน	อบรม	พัฒนา	จากบริษัท	ไป

ขยายผลให้คนในครอบครัวท่ีอยู่ต่างจังหวัดได้ลงมือทำา	 จนเป็นรายได้เสริมให้คนใน

ครอบครัว	 เป็นไปตามหลัก	 4	 ม.	 ในการสร้างความมั่นคง	 นั่นก็คือ	 สุขภาพมั่นคง	

ครอบครัวมั่นคง	การงานมั่นคง	และการเงินมั่นคง

      บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อย�กฝ�ก



> > > > > > > > > > >

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด 

“ธุรกิจคู่คุณธรรม” 

สร้�งองค์กรคนดี	
ปลอดคอร์รัปชัน
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กว่�จะม�เป็นไลอ้อนในวันนี้		
	 บริษัท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จำากัด	เดิมมีชื่อว่า	บริษัท	เดอะ	ไลอ้อน	แฟท

แอนด์ออย	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2510	 โดยเป็นการร่วมทุน

ระหว่าง	บริษัท	สหพัฒนพิบูล	จำากัด	และบริษัท	เดอะ	ไลอ้อน	แฟทแอนด์ออย	จำากัด	

ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยทดแทนการนำาเข้าจาก

ประเทศญีปุ่น่	และเริม่ดำาเนนิกจิการในป	ีพ.ศ.	2512		ปจัจบุนับรษิทัผลติสนิคา้อปุโภค

ในครัวเรือนมากมาย	ทั้งผงซักฟอก	ยาสีฟัน	แปรงสีฟัน	ครีมอาบนำ้า	นำ้ายาปรับผ้านุ่ม	

นำ้ายาล้างจาน	ฯลฯ

	 สมัยเมื่อคุณบุญฤทธิ์	 เร่ิมทำางาน	 ได้มีโอกาสไปพบกับอดีตท่านประธาน	

ดร.เทียม	โชควัฒนา	(ผู้ก่อตั้งบริษัท	ไลอ้อน	ประเทศไทย)	อยู่บ่อยครั้ง		ที่ห้องทำางาน

ท่านมีคำาขวัญที่เขียนไว้	4	ข้อ	คือ	1)	ขยัน	อดทน	2)	รักษาเครดิต	3)	คบคนดี	4)	อย่า

เอาเปรียบใคร	 สิ่งเหล่าน้ีท่านได้พูดยำ้าอยู่เสมอ	 จนกลายเป็นหลักปฏิบัติของบริษัท	

สหพัฒน์ฯ	 และบริษัท	 ไลอ้อน	 ด้วยอุดมคติในการยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจด้วยความ

ซื่อสัตย์นี้	 เป็นจุดเริ่มต้นให้ทำางานบนพื้นฐานการคิดดีและทำาแต่เรื่องดีๆ	ตลอดเวลา	
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เป็นจุดเร่ิมต้นที่ได้ริเริ่มตั้ง	“ชมรม

ธารบุญ” 	 ในบริษัทฯ	 สมาชิก							

ชมรมฯ	ชวนกันทำากิจกรรมในเวลา

ว่าง	 หาหนังสือธรรมะมาจำาหน่าย	

ซื้อปลามาปล่อย	ทอดกฐิน	ทำาบุญ

ต่างๆ	เป็นต้น		ซึ่งต่อมาบริษัทก็ได้

ตัง้	“โครงการคนดี”	(Good	Peo-

ple	 Project)	 มีกิจกรรมความดี

ต่างๆ	 หลายโครงการ	 จนกระทั่งเกิดวิกฤตต้มยำากุ้งในปี	 2540	 ได้เห็นการล่มสลาย

ของธุรกิจมากมายที่ดำาเนินอย่างไม่มีคุณธรรม	ประจวบเหมาะเมื่อวันที่	9	มิถุนายน	

พ.ศ.	 2549	 ซึ่งเป็นวันขึ้นครองราชสมบัติครบรอบ	 60	 ปี	 ของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัรชักาลที	่9	ดว้ยสำานกึในพระมหากรณุาธคุิณของพระองค์	พระองค์ทรง

เหนด็เหนือ่ย	ทุม่เท	เสยีสละเพือ่ความสขุของประชาชน	จงึถือโอกาสนีท้ำาความดถีวาย

พอ่หลวง	ผูบ้ริหารและพนักงานไดร่้วมใจกนัปฏิญาณต่อหนา้พระบรมฉายาลักษณว์า่	

เราจะเป็นคนดี	 คิดดี	 พูดดี	 ทำาดี	 รู้รักสามัคคี	 มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	 จะทำาดีเพื่อ

ประโยชน์ตน	 เพื่อประโยชน์ท่าน	 เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของสังคม	และประเทศ

ชาติ	ได้จัดตั้ง		“องค์กรคนดี”	(Humanized	Organization)	อย่างเป็นรูปธรรม	

	 คณุบญุฤทธิ	์ไดเ้ลา่วา่	จากการดำาเนินกจิการเกอืบ	50	ป	ีทีย่ดึต้นแบบทีดี่ของ	

ดร.เทียม	โชควัฒนา	มานั้น	ในช่วงแรกๆ	ของการทำางาน	ไม่ได้คิดจะนำาคุณธรรมความดี	

มาเป็นยุทธศาสตร์ของการทำาธุรกิจ	แต่ตั้งใจที่จะทำาความดีโดยธรรมชาติพื้นฐาน	ผม

เรียนว่าแรงขับเคลื่อนที่ทำาให้คิดเรื่องนี้	 มาจากวิกฤติเกิดฟองสบู่แตก	 เมื่อวันที่	 2	

กรกฎาคม	2540	ที่รัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาท	บริษัท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)

จำากัด	 มีกำาไรที่สะสมมาตลอดการดำาเนินงาน	 30	 ปีในขณะนั้นเกือบสูญหมด	 เงินกู้

จากต่างประเทศก็สูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากวิกฤตินี้	 ธุรกิจที่ดูว่าน่าจะดีก็ล่มสลายกันไป

หลายบริษัท	ก่อนปี	2540	มีธุรกิจที่นักศึกษาอยากจะเรียนคือ	วิชาการเงิน	การบัญชี

ธนาคาร	 ซึ่งปริญญาตรีก็จะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าอาชีพอื่น	 วิกฤตครั้งนั้นไม่ได้

กระทบต่อประเทศไทยประเทศเดียว	แต่กระทบไปทั้งอาเซียน	หลังจากสถานการณ์



114 “ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

ผา่นไปแลว้	เรามานัง่คดิวา่เราไมเ่คยทำาบาป	ไม่เคยเขา้ไปเกีย่วขอ้งกับเรือ่งไร้คณุธรรม	

แลว้เหตใุดจงึไดร้บัผลกระทบดว้ย	นำาไปสูก่ารศกึษาค้นหาเหตุปจัจยัการล่มสลายของ

วิกฤตต่างๆ	ทั่วโลก	อาทิ	วิกฤตต้มยำากุ้ง	วิกฤตเศรษฐกิจอาร์เจนติน่า	การล้มละลาย

ของเอนรอน	วกิฤตซับไพร์มสหรัฐ	(วกิฤตแฮมเบอร์เกอร)์		วกิฤตเศรษฐกจิกรซี	วกิฤต

ระบบธนาคารไซปรัส	 	 และได้ไปพบงานวิจัยอันหนึ่งของบริษัทวิจัยโตเกียวโชโกะ					

เขาวิจัยว่าธุรกิจทั้งหมดสองล้านธุรกิจ	 เขาดูตั้งแต่ปีแรกที่ก่อต้ังว่าอยู่ได้กี่ปี	 เมื่อถึง						

ปีที่	 50	ปีที่	 100	ปีที่	 500	 ไล่มาเรื่อยๆ	หายไปกี่บริษัท	พอถึง	1,000	ปี	 เหลืออยู่

ประมาณ	6-7	บริษัท	1200	ปีเหลืออยู่สองบริษัท	1300	ปีเหลือหนึ่งบริษัท	

	 วันหนึง่ฉุกคดิถงึ	“พทุธบรษิทั”	กเ็ฉลยีวใจวา่องคก์รศาสนากเ็ปน็บรษิทั	บรษิทั

ที่สอนให้คนทำาดี	ต่างกับองค์กรธุรกิจที่มุ่งการก่อเกิดผลกำาไร	จึงได้ไปดูศาสนาต่างๆ

ทั่วโลก	ทุกศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วไม่มีศาสนาใดล่มสลายเลย		ก็เลยมาดูว่าที่ล่มกับ

ไม่ล่ม	ที่ล่มอะไรเป็นเหตุ	ที่ไม่ล่มอะไรเป็นเหตุ	บริษัทที่ล่มสลายคือ	ฉ้อโกง	แต่งบัญชี

เท็จ	โลภมาก	ให้บัตรเครดิตกับผู้ด้อยเครดิต	ฟอกเงิน		นี่คือต้นเหตุแห่งการล่มสลาย	

การไม่ซื่อสัตย์	หรือไร้คุณธรรม		หากเรามาศึกษาองค์กรศาสนา	ทุกศาสนาสอนเรื่อง

การเป็นคนดี	 มีคุณธรรมในการดำาเนินชีวิต	 จึงมาสอดรับกับองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนได้

เป็น	500	ปี	ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	ปรัชญาของแต่ละบริษัทจะอยู่ในหลักการของคุณธรรม	

ดังนั้นการทำาธุรกิจก็ต้องยึดคุณธรรมเป็นแก่น		และต่อมาได้ศึกษาบริษัท	โกดัก	และ

โนเกีย	ปรัชญาของทั้ง	2	บริษัท	ซึ่ง	ยึดหลัก		Good	Governance	แต่ทำาไมล่มสลาย	

จึงได้คิดว่า	 การทำาธุรกิจนอกเหนือการทำาควบคู่กับคุณธรรมแล้ว	 ต้องมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงด้วยจึงจะยั่งยืน	

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการบรรยายในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๙ ห้องย่อยสุจริต

นโยบายสำาคัญสำาหรับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

	 บรษิทั	ไลออ้น	ยดึต้นแบบความซือ่สัตยส์จุรติจากอดีตทา่นประธาน	ไดก้ำาหนด

ค่านิยมหลักขององค์กรว่า	“ธุรกิจคู่คุณธรรม”	 หนึ่งในนโยบายคือ	 การเป็นองค์กร	

“ปลอดคอรร์ปัชนั”		บรษัิทไดใ้หก้รรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคน	รว่มลงนาม
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ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต	 เป็นบรรทัดฐานในการทำางาน	 และ

ประกาศตอ่สาธารณชนวา่จะรว่มกนัสรา้งองคก์รคนดี	ไมส่นบัสนนุ	ไมส่่งเสริม	ไมย่นิดี	

ในการกระทำาใดๆ	 อันไม่ซื่อสัตย์สุจริต	 ร่วมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ	 ให้มี

ความเจริญรุ่งเรือง	มีความสงบสุข

กิจกรรมสำาคัญที่องค์กรดำาเนินการ ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน

	 วิสยัทศันข์อง	ไลออ้น	คอื	เปน็บรษิทัฯ	ทีม่สีมรรถนะในการพฒันาและแขง่ขนั	

เพือ่เปน็ผูน้ำาดา้นการผลติสนิคา้อุปโภคในภมูภิาคเอเชยีอยา่งมีคณุธรรม	มแีกน่อนัเปน็

ยุทธศาสตร์สำาคัญคือ	 ธุรกิจคู่คุณธรรม	 ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 ภายในบริษัท	 ให้เกิด

ประโยชน์สุขทั้งต่อพนักงาน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ที่ต้ังบนฐานคุณธรรม	 ความ

ซือ่สตัย	์สจุรติ	ความกระตอืรอืรน้		การศกึษาพฒันาตน	การเสียสละ		การตรงต่อเวลา		

การทำางานรว่มกัน		การรกัษาคำามัน่สัญญา	การรกัษาระเบยีบวินยั	ทกัษะในการส่ือสาร		

การตัดสินใจ	 การลงมือปฏิบัติ	 การท้าทาย	 ในการบริหารองค์กรคนดีเพื่อให้เป็นไป

อยา่งสอดรบักบัการบรหิารงาน	ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการคณะหนึง่ดูแล	4	กลุ่มกจิกรรม	

มีหัวหน้ากลุ่มเป็นพนักงานที่มีจิตอาสา	

	 กลุ่มที่หนึ่ง	 คือกลุ่มคุณธรรม	 จริยธรรม	ทำากิจกรรม	 อาทิ	 ตักบาตรทุกวัน

จันทร์	(สำานักงาน	กทม.)	และทุกวันศุกร์	(โรงงานที่ศรีราชา)	โดยบริษัทจะนิมนต์พระ

ภิกษุสงฆ์มาบิณฑบาตที่สำานักงาน	มีห้องสวดมนต์สำาหรับพนักงาน	รวมถึงช่วงบ่าย	2	

ของทุกวัน	จะเป็นช่วงพักใจ	5	นาที	ปิดไฟให้พนักงานนั่งทำาสมาธินิ่งๆที่โต๊ะทำางาน	
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และก่อนประชมุก็จะมกีารทำาสมาธริว่มกนัอกีดว้ย	และสนบัสนนุให้พนกังานไปปฏบิตัิ

ธรรม	อุปสมบท	โดยไม่นับเป็นวันลาอีกด้วย	

	 กลุ่มที่สอง	 คือ	กลุ่มพระโพธิสัตว์	ปลูกฝังคุณธรรมในการเป็นผู้ให้	 ได้แรง

บันดาลใจมาจากมูลนิธิพุทธฉือจี้	ไต้หวัน	ทำากิจกรรมจิตอาสาโครงการขยะทองคำา	มี
การจัดตั้งกองทุนพระโพธิสัตว์	ระดมทุนจากการเปิดท้ายขายของ	คัดแยกขยะ	และ
นำาเงินที่ได้ไว้ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่เจ็บป่วย/จำาเป็น	 ทีมช่างเทคนิครวมตัวกัน						
ขี่จักรยานออกกำาลังกายและในขณะเดียวกันก็ผ่านช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับ
วัดโรงเรียนใกล้เคียงอีกด้วย		

	 กลุม่ทีส่าม	คอื	กลุม่แปดแฮปป้ี(Happy	8)	จากแนวคดิของสำานกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	สร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสุขกาย	สุขใจ	
และจติวิญญาณ		ทำากจิกรรมตา่งๆ	อาท	ิโครงการ	3	อ	(อาหาร	ออกกำาลงักาย	อารมณ)์	
เพื่อลด	 3	ส	 (คอเลสเตอรอลสูง	 ความดันโลหิตสูง	 นำ้าตาลในเลือดสูง)	 ทำาโครงการ						
ส่งเสริมให้พนักงานบริโภคข้าวอินทรีย์	 ผักปลอดสารพิษ	และสร้างศูนย์กีฬาสำาหรับ
พนกังานและครอบครัว	นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ปดิหอ้งอภบิาลเด็กเล็ก	รบัดูแลบตุรของ
พนักงานก่อนวัยเรียนระหว่างวันทำางานช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยไม่คิดค่า									
ใช้จ่าย		

	 กลุ่มที่สี่	คือ	กลุ่มชุมชนคนด	ีสานสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่อยู่
รายรอบ	ด้วยบริษัททำาธุรกิจเกี่ยวกับยาสีฟัน	แปรงสีฟัน	จึงทำาโครงการเกี่ยวกับการ
ดแูลสขุภาพชอ่งปากใหเ้ดก็นกัเรยีนและผูส้งู
วยั	มทีัง้การสอนแปรงฟนัอยา่ง
ถูกวิธีและการบริหารช่องปาก
เพื่อป้องกันโรคความจำาเส่ือม	
นอกจากนี้มีโครงการส่งเสริม
การปลูกผักอินทรีย์	 โดยเปลี่ยน
สนามหญา้ของออฟฟิศเปน็แปลง
ผัก	 พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้
เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ ข อ ง ชุ ม ช น	
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จำาหน่ายผักให้พนักงาน	 ร้านอาหารในบริษัท	 และชุมชน	 ในราคาถูก	 และประสาน
ความรว่มมอืแบบทวภิาครีะหวา่งภาคเอกชนและภาคการศึกษาของรัฐ	ในการจดัการ
เรยีนการสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี	(ปวช.)	ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม	
สนับสนุนทนุการศกึษาแก่นกัเรียนทีด่อ้ยโอกาส	ผลิตนกัศกึษาอาชีวะใหเ้ป็นเลศิดา้น
วิชาชีพและวิชาชีวิต	และมีโครงการร่วมกับชุมชนอื่นๆอีกมากมาย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงาน

	 เมื่อบริษัทได้ดำาเนินองค์กรคนดี	 ตั้งมั่นบนฐานคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง										

ผู้บรหิารยดึหลกัคณุธรรมเปน็หัวใจในการทำาธรุกจิ	พนกังานไดร้ว่มกนัทำาความดีต่างๆ	

เกิดความสุขกาย	 เบิกบานใจ	 ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทำางานให้เพิ่มขึ้น	 อานิสงส์

จากสิ่งเหล่านี้นำาไปสู่	 อัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 และอัตราการเติบโต

เฉลี่ยสูงกว่า	GDP	ของประเทศ	สามารถเสริมความมั่นใจในการดำาเนินธุรกิจเพื่อนำา

ความดีสู่สังคม	และสร้างสุขภาวะที่ดีต่อผู้บริโภค	สังคม	และสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป
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      บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อย�กฝ�ก

	 	 	 จะเห็น	ได้ว่า	การทำาดีนั้นไม่ต้องไปอวดดีกับใคร	การทำาดีสิ่งสำาคัญ

คือต้องเป็นดีแท้	ไม่ใช่ดีเทียม	ดีแท้คือดี	ดีเทียมคือดีเพื่อหวังผลประโยชน์	ฉะนั้น	การ

ทำาดีโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร	คนทำาดีจิตใจจะเบิกบาน	ใจเป็นสุข		มีศรัทธา

ต่องานที่ทำา	ดีกว่าการสั่งให้ทำางานมากๆเพื่อผลงานเยอะๆ		อานิสงส์ของความดี	มัน

ส่งผลจริงๆ	 คนที่ทำางานในองค์กรคนดีเขาจะตั้งใจทำางานและทำางานอย่างทุ่มเท	

ทำางานด้วยศรัทธา	ผลงานของคนเหล่านี้จะเป็นผลงานที่เป็นเลิศ	ฉะนั้นการทำาความ

ดีแท้ไม่ต้องกลัว	คนดีจะเป็นผู้กล้าหาญแน่นอน	ที่สำาคัญคือ	ความตั้งใจของผู้บริหาร

ระดับสงูทีเ่ปดิโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ลอืกทำากจิกรรมตามความชอบ	สรา้งบรรยากาศ

การทำากจิกรรมดีๆ 	บนฐานคณุธรรม	สรา้งตน้แบบทีด่	ี“ยกยอ่งคนดี	สง่เสริมคนเก่ง” 

ประกาศเป็นบุคคลตัวอย่างด้านต่างๆ	 เพ่ือให้พนักงานอยากเป็นคนดี	 และร่วมกัน

ทำาความด	ีเชือ่มัน่ในการทำาความด	ีจนกลายเปน็วถิชีวีติประจำาวนั	สมดังปจัฉมิโอวาท

ของพุทธองค์ว่า	“จงยังประโยชน์ตน	 ประโยชน์ท่าน	 ให้ถึงพร้อม	 ด้วยความไม่

ประมาท”	หากทำาดเีพือ่ประโยชนข์องทกุภาคสว่น	อยา่งมสีตริอบคอบดว้ยความตัง้ใจ	

ผลการทำาความดกีจ็ะยอ้นกลับมาสูผู้่ปฏิบตัใินท่ีสดุ	มคีวามสขุทัง้ผูใ้ห้และผูรั้บ	“Win-

Win”	ไปด้วยกัน	



กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) 
ประเทศไทย

“ส่งเสริมจิตอ�ส�

เพื่อก�รพัฒน�คน
อย่�งยั่งยืน”

> > > > > > > > > > >
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กว่�จะม�เป็น	AGC	Group	ในก�รก้�วเข้�สู่องค์กร
ธุรกิจคุณธรรม 

	 กลุ่มบริษัทเอจีซี	 (AGC	 Group)	 ประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือบริษัท				

อาซาฮีกลาส	จำากัด	ประเทศญี่ปุ่น	ประกอบไปด้วยบริษัท	กระจกไทยอาซาฮี	จำากัด	

มหาชน	 บริษัท	 ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์	 จำากัด	 บริษัท	 เอจีซี	 เทคโนโลยี	 โซลูชันส์	

(ประเทศไทย)	จำากัด	และ	บริษัท	เอจีซี	ออโตโมทีฟ	(ประเทศไทย)	จำากัด	มีประวัติ

ยาวนานกว่าศตวรรษ	นบัตัง้แต	่บริษทั	อาซาฮ	ีกลาส	ได้กา้วขึน้เปน็ผู้ผลิตกระจกแผ่น

รายแรกของประเทศญีปุ่น่	และผลติผลติภณัฑท์ีส่ำาคัญของประเทศได้แก	่กระจกแผ่น	

อิเล็กทรอนิกส์	 เคมีภัณฑ์	 และเซรามิก	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดให้เป็นกลไกใน

อุตสาหกรรมต่างๆ	 ที่สำาคัญ	 เช่น	 อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง	 อุตสาหกรรมยานยนต์	

และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	
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นโยบายสำาคัญสำาหรับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

	 จากนโยบาย	CSR	ของกลุม่บริษทั	AGC	เร่ืองความเปน็อนัหนึง่อนัเดียวกันต่อ

สังคม:	โดยพัฒนาจาก	“ความรับผิดชอบ”	สู่	“การไว้วางใจ”	โดยสิ่งเหล่านี้ต้องมา

จากใจของพนักงานที่มีจิตอาสา	 มาร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม	 เริ่มจาก		

จุดเล็กๆ	 คือตัวเราเองที่สร้างให้เกิดการทำางานด้านจิตอาสาได้อย่างต่อเนื่องและ

ตดิตามผลอยา่งแทจ้ริงผา่นโครงการฑตูความด	ีเอจซีี	(AGC)		รวมทัง้ยงัมค่ีานยิมด้าน

คณุธรรม	3	เร่ืองหลกั	ไดแ้ก	่1)		สรา้งความสมัพนัธท์ีโ่ปรง่ใสและเปน็ธรรมกบัผู้มส่ีวน

ได้ส่วนเสียทุกรายตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด		2)	ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด		และ	3)	รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เรา

จัดหาให้อย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและไว้วางใจ	 อีกทั้งคนในองค์กรต้องมี

คุณธรรม	 คุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดความตระหนักในคุณค่าของการทำาความดี	

ความดีจะทำาให้เกิดความสุขขึ้นในสังคม	 ด้วยเหตุนี้การทำา	 กลุ่มบริษัท	 AGC	 จึงทำา

กิจกรรมเพ่ือสงัคมขึน้จากความรว่มแรงรว่มใจของบคุลกรทัง้ระดับผู้บรหิาร	พนกังาน	

โดยมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนอกบริษัท	 เพื่อให้สามารถดำาเนินโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมสำาคัญที่องค์กรดำาเนินการ ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน

	 กลุ่มบริษัทเอจีซี	 (AGC	Group)	ประเทศไทย	จัดทำาโครงการ	AGC	พัฒนา

บ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง	จนถึงปัจจุบัน		ด้วยการฝึกฝนเด็กๆ	ในชนบทให้		“เรียนเพื่อรู้	

ทำาด้วยรัก	ฝึกฝน	ปฏิบัติและต่อยอด”	ใน	3	โครงการย่อย	เพื่อนำาไปพัฒนาบ้านเกิด	

ได้แก่	 โครงการศิลปะพัฒนาบ้านเกิด	 โครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด	

โครงการดนตรีเพื่อการพัฒนา	 และโครงการฑูตความดี	 AGC	 เนื่องจากการทำา

กิจกรรมเพ่ือสังคมน้ันไม่ใช่เรื่องของการให้วัตถุ	 สร้างอาคาร	 มอบอุปกรณ์การเรียน	

แต่คือการช่วยกันพัฒนาไปจนสุดทางเพ่ือให้คนหรือองค์กรนั้นช่วยเหลือตัวเองได้	

แล้วกลับมาช่วยเหลือสังคมต่อไป	ดังมีรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้	
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 โครงการเพื่อเด็กไทย	ซึ่งมีโครงการย่อยในการพัฒนาศักยภาพเด็กในชนบท	
รูปแบบต่างๆ	บริษัทฯ	 เริ่มต้นเชื่อมต่อกับคุณครูในชนบท	พัฒนาคนรุ่นใหม่	 ให้เป็น
กำาลังสำาคัญในการ	 พัฒนาสังคม	 เรื่องการศึกษา	 การเรียนรู้นอกห้องเรียน	 การฝึก
อาชีพ	ค้นหาความต้องการที่แท้จริงในชนบทและ	ส่งเสริมการฝึกฝนตนเองจนสร้าง
รายได้มาเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย	โดยทางบริษัทฯ	เข้าไปทำาโครงการ		พบว่าเด็กไทย
มีความสามารถทางศิลปะ	จึงสนับสนุนอุปกรณ์ในการวาดภาพ	คือ		1)	ศิลปะพัฒนา
บ้านเกิด	 	จัดกิจกรรมจัดหาศิลปินไปฝึกสอน	พาไปดูงานและนิทรรศการศิลปะเพื่อ
เปดิโลกทศัน	์พรอ้มทัง้จดัหาชอ่งทางและสง่เสรมิการจำาหนา่ยผลงานของเด็กๆ	ส่งผล
ให้เดก็ๆ	ในระดบัประถม	มธัยมศกึษาและมหาวทิยาลัย	จากพืน้ทีช่นบทหา่งไกล	และ
ชาติพันธุ์ต่างๆ	มีโอกาส	มีอาชีพ	สามารถสร้างรายได้	 เป็นทุนศึกษาเล่าเรียน	จนได้
รับรางวัลมากมาย	ทำาให้ตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		และได้นำาทักษะ
เหล่านั้น	 กลับไปสอนเขียนภาพให้กับรุ่นน้องและเด็กนักเรียนที่บ้านเกิดของตนเอง		
2)	แพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	 โครงการย่อย	คือ	 โครงการ
นวดแผนไทย	และโครงการสวนสมุนไพร	

 โครงการนวดแผนไทย	 ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็ก	 โดยแพทย์													
ผู้ชำานาญจากโรงพยาบาลวชิยัยทุธของเดก็ๆ	ในโครงการมพีฒันาการเปน็อยา่งดี	จาก	
ที่นวดไม่เป็น	นวดยังไม่ได้นำ้าหนัก	วันนี้สามารถเป็นหมอนวดมืออาชีพ	สามารถนวด
บำาบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้	 ทำาให้เด็กๆ	 ได้ทั้งทักษะการนวด	 อาชีพเสริมเพิ่ม		
รายได้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย	 โดยเม่ือมีงานหรือกิจกรรมต่างๆ	 กลุ่มเด็กๆ	 นวด
แผนไทยก็จะไปออกร้านให้บริการ	จนเป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างขึ้น	

 โครงการสวนสมนุไพร		ให้โรงเรยีนในโครงการจดัพืน้ทีเ่ปน็สวนสมนุไพรแหง่
ความรู	้เพือ่ใหผู้ท้ีพ่บเหน็ทราบถงึคณุค่า	ไดร้บัความรูแ้ละกระตุน้ความสนใจ	นอกจาก
นี้	ยังได้จัดให้เด็กๆ	ไปเรียนรู้ดูงานที่สวนสมุนไพรของปราชญ์ชาวบ้าน	เช่น	มหาลัย
บา้นนอก	แหลง่เรยีนรูน้อกตำาราทีบ่า้นจำารงุ	จงัหวดัระยอง	เพ่ือนำามาต่อยอดกจิกรรม

ทีโ่รงเรียนของตนเอง	 3)	โครงการดนตรเีพือ่การพัฒนา	เปน็การส่งเสรมิใหน้กัเรยีน

มีทักษะทางดนตรีอย่างมืออาชีพ	 โดยจัดหาครูผู้เชี่ยวชาญ	 และเครื่องดนตรี	 เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมนี้	 พัฒนาการของเด็กๆ	 ในโครงการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ	 จากเด็ก						

องค์ความรู้	20	องค์กร	ต้นแบบคุณธรรม
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บางคนที่ไม่มีพ้ืนฐาน	 ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจนสามารถเข้าร่วมประกวดดนตรี	

จนได้รับรางวัลเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	

และ	4)	โครงการฑูตความดี	เช่น	กิจกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง	กิจกรรมปันนำ้าใจ

ต้านภัยหนาวและไข้เลือดออก	โครงการค่ายดนตรี	

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงาน

	 จากการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องของในส่วนขององค์กรนั้น		

บริษัท	กระจกไทยอาซาฮี	จำากัด	(มหาชน)	จนกระทั่งร่วมกับ	2	บริษัท	ไทยอาซาฮี	

เคมีภัณฑ์	จำากัด	เพิ่มเป็น	3	บริษัท	เอจีซี	ออโตโมทีฟ	(ประเทศไทย)	จำากัด	และ	4	

บริษัท	เอจีซี	เทคโลโนยี	โซลูชั่น	(ประเทศไทย)	จำากัด	การขยายจาก	1	องค์กรเป็น	2	

ถึง	4	บริษัท	เพื่อขยายฐาน	ฑูตความดี	AGC	ให้คนเกิดจิตอาสา	มีส่วนร่วมโครงการ

ได้มากขึ้น	 และเห็นประโยชน์ในการทำาเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนไปในทางเดียวกัน	 และ

สามารถต่อยอดได้	

	 ความสำาเร็จระดับบุคคล	ภายในองค์กรนั้น	ส่งผลให้คนในองค์กร	มีความสุข

จากกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมเร่ืองการแบ่งปัน	 การให้	 	 คนในองค์กรมี	

กำาลังใจ	 มีการให้กำาลังใจกันและกัน	 มีการเปิดใจยอมรับกันและกันมากข้ึน	 ร่วมคิด	

รว่มทำา	กจิกรรมตา่งๆรว่มกนัทำาความดมีจีติอาสาเพิม่ขึน้	สง่ผลใหค้นในองคก์รมคีวาม

สุขและทำางานอย่างมีความสุขร่วมกัน	

องค์ความรู้	20	องค์กร	ต้นแบบคุณธรรม
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	 	 	 คุณธรรมเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 เป็นหนึ่ง

ในคา่นยิมร่วมของกลุม่บรษิทั	AGC	(Integrity)	ภายใต้วสัิยทศัน	์“มองใหไ้กล	(Look	

Beyond)”	บริษัทจึงมุ่งสู่การดำาเนินการที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม	ด้วยการเติบโตและพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบในแบบอย่างของธุรกิจระดับ

โลกทีจ่ะชว่ยสนบัสนุนใหเ้กดิสงัคมท่ีดกีวา่	โดยใชห้ลักการทีค่ำานงึถึงความมีคณุธรรม

ทั้งการดำาเนินการภายในและภายนอกองค์กร	โดยการปฎิบัติอย่างซื่อตรงและจริงใจ		

	 ปจัจยัความสำาเรจ็คอื	ความรว่มมอืรว่มใจ	ความมุง่มัน่ในการรว่มกนัสร้างและ

ต่อยอด	 ปัญหาอุปสรรคคือ	 การสื่อสารต้องเป็น	 2	 ทาง	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ										

แลกเปลี่ยนและเรียนรู้	 รวมถึงความชอบของแต่ละคน	 เพื่อปรับกิจกรรมและวิธีการ

ดำาเนินการให้เหมาะสมต้องไม่ย่อท้อ	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เปิดใจ	 รับฟัง	 และ					

มุ่งมั่น	รวมทั้ง		“คิดดี	พูดดี	ทำ�ดี	และทำ�จิตใจให้ผ่องใส”

      บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อย�กฝ�ก



กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บร�เดอร์ส 
จำ�กัด

> > > > > > > > > > >

“ร่วมคิด	ร่วมทำ�

ร่วมรักษ�	ร่วมพัฒน�



126 “ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

เส้นท�งของกลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ในวันนี้		
	 บริษัท	 ชัยบูรณ์	 บราเดอร์ส	 จำากัด	 เป็นผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน	

เช่น	กาวอัด	หมึกพิมพ์สกรีนและเคมีภัณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดและ

ครบวงจรมานานกว่า	57	ป	ีและยงัเปน็ตวัแทนจำาหนา่ยเครือ่งพมิพ์	DTG	เครือ่งพมิพ์

ดจิติอลโดยจดัการการบริการใหค้รอบคลมุท่ัวทุกภาค	ทกุจงัหวัดของประเทศ	สำาหรบั

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	 (นนทบุรี	 ปทุมธานี	 และสมุทรปราการ)	 ได้จัดตั้ง

สำานักงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว		

โดยมี	2	สาขา	คือ	ปทุมวันและปทุมธานี	มีพนักงานในบริษัท	กว่า	500	คน	นอกจาก

นี้	บริษัท	ชัยบูรณ์	บราเดอร์ส	จำากัด	ยังมีบริการรับพิมพ์ดิจิตอลและการแก้ไขปัญหา

ทัง้ในและนอกสถานทีโ่ดยทีมงานทีเ่ชีย่วชาญและมปีระสบการณ	์	ไดพ้ฒันาการดำาเนนิ

งานมาตลอดโดยปัจจุบัน	มีวิสัยทัศน์	ที่เน้นเรื่องจรรยาบรรณของสถานประกอบการ	

และการพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงานในการสร้างนวัตกรรมที่จะทำาให้เกิดความ

ประทับใจกับลูกค้า	เพื่อร่วมงานและผู้มีส่วนได้เสีย	ที่ว่า	“เป็นองค์การจรรยาบรรณ

ทีมุ่ง่เนน้การพฒันาคณุภาพของเพือ่นรว่มงาน	เพือ่ร่วมมอืกันสร้างนวตักรรมและ

ความประทับใจให้กับลูกค้า	เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	และมีพันธกิจ	

ในการสร้างความเป็นผู้นำาในธุรกิจที่ดำาเนินอยู่	 สร้างเสริมการทำางานเป็นทีม	 สร้าง

ความประทบัใจให้กับลกูคา้	สร้างรายไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง		สรา้งคณุภาพชวิีตท่ีดีใหเ้พือ่น

ร่วมงาน	สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยเหลือสังคม
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นโยบายสำาคัญสำาหรับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

	 คุณพฒันชยั	กลุสริสิวสัด์ิ	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ได้กล่าวไวใ้นเวทต่ีางๆ	เสมอ

ว่า	คุณพ่อได้สอนว่า	“ลูกจงทำาตัวเป็นมือบน	อย่าทำาตัวเป็นมือล่าง”		ซึ่งหมายถึง	

การที่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ	ใช้ปรัชญา	ดี	เร็ว	ถูก	เก่ง	มองประโยชน์ทั้งตัวองค์กร

และคู่ค้า	เช่นเดียวกับการ	อยากให้คนอื่นรักเรา		เราก็ต้องรักเขาก่อน		อยากให้เขา

ยิม้ใหเ้ราตอ้งยิม้ใหเ้ขาก่อน		อยากใหเ้ขาชว่ยเหลอืเราเรากต้็องช่วยเหลือเขา	อยากให้

เขาเข้ามาหาเรา	เราก็ต้องไปหาเขาก่อน	นี่คือหลักการที่นำามาใช้ปฏิบัติในการบริหาร

งาน		มีอะไรกป็รึกษาพดูคยุ	เดนิไปหากนั	ไมเ่ขา้ใจกพ็ดูคุยกนั	มกีารใชว้ธิกีารนีม้ากวา่	

20	-	30	ปี	ให้เกียรติคนทำางาน	มีส่วนร่วมในการนำาเสนอผลงานเวลาที่มีคนมาศึกษา

ดูงานที่บริษัท	 รวมท้ังมีการทำาจดหมายชมเชยไปยังครอบครัวของพนักงาน	 และใช้

เรือ่งสตแิละปญัญามาเปน็หลกัสำาคญัเปน็วถีิในการบรหิารทีจ่ะยกมาเปน็นโยบายอกี

เรื่อง	รวมทั้งได้มีการปรับวัฒนธรรมองค์กรจาก	17	ข้อ	เป็น	18	ข้อ	เพิ่มเรื่องสติและ

ปัญญาข้ึนมา	 หรือที่เรียกว่า	 MIO	 รวมทั้งก่อนที่จะรับคนมาทำางานต้องมีการทำา

แบบสอบถามกว่า	200	ข้อ	เพื่อทดสอบทัศนคติและความคิดเชิงบวกก่อนที่จะตัดสิน

ใจจ้างพนักงาน	เน้นการทำางานเป็นทีม	ภายในองค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีทั้งคนดีและ

คนเกง่	ดา้นดจีะตอ้งมากกวา่ความเกง่	รางวลัตา่งๆทีไ่ด้รับคือ	การวดัมาตรฐานตนเอง

ในด้านต่างๆ	เพื่อนำาผลของการดำาเนินการมาใช้ในการพัฒนาองค์กร	
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กิจกรรมสำ�คัญที่องค์กรดำ�เนินก�ร	ในก�รส่งเสริมคว�มดีของ
พนักง�น

	 โครงก�รสร้�งปัญญ�ด้วยสติ		(MIO)	สร้างสุขด้วยสติในองค์กร	โดย
ใช้พลังปกติและพลังที่อยู่ข้างในตัวเรา	 ซึ่งสามารถดึงออกมาจากจากการฝึกสติ	 เริ่ม

ตน้จากการพูดคยุกนัระหวา่ง	3	ระดบั	ได้แก	่ระดบับรหิารหวัหนา้งานเพือ่พดูคยุและ

คิดร่วมกันในการนำาเร่ืองนี้มาใช้	 ใช้กระบวนการเพื่อร่วมทำา	 ถ่ายทอดลงสู่พนักงาน	

โดยการสือ่สาร	สรา้งความเข้าใจใหเ้หน็ประโยชน์		มกีระบวนการ	คดัเลือกบคุคลากร

ที่เหมาะสม	จาก	3	กลุ่ม	เพื่อเป็นทีมวิทยากรภายในสำาหรับอบรมบุคลากรในองค์กร	

ทัง้	100	%	เลอืกคนท่ีคดิบวก	มมีนุษยสมัพนัธท่ี์ด	ีไดแ้ก	่คณะกรรมการจดัการ		คณะ

กรรมการสวสัดกิารซึง่เปน็ตวัแทนจากเพ่ือนร่วมงานทัง้หมด		และกลุม่เทรนเนอรห์รอื

กลุ่มที่ได้รับการอบรมมาแล้วซึ่งเป็นคนที่มีพื้นฐานของการสอน	 และคนทั้งสามกลุ่ม

นีจ้ะเปน็	ผูท้ีม่สีว่นในการพฒันาคนทัง้องคก์ร		สรา้งการพฒันาจติให้เปน็วถิขีององคก์ร

และเปน็วฒันธรรมองค์กร		ทำาใหเ้กดิการยำา้คดิยำา้ทำา	ฝกึใหจ้ติอยูก่บัใจ	3	นาท	ีเปน็การ

เรียกสติ	ทำาทุกวันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	พร้อมทั้งขยายผลการทำา	MIO	ไปยังกลุ่ม

บริษัทของลูกค้าที่สนใจ	รวมทั้งการเปิดให้บริษัทอื่นๆเข้าศึกษาดูงาน	



129Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

“ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”

	 กิจกรรมส่งเสริมจิตอ�ส�	 เช่น	 การมอบของให้กับผู้สูงอายุ	 การทำา

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวมในชุมชน	มอบของให้มูลนิธิกระจกเงา		การส่งเสริมให้

พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต	 การสร้างวินัยทางการจราจรเพื่อการปฏิบัติตนในการ

ใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง	โครงการใจสู่ใจ	รับบริจาคสิ่งของจากเพื่อนร่วมงานและส่งต่อ

ยังหน่วยงานการกุศล	 โครงการกดไลค์	 กดแชร์	 คลิปทำาความดีของเพื่อร่วมงาน		

โครงการเราคือผู้ให้	 ออมบุญจากมือบน	 ส่งนำ้าใจสู่ผู้ด้อยโอกาส	 และกล่องสานฝัน			

แบง่ปนันำา้ใจ		โครงการเสียงตามสาย		เสยีงคณุธรรม		เสยีงความด	ี	โครงการ	มาตรการ

การต่อต้านคอร์รัปชัน	 ในการรับรองมาตรฐานการคอรัปชั่น	 ส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรม	ใหก้บัเพือ่นร่วมงาน	ของกลุม่บริษทั	ชยับรูณ	์บราเดอรส์	ซึง่กย็งัมอีกีหลาก

หลายโครงการตามแต่ความสนใจของพนักงาน	 ท่ีร่วมกันคิดร่วมกันจัดต้ังเพื่อจัด

กิจกรรมดีๆ	ร่วมกัน	

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงาน

	 เมื่อมีการบริหารงานแบบให้เกียรติกัน	 เป็นกันเอง	 และมีการยกย่อง	 ชื่นชม	

เน้นการทำางานเป็นทีม	 แบบเพื่อนร่วมงาน	 มากกว่าการเป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้

บังคับบัญชา	 ทำาให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและมีความรักต่อผู้บริหารและองค์กร

มากขึ้นซึ่งบ่มเพาะแนวทางการบริหารมาอย่างต่อเนื่อง	มากกว่า	20	ปี		ส่งผลให้เกิด

นวัตกรรม	และวิธีการทำางานใหม่ๆ	กิจกรรมและงานในองค์กร	จึงเกิดการพัฒนาอยู่

ตลอดเวลา	มีคนดี	มีคนเก่ง	จึงทำาให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู	ในด้านต่างๆกว่า	100	

รางวัล	 ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการบริหารงาน	 และรางวัลที่มีความภาคภูมิใจ	 ได้แก่	

รางวลัองคก์รโปรง่ใสทีร่บัจาก	ป.ป.ช.	รางวลัจรรยาบรรณดีเด่นทางธรุกจิ	รับจากสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย	 และที่ภาคภูมิใจมากคือ	 เร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจ									

พอเพียง	 ที่ได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี	 จากนั้นก็เป็นรางวัลองค์กรต้นแบบ			

สีขาว	และรางวัลการบริหารที่มีคุณภาพอีกหลายรางวัลด้วยกัน	
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	 	 	 เทคนิคของการบริหารงาน	 คือ	 การลงมือทำา	 หากลงมือทำาส่ิงใด	

ย่อมไม่มีอะไรยาก	และการขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณธรรมเต็มรูปแบบองค์กร	คือ	ใช้

หลักจากล่างขึ้นบน	 ประมาณ	 ร้อยละ	 80	 และ	 ใช้หลักจากบนลงล่าง	 ประมาณ							

ร้อยละ	20	เน้นบริหารใช้หลัก	4	ร่วม	ในการบริหารงาน	ร่วมคิด	ทำาอะไรก็ตามจะ		

ขอความคดิเหน็ของพนักงานและผูบ้รหิาร	จากน้ันรว่มทำา	รว่มรกัษา	และรว่มพฒันา		

ใช	้3	ชอบ	ไดแ้ก	่	ความมัน่คง	ความปลอดภยั	ใจสขุในการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน	

โดยการทำาความเข้าใจในการทำางานบนฐานของคณุภาพ	การสรา้งคนดี	และสรา้งคน

เก่ง	สำาคัญที่สุดคือ	การทำางานเป็นทีม	การช่วยเหลือกัน	บริษัทจึงอยู่รอดและมีความ

มั่นคงอย่างทุกวันนี้ได้ต้องแบ่งปัน	 และให้คืนกลับสู่สังคม	หากสังคมอยู่ได้	 ประเทศ

ชาติก็อยู่ได้	องค์กรเราก็อยู่ได้เช่นกัน

      บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อย�กฝ�ก
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บริษัท ริกิ ก�ร์เม้นส์ จำ�กัด
> > > > > > > > > > >
สร้�งวัฒนธรรม

“คว�มสุข”	ในก�รบริห�รง�น



132 “ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

กว่�จะม�เป็นองค์กรแห่งคว�มสุขต้นแบบ
	 บริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จำากัด	 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี	 ในอำาเภอ

โพธาราม	จงัหวัดราชบรุ	ีเปน็บรษิทัสญัชาตญิีปุ่น่ท่ีกอ่ตัง้มาตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2547	ดำาเนนิ

ธรุกิจสิง่ทอ	ตดัเยบ็ชดุชัน้ในชาย/หญิง	ชดุออกกำาลงักาย	เสือ้ยดื	เสือ้ผา้สำาเรจ็รปูเพือ่

ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น	อเมริกา	และประเทศในแถบยุโรป	ด้วยจำานวนพนักงาน

เกือบ	600	คน	และ	1	ใน	3	เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน	

	 แม้ภายในบริษัทจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ	 แต่ริกิ	 การ์เม้นส์	 ก็มี

วฒันธรรมเดยีวในการบรหิารองคก์รคอื	ใช	้“ความสุข”	เปน็ตัวขบัเคล่ือน	โดยมุง่เนน้

ให้พนกังานมคีวามสขุทัง้ทางรา่งกายและจติใจ	และมกีารกำาหนดนโยบายอยา่งชดัเจน

ในการทำางานสร้างสุขในองคก์ร	จดุเริม่ตน้ของการสรา้งสขุในบรษิทั	เกดิจากบรษิทัมี

อตัราการลาออกของพนกังานสงู	สาเหตสุว่นหนึง่จากการกระทบกระทัง่ระหวา่งเพือ่น

รว่มงาน	ทำาใหพ้นกังานไมม่คีวามสขุในการทำางาน	จนส่งผลไปถงึผลประกอบการของ

บรษิทั	ในปี	2552	คณะทำางานจึงหาทางแกป้ญัหาดงักลา่ว	และเลง็เหน็ว่ากระบวนการ

สร้างสุขในองค์กรจะช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับพนักงาน	 จึงจัดตั้ง	 “คณะ

กรรมการสร้างสุข”	ซึ่งต่อมาเรียกว่า	“ทีมสร้างสุข”	ขึ้น

นโยบายสำาคัญสำาหรับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

	 จุดเร่ิมตน้ของการสรา้งสขุในบรษิทั	รกิ	ิการเ์มน้ส	์จำากดั	เกดิจากบรษัิทมอีตัรา

ในการลาออกของพนักงานสูง	สาเหตุสว่นหนึง่มาจากการกระทบกระทัง่ระหวา่งเพือ่น

ร่วมงาน	 ทำาให้พนักงานไม่มีความสุขในการทำางาน	 และส่งผลไปถึงผลประกอบการ

ของบรษิทั	คณะทำางานจงึพยายามหาทางเพ่ือแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว	และเลง็เหน็ว่าการ

นำากระบวนการสรา้งสขุในองคก์รมาเปน็เครือ่งมอืจะชว่ยสรา้งความสขุใหเ้กดิขึน้กบั

พนักงานได้	 จึงจัดตั้ง	“คณะกรรมการสร้างสุข”	 หรือ	“ทีมป้ี”	 (ย่อจาก	Happy	

Team)	เป็นทีมทำางานขับเคลื่อนความสุขให้เกิดขึ้นในบริษัทผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ
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	 คุณจรูญ	ศริสิรณ	์กรรมการบรหิาร	บรษิทั	รกิ	ิการเ์มน้ส	์จำากดั	กลา่วถงึแนวคดิ

ในการวัดความดีด้วยความสุข	 ซึ่งเป็นนโยบายสำาคัญ	ซึ่งคุณจรูญได้นำาดัชนีสุขภาวะ

องคก์รมาปรบัเปน็แบบประเมนิความสขุทีเ่รยีกสัน้ๆ	วา่	HMI	(Happy	Moral	Index)	

เปน็อีกหนึง่ตวัชว่ยใหพ้นกังานไดส้ำารวจและประเมนิตนเองในแต่ละเดือน	นอกเหนอื

ไปจากการประเมินเม่ือร่วมกิจกรรมแบบประเมินความสุขจากการทำาดี	 ประเมินใน		

7	 มิติ	 คือ	 ดีต่อตนเอง	 ดีต่อครอบครัว	 ดีต่อเพื่อนบ้าน	 ดีต่อเพื่อนร่วมงาน	 ดีต่อ													

ผู้บังคับบัญชา	ดีต่อองค์กร	ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 แต่ละมิติจะมีประเด็นในการประเมิน	6-9	ข้อ	เพื่อประเมินทั้งในด้านการพูด

ดี	คิดดี	และทำาดี	รวมทั้งหมด	56	ข้อ	ให้เราประเมินแล้วให้คะแนนตนเอง	1-5	ตาม

ว่าแต่ละประเด็นในการประเมินนั้น	เราทำาบ่อยเพียงใด	โดย	1	=	น้อย	(ไม่เคย)	และ	

5	=	มาก	(บ่อย)	มิติดีต่อตนเอง	มีตัวอย่างประเด็นในการประเมิน	เช่น	1.เตือนตนเอง

ให้มีสติ	2.อ่อนน้อมถ่อมตน	

	 มติดิตีอ่ครอบครวั	ประเดน็ในการประเมนิ	เชน่	1.พาสมาชกิในครอบครวั

ไปกินข้าวนอกบ้านหรือทำาบุญร่วมกัน	2.มีนำ้าใจช่วยเหลืองานบ้าน

	 มิติดีต่อเพื่อนบ้�น	ประเด็นในการประเมิน	เช่น	1.ยิ้มและทักทายเมื่อพบ

เจอกัน	2.เคารพสิทธิส่วนบุคคล	ไม่รุกลำ้าอาณาเขต

	 มติดิตีอ่เพือ่นรว่มง�น	ประเดน็ในการประเมนิ	เชน่	1.ยิม้แยม้แจม่ใส	รูจ้กั
โอภาปราศรัย	2.ช่วยแนะหรือสอนงานที่เรามีความชำานาญให้	

	 มิติดีต่อผู้บังคับบัญช�	ประเด็นในการประเมิน	เช่น	1.ให้ความเคารพ

อย่างจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง	2.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ

	 มิติดีต่อองค์กร	ประเด็นในการประเมิน	 เช่น	 1.รักษาเวลา	 ทำางานด้วย

ความขยันขันแข็ง	2.ให้บริการหรือพูดจากับผู้มาติดต่องานอย่างสุภาพ	

	 มติดิตีอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	ประเดน็ในการประเมนิ	เชน่	1.เสยีสละ

หรืออุทิศเวลาเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	2.เคารพสิทธิของผู้อื่น	
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	 แบบประเมนินีไ้มม่ผีลตอ่การประเมนิผลงานของพนกังานแต่อยา่งใด	แต่เมือ่

ไดม้กีารตรวจสอบตัวเอง	ทำาใหพ้นักงานหลายคนพบวา่ฉกุคดิขึน้ได้วา่ตนเองยงัละเลย

หรือหลงลืมในเรื่องใดก็จะปรับปรุง	 หรือปฏิบัติ	 เช่น	 เดือนนี้ยังไม่ได้พาสมาชิกใน

ครอบครัวไปรับประทานอาหารร่วมกัน	ก็จะพาไป	เป็นต้น

กิจกรรมสำาคัญที่องค์กรดำาเนินการ ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน

	 ที่ริกิ	 การ์เม้นส์	 ทุกเช้า	 หัวหน้างานจะทักทายพนักงานทุกคนที่หน้าโรงงาน	
เมือ่พนกังานเดนิทางมาจนครบแลว้กจ็ะมกีจิกรรมออกกำาลงักายรว่มกนักอ่นเขา้งาน	
และในชว่ง	15.00	น.	พนักงานจะไดผ้อ่นคลายกับกจิกรรมหลากหลายรปูแบบ	ทีท่าง
บริษัทจัดสลับสับเปลี่ยนกันไป	เช่น	กิจกรรมทำาสมาธิ	กิจกรรมสันทนาการ	ฯลฯ	เป็น
ตัวอย่างของกิจกรรมเล็กๆ	ที่ทางบริษัท	ริกิ	การ์เม้นส์	จำากัด	คิดสรรมาเพื่อสร้างสุข
ให้กับพนักงานทุกคนในทุกวัน	 และยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจน่าศึกษา	 ซึ่งนำา
มาทั้งความสุขของคนทำางานและความสำาเร็จขององค์กร

	 เริ่มแรกทางทีมได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน	 จุดแข็งขององค์กร	 พบว่าจุดอ่อน	
ขององค์กรเกิดจากการทำางานที่รีบเร่งตามยอดส่ังซื้อ	
ทำาใหพ้นักงานปดิกัน้ทีจ่ะบอกความรูสึ้กภายใน	แต่จดุ
แข็งคอืพนักงานใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมทีบ่รษิทัจดั
ขึ้นเป็นอย่างดี	 ทางทีมจึงมุ่งไปที่การสร้างสุขให้กับ
พนกังานด้วยกจิกรรม	โดยคดิกจิกรรมสรา้งสขุทีม่คีวาม
หลากหลาย	ครอบคลุม	และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
พนกังาน	เชน่	กจิกรรมหนา้กากยิม้	เพียงเพ่ิมการสกรีน

รอยยิม้ไวบ้นหนา้กาก	อปุกรณส์ำาคญัท่ีพนักงานในโรงงานสิง่ทอทกุคนจะตอ้งสวมเพ่ือ
ปอ้งกนัฝุน่ละออง	กก็ลบัชว่ยสรา้งรอยยิม้ใหก้บัพนกังานในเวลาเครียดได้อกีทางหนึง่	
กิจกรรมลด	ละ	เลิก	อบายมุข	รณรงค์ให้พนักงานลดเหล้าและบุหรี่		

 กิจกรรมแบ่งฉันปันเธอ	จัดขึ้นเป็นประจำาทุก	3	เดือน	โดยบริษัทจัดพื้นที่ให้
พนักงานได้นำาสิ่งของมาให้เพื่อนพนักงานได้จับจ่ายในราคาย่อมเยา	จนในระยะหลัง
เมือ่ความสมัพันธข์องพนกังานดขีึน้	จากการซือ้ขายก็แปรเปล่ียนเปน็การแลกเปล่ียน
กันไปโดยปริยาย
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 กิจกรมส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว	 ได้มีการจัดมุมนมแม่	 ในองค์กร	
การมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานพนักงาน	

 กิจกรรมส่งเสริมสติในการทำางานหรือ	 MIO	 เพื่อลดความผิดพลาดใน								
การทำางาน	

 กจิกรรมคนดศีรรีกิ	ิเปน็กจิกรรมทีใ่หเ้ขยีนเรือ่งเล่าความดีของเพือ่นพนกังาน	
สง่มาทีท่มีสร้างสขุ	ผูท่ี้เขียนจะไดร้บัรางวลัเปน็เสือ้ยดืคนดศีรรีกิ	ิสว่นเพือ่นท่ีทำาความ
ดีจะได้รับพระพุทธรูปไปบูชา	 และได้รับการเผยแพร่ความดีผ่านทางคลิปวิดีโอ	
กิจกรรมนี้ทำาให้พนักงานได้สังเกตและเห็นความดีของคนอื่น	 แม้ความดีเล็กๆ	 เช่น	
ความประทับใจทีเ่พือ่นแกะซองขนมให	้โดยผูเ้ขยีนกล้าทีจ่ะเปิดใจชืน่ชมการทำาความ
ดีของผู้อื่น	ที่สำาคัญคือเกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน	

	 ปจัจยัสำาคญัท่ีทำาใหก้จิกรรมสรา้งสขุในรกิ	ิ
การ์เม้นส์	 ประสบความสำาเร็จ	 คือทีมสร้างสุขได้
สื่อสารกับพนักงานถึงประโยชน์ในการร่วม
กิจกรรม	 นอกจากนี้ทีมสร้างสุขยังให้ความสำาคัญ
คือการประเมินผลกิจกรรม	 โดยจะประเมินความ
สขุเบือ้งตน้ของพนกังานกอ่นเริม่กจิกรรม	และหลงั
จากร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรม	 เพื่อปรับเปลี่ยน
กิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของพนักงาน	 และบูรณาการเข้ากับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำางาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงาน

	 หลงัจากการจดักจิกรรมสรา้งสขุในองคก์ร	ความสมัพนัธข์องพนกังานในแผนก

ต่างๆ	ดีขึ้น	พูดคุยกันมากขึ้นแม้จะอยู่คนละแผนก	ปัญหาการกระทบกระทั่งลดน้อย

ลง	เมื่อพนักงานมีความสุขก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำางานดีขึ้นตามไปด้วย	

 “มนุษย์มีคว�มส�ม�รถที่ไร้ขีดจำ�กัด	ห�กมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น	มี
คว�มสุขในก�รดำ�เนินชีวิต	เข�ก็จะส�ม�รถใช้ศักยภ�พของเข�ได้อย่�งเต็ม
ที่ในก�รทำ�ง�น”   คุณจรูญ	กล่าว

	 นอกจากประสทิธภิาพการทำางานแลว้	พนักงานยังมจีติอาสามากข้ึนอยา่งเหน็
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ได้ชัด	 ดังตัวอย่างการอาสาเข้าร่วมทีมสร้างสุข	 ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขให้
เพือ่นพนกังาน	หรือรว่มกจิกรรมของบรษิทัอยา่งแข็งขนัในการปลกูดอกดาวเรอืง	รว่ม
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	

	 ทั้งความสุขท่ีเกิดข้ึนในตัวพนักงานเอง	 ยังส่งผ่านจากองค์กรไปสู่ในระดับ
ชุมชน	ดังที่ได้ออกไปร่วมขุดลอกผักตบชวาในชุมชน	หรือนำาความรู้ความชำานาญใน
เรื่องการมัดย้อมที่มีไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	

	 ขณะเดยีวกัน	เมือ่บริษทัใชว้ฒันธรรม	“ความสุข”	ในการขบัเคลือ่นองคก์ร	จน	
เกดิวฒันธรรมแหง่การให้	ใหเ้กยีรตใิหค้ณุคา่กบัพนกังานทกุคนในทุกระดบั	ผลสะทอ้น
สู่บริษัทจึงเป็นทั้งด้านผลประกอบการ	และการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น	1	ในเครือ
ข่ายคุณธรรมในจังหวัดราชบุรี	 	และในเชิงปริมาณนั้น	อัตราการลางานลดลง	อัตรา
การลาออกของพนกังานลดลง	มีความรกัและผูก้พนัต่อองคก์รมากขึน้		พนกังานทำางาน	

มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสัดส่วนผลผลิตต่อคนต่องานเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ	7	ปี	

   บริษัท	ริกิ	การ์เม้นส์	จำากัด	ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายองค์กรที่หันมา
สนใจเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานในองค์กรอย่างจริงจัง	 โดย
เฉพาะอย่างนิ่งการส่งเสริมเรื่องระเบียบวินัย	ความซื่อสัตย์สุจริต	การมีจิตอาสา	จน
สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดความดีของคนทำางานขึ้นมาปรับใช้กับพนักงานในองค์กร
ได้เอง	 เป็นการแสดงให้เห็นว่า	ความดีของคนนั้น	สามารถวัดให้เห็นเป็นรูปธรรมได้
เช่นกัน	 ปัจจุบันองค์กรแห่งนี้ได้ยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบทั้งในเรื่องของการสร้าง
สขุ	และในเร่ืองของการสง่เสรมิคณุธรรม		หลายหน่วยงานสนใจขอเขา้ไปศกึษาดูงาน	
ปัจจัยความสำาเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากนโยบายของผู้บริหาร	 ที่เห็นความสำาคัญด้าน
คุณค่าความดีของคน	 และมีความต้ังใจพัฒนาส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง	 จนกลายมา
เป็นวัฒนธรรมที่สำาคัญขององค์กร	 โดยมุ่งหวังให้คนในองค์กรมีความสุขจากการ
ทำาความด	ี		ทัง้ดตีอ่ตนเอง	ดตีอ่เพ่ือนร่วมงาน	ดตีอ่ครอบครวั	ดีต่อองคก์ร	ดีต่อสังคม	
และดีต่อประเทศชาติ

บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อย�กฝ�ก



บริษัท บ�ธรูมดีไซน์ จำ�กัด
> > > > > > > > > > >

“องค์กรแห่งคว�มสุข	คือ

เป้�หม�ยของเร�”



138 “ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม”Moral Business

องค์ความรู้ 20 องค์กร ต้นแบบคุณธรรม

บริษัท	บ�ธรูมดีไซน์	จำ�กัด		สร้�งองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งคว�มสุข		ด้วยหลักแห่งคว�มดี	
 บรษัิท	บาธรมูดไีซน์	จำากดั		เริม่ดำาเนนิการมาต้ังแตป่	ี2538		ปจัจุบนัมพีนกังาน	
500	คน	มีวัตถุประสงค์หลัก	 เพื่อผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนำ้าที่
โดดเด่นด้านดีไซน์และมีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม	 โดยเริ่มจากการ
จำาหน่ายฉากกั้นอาบนำ้า	 ตู้อาบนำ้า	 และหลังจากนั้นได้ดำาเนินการประกอบชุดชั้นวาง
ของอะคริลิกในห้องนำ้า	 windsurf	 ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน	 และครองส่วนแบ่ง
ตลาดมากที่สุด	 ตามด้วยชุดผนังนวด	 ซึ่งเป็นรายแรกที่ผลิตในประเทศ	 ทดแทนการ	
นำาเข้า	 ทำาให้มีราคาที่เหมาะสมและคุณภาพที่เป็นระดับโลก	และสิ่งที่บริษัทฯ	 เน้น
เปน็พเิศษคอื	เรือ่งของการออกแบบ	ซึง่ถอืเปน็หวัใจสำาคัญของสินค้า	ระหวา่งป	ี2544	
ถึง	 ปัจจุบัน	 ได้ขยายสินค้าสู่อ่างอาบนำ้า	 และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค	
ด้วยแนวคิดจากการออกแบบรูปทรงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 มีคุณภาพที่เทียบเท่า
สนิคา้ตา่งประเทศ	ประกอบกบัการบรกิารหลงัการขายทีโ่ดดเด่น	และได้มกีารคดิคน้
นวัตกรรมใหม่อย่างระบบอ่างนำ้าวนอัจฉริยะ	 I-SPA	นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังมุ่งมั่น
พัฒนาสินค้าใหม่	 ๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 โดยเน้นท่ีเรื่องประโยชน์ของการใช้สอย	 พร้อม

ดีไซน์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่โดดเด่นจนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำาตลาดในปัจจุบัน 

นโยบายสำาคัญสำาหรับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

 บริษัท	 บาธรูมดีไซน์	 จำากัด	 เป็นผู้นำาองค์กรนวัตกรรมของเอเชีย	 ที่น้อมนำา
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างสมดุล	 เพื่อ
ประโยชน์และความสุข	แก่ลูกค้า	พนักงาน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน	 มีการบริหารงานภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม	 ประกอบด้วยคู่มือ					
จรรยาบรรณ		การใช้หลักธรรมาภิบาล	“ความรักผู้อื่น”  

	 ฉะนั้นหลักการบริหารหรือการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของบริษัท	อยู่บน
หลักการของคำา	 ๓	 คำา	 ได้แก่	“ความสุข”	 ที่เป็นเป้าหมาย	“ความรัก”	 ใช้ในการ					

ขับเคลื่อนองค์กรและสุดท้ายคือ	“ความสมดุล”	
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กิจกรรมสำาคัญที่องค์กรดำาเนินการ ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน

	 ในส่วนของกิจกรรมสำาคัญของบริษัทที่ผู้บริหารได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นเพื่อส่ง
เสริมการทำาความดีของพนักงานและให้เกิดความดีขึ้นในองค์กรนั้นประกอบไปด้วย
กิจกรรมสำาคัญๆที่หลากหลาย	 ตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่	 9	 ที่ว่า	
“ประหยัด	 เรียบง่าย	และได้ประโยชน์สูงสุด”	 โดยกิจกรรมมีทั้งในส่วนของภายใน
บริษัทและภายนอกบริษัท		ได้แก่	

	 •	 ใช้หลัก	3	R	ในองค์กร		Reduce	Reuse	และ	Recycle	Reduce	ก็คือ
อะไรที่ประหยัดพลังงานได้แข่งขันกัน	กลุ่มไหนประหยัดได้	บริษัทมี	 Incentive	 ให้	
ยกตัวอย่างดังนี้	นำ้าที่ไหลเข้าไปในแท๊งค์เสร็จแล้วหมุนเวียนใช้นำ้านำาไปรดนำ้าต้นไม้ได้	
เศษอะคริลิคที่เกิดจากการทำางาน	 พนักงานเอามาทำากล่องรับบริจาคให้กับมูลนิธิ			
ต่าง	 ๆ	 และสภากาชาดทั่วประเทศทุกจังหวัด	 	 ตู้วางรองเท้า	 ตู้วางซีดี	 หรือแม้แต่				
ฉากกัน้	Partition	รวมทัง้อะไรทีส่ามารถเอามาใชไ้ดโ้ดยทีไ่มต่อ้งซือ้กน็ำามาประยกุตใ์ช	้ 

	 •	 จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ	บุตร	หลานของ	พนักงาน	ให้ได้เรียนต่อ

	 •	 โครงการปลดหนี	้เพือ่ใหค้ำาปรกึษาและคำาแนะนำาในการนำาหนีน้อกระบบ
มาเป็นหนี้ในระบบและคอยติดตามอย่างใกล้ชิด	

	 •	 ทำา	Day	Care	เล็ก	ๆ	ไว้ต้อนรับลูกพนักงานมาดูแล	ให้กินคนละกล่องมี
ขนมให้เขากินสอนเขาทำาการบ้าน		

	 •	 ตัง้ชมรม	ตา่งๆเพือ่สอนเพือ่นรว่มงานและลูกหลานพนกังาน	เชน่	คนไหน
เกง่คอมพวิเตอรต์ัง้ชมรมคอมพิวเตอร์	คณุสอนคอมพวิเตอรใ์หเ้พือ่นหลงัเลิกงาน	คน
ไหนเกง่ดนตร	ีกส็อนดนตรโีดยบรษิทัจะซือ้เครือ่งดนตรีมาให้		สอนทำาขนม	ทำาอาหาร
ทัง้โรงงาน	บรษิทัมงีบประมาณนะซ้ือวสัดอุปุกรณใ์ห	้	เปน็งานจติอาสาภายในองคก์ร

	 •	 ทำาแบบสำารวจค่าใช้จ่ายพนักงานทุกคน	และจัดทำาโครงการ	เลี้ยงอาหาร
กลางวนัและนำา้หวาน	ชว่งทีท่ำางานลว่งเวลา	พนกังานท่ีออกไปติดต้ังสินค้านอกสถาน
ที่จะมีชุดอาหารกลางวันบริการ

	 •	 ตั้งร้านค้าเพื่อบริการสินค้า	อุปโภค	บริโภค	ให้กับพนักงาน	โดยบริษัทจะ
ออกเงินซื้อของมาไว้รองรับพนักงานสามารถนำาของไปก่อนจ่ายเงินสิ้นเดือน	 สิ้นปีมี
ปันผลให้
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	 •	 กิจกรรมสำาหรับวันพิเศษต่างๆของพนักงานและญาติ	 พี่น้อง	 ลูกหลาน	
เช่น	วันเกิดพนักงาน	 โดยอนุญาตให้หยุดพักผ่อน	และก่อนวันเกิด	1	วัน	บริษัทจะ
เตรียมขนมเค้กมีชื่อพนักงานมาอวยพร	 ในไลน์ผลิตหรือในออฟฟิศบ้าง	 รวมทั้ง											
ผู้บริหารก็มาอวยพรให้อีกด้วย	 อีกทั้งมีจับฉลากวันเกิด	 ของขวัญจะเป็นรางวัลใหญ่	
1,000	บาทรองลงมา	500	บาท	รางวัลเล็กสุดตั๋วดูหนัง	2	ใบ		อีกทั้งยังมีการส่งการ์ด
อวยพรไปยังพ่อแม่	 พี่น้อง	 ลูกหลาน	 ของพนักงานที่ต่างจังหวัดอีกด้วย	 และหาก
พนักงานจะส่งของขวัญให้พ่อให้แม่ท่ีต่างจังหวัด	 บริษัทก็จะบริการส่งพัสดุไปให้ฟรี		
รวมทัง้วนัครบรอบการแตง่งาน	วนัทำาบญุครบรอบการเสียชวีติ	บดิามารดา	พนกังาน	
วันพ่อ	วันแม่	
	 •	 กิจกรรมดูแลเด็กกำาพร้า	ผู้สูงอายุ	ในสถานสงเคราะห์ทุกวันพุธ	
	 •	 ตัง้กองทนุพีน่อ้งบา้นช่วยพ่ีนอ้งด้านสงัคม	พนกังานทีร่ว่มโครงการ	จะหกั
เงินเดือนตามความสมัครใจ	เช่น	20	50	100	บาท	ก็ได้	และบริษัทจะเติมอีก	1	เท่า	
เพือ่นำาไปช่วยคนทีด่อ้ยโอกาส	ผา่นการหารอื	ประชมุรว่มกันของกรรมการและสมาชกิ	
มีกิจกรรมต่างๆเช่น	การสร้างโรงเรียนบนดอย	ไปทำาห้องนำ้า	ทำาไฟฟ้าให้โรงเรียนบน
ดอย	
	 •	 จัดตั้งโครงการ	ธนาคารข้าว	4	หมู่บ้าน	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก
	 •	 จดัตัง้โครงการ	กองทนุหมนุเวยีนกลุม่พรกิแหง้	หม	ูหมูบ่า้นกรโูบ	จงัหวดัตาก
	 •	 จัดตั้งธนาคารข้าว	 ธนาคารสุกร	 ให้กับคนของเราไม่มีเงินบริจาคได้บ้าน
ไหนหมู่บ้านไหนบนดอยให้ข้าวกินน่ีงบประมาณ	 15,000	 บาท	 ทำาให้หมู่บ้าน	 30	
หลังคาเรือนอยู่ได้
	 •	 จัดให้พนักงานบริจาคโลหิตทุก	3	 เดือน	 (ปีละ	4	ครั้ง)	และร่วมบริจาค
อวัยวะกับสภากาชาดไทย	

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงาน

	 จากการทีบ่รษิทัส่งเสรมิกจิกรรมตา่งๆใหพ้นักงาน	

เหมือนกับพนักงานเป็นญาติ	 พ่ีน้อง	 ท้ังกิจกรรมภายใน

และภายนอกองค์กร	 ส่งผลให้พนักงานในบริษัททำางาน
อย่างมีความสุข	 และมีแรงบันดาลใจในการทำางาน	 เป็น
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บุคลากรทีมี่ภมิูคุม้กนัท่ีสามารถปอ้งกนัผลกระทบ
จากภายนอกในด้านธุรกิจ	 และสามารถวางแผน
ธุรกิจให้ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีท่ีกำาลังปรับ
เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	 ตอบโจทย์สังคมและสิ่ง
แวดล้อม	มุ่งสู่ความเป็นสากลให้เป็นที่ยอมรับได้
จากรางวลัตา่งๆท่ีไดร้บัจากการประกวดสขุภณัฑ์
อยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	รางวลัชนะเลศิครัง้แรกในรอบ	
40-50	 ปีของเอเชียทำาให้บริษัทได้รับความไว้
วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ		

บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อย�กฝ�ก

   บริษัทต้องการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดหลัก	 “การ
พัฒนาอย่างสมดุล”	ที่ประกอบด้วย	สมดุลแรก	เสา	3	ต้น	(รู้เรา	รู้เขา	รู้โลก)	“รู้เรา” 
หมายถงึ	พึง่พาตนเองใหม้ากทีส่ดุองคก์รอยา่ไปพึง่	Outsource	พึง่ต่างประเทศเยอะ
พึ่งโรงงาน	พึ่งเทคโนโลยีที่ต่างประเทศมากก็ไม่ได้	“รู้เขา”	คือ	มีเหตุมีผล			ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดเราจะมีนโยบายปฏิบัติกับเขาอย่างไรให้เขากลับมาเกื้อหนุนเราได้	
และ	“รูโ้ลก”	ภมูคิุม้กนัทีเ่ปลีย่น	กบัโลกทีเ่ปล่ียน	บรษิทัมแีผนปรบัตัวอยา่งไร		สมดุล
ที่	2	คือ	อย่าพัฒนาแค่คนเก่ง	หรือ	Promote	แค่คนเก่ง	ให้ใช้คุณธรรมเข้ามา	หาวิธี
รบั	พฒันา	แลว้	Promote	คนดดีว้ย	และสดุท้ายสำาคญัทีสุ่ด	คอื	สมดุลที	่3	เปา้หมาย	
ธุรกิจไม่ใช่แค่มองกำาไรอย่างเดียว		เราต้องมองความสุข		ใน	Vision	ของเรา	และพอ
เกิดความสุขและกำาไร	 ให้แบ่งปันต่อผู้ถือหุ้นแล้ว	ลูกค้า	สังคม	สิ่งแวดล้อมรวมทั้งคู่
ค้าต่างๆ	และตัวเราต้องได้รับประโยชน์และความสุขไปด้วยกัน		
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วิเคร�ะห์บทเรียนองค์กรคุณธรรม

	 เรื่องราวการดำาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรจากทั้ง	20	องค์กร	ถือว่า

เปน็องคค์วามรูใ้หมท่ีไ่ดจ้ากการถอดบทเรยีนดำาเนนิงานของแต่ละองค์กร	ซ่ึงสามารถ

แยกออกเป็นประเด็นที่สำาคัญได้ดังนี้	

ขนาดขององค์กร

	 ในการจัดขนาดขององค์กรน้ัน	 ผู้เขียนได้ใช้จำานวนคนที่ปฏิบัติงานในองค์กร

เป็นเกณฑ์การแบ่งขนาดโดยอ้างอิงตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม	 ว่าด้วยเร่ือง								

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 พ.ศ.2543	 ได้กำาหนด

ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 จำาแนกตามจำานวนการจ้างงาน	 (คน)		

กำาหนดให้องค์กรที่มีการจ้างคนไม่เกิน	50	คน	จัดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก	องค์กรที่มีการ

จ้างคนระหว่าง	50	–	200	คน	จัดเป็นธุรกิจขนาดกลาง	และองค์กรที่มีการจ้างคน

ตัง้แต	่	200	คนขึน้ไป	จดัเปน็ธรุกจิขนาดใหญ	่	ดา้นขนาดขององค์กรทีไ่ด้ถอดบทเรียน

ครั้งนี้		พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่	โดยธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ	บริษัท	

เวสเทิร์น	ดิจิตอล	(ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่งมีพนักงานสองหมื่นกว่าคน	ในจำานวนนี้มี

องค์กรขนาดกลางเพียง	 2	องค์กรเท่านั้น	 และไม่พบว่ามีธุรกิจขนาดเล็กในการถอด

บทเรียนครัง้นี	้	ขนาดขององคก์รมสีว่นสำาคญัในการทำากจิกรรม	เนือ่งจากมคีวามยาก

ในการออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมคนทั้งหมด	 แต่การจะทำากิจกรรมอะไรก็ตาม

อาจกอ่ให้เกิดพลงัหรอืแรงกระเพ่ือมภายในองคก์รไดดี้	เพราะดว้ยปริมาณของจำานวน

คนที่มีมาก	ซึ่งอาจจะสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้	
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องค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็ก องค์กรขนาดใหญ่ 
1) โอกาสและความทา้ทาย :  
- ความยืดหยุ่นในด้านการท างานและกฎระเบียบ    
- บุคลากรในต าแหน่งหน่ึงๆ ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง 
ท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่หลากหลาย 
- ลักษณะการบริหารงานแบบองค์กรแนวราบ  ท าให้
บุคลากรเรียนรู้ได้กว้างขวาง 

 
- งบประมาณจ านวนมากสามารถออกแบบกิจกรรมได้
ค่อนข้างอิสระ 
- มีโอกาสในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนเก่ง ซึ่งมี
แรงจูงใจภายในที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่แล้ว  
ซึ่งถือเป็นปัจจัยน าเข้าที่ท าให้การท ากิจกรรมประสบ
ความส าเร็จ 

2) แนวทาง : 
- สนับสนุนให้บุคลากรมีแรงจูงใจและทักษะในการเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยการน าตนเอง 
- การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้โดยมีเป้าหมายว่า
จะต้องน าไปปรับใช้กับการท างานด้วย 

 

 
- การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่
ยืดหยุ่นและถนัด ไม่กระทบกับเวลางาน 

 
- สนับสนุนให้บุคลากรมีแรงจูงใจและทักษะในการเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยการน าตนเอง 
- เน้ือหาการเรียนรู้สามารถเน้นทักษะการท างาน (Work 
skill) และทักษะการใช้ชีวิต (Life skill) หรือบางประเด็นที่
บุคลากรสนใจ โดยบางส่วนอาจไม่ต้องน ามาใช้จริงในการ
ท างานทันที  เน่ืองจากองค์กรมองการพัฒนาบุคลากรใน
ลักษณะการลงทุนระยะยาว 
- การลงทุนในหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและการ
เชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียงมาให้ความรู้ 

3) ข้อจ ากัด :  
- งบประมาณการพัฒนาบุคลากรค่อนข้างจ ากัด 
- การหยุดงานของบุคลากรเพ่ือเข้าไปรับการฝึกอบรมในช้ัน
เรียนจะกระทบต่องาน 

 
-  ลักษณะการบริหารงานแบบองค์กรแนวด่ิง  การท างาน
อาจไม่คล่องตัวมากนัก มีความเข้มงวดในเร่ืองกฎระเบียบ
ขององค์กร 
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ประเภทธุรกิจ

	 การเกบ็ข้อมลูในการถอดบทเรยีนครัง้น้ี	พบวา่มอีงคก์รทีเ่ปน็กรณศีกึษามกีาร

ดำาเนนิธรุกจิทีห่ลากหลาย	ประกอบไปดว้ยอตุสาหกรรมยานยนต์	อตุสาหกรรมเคร่ือง

นุ่งห่ม	 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์	 อุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี	 อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค	 อุตสาหกรรมอาหาร	 รวมทั้งอาหารทะเล								

ส่งออก	 	 หลักการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอาจจะไม่ได้มีข้อจำากัดในเรื่องประเภท

ของธุรกิจ	 แต่สิ่งสำาคัญคือนโยบายของผู้บริหารเป็นหัวใจหลักในการดำาเนินงานส่ง

เสรมิคณุธรรมขององคก์ร	เพราะถ้าผูบ้ริหารเห็นความสำาคัญและใหก้ารสนบัสนนุทีดี่

ทัง้ด้านงบประมาณ	สถานที	่เวลา	และบคุลากร	กจ็ะกอ่ใหเ้กดิการกำาหนดเปน็นโยบาย

ทีมี่เปา้หมายและกลยทุธท์ีช่ดัเจน	รวมทัง้สนบัสนนุใหเ้กิดการปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรม	

และผูบ้ริหารเข้ามามีสว่นร่วมในการทำากจิกรรมตา่งๆ	กบัพนกังานด้วย	กจ็ะส่งผลต่อ

ความสำาเร็จได้มากยิ่งขึ้น

ลักษณะคุณธรรมเด่น

	 เมื่อนำาคุณธรรม		4		ประการ	คือ	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	มาเป็นกรอบ

ในการวิเคราะห์รปูแบบการสง่เสรมิคณุธรรมขององคก์รกรณศีกึษาท้ัง	20	องคก์รนี	้พบ

ว่า	 สามารถนำามาเชื่อมโยงกับคุณธรรมดังกล่าวได้ท้ังหมด	 ขึ้นอยู่กับผู้อธิบายว่าจะ

เชื่อมโยงในมิติใด	หากกล่าวถึงคุณธรรมด้านความ	พอเพียง	ซึ่งหมายถึง	  ความพอ

เพียงในการดำาเนินชีวิต แบบทางสายกลาง มีเหตุผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่าง

รอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่

ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง	 จะเห็นได้ว่าการดำาเนินงาน

ขององค์กรในการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมข้อนี้	 พบว่าองค์กรที่ได้ไปถอดบท

เรยีนไดด้ำาเนนิการอยูแ่ลว้	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนำาศาสตรพ์ระราชามาเปน็แนวทาง

ในการบริหารและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน	 ซึ่งได้ดำาเนินการผ่านโครงการ

หรือกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ออกแบบขึ้น	
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	 คุณธรรมด้าน	วินัย		ในที่นี้หมายถึง	การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของ

ตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติ

ตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย พบว่า	คุณธรรมด้านวินัยเป็น

เร่ืองสำาคัญท่ีทุกองค์กรพยายามส่งเสริมกันมาอย่างต่อเนื่อง	 เพราะหมายถึงความ					

คุม้คา่	ความกา้วหนา้	ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยของคนในองค์กร	คุณธรรมด้านวนิยั

เป็นสิ่งจำาเป็นในการทำาให้คนหมู่มากอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	ทำาให้องค์กรในสังคมมี

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย	ดงัเชน่ท่ีสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย	์(ปอ.ปยตุโต)	ไดก้ลา่ว

ถึงวิธีสร้างวินัยไว้ว่า	 “ก�รจะให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ยั่งยืนเคยชิน	
ย่อมม�จ�กจิตใจที่มีคว�มพึงพอใจ	มีคว�มสุขในก�รทำ�พฤติกรรมนั้น	 เมื่อ
เกิดปัญญ�เรียนรู้	 เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจมองเห็นคุณค่�และประโยชน์ของ
ก�รกระทำ�นัน้	จะเปน็วธิสีร�้งวนิยัคว�มรบัผดิชอบในตนเอง	เปน็ก�รจดัสรร
โอก�ส	ทำ�ให้ชีวิตและสังคมมีระเบียบเป็นโอก�สแก่ก�รพัฒน�มนุษย์”

	 ด้าน	สุจริต		หมายถึง	ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยึดหลักใน

การรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็น

คนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำาที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่

จะทำาใหส้ว่นรวมเกิดความเสยีหาย	จะเหน็ไดว้า่ปจัจบุนัสังคมของเราประสบปญัหา

เรื่องความไม่สุจริตจนสร้างความเสียหายมากมาย	 ต้ังแต่ปัญหาขนาดเล็กที่เกิดขึ้น

ระดับบุคคลจนไปถึงปัญหาขนาดใหญ่ระดับประเทศชาติ	ซึ่งล้วนแล้วเกิดจากสาเหตุ

ของความโลภ	ความไมซ่ือ่ตรง	องคก์รตา่ง	ๆ 	ไดใ้หค้วามสำาคญัในการตอ่ดา้นการทจุรติ

คดโกงต่าง	 ๆ	 แต่ในทางปฏิบัติจริงต้องยอมรับว่าสังคมไทยเรายังขาดความเป็น

เอกภาพในการตอ่ตา้นเรือ่งน้ีอยา่งจรงิจงั	แตก่น็า่ชืน่ชมวา่องค์กรทีไ่ด้ไปถอดบทเรยีน

ครั้งนี้	 ให้ความสำาคัญในด้านการส่งเสริมความสุจริต	 ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมที่จำาเป็น

ตอ่ทกุองคก์รและสงัคม	ไมว่า่จะเปน็ความซือ่สตัยส์จุริตในระดับไหนกต็าม		ซ่ึงองค์กร

เหล่านี้ได้พยายามปลูกฝังหรือสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อให้พนักงานได้

ประพฤติปฏิบัติ	 เพราะหากพนักงานขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อใด	ก็จะมีความวุ่นวายไม่

สงบเกดิขึน้แนน่อน		จะมกีารเอารดัเอาเปรยีบกนั	คนกจ็ะสะสมเห็นแกตั่วกนัมากขึน้	

จนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมาอีกมากมาย				
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	 ด้าน	จิตอาสา	 	หมายถึง	 	การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสา

ลงมือทำาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี 

เพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน 

ทำาความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำาอย่างสมำ่าเสมอจนเป็นนิสัย 

ถอืวา่เป็นคณุธรรมทีท่กุองคก์รม	ีและไดส้ง่เสรมิกันมาอยา่งตอ่เนือ่งเชน่กนั	โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่องค์กรภาคธรุกิจทีไ่ดน้ำาแนวทางความรับผดิชอบตอ่สงัคมมาใชใ้นการสง่เสรมิ

คนในองคก์รใหมี้จติอาสา	เพือ่การสรา้งสงัคมท่ีด	ีทำาใหอ้งคก์รสามารถดำาเนนิกจิการ

ไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่

ชว่ยสง่เสรมิใหอ้งคก์รมคีวามมัน่คงเข้มแขง็ในการดำาเนนิกจิการและได้รบัการยอมรบั

จากสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในและสังคมภายนอกองค์กร	 อันนำาไปสู่การสร้าง

ความสุขความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกับบุคลากรภายในองค์กร	 รวมถึงการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับสังคมภายนอก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายองค์กรได้

สนบัสนนุและสง่เสรมิใหบ้คุลากรมกีารรวมกลุม่ขึน้เพ่ือทำากิจกรรมดา้นจติอาสา	ทำาให้

องค์กรได้แรงขับเคลื่อนที่สำาคัญในการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

อกีทัง้ยงัชว่ยสรา้งความรกัใครส่ามคัคกีนัระหวา่งบคุลากร	สง่ผลใหก้ารดำาเนนิกจิกรรม

ต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

	 เมื่อกล่าวโดยภาพรวม	จะเห็นว่าองค์กรต่างๆ	ที่ทำาการถอดบทเรียนครั้งนี้ได้

ดำาเนนิการสง่เสรมิคณุธรรมหลกัทัง้	4	ดา้นควบคูก่นัไปกบัการพฒันาธรุกจิ	ซึง่อาจจะ

มีด้านใดด้านหนึ่งท่ีโดดเด่นข้ึนมาในบางองค์กร	 	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและความ

ต้องการของแต่ละองค์กร	แต่โดยภาพรวมทุกองค์กรได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

คนให้มีคุณธรรม	รวมทั้งคุณธรรมด้านอื่น	ๆ	เช่นเรื่องความกตัญญูกตเวที	เรื่องความ

รับผิดชอบ	เรื่องของความมีสติมีสมาธิ	 เรื่องของศีลธรรม	เป็นต้น	 เป้าหมายหลักคือ

การสร้างสังคมคุณธรรมในองค์กร
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ปัจจัยความสำาเร็จ

	 เมือ่พดูถงึความสำาเรจ็ของการดำาเนนิงานสง่เสริมคุณธรรมในองค์กร	ส่ิงสำาคัญ

คือต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นประเด็นดัง

ต่อไปนี้

 1)	 ด้านผูบ้รหิารขององคก์ร	ตอ้งมวีสิยัทัศนแ์ละมีความต้ังใจพฒันาสง่เสรมิ

ให้พนกังานในองคก์รมีคุณธรรม	โดยใหค้วามสำาคญักับกระบวนการพฒันาคน	มคีวาม

ตั้งใจที่จะส่งเสริมให้คนในองค์กรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข	 คือเป็นทั้งคนเก่ง

และคนดีขององค์กร	ซึ่งผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนที่ดีทั้งด้านงบประมาณ	สถานที่	

เวลา	 และบุคลากร	 รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม		

นอกจากนี้ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีงามขององค์กรด้วยเช่นกัน	ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความรัก	ความศรัทธา	ความเชื่อมั่นในตัวผู้นำา	ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานด้าน

การส่งเสริมคุณธรรมประสบความสำาเร็จได้เร็วขึ้น

 2)		คณะทำางานมีความเข้มแข็ง	มีโครงสร้างการทำางานและมีบทบาทความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน	 โดยอาจจะมีการแบ่งหน้าที่กันในแต่หมวดกิจกรรม	 ซึ่งทีมงาน

ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในระดับที่ดีพอ

สมควร	ตอ้งมีการทำางานเปน็ทีม	พยายามคน้หานวตักรรมและวธิกีารใหม	่ๆ 	เพือ่เปน็

เครื่องมือในการพัฒนาคน	 รวมท้ังก่อให้เกิดความท้าทายสร้างความน่าสนใจในการ

ทำากิจกรรม

 3)	 การมีส่วนร่วมของพนักงาน	 เป็นปัจจัยของความสำาเร็จที่สำาคัญอีก

ประการหนึ่ง	 การจะทำากิจกรรมใดๆ	 ก็ตามหากขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน	

กิจกรรมนั้น	 ๆ	 ก็ยากที่จะสำาเร็จตามวัตถุประสงค์	 ในการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นก็มี

หลายวธิกีาร	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสรา้งแรงจงูใจให้เกดิการยอมรับการเปล่ียนแปลง

ดว้ยวธิกีารตา่ง	ๆ 	เชน่	การยกยอ่งชมเชย	หรอืการสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้นได้ตระหนัก

เหน็ความสำาคญัตอ่การเหน็คณุคา่ในตนเอง	มบีคุคลต้นแบบในด้านการทำาความดี	ซึง่

ผูน้ำาหรือผูบ้ริหารขององคก์รมสีว่นสำาคญัเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะเปน็โมเดลใหค้นในองคก์ร

ยึดเป็นแบบอย่าง
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 4)	 ชอ่งทางในการส่ือสาร	องคก์รตอ้งมชีอ่งทางติดต่อส่ือสารระหวา่งองค์กร

กับพนักงานอย่างทั่วถึง	รวดเร็ว	และครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อ

สังคมออนไลน์	ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์	หรือเสียงตามสาย	กระบวนการนี้ก่อให้เกิด

การรับรู้ความเป็นไปขององค์กรร่วมกัน	

 5)	 เป็นระบบ	ทำาพร้อมกันทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	ผสมผสานกับ

กระบวนการทำางานปกติขององค์กรเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติของ

พนักงานในองค์กร

	 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความสำาคัญกับ

องคก์รในระยะยาว		เพราะเชือ่วา่หากพนกังานมีคณุธรรมประจำาใจในการดำาเนนิชวิีต	

เขาก็จะมีจิตใจที่ดีงามไปด้วย	 ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในลักษณะของการเอื้อเฟื้อ						

เผือ่แผ	่การเสยีสละ	การมีจติอาสา	การแบง่ปนั	ความซือ่สัตยสุ์จรติ	ความจรงิใจ		เม่ือ

บรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในองค์กร	ก็จะส่งผลให้คนในองค์กรมีความสุข	มีความรัก	มี

ความหว่งใยคอยชว่ยเหลอืเกือ้กูลกนัและกนั	รวมไปถึงการดำาเนนิชีวติในครอบครวัก็

มีความรักความอบอุ่น	ซึ่งจะนำาไปสู่การเป็นสังคมสันติสุขต่อไป
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บรรณ�นุกรม
ข้อมูลอ้�งอิงจ�กเอกส�ร

ปรัชญากรณ์		ลครพล	(2560)	สรรสาระองค์กรสุขภาวะ	แนวคิดและกรณีตัวอย่าง:	องค์กร

สังคมดี	(Happy	Society)	พิมพ์ครั้งที่	2	บริษัท	พี.เอ.ลีฟวิ่ง	จำากัด	โครงการพัฒนา

และส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล.

ประภาพรรณ	อุ่นอบ,	ณภัทร	 	ประภาสุชาติ	และ	สิทธิพร	กล้าแข็ง	 (2557)	องค์กรแห่ง

ความสุข	กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้;	สงขลา	ปัตตานี	ยะลา	สตูล.	โครงการเสริมสร้าง

องค์กรสุขภาวะ	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา.		

พสชนนั	นริมติไชยนนท	์(2560)	สรรสาระองค์กรสขุภาวะ	แนวคดิและกรณตัีวอย่าง:	องคก์ร

ใฝ่รู้ดี	(Happy	Brain)	พิมพ์ครั้งที่	2	บริษัท	พี.เอ.ลีฟวิ่ง	จำากัด	โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	 คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล.

พรทิพย์		จิตรภักดี	และคณะ(2561)	นวัตกรรมนำาสุขยุคดิจิตอล.	บริษัท	ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป	

จำากดั	โครงการเสรมิสรา้งการเปน็องคก์รสขุภาวะในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ	์สมาคม

บรรจุภัณฑ์ไทย.

พิมพร	 ศิริวรรณ	 (2560)	 ผึ้งน้อยเบเกอรี่:สร้างสุขในองค์กร	 เอาจริงเรื่องวินัยการเงิน		

[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:	 http://www.bangkokbiznews.com/blog/de-

tail/641934	[10	พฤศจิกายน	2561].

วิวัฒน์	เศรษฐช่วย(2559)	ชีวิตความสำาเร็จของผู้บุกเบิกเบเกอรี่“ผึ้งน้อย”.	[ออนไลน์].เข้า

ถึงได้จาก:	http://live.siammedia.org/index.php/article/insider/13391	[10	

พฤศจิกายน	2561].

สิทธิพร	 	กล้าแข็ง	 (2560)	สรรสาระองค์กรสุขภาวะ	แนวคิดและกรณีตัวอย่าง:	สุขสงบดี	

(Happy	Soul)	พิมพ์ครั้งที่	2	บริษัท	พี.เอ.ลีฟวิ่ง	จำากัด	โครงการพัฒนาและส่งเสริม

การจดัการความรูเ้พ่ือสนับสนนุสขุภาวะองคก์ร	คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหิดล.
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สุภัทรา		บัวเพิ่ม	(2560)	สรรสาระองค์กรสุขภาวะ	แนวคิดและกรณีตัวอย่าง:	องค์กรผ่อน

คลายดี	 (Happy	Relax)	พิมพ์ครั้งที่	2	บริษัท	พี.เอ.ลีฟวิ่ง	จำากัด	โครงการพัฒนา

และส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล.

ยงจิรายุ	อุปเสน	(2561)	คู่มือส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	:	เอกสารประการบรรยาย	โดยศูนย์

คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

ข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์
เกษดา		ศิริขันธ์.	หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล.	บริษัทไทยซัมมิท	ฮาร์เนส	จำากัด(มหาชน).	

8	สิงหาคม	2561.	สัมภาษณ์.

จรูญ	ศิริสรณ์.	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบุคคล.	บริษัท	ริกิการ์เม้นส์	จำากัด.	12	ตุลาคม	

2561.สัมภาษณ์.

พิเชษฐ	 สิริวาส	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล.	 บริษัท	 แม่นำ้าสแตนเลสไวร์	 จำากัด	

(มหาชน)	5	กันยายน	2561.สัมภาษณ์.

ไพรัช	จันทสุวรรณโณ.	เจ้าหน้าที่อาวุโส.	บริษัทไอ	อาร์	พี	ซี	จำากัด	(มหาชน)	8	สิงหาคม	

2561.	สัมภาษณ์.

รัตนา		ปาละพงศ์	บริษัท	ผึ้งน้อยเบเกอรี่	จำากัด	26	พฤศจิกายน	2561.	สัมภาษณ์

สุภาพร	 แดงสา.	 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยฯ	 ระดับวิชาชีพ.	 บริษัท	 ริกิการ์เม้นส์	 จำากัด.							

12	ตุลาคม	2561.สัมภาษณ์.

สุณิสา	 	 รองรัตน์.	 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการมนุษย์	 บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว	 จำากัด													

14	กันยายน	2561.สัมภาษณ์.

วันชัย	สุวรรณมณี.	ผู้จัดการแผนกองค์การสัมพันธ์.บริษัท	สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง 

จำากัด	(มหาชน)	.	28	ตุลาคม	2561.	สัมภาษณ์.

วิภาภรณ์		 เกียรติอำานวย	ดร.	รองกรรมการผู้จัดการ.	บริษัท	เจ.เอช.อุตสาหกรรม	จำากัด	

21	กันยายน	2561.สัมภาษณ์

อัสนียา		สุวรรศิริกุล	ดร.	บริษัท	สมบูรณ์	กรุ๊ป	จำากัด.	7	พฤศจิกายน	2561.	สัมภาษณ์




