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ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกส�าคัญต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ	ปัจจัย 
ที่ส�าคัญของการสร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชน	อันจะน�าไปสู่ 
ความผาสุกของประเทศชาตแิละประชาชนในระยะยาว	กคื็อ	คณุธรรมหรอืสภาพคณุงาม 
ความดี	องค์กรใด	ทีม่ผู้ีน�าและพนกังานมีคณุธรรม	องค์กรนัน้จะเข้มแขง็	มปีระสทิธภิาพ 
ในกระบวนการท�างาน	 ผลประกอบการดีขึ้น	 มีภาพลักษณ์ดีงาม	 พนักงานมีความสุข	 
และธุรกิจเติบโตก้าวหน้า	

ศูนย์คุณธรรม	 สสส.	 และมูลนิธิหัวใจอาสา	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของภาคเอกชน	 
ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายทางสังคม	 ในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	 ที่มีบทบาท 
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมของคนในองค์กร	 และการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 จึงได้ร่วมมือด�าเนินการโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อ 
ขับเคลื่อนสู ่องค์กรคุณธรรมขึ้น	 เพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรภาคเอกชน	 
ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม	และเป็นกลไกเชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	ได้ค้นพบต้นแบบองค์กรภาคเอกชน	ที่ด�าเนินธุรกิจคู่คุณธรรม	 
สามารถบริหารจัดการองค์กรได้เป็นผลส�าเร็จ	 ท่ีสามารถเป็นแบบอย่างได้	 ดังนั้น	 
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และแง่มุมต่าง	ๆ	เพื่อให้เป็นร่องรอยแห่งความดี	เป็นแนวทางให้กับองค์กรอื่น	ๆ	ทั้งใน 
ภาคเอกชนและภาครัฐ	ที่สนใจพัฒนาตนเองได้ศึกษาเรียนรู้	และขยายผลให้กว้างขวาง 
มากขึ้นต่อไป	

จึงขอชื่นชมต่อองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง	 และมุ่งหวังว่า	 ภาคีเครือข่ายทางสังคม 
ทุกภาคส่วน	จะเป็นพลังส�าคัญที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม	ความดี	ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 
มากขึ้น	เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่	และสันติสุขต่อไป	
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บทน�า
“เป้าหมายส�าคญัของการพฒันาองค์กรภาคธรุกจิเอกชน	อยูท่ีก่ารส่งเสรมิให้องค์กรภาคธรุกิจ	 
ตระหนกัในความรบัผดิชอบ	และมบีทบาทเป็นองค์กรส่งเสรมิคณุธรรม	ทีเ่ป็นแหล่งสร้างคนด	ี 
เพือ่สงัคมดี	คอื	เป็นองค์กรทีแ่สดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ท่ีจะส่งเสรมิคณุธรรมในองค์กร	 
โดยมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คนในองค์กร 
มีคุณธรรม	เป็นฐานในการด�าเนินชีวิต	ทั้งในที่ท�างาน	ครอบครัว	และชุมชน	และมีการรณรงค์ 
และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน	ชุมชน	และสังคมที่เกี่ยวข้อง”	ภาคธุรกิจ 
เอกชน	 จึงเป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในกระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศท่ีจะเป็นฐานในการสร้างคนดี	 เพื่อสังคมดี	 ร่วมกับ 
ภาคส่วนต่าง	ๆ	ทางสังคมตามแนวคิดสร้างสังคมคุณธรรม	ตามภาพ	

ในการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรม	 จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	 คือ	 การมี 
องค์กรคุณธรรม	 ในทุกภาคส่วน	 ที่มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมที่มากพอ	 ซึ่งการพัฒนา 
องค์กรคุณธรรมนั้น	มีพัฒนาการ	3	ระดับ	สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมและการประเมิน 
คัดเลือกองค์กรคุณธรรม	ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	นั่นคือ



	 ระดับที่	 1.	 การพัฒนาในขั้น	 Expect	 to	 see	 คือ	 มีการวางโครงสร้างและกลไก 
การพัฒนารองรบั	ประกอบด้วย	การก�าหนดเป้าหมาย	นโยบายและค่านิยมองค์กร	การวางแผน 
การด�าเนินงานและการจัดตั้งหรือพัฒนากลไกทีมงานรองรับ	 ซึ่งสิ่งที่ด�าเนินการนั้น	 สะท้อน 
ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจคู่คุณธรรมในอนาคต	 ในระดับนี้	 จึงเทียบเท่ากับระดับ 
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
	 ระดับที่	2.	การพัฒนาในขั้น	Like	to	see	คือ	มีการปฏิบัติขับเคลื่อนต่อเนื่องจนม ี
ผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกของคนในองค์กรเกิดขึ้น	 ประกอบด้วย	 การด�าเนิน 
กิจกรรมตามแผนงานโครงการที่วางไว้	 การมีระบบหรือมาตรการขององค์กรมารองรับ 
การท�าความดี	 มีการจัดสภาพแวดล้อมมารองรับให ้เอื้อต ่อการท�าความดี	 และมี 
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวบุคคลตามเป้าหมาย	 ในระดับนี้	 จึงเทียบเท่ากับระดับการเป็น 
องค์กรคุณธรรม	ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
	 ระดับท่ี	 3.	 การพัฒนาในขั้น	 Love	 to	 see	 คือ	 มีการต่อยอดขยายผลความด	ี 
จนปรากฏเด่นชัด	 ประกอบด้วย	 ผลสะท้อนที่ปรากฏจากการท�าความดีจนเป็นพฤตินิสัย 
ของคนในองค์กร	 ท�าให้ปัญหาลดลง	 ความสุขของพนักงานเพิ่มขึ้น	 รู้จักให้อภัย	 รู้จักแบ่งปัน 
ค�านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวมขององค์กรมากกว่าส่วนตน	 ทั้งยังขยายผลไปท�าความด ี
เรื่องอื่นๆ	 ที่มากกว่าเดิม	 จนสามารถเผยแพร่ความดีนั้นต่อคนอื่นๆได้	 อย่างภาคภูมิใจ	 
ในระดับนี้	 จึงเทียบเท่ากับระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	 ตามแนวทางของ 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

โครงการส ่ ง เสริมองค ์กร สุขภาวะภาคเอกชนเ พ่ือ ขับเคลื่ อนสู ่ องค ์กรคุณธรรม	 
โดยความร่วมมือกันสามฝ่ายระหว่างศูนย์คุณธรรม	 สสส.	 และมูลนิธิหัวใจอาสา	 น�าไปสู ่
ความร่วมมือกบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	ตามมา	ทัง้สภาหอการค้าไทย	PMAT	ศนูย์ส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร	 เป็นต้น	 ได้น�าไปสู่การค้นพบต้นแบบที่ดีงาม 
ขององค์กรภาคเอกชน	 ที่เป็นองค์กรที่ยืนหยัดในมิติด้านคุณธรรม	 3	 ประการ	 คือ	 ส่งเสริม 
ให้พนักงานในองค์กรเป็นคนดี	มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นธรรมาภิบาล	และแสดงออก 
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม	 ตามหลักเกณฑ์ระดับการพัฒนาเทียบเท่าในขั้นระดับ 
การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของภาคธุรกิจเอกชน	 จนน�ามาสู ่การถอดความส�าเร็จ 
จากองค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการ	 มาเป็น	 50	 องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ	 เป็นชุดความรู้	 
เพื่อเป็นร่องรอยของความดีงาม	 ที่ชี้ทางสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจที่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน	 
และน�ามาสู่การชื่นชมยกย่อง	 เชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายองค์กรธุรกิจคุณธรรม	 เพื่อให้มี 
บทบาทส�าคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรม	ในอนาคต	

บรรณาธิการ 
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บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ 
พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

องคก์รจติอาสา มีคณุธรรมน�าใจ
คาทายาม่า
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บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด 

มีสองสาขาทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทยและเป็นสมาชกิของโครงสร้างใหญ่	Katayama	Group	 

ในจ�านวน	 15	 สาขา	 ท้ังประเทศญี่ปุ่น	 และสาธารณรัฐประชาชนจีน	 บริหารงาน 

โดยผู ้บริหารสัญชาติญี่ปุ ่นท่ีมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นอย่างด	ี 

พนักงานของคาทายาม่าหลายคนพูดถึงผู ้บริหารของพวกเขาเป็นเสียงเดียวกันว่า	 

ผู้บริหารญี่ปุ่นชอบและรักเมืองไทยเสมือนว่าตัวเองเป็นคนของประเทศไทย	 หากว่า 

ว่างจากภารกิจที่ส�านักงานท่ีญี่ปุ ่นก็จะบินมาประจ�าและพักอยู ่ในประเทศไทย	 

แต่ด้วยวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งคุณภาพและต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม 

นิยมของพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทย	

บริษัทฯ	 มีความยืดหยุ ่นและด�าเนินธุรกิจผ่านความร่วมมือกันบนฐานวัฒนธรรม 

ที่ต้องอาศัยความเข้าใจท้ังด้านการสื่อสารและการมุ่งเป้าไปสู่ความมั่นคงทางธุรกิจ	 

คาทายาม่า	 นับว่าเป็นบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจที่อาศัยแนวทางของการเติมเต็มคุณภาพ 

และพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรไปสู ่สังคมแห่งครอบครัวใหญ่ที่มีเป้าหมาย 

สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขและองค์กรคุณธรรมอย่างแน่วแน่	 และเคารพศักดิ์ศร ี

ของความเป็นมนุษย์

กิจกรรมด้านสายพานการผลิตของคาทายาม่าที่ต ้องอาศัยศักยภาพก�าลังคน 

และก�าลงัเครือ่งจกัรในการท�างาน	มผีลผลติท่ีเกดิขึน้เฉลีย่ในแต่ละวนัโดยประมาณดงันี	้

	 รายการ	 ปริมาณ	(ชิ้น/วัน)

	 Electronic	Part	 4-5	ล้าน

	 Automotive	Part	 20,000

	 Machine	Part	 10,000

	 Aero	Splash	 3,000
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 ประกอบไปด้วย	 ผลิตช้ินส่วนโลหะในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า	 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 ชิ้นส่วนรถยนต์	 ยานพาหนะ	 อุปกรณ์ขนส่ง	 ขดสปริงเหล็ก	 

วงแหวน	น๊อต	สกรู	กล้องถ่ายรูป	คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์	นาฬิกา	แว่นตา

คาทายาม่ากับความโดดเด่นด้านคุณธรรมจากภายใน

ความจ�าเป็นในการยึดหลักคุณธรรมเป็นสิ่งที่มีความท้าทายเนื่องจากว่า	 คุณธรรมใน 

ความหมายท่ัวไปที่คาทายาม่าเข้าใจอาจมีความแตกต่างจากบริษัทหรือองค์กรอื่น	 ๆ	 

อย่างไรก็ดีวิสัยทัศน์ขององค์กรที่แยกส่วนให้เห็นว่า	 ทุกมิตินั้นมีความส�าคัญในแต่ละ 

ด้านที่มีความเฉพาะ	 และการวัดผลก็มีความแตกต่างกัน	 ด้วยเหตุนี้เอง	 คาทายาม่า	 

จึงมีวิสัยทัศน์ขององค์กร	 วิสัยทัศน์ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพ	 และวิสัยทัศน  ์

ด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการส่งต่อความเข้าใจของคนในองค์กร	 

และความรับผิดชอบในหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ดังตัวอย่างเช่น

 วิสัยทัศน์ด้านคุณภาพ 

เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นน�าด้านการผลิตชิ้นส่วนสกรู,	 ช้ินส่วนยานยนต	์	

และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า	 ที่มีคุณภาพสูง	

ระดับสากล

To	 be	 one	 of	 the	 leading	 companies	 of	 screw	 part	 ,	

automotive	 part	 and	 product	 components	 according	

to	customer	requirements	for	high	quality	international	
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 วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นหนึง่ในบริษทัชัน้น�าด้านการผลิตชิน้ส่วนทีป่ลอดภัย	และลดภาวะ	

สู่สิ่งแวดล้อมในระดับสากล

To	be	one	of	the	leading	companies	of	manufacturing		

safe	 part	 and	 reducing	 the	 environmental	 for	 high		

environmental	international.	

การประกาศวิสัยทัศน์น�าไปสู่การสร้างความตระหนักและการปฏิบัติตนของพนักงาน 

ด้านการมีวินัยในการท�างาน	 ซึ่งอาจจะไม่มีความแตกต่างกับองค์กรอ่ืน	 ๆ	 ที่ท�างาน 

ในบริบทใกล้เคียงกัน	 แต่จุดต่างคือ	 การสร้างความชัดเจนเพื่อน�าไปสู ่การวัดผล 

และติดตามตัวชี้วัดของการด�าเนินการของบริษัทในแต่ละด้าน

การประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส่เพือ่ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน	เป็นความส�าคญั 

ประการแรก	 ๆ	 ที่บริษัทฯ	 ได้สื่อสารและส่งต่อพนักงานเพ่ือสร้างความม่ันใจและเกิด 

ความไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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การให้ความส�าคัญกับการปฏิเสธและไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตในองค์กร	 จัดว่า 

เป็นคุณธรรมที่โดดเด่นภายในของคาทายาม่า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของกฎหมาย 

จริยธรรมทางธุรกิจนั้น	 เป็นสิ่งที่ต้องท�าให้เกิดขึ้นโดยริเริ่มจากภายในองค์กร	หลักการ 

ดงักล่าว	มคีวามสอดรับกบัแนวทางการส่งเสรมิคณุธรรมองค์กรธรุกจิ	ด้าน	ความซือ่สตัย์	 

และความสุจริต	

พนักงานดีก่อน องค์กรจึงเด่นตาม

กิจกรรมเลก็	ๆ 	ทีม่คีวามหมายคอืการชืน่ชมกัน	เมือ่พนกังานได้ท�าความดีแม้เลก็น้อยใน 

ความรู้สึกของผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง	แต่ยิ่งใหญ่และภูมิใจในฐานะคนท�างาน 

ในครอบครัวใหญ่ของคาทายาม่า	 มีการมอบรางวัล	 ส�าหรับผู้ที่มีความประพฤติดี 

และได้รับการพูดถึงจากเพื่อนร่วมงาน	 เป็นต้นว่า	 เป็นคนมีน�้าใจดี	 ชอบช่วยเหลือ 

เพื่อนร่วมงาน	 เก็บของมาคืนผู้ที่ท�าหาย	 เป็นต้น	 การหลอมรวมน�้าใจผ่านเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายบุคคล	คือ	กลวิธีที่ผูกมัดใจและสร้างพื้นที่ให้คนดีได้ขยายผลเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยั่งยืน

ตัวอย่างของการยกย่องพนักงานผู้โดดเด่นในด้านความดีมีคุณธรรม

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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มีเรื่องเล่า	เกียรติยศของคนท�าดีเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	แต่มีความหมายยิ่งใหญ่ 

หนึ่งเรื่องท่ีทีมงานฝ่ายบุคคลเล่าให้ฟังว่า	 มีน้องพนักงานเข้ามาแจ้ง 

ที่แผนกบอกว่า	 มีเงินค่ากะท�างานล่วงเวลา	 เข้ามาในบัญชีของตนเอง 

โดยทีต่นเองไม่ได้ท�างาน	ซึง่พนกังานคนนัน้	บอกว่า	น่าจะมคีวามผดิพลาด 

ในเรื่องของด้านบัญชี	 จึงขอน�าเงินดังกล่าวมาคืนเพื่อไม่ให้บริษัทได้รับ 

ความเสียหายและตนเองก็ไม่ต้องการท่ีจะได้เงินมาโดยไม่ได้ท�างาน	 

สิ่งเหล่านี้สะท้อนไปในส�านึกของพนักงานจนบริษัทรู้สึกซาบซึ้งในน�้าใจ 

และยกให้เป็นกรณีตัวอย่างท่ีดีและมีคุณธรรมที่สมควรประกาศให้เกิด 

การรับรู้ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแม้เงินจ�านวนนั้นมีจ�านวนเล็ก 

น้อยก็ตาม	 แต่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตที่พบเจอได้ยาก 

ในสังคมท่ัวไป	 เขาจึงเป็น	 ฮีโร่ขององค์กรของเรา	 เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง 

เล่าอย่างภูมิใจ

ไม่เพียงแต่กิจกรรมท�าดีได้รับรางวัลการชื่นชมเชิดชูเกียรติเท่านั้น	 ยังมีกิจกรรมการ 

รับฟังและซื้อไอเดียดี	ๆ	จากพนักงานอย่างต่อเนื่อง	กล่าวคือ	แนวคิดที่ดีที่จะปรับปรุง 

และพนักงานคิดว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนหรือประหยัดงบประมาณและเวลา	 

หากสามารถน�าไปต่อยอดสู่การปฏิบัติได้จริง	 ๆ	 หรือยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติแต่อยู่ใน 

เง่ือนไขท่ีถูกใจเพื่อนร่วมงานก็จะสามารถได้รับรางวัลช่ืนชมเช่นเดียวกัน	 เป็นตัวเงิน	 

เรียกได้ว่า	เปลี่ยนความคิดเป็นตัวเงินได้เลย	นี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่น�าไปสู่การบอกกล่าว	 

และน�าเสนอไอเดียเพื่อการพัฒนาองค์กรอยู่สม�่าเสมอ
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ความต่อเนื่องของกิจกรรม คือ ความยั่งยืนในคุณธรรม

คาทายาม่า	 มีกลุ่มสานฝัน	 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรกลของคนท�าดีที่ท�ากิจกรรม 

ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานร่วม	 10	 ปี	 ภายใต้โครงการสานฝันปันน�า้ใจสู่น้อง	 ๆ	 กลุ่มนี ้

ให้ความหมายและอารมณ์ของพลงัท่ีระเบดิจากข้างในท่ีมุ่งสร้างผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 

โดยไม่หวังผลตอบแทน	 มีลักษณะคล้ายคลึงกับ	 “เด็กค่าย”	 ในสมัยที่เรียนใน 

รั้วมหาวิทยาลัย	 แต่มากไปกว่านั้น	 คือ	 การทุ่มเทและสละเวลาอันมีค่า	 เพื่อแสวงหา 

พื้นที่ในถิ่นทุรกันดานเพื่อจัดท�ากิจกรรมที่น่ายกย่องชื่นชมซึ่งเกิดขึ้นในทุก	ๆ	ปี
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ทมีแกนน�าได้มแีนวคดิท่ีจะชกัชวนพนกังานออกไปท�าความดกีบัพืน้ท่ีห่างไกล	มกีจิกรรม 

ทั้งด้านการให้และแบ่งปัน	 การพัฒนาทาสีท�าความสะอาดโรงเรียน	 การมอบทุน 

การศึกษา	 ตามแต่ละปีว่ามีเป้าหมายอย่างไรมีการประชุมวางแผน	 และร่วมระดมทุน 

ท�าเสื้อเพื่อจ�าหน่ายให้กับพนักงานของบริษัท	 ซึ่งส่วนใหญ่เต็มใจที่จะอุดหนุน 

โดยน�าก�าไรจากการจ�าหน่ายนั้นมาเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในแต่ละป ี

โดยปีที่ผ่านมาด�าเนินกิจกรรมเป็นปีที่	9	ต่อเนื่องกัน	ชี้ให้เห็นชัดว่า	พนักงานในองค์กร 

ของคาทายาม่านอกจากจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ระเบียบและความเข้มงวดของ 

องค์กรด้านอ่ืน	เช่น	ด้านความปลอดภยั	ด้านการลดละการสบูบหุรี	่การส่งเสรมิการออก 

ก�าลังกาย	 การให้ความส�าคัญกับประเพณีในงานส�าคัญของวัฒนธรรมไทย	 เป็นต้น	 

ด้วยเหตุผลเหล่านี้	 ไม่อาจหยุดหัวใจชาวคาทายาม่าที่จะน�าประกายไฟที่ถูดจุดไว้จาก 

การอยู่ร่วมกันขยายผลสู่สังคมให้เกิดความงดงามที่งอกเงยอย่างประจักษ์ชัด

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมคาทายาม่า	 ท่ีไม่เหมือนที่ใด	 คือ	 ความเป็น 

ครอบครัวใหญ่ที่ใกล้กันของความแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนา	 ในการพบปะกันในงาน 

ประจ�าปีแต่ละครั้ง	 คณะผู้บริหารที่เป็นชาวญี่ปุ่นจะต้อนรับพนักงานใหม่อย่างใกล้ชิดทุกปี	 

โดยการโอบกอดและจบูเพือ่เช้ือเชญิให้มาเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรทกุ	ๆ 	คน	เป็นภาพที ่

พนักงานทุกคนประทับใจในความเป็นกันเองที่สามารถจับต้องได้	ท�าให้สลายระยะห่าง 

ของความสัมพันธ์ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่มักพบปัญหาที่ว่านายจ้างกับลูกจ้างห่างกัน
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บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จ�ากัด

เป็นเครื่องหมายของคนดี
ความกตัญญู
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รู้จักกับ คิวพี (ประเทศไทย) 

บริษัท	คิวพี	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	คือบริษัทแรกที่ผลิตมายองเนส	ขึ้นในประเทศไทย	 

โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2524	 ที่บริษัท	 สหพัฒนา	 อินเตอร์โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 และ 

บริษัท	 คิวพี	 คอร์ปอเรชั่น	 ประเทศญี่ปุ่น	 ร่วมท�าบันทึก	 ข้อตกลงการผลิตมายองเนส 

ในประเทศไทย	จากนัน้ในปี	พ.ศ.	2530	จงึได้จดทะเบยีนบรษัิทในนาม	บรษิทั	ไทยควิพ	ี 

จ�ากัด	 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท	 สหกรุ๊ป	 และบริษัทคิวพี	 คอร์ปอเรช่ัน	 

ประเทศญีปุ่น่	เพือ่ผลติน�า้ส้มสายชกูลัน่และมายองเนส	ยีห้่อควิพ	ีต่อมาในปี	พ.ศ.	2537	 

ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ	บริษัท	เอกเสาวรส	จ�ากัด	โดยเป็นการร่วมทุนของบริษัทเดิม	 

และย้ายโรงงานมาอยู่ที่	ต.หลุมด�า	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานในปัจจุบัน	 

โดยมสี�านกังานใหญ่อยูท่ี่กรงุเทพฯ	จากนัน้ในปี	พ.ศ.	2546	จงึจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่จาก	 

บริษัท	เอกเสาวรส	จ�ากัด	เป็นบริษัท	กิ่วไป้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(KEWPIE	(THAILAND)	 

CO.,LTD.)	 และเมื่อบริษัทด�าเนินการในประเทศไทยมาครบ	 20	 ปี	 จึงเปลี่ยนช่ือเป็น	 

บริษัท	คิวพี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งได้ด�าเนินธุรกิจ	ภายใต้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการให้

บรษิทั	คิวพ	ี(ประเทศไทย)	จ�ากดั	มคีวามมุง่มัน่ในการเป็นผูผ้ลติอาหารเพือ่ตอบสนอง 

ทุกครัวของโลกโดยยึดมั่นในเอกลักษณ์ความอร่อยของสินค้าในทุกผลิตภัณฑ์	 

มีความสะอาดถูกหลักอนามัย	 และใส่ใจในคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกคน	 นอกจาก 

ปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภคแล้ว	 

บริษทัควิพฯี	ยงัมข้ีอปฏบิตัซิึง่เป็นวฒันธรรมท่ีพนกังานทกุคนต่างยดึมัน่และปฏิบตัติาม	 

คือ	“ยึดมัน่ในคณุธรรม	คดิท�าอย่างสร้างสรรค์	และกตญัญตู่อผูม้พีระคณุ”	ข้อปฏบิติั 

ดังกล่าวถือเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพนักงานบริษัทคิวพีฯ	 ที่ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ใน 

โรงงานทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาคใดของโลกต่างกย็ดึถอืปฏบิตัเิหมอืนกนัโดยมคี�าขวญั	(Motto)	 

ประจ�าบริษัท	“มุ่งมั่น	ฝ่าฝัน	สร้างสรรค์ความสุข	สู่จุดหมายเดียวกัน”	ที่เชื่อมร้อย 

ทุกคนไว้ด้วยกัน	สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการเป็น 

ที่สุดของความไว้วางใจและเป็นที่รักของลูกค้าทุกคน	
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นอกจากคิวพีจะมอบความสุขในความอร่อยกับสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าแล้ว	 

“พนักงาน”	 ที่ถือเป็นกลไกส�าคัญขององค์กรท่ีต้องท�างานอย่างมีความสุขด้วย	 

บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน	 ในช่วงแรก	 ๆ	 ได้เน้นการดูแลเร่ือง 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 เพื่อต้องการให้พนักงานมีความปลอดภัยระหว่างท�างาน	 

และสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมความสุขให้เกิดขึ้น	 จากนั้นค่อย	 ๆ	 ขยายกิจกรรม 

ที่ส่งผลต่อความสุขและเกิดประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน	 จนกลายเป็น 

วัฒนธรรมส่งเสริมความสุขขององค์กร	 จึงเรียกได้ว่าเป็นการเร่ิมต้นจากความตั้งใจ 

ขององค์กร	 ที่ต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 จึงมีกระบวนการดูแลพนักงาน 

ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อต้องการให้พนักงานเกิดความสุข	 เป้าหมายจึงเป็นเรื่องคุณภาพ 

ทั้งคุณภาพของคน	 และคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 ซึ่งเป้าหมายสองอย่างนี้เป็นสิ่งที ่

เชื่อมโยงถึงกัน	หากคนที่ท�างานในองค์กรมีความสุข	ทั้งกาย	และใจ	แน่นอนว่าผลผลิต 

ที่เกิดขึ้นจากคนที่มีความสุข	ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพตามไปด้วยเช่นกัน

กระบวนการสู่องค์กรแห่งการให้

บริษัทคิวพีฯ	 มีกระบวนการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 โดยการจัด 

กิจกรรมสร้างความสุขตามแนว	Happy	8	กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้น	จะมีการกระจาย 

เพือ่จดักจิกรรมในแต่ละเดอืน	กจิกรรมบางส่วนเป็นกจิกรรมต่อเนือ่ง	บางกจิกรรมกเ็ป็น 

กิจกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่	ซึ่งบริษัทคิวพีฯ	มีงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจนในการจัด 

กจิกรรมส่งเสริมคุณภาพชวีติให้กบัพนกังานโดยงบประมาณดงักล่าวจะถูกตัง้ไว้ในหมวด 

ของการท�า	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	ของบริษัท	ที่ผ่านมาบริษัทได ้

คณะท�างานในการด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	 

1.	พนกังานจากฝ่ายทรพัยากรบคุคล	และ	2.	พนกังานสวสัดกิารของบรษิทัทีถ่กูเลอืกตัง้ 

มาจากเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง	 โดยมีวาระในการท�างาน	 2	 ปี	 พนักงานสวัสดิการ 

จะมีหน้าที่ช่วยกันวางแผนในการท�ากิจกรรม	 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

การจัดกิจกรรมนั้น	 ๆ	 ให้กับเพื่อนพนักงาน	 และด�าเนินการจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้น 

ในบริษัท
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ที่ผ่านมาบริษัทได้ท�ากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานในหลายด้าน	 ไม่ว่าจะเป็น 

กิจรรมที่ เกี่ยวข ้องกับประเพณี	 วัฒนธรรม	 หรือศาสนา	 โดยเฉพาะกิจกรรม 

ในวันสงกรานต์	 ที่ผู้บริหารบริษัททั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นให้ความส�าคัญ	 และเข้าร่วม 

กิจกรรมทุกครั้ง	 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรัก	 ความกตัญญูต่อผู ้มีพระคุณ	 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้กับวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัท	 

กจิกรรมวันมาฆบชูา	ท่ีพนกังานควิพจีะรวมตวักนัไปท�าความสะอาดลานวดัและห้องน�า้ 

ภายในวัด	เป็นการส่งเสริมให้พนักงานท�าความดีตอบแทนสังคม	ได้แก่	
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 โครงการส่งต้นไม้คืนสู่ป่า 

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานน�าต้นไม้ที่บริษัทจัดเตรียมไว้กลับไปปลูกที่บ้าน	 

โดยมทีัง้ไม้ประดบัและไม้ผล	มเีป้าหมายเพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขียวในชมุชน	โครงการ 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 ร่วมกับหน่วยงานทหาร	 โครงการปลูกป่าเพื่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม	 โครงการปลูกป่าชายเลน	 โครงการปลูกป่ารักษาต้นน�้า 

เฉลิมพระเกียรติร ่วมกับกรมการทหารช่าง	 โครงการคิวพีอาสาปลูกป่า	 

2	 หมื่นต้นกล้า	 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสา 

ของพนักงาน	เป็นท่ีชืน่ชอบของพนกังานมาก	เนือ่งจากได้ท�าบุญและได้เดนิทาง 

ไปในพ้ืนที่ที่แตกต่าง	 สร้างความรัก	 ความอบอุ่น	 ความสามัคคีและความสุข	 

ทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ	

 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 ในเขต ต.หลุมดิน

เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานขององค์กรนี้	 ซ่ึงได้	 

ด�าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง	ๆ	ประกอบด้วย	ส�านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี	 เทศบาล	ต�าบลหลุมดิน	 โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี	 

ส�านกังานพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์จังหวดัราชบุร	ีโดยบรษิทัควิพฯี	 

เข้าไปมส่ีวนร่วมในการดแูล	ผูส้งูอาย	ุและบคุคลทุพพลภาพในเขต	ต�าบลหลมุดนิ	 

ในการปรับปรุงห้องสขุาและท่ีอยูอ่าศยั	เพือ่ให้พวกเขามสีขุภาวะในความเป็นอยู ่

ดีขึ้น	
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นอกจากนี	้ยงัสนบัสนนุผลติภณัฑ์ของบรษัิท	เช่น	มายองเนส	ทนู่าสเปรด	น�า้ส้มสายช	ูฯลฯ	 

ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของบริษัท	 และกรมการทหารช่าง	 โดยบริษัทฯ	 

มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อใช้ส�าหรับการเรียนการสอน	 

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการทางสมองที่สถานสงเคราะห์เด็กทุกเดือน	 

รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จังหวัดจัดขึ้น	 เช่น	 งานกาชาด	 ที่บริษัท 

เข้าไปมีส่วนร่วมโดยที่ไม่ได้คาดหวังยอดขาย	 แต่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ 

ถึงการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน

การส่งเสรมิคณุภาพชีวติพนกังานของ	บรษิทัควิพ	ี(ประเทศไทย)	จ�ากดั	นัน้	ไม่ได้มุง่หวงั 

แค่อยากให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีเท่านั้น	แต่ต้องการสร้างจิตส�านึกที่ดีที่จะเผื่อแผ่ 

ความสุขสู ่ชุมชนและคนรอบข้างด้วยพลังของการให้และการแบ่งปัน	 สิ่งนี้เองได ้

หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง	และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา
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ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการด�าเนินงาน

ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้หลงัจากด�าเนนิโครงการดงักล่าว	ในเชิงปรมิาณ	พบว่าอตัราการลาออก 

ของพนักงานลดลง	จากเดิมที่มีอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	3	เหลือเพียงร้อยละ	2	ซึ่งถือเป็น 

การลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการท�างาน	ทั้งการสูญเสียเวลาในการหา 

พนักงานใหม่	 สูญเสียเวลาในการสอนงาน	บริษัทคิวพีฯ	 เชื่อว่าการท�ากิจกรรมที่ช่วย 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน	 มีส่วนส�าคัญท่ีช่วยให้เขาท�างานอยู่กับองค์กรแห่งนี้ 

อย่างมีความสุข	 และการดูแลชุมชนที่พนักงานเป็นส่วนหนึ่งให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่นั้น	 

เป็นผลส�าเร็จส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการท�ากิจกรรมขององค์กร	 แต่สิ่งที่ได้ซ่ึงไม่อาจ 

วดัเป็นตวัเลขได้นัน้คอื	ความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่างพนกังานด้วยกนั	ได้เหน็ถงึความมนี�า้ใจ	 

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่พนักงานมีต่อกันภายในองค์กร	 ได้เห็นถึงควากตัญญูรู้คุณของ 

พนักงานที่ได้สะท้อนออกมาผ่านกิจกรรมที่องค์กรได้ด�าเนินการ	 คุณลักษณะเช่นนี ้

ไม่อาจตค่ีาเป็นตวัเลขได้	แต่กส็ามารถสมัผสัถงึความงามภายในทีเ่กดิขึน้กบัพนกังานได้	 

นอกจากนี้การที่บริษัทให้การสนับสนุนสิ่งต่าง	 ๆ	 แก่ชุมชนที่อยู่รายล้อม	 หรือการท�า 

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ร่วมกับชุมชน	 ท�าให้บริษัทมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน	 

และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภาครัฐก็ดีข้ึน	 ซ่ึงถือว่าเป็นภาพลักษณ ์

ที่ดีของบริษัทด้วยส่วนหนึ่ง
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บทเรียนการด�าเนินงาน

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นนี้	 ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือที่ได้รับจากพนักงานทุกคน	 

และจากการด�าเนินนโยบายของผู ้บริหาร	 ผ่านทีมงานผู้คอยสร้างสรรค์กิจกรรม 

ที่เลือกแล้วว่าตอบสนองความต้องการของพนักงาน	สร้างความสุขตามแนว	Happy	8	 

และสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมจนเกิดประโยชน์กับพนักงานอย่างแท้จริง	 และอีกทั้งยัง 

มีแนวทางการบริหารธุรกิจอย่างเป็นธรรม	 เปิดเผยข้อมูลต่าง	 ๆ	 ให้พนักงานรับรู	้ 

เช่น	วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเป้าหมายที่บริษัทต้องการให้เกิดกับพนักงาน	ฯลฯ	 

สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นความจริงใจของบริษัทท่ีมีต่อพนักงานทุกคน	 นอกจาก 

นโยบายของบริษัท	 และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงแล้วถือเป็น 

ปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน	รวมถึงการส่งเสริม 

ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณ	ทั้งต่อตนเอง	ครอบครัว	องค์กร	และสังคม 

รอบข้าง	 ถือเป็นคุณธรรมส�าคัญที่บ ่มเพาะให้แก่พนักงาน	 รวมทั้งการปลูกฝัง 

คุณงามความดีต่าง	ๆ	ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน
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โรงแรม จอมเทียนปาล์มบีช 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

บริการลูกค้าด้วยหัวใจคุณธรรม
จิตอาสา
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โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 

ตัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ลยีบชายหาดจอมเทียนพทัยา	ซึง่มีชือ่เสยีง	และเป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่ว	 

ทั้งไทยและชาวต่างชาติ	 ตั้งอยู ่บนพื้นที่ที่โดดเด่น	 ในบริเวณที่ตั้งของโรงแรม	 

เดิมตัง้อยูใ่กล้เคยีงกับ	หาดดงตาล	ซึง่ค�าว่า	“ปาล์ม”	มาจากค�าว่า	“ตาล”	หรือ	ต้นตาล	 

และค�าว่า	“จอมเทียน”	ได้มาจากชื่อของชายหาดจอมเทียนนั่นเอง	เป็นโรงแรมระดับ	 

4	ดาว	ให้บริการห้องพักทั้งหมด	723	ห้อง	ห้องประชุมขนาดใหญ่จุได้	800-1,000	คน	 

ห้องอาหาร	4	ห้อง	สปา	โบวลิ่ง	12	เลนส์	สนุกเกอร์	สระน�้า	เป็นต้น

“การบรกิาร”	นบัว่าเป็นหวัใจหลกัของการบรหิารจัดการโรงแรม	การเตรยีมความพร้อม 

พนักงานและอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างประทับใจ 

นับเป็นศักยภาพที่โรงแรมฯ	 มุ่งหวัง	 โดยได้ก�าหนดพันธกิจเพื่อหล่อหลอมความเป็น 

วัฒนธรรมเดียวกันเพื่อส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อน	 เพื่อสร้างความประทับใจ 

ให้กบัลกูค้าทกุคนด้วยความอบอุน่แบบครอบครวัท่ีพร้อมมุง่มัน่ขบัเคลือ่นธรุกจิให้เตบิโต 

อย่างยั่งยืน
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สะอาด สะดวก ปลอดภัย บริการด้วยใจคุณธรรม

การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ	 ต้องมุ ่งมั่นสู ่การให้บริการด้วยความเป็นเลิศ	 

โรงแรมฯ	ค�านงึถงึมาตรฐานการบรหิารจัดการอย่างยัง่ยนืทีใ่ห้พนกังานมส่ีวนร่วมในการ 

ขับเคลื่อนองค์กร	 โรงแรมฯ	 ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านการบริการ	โดยจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองการบริการด้วยหัวใจคุณธรรมดังนี้

 1.	 จัดฝึกอบรมเรื่องการบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงแรมให้กับ 

พนักงาน

 2.	 จัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับคณะท�างาน	“Jomtien	Palm	Beach	Green	 

Team”	ซึง่เป็นเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการบรหิารจดัการโรงแรม	การให้บรกิาร 

ลูกค้า	 และการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรเอ้ือต่อการพักผ่อนหย่อนใจ 

และถูกสุขลักษณะอนามัย	รวมถึงมีความปลอดภัย

 3.	 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานด้วยกิจกรรม	 ส่งเสริมสุขภาพ	 

สร้างความสามัคคี	 มีน�้าใจ	 ทั้งที่เป็นกิจกรรมทางกายและกิจกรรมภายใน	 

เช่น	สมาธิบ�าบัด	เป็นต้น	

จะเห็นได้ว่า	หัวใจของการให้บริการที่ทางโรงแรมฯ	ได้ให้ความส�าคัญมาเป็นล�าดับแรก 

คือการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มุ่งหวังการบริการที่ให้ความสะดวกสบาย	 

ความรู้สึกปลอดภัย	 และคุ้มค่ากับการได้มาสัมผัสบรรยากาศในวันพักผ่อนหรือมาท�า 

กิจกรรมสัมมนากลุ่ม	 โรงแรมฯ	 เชื่อว่า	 การเตรียมพร้อมพนักงานเพื่อให้บริการ 

ที่มีทักษะและมีจิตบริการและส่งต่อบริการท่ีเป็นเลิศจะท�าให้เกิดความประทับใจ 

ที่สามารถสะท้อนกลับมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ประสบการณ์ของลูกค้า 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการสะท้อนความพงึพอใจในบรกิาร	เป็นท้ังก�าลงัใจและเป็นจดุทีจ่ะน�าไป 

ปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่ดีกว่าเดิมเสมอ	
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อาสา | ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ความสะอาด  
ณ ชายหาดจอมเทียน

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างพนักงาน 

กับลูกค้าและธรรมชาติ	 ด้วยกิจกรรมท�าความสะอาด	 พัฒนาชายหาดให้น่ามอง	 

โดยกิจกรรมดงักล่าว	ได้ร่วมมอืกบันกัศกึษาฝึกงานในการออกแบบพืน้ทีแ่ละมพีนกังาน 

ของโรงแรมมาร่วมมือกันในการดูแลชายหาดคืนความสะอาดให้มีความรื่นรมย์ 

เหมาะสมต่อการมาพักผ่อนหย่อนใจ	 อีกท้ังเป็นการร่วมแรงร่วมใจดูแลธรรมชาต ิ

บริเวณใกล้เคียง
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นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมการรับบริจาควัสดุอุปกรณ์เหลือใช้จากพนักงานเพื่อน�าไป 

ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	 เช่น	 การรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว	 

ล็อตเตอรี่	 แก้วน�้าพลาสติก	 และอลูมิเนียมฝาจีบเพื่อน�าไปเป็นวัสดุในการท�าขาเทียม	 

นับว่าเป็นความร่วมมือที่ใช ้ช ่องทางการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและสร้าง 

ความรู้สึกท่ีดีร่วมกัน	 เกิดการรับรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการเสียสละเพื่อส่วนรวม	 

ซึ่งได้แก่	การมีจิตใจอาสา	นั่นเอง

ความสุขใกล้กรุง ส�าหรับวันพักผ่อน 
ความประทับใจที่อยากบอกต่อ
@ http://www.cioworldmagazine.com

“โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท	 เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่มีความหรูหรา	 และมีความ 

ทนัสมยัทีส่ดุบนหาดจอมเทียน	พทัยา	จังหวัดชลบรุ	ีภายใต้สโลแกน	Where	the	modern	 

meets	the	magical	และถอืได้ว่าเป็นโรงแรมในย่านพัทยา	ทีม่ช่ืีอเสยีงโด่งดงั	ทัง้ในด้าน 

ความสวยงาม	 ความโอ่อ่า	 และความกว้างขวาง	 แถมยังมีตัวอาคารที่สูงตระหง่าน	 

โดดเด่นที่สุดของหาดจอมเทียน	 และมีทางเข้าด้านหน้าโรงแรมติดหาดจอมเทียน	 

เพียงแค่เดินข้างถนนก็สามารถดื่มด�่าความสุขกับริมทะเลได้อย่างง่ายดาย	 นอกจากนี้ 

ยังมีริมหาดที่ขนานยาวไปกับผืนน�้าท้องทะเลอ่าวไทย	ทอดยาวไปกว่าหลายกิโลเมตร
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หรือเพียงแค่ผ่านประตูทางเข้าโรงแรมมาเล็กน้อย	 ก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศสดชื่น 

จากสีเขียว	 ๆ	 ท่ามกลางความร่มรื่นของสวนปาล์ม	 ที่ล้อมรอบสระว่ายน�้าสไตล์ 

สวนป่าเขตร้อน	 ซึ่งแน่นอน	 โรงแรมมีต้นปาล์มเป็นเอกลักษณ์เด่น	 โดยเฉพาะส่ิงที ่

หลายคนชื่นชอบที่สุด	 คือ	 สระน�้าที่มีขนาดใหญ่เล่นระดับดีไซน์	 อย่างสวยงามที่สุด 

แห่งหนึ่งของพัทยา	 รวมถึงจากุซซี่ในสระผ่อนคลายกับกระแสน�้า	 หรือนอนแช่	 

นวดตัวได้อย่างสบายอารมณ์”	 เป็นบางส่วนของการสะท้อนจากการบอกต่อของ 

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัสและให้ทรรศนะท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหวังที่โรงแรม 

ใส่ใจทีจ่ะพฒันาการบรกิารให้เกดิขึน้	ถงึอย่างไรกด็	ีเบือ้งหลงัของการท�างานอย่างหนกั 

ของพนักงาน	ทางโรงแรมฯ	 ได้มีการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพเป็นอย่างดี	 มีการตรวจ 

สุขภาพ	 ให้ค�าแนะน�าสุขภาพเบื้องต้นทั้งด้านโภชนาการและการส่งเสริมให้ม ี

การออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ	เพราะสขุภาพท่ีด	ีคอื	หวัใจส�าคญัของการปฏบิตังิาน 

เพื่อการบริการที่ดีต่อไป
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สุขภาพ สัมพันธภาพ  
เสริมศักยภาพให้งานบริการยั่งยืน

ความหลากหลายในหน้าท่ีท่ีพนักงานต้องรับผิดชอบในแต่ละส่วน	 และใช้ทักษะ 

เพื่อการให้บริการเป็นทั้งปัจจัยในเชิงลบและเชิงบวกของการเข้าร่วมกิจกรรม 

ในภาพรวมที่ได้จัดขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ด้วยเงื่อนไขและลักษณะของการให้บริการ	 

โรงแรมฯ	 ได้จัดบรรยากาศและสร้างความสุขให้กับพนักงานได้ผ่อนคลายทั้งที ่

เป็นทางการและโดยอ้อม	 แต่สิ่งท่ีค้นพบ	 คือ	 ความสุขที่แสดงออกมาจากหัวใจ 

ที่พร้อมต่อการรับมือและเผชิญกับประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 ในฐานะที่ทุกคนมีบทบาทต่อ 

การให้บริการลูกค้า	 นั่นคือ	 การสามัคคีและร่วมมือกันในการท�ากิจกรรมเพื่อสร้าง 

ความเข้มแข็งทั้งจากภายในสู่ภายนอก	 ท่ีเชื่อมโยงมิติความพอเพียง	 และความม ี

สุขภาวะที่ดีในการพึ่งพาตนเอง	 เป็นการเสริมความเข้มแข็งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 

ต่อการท�างาน	 ดังกิจกรรม	Happy	 Birthday	 ท�าน�้าหมัก	 และรักสุขภาพ	 สิ่งเหล่านี ้

น�ามาซ่ึงการเกิดการท�างานเป็นทีม	 เกิดความสุขร่วมกันเพ่ือเป็นพลังในการส่งมอบ 

บริการที่มีคุณธรรมสู่ผู้มาใช้บริการต่อไปจากใจชาวโรงแรม	จอมเทียน	ปาล์มบีชฯ
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บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จ�ากัด

ด้วยพลังแห่งสติ
ตามวิถีศาสตร์พระราชา

ขับเคลื่อนธุรกิจ
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รู้จักกับบริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จ�ากัด

บริษัท	เจ.เอช.อุตสาหกรรม	จ�ากัด	ก่อตั้งขึ้น	พ.ศ.	2539	ณ	ต�าบลโคกสูง	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดนครราชสีมา	 โดยเป็นผู ้ผลิตและจ�าหน่ายกระสอบพลาสติกทอสานและ 

กระสอบเคลือบลามิเนต	ลูกค้าหลักได้แก่	โรงสีข้าว	โรงงานน�้าตาล	โรงงานอาหารสัตว์	 

โรงงานแป้งหมักขนมจีน	โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง	เป็นต้น	มีลูกค้าประมาณ	300	ราย	 

ครอบคลุมกว่า	40	จังหวัด	บริษัทด�าเนินกิจการโดย	คุณวิบูลย์และคุณวิภาภรณ์	เกียรติ

อ�านวย	จากจุดเริ่มต้นที่มีเครื่องจักร	12	 เครื่องมีก�าลังการผลิตเพียง	 600,000	 ใบต่อ

เดือน	 ต่อมาบริษัทฯ	 ได้พัฒนาปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรให้ทันสมัยย่ิงข้ึนและขยายก�าลัง

การผลิตอย่างต่อเนื่อง	จนปัจจุบันมีเครื่องจักร	93	เครื่อง	มีก�าลังการผลิต	3.5	ล้านใบ

ต่อเดือน	และได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่กับบริษัท

เกือบ	400	คน	พนักงานท�างาน	2	กะ	กะละ	12	ชั่วโมง	เปิดเครื่องท�างานทุกวัน	ไม่ได้

หยุด	พนักงานต้องผลัดกันหยุด	ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา

ท�าแทนการท�างานของคน	เพราะท่ีผ่านมาได้ประสบปัญหาเรือ่งคนท�างานค่อนข้างมาก	

ท�าให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

นโยบายแนวทางการบริหารองค์กร 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท	 เจ.เอช.อุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 ได้เน้นการน�าเทคโนโลยีเข้ามาท�าแทนการท�างาน 

ของคน	 ช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายธุรกิจเพ่ิมขึ้น	 จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้แรงงานคน 

เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย	 แต่ด้วยคนที่เข้ามาท�างานนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย	 

ท�าให้เกดิปัญหาทีต้่องแก้ไขตลอดเวลา	บรษัิทจงึได้พยายามจ�ากดัจ�านวนของคนท�างาน	 

แล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการท�างานของคนในบางขั้นตอนที่สามารถท�าได้	
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อย่างไรกต็ามบรษัิทกย็งัจ�าเป็นต้องจ้างคนเพือ่มาคอยควบคุมการท�างานของเครือ่งจกัร 

อีกขั้นหนึ่ง	 ที่ผ่านมาบริษัทได้น�าแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข	 (Happy	 

Workplace)	เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารคน	โดยให้ความส�าคัญต่อการสร้างสุข 

ด้วยสติในการท�างาน	 หรือ	 Mindfulness	 in	 Organization	 (MIO)	 เป็นพิเศษ	 

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 (Customer	 Relationship	 

Management)	 และมุ่งเน้นกิจกรรม	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ช่วยเหลือชุมชน/สังคม	 

ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะ	 วัฒนธรรมประเพณี	 บริษัทยังมุ ่งม่ันพัฒนาองค์กรเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและศักยภาพของมนุษย์	 ภายใต้หลักคุณธรรม 

และจริยธรรม	 เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป	 

โดยด�าเนินตามแนวทางศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ในหลวงรชักาลที	่9	ประกอบกบัช่วงปี	2558	 

บริษัท	 ได้เข้าร่วมโครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร	 (MIO	 =	 Mindfulness	 in	 

Organization)	 กับกรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 ซ่ึงมีเป้าหมายว่าองค์กร 

ที่เข้าร่วมจะต้องบรรลุผล	 อย่างเป็นรูปธรรม	 ส่งผลให้บริษัทต้องก�าหนดแผนกลยุทธ์ 

อย่างละเอียด	เร่ิมต้นจากการก�าหนดวสิยัทัศน์	พนัธกจิ	และวตัถุประสงค์	โดยมเีป้าหมาย 

ที่ชัดเจนนั่นก็คือ	 การสร้างเสริมคนท�างานให้เป็นคนดีและคนเก่ง	 มีสุขภาวะที่ด	ี 

พัฒนาคนท�างานให้มีผลงานที่ดีทั้งระดับบุคคล	 หน่วยงาน	 และองค์กร	 กล่าวโดยสรุป 

การเป็นคนดีของ	เจ.เอช.	ในที่นี้คือ	

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
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กระบวนการสู่องค์กรแห่งความสุข 
ด้วย MIO และศาสตร์พระราชา

แนวทางในการดแูลคณุภาพชวิีตพนกังานของบรษัิทนัน้	ผูบ้รหิารให้ความส�าคญัอย่างมาก	 

ได้ใส่ใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างใกล้ชิด	 ให้ความเป็นกันเองกับพนักงาน	 

รบัฟังความคิดเห็นและ	ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	ท่ีเกดิขึน้	พร้อมทีจ่ะตอบสนองความต้องการ 

ในเรือ่งต่าง	ๆ 	เพือ่ให้พนกังานมีคณุภาพชวีติท่ีดี	ซึง่ได้ด�าเนนินโยบายส่งเสรมิให้พนกังาน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	และพัฒนาเรื่อยมาจนได้รับคัดเลือกเป็นองค์กร 

แห่งความสุขต้นแบบของส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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ส�าหรบักระบวนการพัฒนานัน้	บรษิทัได้น�าศาสตร์ของพระราชา	ซึง่เป็นหนึง่ในหลกัการ 

เศรษฐกิจพอเพียง	นั่นก็คือ	การเข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนา	เข้าใจ	หมายถึงต้องรู้ข้อมูล 

ของตนเอง	สถิติด้านต่าง	ๆ	ของพนักงาน	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหต ุ

ทีแ่ท้จรงิ	อย่างเช่น	การวิเคราะห์พฤตกิรรมของตนเอง	เกีย่วกบั	หน้าตาด	ีนสิยัด	ีอารมณ์ดี	 

รูปร่างด	ีความรูด้	ีอ้วน	นอนหลบัยาก	สบูบหุรี	่ดืม่แอลกอฮอล์	ขีโ้มโห	ขีห้งดุหงดิ	เครยีด	 

มีหนีส้นิ	เล่นหวย	การพนนั	ตดิเกมส์	ตดิมอืถอื	เบ่ือคน	เบ่ืองาน	ขีล้มื	แล้วลองให้คะแนน 

ด้วยตวัเอง	เข้าถงึ	คอื	ทมีงานต้องท�าให้พนกังานบอกความต้องการทีแ่ท้จรงิของตนเอง	 

ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง	 ให้เขาเกิดระเบิดจากข้างในให้ได้	 เป็นหน้าที่ของทีมงาน 

จะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือพนักงาน	 กระบวนการนี้จะต้องมีกิจกรรมเข้ามาเสริม 

เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้	 ส�าหรับกิจกรรมบริษัทจะเน้นเรื่องของ	Happy	 Body	 

เช่น	 กิจกรรมรักไร้พุงน่ารักจุง	 กิจกรรมจิตสบายกายแข็งแรง	 กิจกรรมรักดี	 4	 ลด	 

กิจกรรมรักดีพิชิต	 100	 มวน	 กิจกรรมรักจริงทิ้งขวด	 กิจกรรมรักกระเป๋าเป้าสองร้อย	 

เป ็นต้น	 ชื่อกิจกรรมในแต่ละปีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์สังคม	 

แต่มีเป้าหมายหลักคือลดปัจจัยเสี่ยง	 และส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 

โดยมีผู้บริหารคอยเติมพลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานและพนักงานอยู่ 
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อย่างต่อเนื่อง	 สุดท้ายคือการ	 พัฒนา	 เริ่มต้นจากตนเอง	 พึ่งพาตนเองได้	 แล้วก็เป็น 

ต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้	 และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานคนอื่น	 โดยบริษัท 

ได้เน้นในเรื่องความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ขยัน	 อดทน	 มีสติปัญญา	 เสียสละและแบ่งปัน	 

ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเป็นการฝึกอบรมในเรื่องศาสตร์ของพระราชา

ส่วนการพฒันาจิตของคนในองค์กรนัน้	บรษิทัใช้แนวทางจติตปัญญาในการการฝึกอบรม	 

หลักสูตร	Mindfulness	 in	Organization	 (MIO)	 ซึ่งมีหลักการที่ส�าคัญคือ	 การมอง 

พนักงานเป็นศูนย์กลาง	 เมื่อพนักงานมีความสุข	 งานย่อมส�าเร็จ	 และบรรลุเป้าหมาย	 

นี่เป็นหลักสูตรท่ีบริษัทใช้ในการฝึกพนักงานตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง	 ช่วงแรก 

จะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้	เมือ่พนกังานได้ฝึกสตทิ�าให้เขาเข้าใจถงึปรชัญาเศรษฐกจิ 

พอเพียงได้ง่ายขึ้นด้วย	 เพราะมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกัน	 เร่ืองศาสตร์พระราชาเป็นสิ่งที่ 

เข้าใจง่าย	เนือ่งจากเป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นชวีติประจ�าวนัของพนกังานอยูแ่ล้ว	บรษิทัได้น�ามาใช้ 

ในการท�างานไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเริ่มงาน	 หลังเลิกงาน	 ก่อนการประชุม	 หลังเลิก 

การประชุม	 จะต้องมีการท�าสมาธิก่อนทุกครั้งจนท�าเป็นนิสัยและกลายเป็นวัฒนธรรม 

ขององค์กรในปัจจุบัน

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการด�าเนินงาน

ผลจากการด�าเนินธุรกิจ	 โดยใช้พลังของสติ	 และแนวทางตามศาสตร์พระราชา	 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ	 ตัวพนักงานเองได้ฝึกสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเวลาท�างาน 

และการใช้ชีวิตส่วนตัว	ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด	ๆ 	สติจะเกิดขึ้นได้ง่าย	เมื่อคนเรามีสติ 

ความผดิ	ความประมาท	ความพลัง้เผลอกจ็ะเกดิขึน้ได้ยาก	การพดูคยุ	การสือ่สารกเ็ป็นไป 

ในทางบวกมากขึ้น	ท�าให้บรรยากาศของการท�างานในองค์กรค่อย	ๆ	ดีขึ้น	พฤติกรรม 

ของพนกังานดขีึน้	ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อพฤตกิรรมการท�างานของพนกังานให้ดขีึน้เช่นกนั	 

พนักงานใส่ใจกับคุณภาพงาน	 ผลงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 มีทีมงานที่เข้มแข็ง	 

มีค่านิยมที่ดีในการท�างานร่วมกัน	มีความสามัคคี	มีวินัยในการท�างานสูงขึ้น
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จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวพบว่าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2560	–	2561	มีการเปลี่ยนแปลง 

กับตัวพนักงานอย่างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	 

จากการเก็บข้อมูลพนักงานที่สูบบุหรี่	 ปี	 พ.ศ.	 2560	 มียอดการสูบบุหรี่ของพนักงาน 

จ�านวน	9,332	มวน	แต่ในปี	พ.ศ.	2561	พบว่าการสบูบหุรีข่องพนกังานลดลงเหลอืเพยีง	 

4,065	 มวนต่อปี	 ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความมีวินัยและการตระหนึกถึงความส�าคัญ 

ต่อสุขภาพและการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงาน	 นอกจากในด้านสุขภาพแล้ว 

ด้าน	Productivity	ก็พบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเช่นกัน	ในปี	พ.ศ.	2560	ยอดขายเพิ่มขึ้น	 

15	 เปอร์เซ็นต์	 วัตถุดิบที่สูญเสียลดลง	 20	 เปอร์เซ็น	 สถิติเหล่านี้เป็นเคร่ืองยืนยันว่า	 

รูปแบบการด�าเนินโครงการที่ผ่านมา	 ส่งผลกับผลประกอบการของบริษัทอย่างชัดเจน	 

ดังค�าพูดของ	ดร.วิภาภรณ์	เกียรติอ�านวย	ผู้บริหารบริษัท	เจ.เอช.	อุตสาหกรรม	จ�ากัด	 

กล่าวไว้ว่า	“คุณภาพไม่ได้เกิดจากเหตุบังเอิญ	 แต่เกิดจากความมุ่งมั่นใส่ใจเรียนรู้		

และพัฒนา”

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร32



บทเรียนการด�าเนินงาน

บทเรียนการด�าเนินงานของ	 บริษัท	 เจ.เอช.อุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 มีปัจจัยที่น�าไปสู ่

ความส�าเร็จหลายด้านนั้น	สิ่งส�าคัญ	ประการแรก	คือ	ความมุ่งมั่นและการสนับสนุน	

ของผู้บริหาร	ซึ่งเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	ฝึกฝนเรียนรู้จากแหล่งต่าง	ๆ	กว่าจะผ่าน 

กระบวนการนี้มาใช้เวลานับ	10	ปี	น�าความรู้ที่ได้ศึกษามาถ่ายทอดให้ทีมงาน	 ได้รับรู้ 

และเข้าใจ	 อีกทั้งยังเป็นต้นแบบท่ีดีให้กับทีมงานได้เดินตามแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ 

อย่างถูกต้อง	

ประการท่ีสอง	 ต้องก�าหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดนโยบายที่ชัดเจน	 ให้แก่	 ผู้ปฏิบัติ 

รับทราบ	 การท�างานเป็นทีมค่อนข้างมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีความเหนียวแน่นกันสูง	 

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะบางส่วนมีความกดดันในเร่ืองของตัวเลขทั้งในงานส่วนตัว 

ที่รับผิดชอบ	 และในเรื่องของทีม	 เนื่องจากการท�ากิจกรรมเป็นเรื่องของจิตอาสา	 

ทีมงานจึงเป็นผู้มีจิตอาสาและเสียสละสูงมาก	 ต้องบริหารเวลาของตนเอง	 ท�างาน 

ของตัวเองให้เสร็จแล้วลงไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน	 ต้องไปเก็บข้อมูล	 

แล้วต้องมาสรปุให้ผูบ้รหิารฟัง	ซึง่จะต้องใช้การเสยีสละอย่างมาก	พนกังานอาจจะเหนือ่ย	 

สิ่งที่เขาได้คือความสุข	ประการที่สาม	การมีส่วนร่วมของพนักงาน	จากการที่ทีมงาน 

ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขในท่ีท�างานร่วมกัน	 ท�าให้พนักงานเข้ามามี 

ส่วนร่วมมากขึน้	ประการทีส่ี่	มรีะบบการตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง	แต่ในระบบ 

การตดิตามนัน้ทางทมีงานไม่ได้เน้นเรือ่งของการลงโทษ	แต่จะเน้นเรือ่งการให้แรงเสริม 

พลังบวกแก่พนักงาน	ประการสุดท้ายคือการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน  

ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่องค์กรแห่งนี้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมา
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บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ากัด

ร่วมรักษา ร่วมพัฒนา
ร่วมคิด ร่วมท�า
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เส้นทางของบริษัทชัยบูรณ์ในวันนี ้

บริษัท	 ชัยบูรณ์	 บราเดอร์ส	 จ�ากัด	 เป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน	 เช่น	 

กาวอัด	หมกึพมิพ์สกรีนและเคมีภณัฑ์ต่าง	ๆ 	ท่ีใช้ในการพมิพ์สกรนีทกุชนดิและครบวงจร 

มานานกว่า	 57	 ปี	 และยังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องพิมพ์	 DTG	 เคร่ืองพิมพ์ดิจิตอล 

โดยจัดการการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค	 ทุกจังหวัดของประเทศ	 ส�าหรับในเขต 

กรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 (นนทบุรี	 ปทุมธานี	 และสมุทรปราการ)	 ได้จัดตั้งส�านักงาน 

บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	โดยมี	2	สาขา	 

คือ	ปทุมวันและปทุมธานี	มีพนักงานในบริษัท	กว่า	500	คน	นอกจากนี้	บริษัท	ชัยบูรณ์	 

บราเดอร์ส	จ�ากัด	ยงัมบีรกิารรบัพมิพ์ดจิติอลและการแก้ไขปัญหาทัง้ในและนอกสถานที่ 

โดยทีมงานทีเ่ช่ียวชาญและมีประสบการณ์	ได้พัฒนาการด�าเนินงานมาตลอดโดยปัจจุบนั	 

มีวิสัยทัศน์	 ที่เน้นเร่ืองจรรยาบรรณของสถานประกอบการ	 และการพัฒนาคุณภาพ 

ของเพ่ือนร่วมงานในการสร้างนวัตกรรมท่ีจะท�าให้เกิดความประทับใจกับลูกค้า	 

เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้เสีย	ที่ว่า	“เป็นองค์การจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นการพัฒนา	

คุณภาพของเพื่อนร่วมงาน	 เพื่อร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมและความประทับใจ	

ให้กับลูกค้า	 เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	 และมีพันธกิจ	 ในการสร้าง 

ความเป็นผู้น�าในธุรกิจที่ด�าเนินอยู่	สร้างเสริมการท�างานเป็นทีม	สร้างความประทับใจ 

ให้กบัลกูค้า	สร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ง	สร้างคณุภาพชวีติทีด่ใีห้เพือ่นร่วมงาน	สร้างสรรค์ 

สิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยเหลือสังคม
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นโยบายส�าคัญส�าหรับการบริหาร 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

คุณพัฒนชัย	 กุลสิริสวัสดิ์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ได้กล่าวไว้ในเวทีต่าง	 ๆ	 เสมอว่า	 

คณุพ่อได้สอนว่า	“ลกูจงท�าตวัเป็นมือบน	อย่าท�าตวัเป็นมอืล่าง”	ซึง่หมายถงึ	การเป็น 

ผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ	 ใช้ปรัชญา	 ดี	 เร็ว	 ถูก	 เก่ง	 มองประโยชน์ทั้งตัวองค์กรและคู่ค้า	 

เช่นเดียวกับการ	 อยากให้คนอื่นรักเรา	 เราก็ต้องรักเขาก่อน	 อยากให้เขายิ้มให้เรา 

ต้องยิ้มให้เขาก่อน	 อยากให้เขาช่วยเหลือเราเราต้องช่วยเหลือเขา	 อยากให้เขา 

เข้ามาหาเรา	 เราต้องไปหาเขาก่อน	 นี่คือหลักการที่น�ามาใช้ปฏิบัติในการบริหารงาน	 

มีอะไรปรึกษาพูดคุย	 เดินไปหากัน	 ไม่เข้าใจก็พูดคุยกัน	 ใช้วิธีการนี้มากว่า	 20	 ปี	 

ให้เกียรติคนท�างาน	 มีส่วนร่วมในการน�าเสนอผลงานเวลาที่มีคนมาศึกษาดูงาน 

ที่บริษัท	 รวมทั้งมีการท�าจดหมายชมเชยไปยังครอบครัวของพนักงาน	 และใช้เร่ืองสติ 

และปัญญามาเป็นหลักส�าคัญในการบริหารจนเกิดเป็นนโยบายอีกเร่ือง	 รวมทั้งได้ม ี

การปรับวัฒนธรรมองค์กร	 โดยเพิ่มเรื่องสติและปัญญาเข้ามา	 หรือที่เรียกว่า	 MIO	 

รวมทั้งก่อนที่จะรับคนมาท�างานต้องมีการท�าแบบสอบถามกว่า	 200	ข้อ	 เพื่อทดสอบ 

ทัศนคติและความคิดเชิงบวกก่อนที่จะตัดสินใจจ้างพนักงาน	 เน้นการท�างานเป็นทีม	 

ภายในองค์กรต้องเป็นองค์กรท่ีมีทั้งคนดีและคนเก่ง	 ด้านดีจะต้องมากกว่าความเก่ง	 

รางวลัต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้รบัคอื	การวัดมาตรฐานตนเองในด้านต่าง	ๆ 	เพือ่น�าผลของการด�าเนนิการ 

มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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กิจกรรมส�าคัญที่องค์กรด�าเนินการ  
ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน 

โครงการสร้างปัญญาด้วยสติ (MIO) 
สร้างสุขด้วยสติในองค์กร	 โดยใช้พลังปกติและพลังที่อยู่ข้างในตัวเรา	 ซึ่งสามารถ 

ดึงออกมาจากการฝึกสติ	เริ่มต้นจากการพูดคุยกันระหว่าง	3	ระดับ	ได้แก่	ระดับบริหาร 

หัวหน้างานเพื่อพูดคุยและคิดร่วมกันในการน�าเรื่องนี้มาใช้	ใช้กระบวนการเพื่อร่วมกัน 

ถ่ายทอดลงสูพ่นกังาน	โดยการสือ่สาร	สร้างความเข้าใจให้เหน็ประโยชน์	มกีระบวนการ	 

คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม	 จาก	 3	 กลุ่ม	 เพื่อเป็นทีมวิทยากรภายในส�าหรับอบรม 

บุคลากรในองค์กร	 ทั้ง	 100	 %	 เลือกคนที่คิดบวก	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 ได้แก	่ 

คณะกรรมการจัดการ	 คณะกรรมการสวัสดิการ	 ซึ่งเป็นตัวแทนจากเพื่อนร่วมงานทั้งหมด	 

และกลุม่เทรนเนอร์หรอืกลุม่ท่ีได้รบัการอบรมมาแล้วซึง่เป็นคนทีม่พีืน้ฐานของการสอน	 

และคนทั้งสามกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาคนทั้งองค์กร	 สร้างการพัฒนาจิต 

ให้เป็นวถิขีององค์กรและเป็นวฒันธรรมองค์กร	ท�าให้เกดิการย�า้คิดย�า้ท�าฝึกให้จติอยูก่บัใจ	 

3	 นาที	 เป็นการเรียกสติ	 ท�าทุกวันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	 พร้อมทั้งขยายผลการท�า	 

MIO	ไปยังกลุ่มบริษัทของลูกค้าที่สนใจ	รวมทั้งการเปิดให้บริษัทอื่น	ๆ	เข้าศึกษาดูงาน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา 
เช ่น	 การมอบของให้ผู ้สูงอายุ	 การท�ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือส่วนรวมในชุมชน	 

มอบของให้มลูนธิิกระจกเงา	การส่งเสรมิให้พนักงานร่วมกันบรจิาคโลหติ	การสร้างวนิยั 

ทางการจราจรเพือ่การปฏิบตัตินในการใช้รถใช้ถนนท่ีถกูต้อง	โครงการใจสูใ่จ	รบับริจาค 

สิ่งของจากเพื่อนร่วมงานและส่งต่อยังหน่วยงานการกุศล	 โครงการกดไลค์	 กดแชร์	 

คลิปท�าความดีของเพื่อนร่วมงาน	 โครงการเราคือผู้ให้	 ออมบุญจากมือบน	 ส่งน�้าใจ 

สู่ผู้ด้อยโอกาส	และกล่องสานฝัน	แบ่งปันน�้าใจ	โครงการเสียงตามสาย	เสียงคุณธรรม	 

เสียงความดี	 โครงการมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 ในการรับรองมาตรฐาน 

การคอรัปชั่น	 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 ให้กับเพื่อนร่วมงาน	 ของบริษัท	 ชัยบูรณ์	 

บราเดอร์ส	ซึ่งก็ยังมีอีกหลากหลายโครงการตามแต่ความสนใจของพนักงาน	ที่ร่วมกัน 

คิดร่วมกันจัดตั้งเพื่อจัดกิจกรรมดี	ๆ	ร่วมกัน	

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงาน 

เมือ่มกีารบรหิารงานแบบให้เกยีรตกินั	เป็นกนัเอง	และมีการยกย่อง	ชืน่ชม	เน้นการท�างาน 

เป็นทีม	 แบบเพื่อนร่วมงาน	 มากกว่าการเป็นผู ้บังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชา	 

ท�าให้พนกังานมคีวามภาคภูมิใจและมีความรกัต่อผูบ้รหิารและองค์กรมากขึน้ซึง่บ่มเพาะ 

แนวทางการบริหารมาอย่างต่อเนื่อง	มากกว่า	20	ปี	ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม	และวิธีการ 

ท�างานใหม่	 ๆ	 กิจกรรมและงานในองค์กร	 จึงเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	 มีคนดี	 

มีคนเก่ง	 จึงท�าให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู	 ในด้านต่าง	 ๆ	 กว่า	 100	 รางวัล	 ซ่ึงเป็น 

ผลพลอยได้จากการบรหิารงาน	และรางวัลท่ีมีความภาคภมิูใจ	ได้แก่	รางวลัองค์กรโปร่งใส 

ที่ รับจาก	 ป.ป.ช.	 รางวัลจรรยาบรรณดีเด ่นทางธุรกิจ	 รับจากสภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทย	 และที่ภาคภูมิใจมากคือ	 เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

ที่ได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี	 จากนั้นก็เป็นรางวัลองค์กรต้นแบบ	 สีขาว	 

และรางวัลการบริหารที่มีคุณภาพอีกหลายรางวัลด้วยกัน
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บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก

เทคนิคของการบริหารงาน	 คือ	 การลงมือท�าหากลงมือท�าสิ่งใด	 ย่อมไม่มีอะไรยาก	 

และการขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณธรรมเต็มรูปแบบองค์กร	 คือ	 ใช้หลักจากล่างขึ้นบน	 

ประมาณ	 ร้อยละ	 80	 และ	 ใช้หลักจากบนลงล่าง	 ประมาณ	 ร้อยละ	 20	 เน้นบริหาร 

ใช้หลกั	4	ร่วม	ในการบรหิารงาน	ร่วมคดิ	ท�าอะไรกต็ามจะ	ขอความคดิเหน็ของพนกังาน 

และผู้บริหาร	จากนั้นร่วมท�าร่วมรักษา	และร่วมพัฒนา	ใช้	3	ชอบ	ได้แก่	ความมั่นคง	 

ความปลอดภัย	 ใจสุขในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน	 โดยการท�าความเข้าใจ 

ในการท�างานบนฐานของคุณภาพ	 การสร้างคนดี	 และสร้างคนเก่ง	 ส�าคัญที่สุดคือ	 

การท�างานเป็นทีม	 การช่วยเหลือกัน	 บริษัทจึงอยู่รอดและมีความม่ันคงอย่างทุกวันนี้ 

ได้ต้องแบ่งปัน	และให้คืนกลับสู่สังคม	หากสังคมอยู่ได้	ประเทศชาติก็อยู่ได้	องค์กรเรา 

ก็อยู่ได้เช่นกัน
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บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ�ากัด

สู่การเป็นผู้น�าอุตสาหกรรม
เพ่ือการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
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ZUELLIG PHARMA

ผู ้น�าทางด้านการจัดจ�าหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย	 

ด�าเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2492	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการมุ่งเน้นการบริการ 

ที่มีความหลากหลายและมีการน�านวัตกรรม	 เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสและประโยชน ์

ให้กับคู่ค้า	 มีการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบกลุ่มบริษัทโดยมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่ 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	

นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2465	เป็นต้นมา	บริษัท	ซิลลิคฟาร์มา	จ�ากัด	ได้เป็นผู้ให้บริการชั้นน�า 

ของตลาดการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย	มีการน�านวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้	และมีการ 

ให้การบรกิารอันหลากหลาย	เข้าถงึกลุม่ลกูค้าด้านสุขภาพอย่างเตม็รปูแบบ	นอกจากนี้	 

บริษัทฯ	 มีการก�าหนดเป้าหมายของการให้บริการท่ีชัดเจน	 เพื่อมุ ่งตอบสนองต่อ 

ความต้องการของบรษิทัลกูค้าตัง้แต่บรกิารกระจายสนิค้า	เช่น	ยา	อปุกรณ์ทางการแพทย์	 

และวัสดุการทดลองทางคลินิก	 บริการดูแลด้านการขายและการตลาด	 จนถึงการให ้

บริการครบวงจรไปยงัร้านค้าปลกีอกีด้วย	บรษัิทฯ	มีเครอืข่ายและสิง่อ�านวยความสะดวก 

ใน	 13	 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย	 ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานท่ีตั้งและให้บริการ	 

ซ่ึงครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาล	 ร้านขายยา	 และคลินิก	 กว่า	 290,000	 แห่ง	 

ทั่วโลก	 และน�าเสนอทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพ	 ด้วยความเข้าใจในตลาดท่ีชัดเจน 

ทั้งด้านเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าจึงท�าให้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและพัฒนา 

องค์กรสู่มาตรฐานที่ดีที่สุดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

“	บรษิทัฯ	ของเราเติบโตจากการยดึมัน่ในจริยธรรมและความถกูต้อง	

ของพนักงาน	บทบาทส�าคัญของเราในห่วงโซ่อุปสงค์ด้านการแพทย์	

และการดูแลสขุภาพท�าให้เราต้องรักษาจริยธรรมและมาตรฐานสงูสดุ	

ในทุก	ๆ	ด้านของธุรกิจ	”
[	John	Davison,	ประธานบริษัท	]
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คุณธรรมที่ต้องระเบิดออกจากข้างในของพนักงาน  
คือ หัวใจของวัฒนธรรมองค์กร

ZUELLIG	PHARMA	ได้ประกาศจุดยืนด้านคุณธรรมอย่างชัดเจนโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

ของพนกังานอย่างมคีณุธรรมมุง่เน้นความถกูต้อง	(Integrity)	และความไว้วางใจ	(Trust)	 

คุณธรรม	 2	 ประการนับว่าเป็นฐานราก	 เพื่อน�าไปสู่การผลักดันศักยภาพให้เกิดข้ึน 

ในด้านอื่น	 ๆ	 ตามมา	 ได้แก่	 ด้านความร่วมมือร่วมใจ	 ด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ	 

ด้านนวัตกรรม	และการเติบโตส่วนบุคคล

ความร่วมมือ
(ร่วมมือร่วมใจ)

นวัตกรรม
(ใฝ่คิดสร้างสรรค์)

ความมุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศ
(มุ่งมั่นเป็นเลิศ)

การเติบโต
ส่วนบุคคล

(เกิดการเรียนรู้)

ความถูกต้องและความไว้วางใจ
(ผู้มีคุณธรรม)
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“ เรื่องความถูกต้องท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม	 ถือเป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับ	

พวกเราทกุคน	จะเรยีกได้ว่า	เป็น	KPI	ทีจ่ะต้องปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัเลย	

กว่็าได้	มนัผูกโยงไปกบัเรือ่งอืน่	ๆ 	ยกตัวอย่างเช่น	หากพวกเราท�าเป้าหมาย	

ของบรษิทัเกินเป้าหมายในปีนัน้	ๆ 	ต่อให้มากกว่า	100	เปอร์เซน็ต์ขึน้ไป	

กต็าม	ถ้าหากว่าในปีน้ัน	มกีรณกีารละเมิดหรอืประพฤตผิดิในคณุธรรม	

ไม่ว่าพนักงานคนใดก็ตาม	 บริษัทฯ	 จะปรับค่าส่วนเกินทั้งหมดให	้

เหลือเพียง	 100	 เท่านั้น	 ซึ่งทุกคนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันกับ	

สิ่งที่จะตามมา	เช่น	เรื่องโบนัส	และค่าตอบแทนที่พึงจะได้ก็จะหายไป		

และผู้ที่กระท�าผิดก็ไม่สมควรที่จะท�างานกับบริษัทฯ	อีกต่อไป	สิ่งที่เล่า	

ให้ฟังเพื่อแสดงว่า	บริษัทฯ	ซีเรียสกับเรื่องนี้มาก	ๆ	ครับ ”
[	คุณจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	:		

Vice	President	Human	Resources	&	Administration	]
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“	จากรากฐานท่ีเราเชือ่มัน่ว่า	การยดึมัน่ในความถกูต้อง	ความซือ่สตัย์		

ตลอดจนความไว้วางใจ	 สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงการก�าหนดไว้เพื่อ	

การสื่อสารในองค์กร	 แต่เราน�าไปปฏิบัติจริงทั้งองค์กร	 ตั้งแต่เริ่มรับ	

พนักงานเข้ามาท�างาน	 เรามีระบบการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรท่ีเรา	

ก�าหนดขึ้น	 ซึ่งพนักงานจะต้องเข้าไปเรียนรู้และสอบวัดองค์ความรู	้

ให้ผ่านในระยะเวลาที่ก�าหนด	 เพื่อท�าความเข้าใจและให้ค�าม่ันว่า		

เราจะด�าเนินการอย่างเคร่งครัดในมาตรฐานเดียวกันที่บริษัทฯ	 แม่	

ได้ก�าหนดมา	 ซึ่งพนักงานทุกคนในทุกประเทศต้องท�าแบบเดียวกัน		

คือ	 เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง	 และทดสอบให้ผ่านเกณฑ	์

ด้านจริยธรรมที่บริษัทได้ก�าหนดขึ้น	” 

[	สุรัชวดี	ไกรสร	:	Training	Manager	]

ต้นแบบอุตสาหกรรมสุขภาพ 
กับการสร้างตนแบบคนรักสุขภาพในองค์กร

จากจุดแข็งของการวางรากฐานด้านคุณธรรมอันน�าไปสู่การปฏิบัติตนและแสดงออก 

เชิงพฤติกรรมของพนักงานเชิงประจักษ์	 บริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 

การตระหนักตนด้านการเป็นผู้น�าด้านสุขภาพของพนักงานโดยจัดให้มีการเลือกเป็น 

สมาชิกชมรมที่ตนเองสนใจเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม	 และสร้างเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู ้

และแบ่งปัน	(Knowledge	Sharing)	อย่างต่อเนือ่ง	มกีจิกรรมรณรงค์เพือ่การอยูร่่วมกนั 

และเข้าใจความหลากหลายภายในองค์กร	 (Diversity	 Awareness)	 นอกจากนี้	 

ยังด�าเนินกิจกรรมแบ่งปันสู่สังคมภายนอกอย่างมากมาย	 เช่น	 การปลูกป่าชายเลน	 

กิจกรรมอาสาพัฒนาสนามเด็กเล่น	 เลี้ยงอาหารผู้พิการที่บ้านบางประกง	 รวมถึง	 

การร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยอีกด้วย
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เป็นผู้น�าด้านสุขภาพที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพ 
สู่เยาวชนในชุมชน

จากภาพลักษณ์ของการเป็นผู้น�าด้านการบริการในอุตสาหกรรมเก่ียวข้องกับสุขภาพ 

และเวชภัณฑ์	 บริษัทฯ	 ได้เสริมศักยภาพให้กับพนักงานได้แสดงบทบาทของการเป็น 

ตวัอย่างทีด่ทีัง้ภายใน	คอืการมวีนิยัในการดแูลสขุภาพ	และภายนอกองค์กร	โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งกิจกรรมที่ส่งต่อ	 และสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนในเขตชุมชน 

และโรงเรียนรอบ	 ๆ	 โรงงาน	 ได้แก่	 กิจกรรมฝึกสอน	 ให้ความรู้ทักษะในการเล่นกีฬา 

แก่น้อง	ๆ	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเกือบสิบปี	นับว่าเป็นการเปิดพื้นที่ 

ของบริษัทให้เกิดการศึกษา	 และมีสุขภาพท่ีดี	 และมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ของบริษัท
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ความส�าเร็จในด้านการน�าคุณธรรม 
มาสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

ZUELLIG PHARMA เชือ่ม่ันในหลกัจรรยาบรรณการประกอบธรุกจิในระดบัสากล	 

จึงสามารถสร้างรูปธรรมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ	 กล่าวคือ	 นโยบาย	 การบริหารจัดการ 

ภายในองค์กร	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการด้านการเงินการคลัง	 

การขนส่งเป็นต้น	 รวมถึงความซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ	 และสิ่งที่ส�าคัญ 

คอื	ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานของภาครฐั	ซึง่ในแต่ละประเทศมกีฎหมายและข้อบงัคบั 

ในการด�าเนินธุรกิจท่ีมีความแตกต่างกัน	 แต่ท้ังนี้	 เม่ือริเร่ิมจากการให้ความส�าคัญ 

กับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นอันดับแรก	 จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า	 

ความเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเป็นสิ่งที่แยกส่วนจากจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ	 

ถือปฏิบัติอย ่างเคร ่งครัดตลอดเวลาในการด�าเนินธุรกิจ	 และองคาพยพของ	 

ZUELLIG	 PHARMA	 ต่างก็พร้อมที่จะน�าไปปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นต้นแบบ 

ด้านบุคลากรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในคุณธรรมเช่นกัน
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โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทารา 
มาริส รีสอร์ท จอมเทียน

ใส่ใจต่อความรับผิดชอบสังคม
ทุ่มเทกับงานบริการ
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โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน  
แบรนด์เซ็นทรา 

เป็นโรงแรมแนวอินเทรนด์ผสมผสานให้บริการโรงแรมและรีสอร์ท	 ราคาย่อมเยาว์	 

เป็นหนึ่งในหกแบรนด์ภายใต้เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท	 ทุ่มเทกับการบริการที่ดีเลิศ	 

ในฐานะที่เป็นบริษัทบริหารและการจัดการโรงแรมสัญชาติไทยจึงให้ความส�าคัญกับ 

การต้อนรับแบบไทยที่อบอุ่น	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	มาริส	รีสอร์ท	จอมเทียน	 

เปิดบริการปลายเดือนมกราคม	พ.ศ.	 2559	 ที่พักสุดชิค	 ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	 ขับรถ 

เพียงสองชั่วโมง	รีสอร์ทตกแต่งสวยงาม	ปลอดโปร่ง	โล่ง	สบายตา	ดีไซน์เก๋ไก๋ทันสมัย 

เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คโอเอซีสแห่งใหม่ของหาดจอมเทียน	 ภายในห้องพัก 

และภายนอก	ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์น	อีกทั้งบริเวณโดยรอบปกคลุมด้วย 

ต้นไม้นานาชนิด	ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย	เหมาะกับการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัว

“เรามุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืนอย่างสมดุล	 ในทุกองค์กร 

ภายใต้เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท	 และมุ่งม่ันท่ีจะบูรณาการการปฏิบัติที่ยั่งยืน 

ตลอดการด�าเนินงานของโรงแรมและรีสอร์ทของเราในขณะที่ให้บริการที่ยอดเยี่ยม 

ส�าหรับแขกของเรา”	คือ	พันธกิจขององค์กร

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 49



โรงแรมฯ	ให้บริการห้องพักจ�านวน	282	ห้อง	ตกแต่งด้วยสีโทนฟ้าน�้าทะเล	และสีเขียว 

จากธรรมชาติ	มีห้องพักให้เลือกถึง	6	ประเภท	อาทิเช่น	ห้องพักขนาด	35	ตารางเมตร	 

กับ	Centra	Superior	และห้อง	Centra	Premium	ที่เหมาะส�าหรับคู่รัก	มีอ่างอาบน�้า 

และราคาจบัต้องได้ด้วยขนาดห้อง	56	ตารางเมตร	หรอืหากเดนิทางมาพกัทัง้ครอบครวั	 

ขอแนะน�าห้อง	 Family	 Residence	 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าด้วยพื้นที่	 67	 ตารางเมตร	 

และมีเตียงสองชั้นส�าหรับน้อง	 ๆ	 อีกด้วย	 นอกจากน้ียังมีห้องพักพิเศษ	 Suite	 Life	 

Private	Pool	ขนาด	68	ตารางเมตร	ที่มาพร้อมสระว่ายน�้าส่วนตัว	ให้ความรู้สึกอิสระ 

ในวันหยุดพักผ่อนอย่างแท้จริงอีกด้วย	

โรงแรมฯ	 ยังมีห้องประชุมมาริส	 ทั้ง	 3	 ห้อง	 เพิ่งได้รับตราสัญลักษณ์รางวัลมาตรฐาน 

ห้องประชุมจากส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	 (Thailand	 

Convention	&	Exhibition	Bureau	/TCEB)	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2563	ที่ผ่านมา	 

โดยห้องประชุมทั้ง	 3	 ห้องสามารถเปิดผนังกั้นห้องเพื่อท�าเป็นห้องประชุมมาริส	 

บอลรูมได้อีกด้วย	โดยมีความกว้างถึง	375	ตร.ม.	สูง	6	เมตร	สามารถจุคนได้มากที่สุด	 

300	 –	 320	 คน	 พักสบายแล้วแวะมาอิ่มอร่อยกับห้องอาหารรสเลิศ	 ที่	 Mix	 Bistro	 

ที่พร้อมเสิร์ฟทั้งอาหารไทย	 และอาหารนานาชาติ	 หรือจะเลือกนั่งชิลจิบเคร่ืองดื่มที่	 

Reflection	Pool	Bar	สระว่ายน�า้ของรสีอร์ทเป็นระบบเกลอื	ซึง่ประกอบด้วยสระใหญ่ 

แบบลากูน	 สระเด็กที่มีโซนน�้าพุและสไลเดอร์	 รวมถึงฮอบบิทเฮ้าส์ซ่ึงเป็นห้องเด็กเล่น 

ส�าหรับน้อง	ๆ	หนู	ๆ	โดยเฉพาะ

สิ่งที่พลาดไม่ได้หากมาเยือน	 คือ	 สปา	 Cense	 by	 Spa	 Cenvaree	 ที่มีทรีทเม้นท ์

หลากหลายเพื่อการบ�ารุงผิวพรรณและการผ่อนคลาย	 มีทั้งนวดไทย	 นวดอโรมา	 

นวดเท้า	รวมถึงการบริการห้องสตีมและห้องซาวน่าภายในสปาอีกด้วย	ส�าหรับคนที่รัก 

การออกก�าลังกายก็สามารถใช้บริการฟิตเนสซึ่งอยู ่ชั้นบนของโซนสปา	 พบกับ 

ความคุ้มค่าทั้งหมดนี้ด้วยราคามิตรภาพที่มาพร้อมการบริการเกินความคาดหวังได้ที	่ 

โรงแรมเซ็นทารา	บายเซ็นทารามาริส	รีสอร์ท	น้องใหม่ขวัญใจหาดจอมเทียน
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มากกว่ามาตรฐานการบริการลูกค้า  
คือ มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม

โรงแรมฯ	 มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจของเราในระดับสูงของมาตรฐานจริยธรรมสังคมและ 

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในขณะที่ให้การต้อนรับที่ยอดเยี่ยมสัญชาติไทย	 

เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียของเราภายใต้อุดมคติเดียวกันนี้	 และเรามุ่งมั่น 

ทีจ่ะเลอืกผลติผลทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมซึง่จะช่วยให้เราสามารถน�าการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

มาสู่ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา	 นอกจากนี้เรายังมุ่งม่ันที่จะสร้างความมั่นใจใน 

สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัและมีสขุภาพดสี�าหรบัพนกังานของเราอกีด้วย	โดยมโีครงการ 

และกิจกรรมเด่น	หรือกระบวนการเรียนรู้	การสร้างปฏิสัมพันธ์อื่น	ๆ	ที่สะท้อนให้เห็น 

มิติของการส่งเสริมคุณธรรมหลักที่ส�าคัญ	4	ประการ	

ประการที่ 1 พอเพียง โรงแรมฯ	 จัดให้มีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรม 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	Green	Hotel	Award	(G-	Gold)	มาตรฐานโรงแรมสีเขียว	 

ระดับทอง	 ซึ่งเป็นรางวัลท่ีการันตีว่าโรงแรมฯ	 ด�าเนินงานและบริการภายใต้การเป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม,	การพัฒนาบุคลากร	ด�าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	มีการจัดซื้อ 

จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	 การมี 

ส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน	 มีการติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ	 ซ่ึงเป็น 

การน�าเศษอาหาร	 วันละ	 30	 กิโลกรัม	 มาย่อยผ่านเครื่องเพื่อแปรเป็นก๊าซส�าหรับ 

ประกอบอาหาร	และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อน�ามาผสมใช้รดน�้าต้นไม้	
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Green	 Team	 เป็นทีมงานที่ถูกคัดเลือกจากภายในแผนกต่าง	 ๆ	 เพื่อท�างานร่วมกัน 
ในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อม	ลดการใช้พลังงานและน�้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
นอกจากนี้ยังท�าหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียง	 เพื่อเผยแพร่ความรู้และควบคุมในแผนก 
ของตนเอง	ตัวอย่างเช่น	แผนกช่างและแม่บ้าน	ประสานงานกันเพื่อน�าขวดน�้าปริมาณ	 
600	มิลลิลิตร	ใส่ลงไปในโถน�้าชักโครกเพื่อลดการใช้น�้าต่อการกด	1	ครั้ง	นอกจากนั้น 
แผนกต่าง	 ๆ	 จะร่วมกันปิดไฟ	 และอุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลาพักกลางวันและเวลาที่ไม่ได ้
ใช้งาน	 รวมถึงเครื่องปรับอากาศเปิดไว้ที่	 อุณหภูมิ	 25	 องศา	 ทั้งนี้ยังท�าการรณรงค์ 
ให้พนักงานภายในโรงแรม	 ร่วมกันคัดแยกขยะให้ถูกจากต้นทางและยังสามารถน�า 
กล่องลังกระดาษ	ขวดพลาสติกไปขายต่อได้อีกด้วย	

ประการที่ 2 มีวินัย โรงแรมฯ	 มีระบบการเลือกตั้งภายในของโรงแรมฯ	 เพ่ือหา 
คณะกรรมการเข้ามาดูแลความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 
และสวัสดิการของพนักงานทั้งหมด	เช่น	การตรวจสุขภาพประจ�าปี	มีการฝึกอบรมและ 
สร้างความเข้าใจในกฎข้อระเบียบปฏิบัติของโรงแรมฯ	 และต้องผ่านการฝึกอบรม 
ก่อนเข้างาน	 หรือ	 Orientation	 เพื่อเข้าใจองค์กร	 และเป้าหมายไปในทางเดียวกัน	 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติม	 รวมถึงการเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน 
และสร้างวินัย	 เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 เช่น	 หัวหน้า 
พ่อครัวใหญ่	 (Executive	 Chef)	 ให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับพนักงานล้างจาน	 
เพือ่ก้าวหน้าขึน้มาเป็นเชฟ	เพราะเราเชือ่ว่าการส่งเสรมิให้คนมคีวามรูท้ีเ่พิม่ขึน้จะท�าให้ 
คุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้น	
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ประการที่ 3 สุจริต โรงแรมฯ	มีระบบ	Loss	&	Found	Report	เป็นรายงานสิ่งของ 

ทีล่กูค้าลมืเอาไว้ภายในห้องพกัและโรงแรมฯ	เพือ่ท�าการเกบ็เอาไว้	ภายใน	1	เดอืน	ถ้าหาก 

ยังไม่มีการติดต่อจากทางลูกค้า	 ซึ่งโดยปกติแล้วทางแผนกแม่บ้านจะประสานงานกับ 

แผนกบริการส่วนหน้าเพื่อให้ติดต่อลูกค้า	จากฐานข้อมูลตอนเข้าพัก	 เพื่อท�าการจัดส่ง 

ของกลับไปให้ทางลูกค้า	แต่ถ้าไม่มีการตอบรับจากลูกค้า	ทางโรงแรมฯ	จะเก็บของเอาไว ้

เป็นเวลา	1	เดือน	หลงัจากนัน้จะท�าการบรจิาคให้กบัองค์กรต่าง	ๆ 	ต่อไป	นอกจากนีย้งัมี 

การด�าเนินกิจกรรม	Be	a	role	model	จากต้นแบบของผู้จัดการทั่วไป	รวมถึงผู้บริหาร	 

มีการปลูกฝังและฝึกอบรมพนักงานให้มีความสุจริตกับหน้าที่การงาน	 โดยจะเห็นได้ว่า 

มีกรณีที่พนักงานท�าความสะอาดห้องเก็บเงินจ�านวน	100,000	บาท	ส่งคืนลูกค้าที่ลืม 

ไว้ให้ห้องพัก	หรือผู้บริหารเก็บกระเป๋าเงินของลูกค้าได้ในบริเวณทางเดิน	เพื่อส่งคืน
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ประการที ่4 จติอาสา มกีารจัดกจิกรรมด้านการดแูลส่ิงแวดล้อม	เช่น	การเก็บขยะ 

ริมชายหาด	การคดัแยกขยะและน�าไปต่อยอดเพือ่ไม่ให้เกดิมลพษิและน�ากลบัมาใช้ใหม่	 

นอกจากนี	้ยงัมกีจิกรรมด้านศาสนา	วฒันธรรม	ร่วมกบัชมุชนและเทศบาลนาจอมเทยีน	 

ปลูกต้นไม้ร่วมกัน	 แห่เทียน	 แจกขนมในวันเด็ก	 และเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน 

ในวันจักรยานโลก	นอกจากนี้ยังมี	 โครงการ	Centara	Care	ของโรงแรมฯ	 โครงการ 

ขายสบู่	 เพื่อน�าเงินทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก	 พัทยา	 ถวายกฐินสามัคคี	 

ท�าโรงทาน	ในวัดและโรงเรยีนท่ีขาดแคลน	บรจิาคปฏทิินในปีเก่า	ให้กบัมลูนธิคินตาบอด	 

พัทยา	เพื่อท�าสื่อการเรียนการสอน
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จากต้นแบบของการน�ากิจกรรมและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรมา 

ประยุกต์ใช้และออกแบบให้อยูใ่นวิถท่ีีสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ดงัปรากฏ	Centara	 

จึงเป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งคุณธรรมโดยมีการศึกษาดูงานจากเครือข่ายภายนอกที่ให ้

ความสนใจและนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าชื่นชม
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สร้างผลงาน สร้างทีม สร้างสุข
สู่การเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร

3 สร้าง

บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด
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มุ่งมั่นเติบโตด้วยการเชื่อมโลกด้วยเทคโนโลยี

Cypress	 เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 ให้กับลูกค้าในหลาย	 ๆ	 ด้านที่เป็น 

ผู้น�าธุรกิจในโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ตลาดเป้าหมายของ	Cypress	คอื	การเตบิโตรวดเรว็ยิง่กว่าอตุสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอร์ 

ทั้งหมด	 รวมถึงส่วนตลาดของนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 ท้ังตลาดยานยนต์	 อุตสาหกรรม	 

ระบบอัตโนมัติและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	 ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	 และอุปกรณ์ 

อเิล็กทรอนกิส์ส�าหรับผูบ้รโิภค	ด้วยความร่วมมอืกบั	element14	ให้พร้อมบรกิารลูกค้า 

ด้วยพอร์ตฟอลิโอของโซลูชันระดับผู้น�าในตลาด	 ไม่ว่าจะเป็น	MCU,	 SoC	 ไร้สาย,	 

หน่วยความจ�า,	 IC	 อะนาล็อก	 และตัวควบคุม	 USB	 เทคโนโลยีไร้สายอันล�้าหน้าที่สุด 

ของเราช่วยให้เราอยู่ในต�าแหน่งที่ไม่มีใครเทียบในด้าน	Internet	of	Things	ที่เติบโต 

อย่างรวดเร็วซึ่งท�าให้เราสามารถฉีกตลาดเดิมตลาดเป้าหมายของ	Cypress	 เติบโต 

รวดเร็วยิ่งกว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด	 รวมถึงส่วนตลาดของนวัตกรรม 

ต่าง	ๆ	ทั้งตลาดยานยนต์	อุตสาหกรรม	ระบบอัตโนมัติและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	 

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริโภค	
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3 พลัง สู่รากฐานความเติบโตของธุรกิจ 
ตามแนวทางคุณธรรม

คุณสายัญ	 สวนยา	Managing	 Director	 ได้ให้ความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริม 

นโยบายที่สนับสนุนให้เกิดคุณธรรมในองค์กร	อย่างน่าสนใจ

“ ผมมองว่า	Cypress	ให้ความส�าคัญในการค้นหาคนทีใ่ช่ส�าหรบัเรา		

คือ	 เราเลือกคนที่มีความรู้	 ความซื่อสัตย์	 และมีคนที่มีทัศนคติที่ด	ี

มาท�างาน	 เม่ือเรารับคนเข้ามาแล้วเราก็สนับสนุนให้คนของเราม	ี

ทศันคตทิีด่	ีโดยเฉพาะอย่างย่ิง	ความมวิีนัย	พอมาถึงจดุหนึง่	คณุธรรม	

ที่ลึก	 ๆ	 เข้าไปในจิตใจ	 ไม่อาจจะสร้างได้ในวันสองวัน	 ผมตกผลึก		

บางอย่างว่า	สิ่งดี	ๆ	ที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่า	คุณธรรมนั้น	มันอยู่ที่คน		

แต่ในกระบวนการท�างานที่มุ่งกับคนนั้น	 มันอาจจะพูดง่าย	 แต่หาก	

จะริเริ่ม	เราจะต้องเริ่มด้วยความเป็นทีม	ซึ่งในความเป็นทีม	จะต้อง	

กระจายไปสูค่วามหลากหลายและสร้างความร่วมมอื	ซึง่เรามัน่ใจว่า		

กิจกรรมสร้างสุข	(Happy	Workplace	ที่ก�าลังด�าเนินการมาอย่าง	

ต่อเนื่อง	มีความสอดคล้องระหว่างภาพความเป็นธุรกิจกับความเป็น	

คุณธรรม	 แต่บางทีอาจจะต้องสร้างความเข้าใจใหม่	 เช่น	 เมื่อเวลา	

เศรษฐกจิไม่เอือ้อ�านวยด้านการสร้างความสขุ	แต่มไิด้หมายความว่า	

ไม่มีคุณธรรม	 ยกตัวอย่างเช่น	 บริษัทให้ความส�าคัญกับด้านการเงิน		

ก�าไร	 เมื่อผลผลิตของเราลดลง	 เราก็อาจจะต้องปรับท่าทีและวาง	

รากฐานสร้างภูมิคุ ้มกัน	 เช่น	 การด�าเนินกิจกรรมและวิถีชีวิต	

ตามหลักปรัชชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นต้น	 ซึ่งพวกเราก็เริ่มมอง	

และท�าควบคู่กันมา	เพื่อสร้างความเข้าใจ ”
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เป้าหมายปี	 พ.ศ.	 2563	 บริษัทฯ	 วางแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 

ผ่านกระบวนคิดภายใต้	โมเดล	3	สร้าง	ประกอบไปด้วย

•	 สร้างผลงาน	 คือ	 การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ให้ได้ 

มาตรฐานและได้คุณภาพระดับสากลสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้

•	 สร้างทีม	 สร้างสุข	 คือ	 การมีทีมงานที่ยอดเยี่ยมในการต่อยอดองค์ความรู้ 

และสานพลงัความร่วมมอืเพือ่ขบัเคลือ่นพนัธกิจและวสิยัทศัน์ในทกุ	ๆ 	ด้าน 

สู่เป้าหมายขององค์กรอย่างมีความสุขในทุกมิติ

•	 สู่สร้างการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร	 คือ	 หล่อหลอมให้คนของบริษัทฯ	 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันที่ดีต่อชุมชน
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รูปธรรม	 ที่โดดเด่น	 อันเป็นอัตลักษณ์ของ	 Cypress	 คือ	 การบริหารทรัพยากร 

ที่เอื้ออ�านวยความสะดวกให้กับพนักงานให้สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน 

ร่วมกัน	 และต่อองค์กร	 เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

มีการเตมิเตม็และเสรมิพลงัองค์ความรูจ้ากภายในสูภ่ายนอกผ่านกจิกรรมของพนกังาน	 

เช่น	การฝึกทกัษะด้านภาษาและคอมพวิเตอร์ให้กับชมุชนบรเิวณโดยรอบ	การเปิดให้ใช้ 

ห้องประชุมเพื่อด�าเนินกิจกรรมของชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 และมีห้องสมุดบริการ 

ส�าหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบอีกด้วย
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สุขภาพที่ดี คือ ปัจจัยส�าคัญของการท�างานที่ดี

บริษัทฯ	 ได้จัดพื้นที่ส�าหรับการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรให้แก่พนักงานได้ฝึกวินัย 

ทางสุขภาพเพื่อเป็นต้นแบบของผู้น�าทางกาย	 นอกจากนี้	 ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬา 

ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีและสร้างความเป็นเลิศในทีม	 มีการท�างานประสาน 

ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการฯ	 และทีมท�างานด้านความสุขในองค์กร	 

การจดัให้มกีารบริการเครือ่งออกก�าลงักายให้กบับคุลากร	นบัเป็นการลงทนุทางสขุภาพ 

ที่สามารถจับต้องได้และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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พลังจิตอาสา Cypress คิดได้ ลงมือท�า

จากจุดเล็ก	ๆ	ของความไม่สะดวกในการใช้ถนนทางเดินเท้า	(ฟุตบาท)	น�าไปสู่การคิด 

และวางแผนร่วมมือกันแก้ไขปัญหา	 น�ามาซึ่งความเบิกบานใจในการท�าดีเพื่อส่วนรวม 

ของชาว	Cypress	คือ	กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจคืนถนนใหม่ด้วยใจอาสา	เป็นการร่วมมือ 

กับเทศบาลและกรมทางหลวง	 ในการซ่อมแซมผิวถนนโดยพนักงานของบริษัทฯ	 

และหลายคนได้กล่าวถึงกิจกรรมนี้อย่างตื้นตันว่า	

“ จริง	ๆ		แล้ว	พวกเราท�ากิจกรรมจิตอาสา	มีอยู่ด้วยกันในพื้นที่	3	ระยะ	

คอื	ใกล้	กลาง	(ประมาณ	30	กโิลเมตรจากบรษิทั)	และไกล	แต่บทเรยีน	

ของการออกมารวมพลกันเพ่ือซ่อมถนนหน้าบริษัท	 สะท้อนให้เห็นว่า	

จิตอาสาสามารถเร่ิมได้ท่ีประตูบ้าน	 หรือ	 หน้าบริษัทของเราเลย		

การร่วมมอืกนัในการดแูลบรษิทั	และให้ความสะดวกต่อผูท่ี้ผ่านไปมาได้รบั	

ความปลอดภัย	 จึงเป็นสิ่งท่ีพวกเราภูมิใจ	 ส่วนกิจกรรมทางไกล		

เช่น	งานอาสาข้างนอก	ไปทาสโีรงเรยีน	และพัฒนาชนบทกท็�าเช่นเดยีวกนั ”
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นอกจาการมุ่งมั่นจิตอาสาของพนักงาน	 ยังพบว่า	 บริษัทฯ	 ได้ส่งต่อแนวทางและ 

สนับสนุนกิจกรรมและโครงการไปยังนักศึกษาที่มาฝึกงาน	 โดยก�าหนดให้นักศึกษา 

พัฒนาโครงการที่จะท�าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	 โดยบริษัทท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง	 

ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการเติมเต็มทักษะความเป็นผู้ให ้

หรือทักษะชีวิตให้กับน้องนักศึกษาที่มีโอกาสมาท�างานที่	 Cypress	 ซ่ึงเป็นการสร้าง 

ประสบการณ์ที่ดีและขยายผลผ่านตัวบุคคลและกิจกรรมที่ร่วมกันท�าระหว่างนักศึกษา 

และบริษัทฯ
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บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

และ คุณธรรมที่ยั่งยืน
นวัตกรรม คุณภาพ 
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นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ	ในปี	พ.ศ.	2531	บริษัท	เดลต้า	อีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	 

จ�ากดั	(มหาชน)	เตบิโตขึน้อย่างม่ันคงและแขง็แรงอย่างต่อเนือ่งเสมอมา	จวบจนปัจจบุนั 

เดลต้าประเทศไทยก้าวสู่การเป็นส�านักงานใหญ่ในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นศูนย์กลาง 

การผลิตในประเทศอินเดียและเอเชียอาคเนย์	เราคือผู้น�าในอุตสาหกรรมการออกแบบ	 

ด�าเนินการผลิต	 และให้บริการ	 (DMS)	 ในธุรกิจโซลูชั่นส์ส�าหรับการจัดการพลังงาน	 

และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 อาทิ	 พัดลมระบายความร้อน	 อีเอ็มไอ	 ฟิลเตอร์	 

และโซลินอยด์	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการพลังงานของเราประกอบด้วย	 

เพาเวอร์ซิสเต็มส�าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ยานยนต์	 งานโทรคมนาคม	 

ระบบงานอุตสาหกรรม	 ระบบส�านักงานอัตโนมัติ	 อุตสาหกรรมการแพทย์	 รวมถึง	 

เครื่องอัดประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า	 ดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์	 และอะแดปเตอร์	 

ทั้งนี้	 เดลต้าประเทศไทยยังเติบโตในธุรกิจโซลูชั่นส์ระบบอัตโนมัติส�าหรับงาน 

อุตสาหกรรม	 โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับระบบศูนย์ข้อมูล	 และการจัดการพลังงาน	 

ในระดับภูมิภาคได้อย่างแข็งแกร่ง

บริษัทฯ	 มุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	 ทั้งนี	้ 

กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ	จะยึดถือนโยบายความรับผิดชอบต่อ 

สังคมนี้เป็นแนวทางให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต	 โปร่งใส	 รับผิดชอบ	 

เคารพต่อหลักสิทธิมมนุษยชน	 และปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มกล่าวคือ	 

พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	ซัพพลายเออร์	ตลอดจนชุมชน	อย่างเป็นธรรม
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ปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะทีบ่รษิทัฯ	เปรยีบเสมือนพลเมืองโลกอกีหน่วยหนึง่	การสนบัสนนุมาตรฐานสากล 

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ	ปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights	 หรือ	 UDHR)	 

ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแนวปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้ามชาติและนโยบายทางสงัคม	(International	Labor	Office	Tripartite	Declaration	 

of	 Principles	 concerning	Multinational	 Enterprises	 and	 Social	 Policy)	 

และกรอบการรายงานสากล	(Global	Reporting	Initiative	หรือ	GRI)	เป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่บริษัทฯ	ให้ค�ามั่นว่าจะด�าเนินการดังนี้

•	 ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและให้มีสุขภาวะท่ีดี	 เพื่อให้ 

พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพโดยดูแลค่าตอบแทน 

และสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างสมเหตุสมผล

•	 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

•	 ส่งเสรมิอดุมการณ์และแนวปฏิบตัด้ิานความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างทัว่ถึง 

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน	พร้อมร่วมกันสร้างผลการด�าเนินการที่ดีขึ้นพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยในการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 

ตลอดจนด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานการจัดการ	และแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

•	 ลงทุนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา	 ส่งเสริมการมีสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมถึงอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้า 

ทั้งในด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมวลมนุษย์	 พัฒนาการด้านสังคม 

และเศรษฐกิจ	รวมถึงการพัฒนาโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

•	 คณะผู้บริหารทุกคนจะให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ด�าเนินตามนโยบายนี้
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วัฒนธรรมเข้มแข็ง คุณธรรม ยั่งยืน  
“กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือธุรกิจที่ยั่งยืน”

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการวางรากฐานของการพัฒนาองค์กร	 โดยมุ ่งมั่น 

ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรม	 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้นเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน	ทั้งนี้	ชาว	Delta	ได้ยึดหลักของการปฏิบัติ 

และพัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายดังกล่าวด้วยองค์ประกอบของแนวทางการพัฒนา 

ที่มุ่งเน้นใน	5	ด้าน	ดังนี้

 1.	 นวัตกรรม	Innovation	สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความส�าเร็จ

 2.	 คุณภาพ	Quality	 น�าเสนอผลงานที่ดีเยี่ยม	 พร้อมมุ่งม่ันปรับปรุงคุณภาพ 

ไม่หยุดยั้ง

 3.	 ความฉับไว	Agility	มุ่งสรรหาโอกาสใหม่	ๆ	อยู่เสมอ

 4.	 ความร่วมมือ	 Teamwork	 เสริมความแข็งแกร่งด้วยพลังของเครือข่าย	 

เพื่อความส�าเร็จร่วมกัน

 5.	 ความพงึพอใจของลกูค้า	Customer	Satisfaction	คาดการณ์และตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าให้เหนือกว่า	ความคาดหมาย
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การยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งท�าให้เกิดการหล่อหลอม 

คณุธรรมต้นแบบด้านคณุธรรมท่ีมคีณุค่าต่อองค์กร	บรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองเป็นองค์กร 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 (CAC)	 โดยร่วมกับบริษัทเอกชนช้ันน�าของไทยเพื่อก�าหนด 

นโยบายและวางแนวปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัคอรร์รปัชัน่	ซึง่จะช่วยสร้างระบบนเิวศทางธรุกจิ 

อย่างมีจริยธรรมและโปร่งใสซึ่งบริษัทสามารถน�ามาตรฐานการด�าเนินงานมาใช้ปฏิบัต ิ

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

จิตอาสา และกิจกรรม เกื้อกูลแบ่งปันสู่สังคม

บริษัทฯ	 ได้มีกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจด้านสังคมในรูปแบบของ 

การแบ่งปันทั้งด้านการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีความจ�าเป็น 

ต่อการแก้ไขและบรรเทาความทุกข์ของสาธารณะ	โดยมีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ 	 

ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 สถาบันการศึกษา	 มูลนิธิ	 และชุมชน	 อย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ 

สะท้อนถึงความเอ้ือเฟื้อที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงมิใช่เป็น 

โอกาสของการเตบิโตทางธรุกจิเท่านัน้	แต่เป็นก�าลงัใจและเยยีวยาอกีทัง้เสรมิศกัยภาพ 

ให้ชุมชนสังคมข้ามพ้นกับวิกฤติและปัญหาต่าง	ๆ	ร่วมกันได้อีกด้วย
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เดลต้าบริจาคพัดลม 10,500 เครื่องเพ่ือพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคล 
ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือโควิด-19

เดลต้าบริจาคปฏิทินใช้แล้วท�าหนังสืออักษรเบรลล ์
ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
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ความยั่งยืนในโลกธุรกิจกับการยึดมั่นในหลักคุณธรรม  
คือ ทางรอดแห่งอนาคต

จากประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจท่ีมีผลผลิตทางด้านการวิจัยและการต่อยอด 

นวัตกรรม	บริษัทฯ	 เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์และศักยภาพของการร่วมกันพัฒนา 

ทรัพยากร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการด้านพลังงานที่สะอาดเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมซึ่งจะสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการด�าเนินชีวิตของผู้คนในยุคสมัยใหม่	 

มากไปกว่านั้น	 กระบวนการสร้างนักวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ้ให ้เกิดข้ึนใน 

สถาบนัการศกึษาทีม่คีณุภาพ	เป็นสิง่ท่ีมมีลูค่าต่อการลงทุนเพือ่การสร้างคนทีม่คีณุภาพ 

และมีคุณธรรมสามารถเป็นผู้น�าต่อยอดองค์ความรู้เพื่อปรับใช้ในอนาคต	บริษัทฯ	 

ค�านึงถึงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการวิจัยและ 

ศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ	 และเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบโจทย ์

ความยั่งยืนในโลกอนาคตท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นั้น	 ต้องอาศัยหลักการ 

ของการมีคุณธรรมในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง
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บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จ�ากัด

ห่วงใยและแบ่งปัน
สุขแท้ด้วยความเข้าใจ
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รู้จักกับตะล่อมสินพลาสติก

บริษัท	ตะล่อมสินพลาสติก	จ�ากัด	ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	เป็นตัวแทน 

จ�าหน่ายวัตถุดิบเก่ียวกับพลาสติกและปิโตรเคมีให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	รวมไปถึง 

อตุสาหกรรมชิน้ส่วนรถยนต์	ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี	6	มีนาคม	พ.ศ.	2517	ด้วยทนุจดทะเบยีน	 

80	 ล้านบาท	 ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีมุ่งม่ันให้บริการลูกค้าด้วยความใกล้ชิด 

เหมือนครอบครัวเดียวกัน	 จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า	 40	 ปี	 บริษัท 

มคีวามพร้อมด้านบคุลากร	ระบบจดัการคลงัสนิค้า	การจดัการขนส่ง	และกระจายสนิค้า	 

รวมไปถึงข้อมูลเชิงเทคนิค	 พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ	 และก้าวไปกับลูกค้า 

ในการพัฒนาธุรกิจด้วยความยั่งยืน	 อีกทั้งผู้บริหารให้ความส�าคัญการพัฒนาองค์กร 

ให้ก้าวไปข้างหน้าควบคู่กับการให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานในการ 

ร่วมกันน�าพาองค์กรให้ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน	

แนวทางและนโยบายการบริหารองค์กรสู่ความสุขที่ยั่งยืน

บริษัท	 ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอดมา	 เนื่องจากความมุ่งมั่น	 

อดทน	 และการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว	 

สิง่ส�าคญัในการด�าเนนิธุรกจิของ	บรษิทั	ตะล่อมสนิพลาสตกิ	จ�ากดั	คอืเรือ่งการดแูลคน 

ให้มีคุณภาพ	ดังค�ากล่าวของผู้บริหาร	กล่าวไว้ว่า	

“  การที่จะท�าให้องค์กรอยู่ได้นั้นก็เป็นเร่ืองหน่ึงที่เราต้องดูแล	

แต่ความเป็นอยูแ่ละสขุทกุข์ของพนกังานทกุคนเรากต้็องให้ความส�าคญั	

ยิ่งกว่า”
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ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของผู้บริหารที่ไม่ได้มุ่งแต่สร้างความเติบโตทางธุรกิจ 

เพียงอย่างเดียว	 แต่การจะท�าให้ธุรกิจเติบโตได้นั้นต้องให้ความสนใจเร่ืองของ 

การพัฒนาคนด้วยเช่นกัน	 ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญ	 ในการส่งเสริมให้พนักงาน 

มีความสุข	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ในการบริหารงานนั้นผู้บริหารจึงให้ความใส่ใจกับ 

ลกูน้องทกุคน	มกีารปฎสิมัพนัธ์เชงิบวกแบบถ้อยทีถ้อยอาศยัเสมือนเป็นคนในครอบครวั 

เดียวกัน	เป็นวิถีปฏิบัติขององค์กรต่อเนื่อง

ปี	พ.ศ.	2558	สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทยได้มกีารแนะน�าและเชญิชวน	บรษิทัฯ	 

เข้าร่วมโครงการองค์กรสร้างสุข	 มีการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับแนวคิดและ 

กิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่เหมาะสม	รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานกับเครือข่าย 

องค์กรต่าง	ๆ 	ทีเ่ข้าร่วมโครงการ	ท�าให้เหน็รูปธรรมความส�าคญัของกจิกรรมสร้างสขุจาก 

องค์กรอืน่	ประกอบกับผูบ้รหิารมวีถิชีวีติทีช่อบท�าบญุปฏบัิตธิรรม	จงึแบ่งปันวถิกีารท�า 

ความดี	การแบ่งปันมาสู่วิถีการท�างาน	ถ่ายทอดเรื่องการให้และการแบ่งปันสู่พนักงาน	 

จนเป็นที่มาของการส่งเสริมให้พนักงานใช้หลักธรรมะ	มาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

กระบวนการน�าแนวทาง HAPPY WORKPLACE  
มาสร้างสุขในองค์กร

กระบวนการด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบริษัท	 ได้ประยุกต์แนวทางของ	 

HAPPY	 WORKPLACE	 มาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริม 

ความสขุให้แก่พนกังาน	โดยมเีป้าหมายมุง่เน้นการพฒันาสขุภาวะภายในของคนท�างาน	 

ซ่ึงผู ้บริหารเองได้เป็นต้นแบบของการปฏิบัติท่ีดี	 อีกทั้งยังได้บูรณาการกิจกรรม 

บนฐานการส�านึกต่อสังคมภาพรวมโดยเฉพาะปัญหาที่สังคมไทยและนานาประเทศ 

ก�าลังเผชิญร่วมกันคือปัญหาสิ่งแวดล้อม
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ซึ่งบริษัท	 ตะล่อมสินพลาสติก	 จ�ากัด	 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น	 โดยจุดเด่น 

ของบริษัทได้จัดจ�าหน่ายเม็ดพลาสติกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 สามารถย่อยสลายได้ 

ทางชีวภาพ	 ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงเป็น 

ต้นทุนขององค์กรที่ส�าคัญในการจุดประกายให้กับทีมงานได้ออกแบบกิจกรรมต่าง	 ๆ	 

ทีส่อดคล้องกบันโยบายของผูบ้รหิาร	โดยเฉพาะการสร้างจติส�านกึทีด่ต่ีอตนเองและผูอ้ืน่	 

การมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 และที่ส�าคัญคือการเปิดพื้นที่ 

ให้กับพนักงานทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม	เช่น

•		 กิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้า	 เพื่อมุ่งพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ

พนกังานให้มคีวามพร้อมส�าหรบัการท�างานและการด�าเนนิชีวติตามท�านอง 

คลองธรรม	

•		 โครงการบญุญาธรรม	เป็นการเสรมิสร้างสุขภาวะภายใน	ส่งเสรมิให้พนกังาน 

น�าไปเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับการท�างานในชีวิตประจ�าวัน	

•		 กิจกรรมการระดมทุนเพื่อถวายพระไตรปิฎก	

•		 กิจกรรมการรวมกลุ ่มของพนักงานอาสาท�ากิจกรรมสาธารณะให้กับ	 

เด็กเยาวชน	

•		 กิจกรรมสอนน้องปั้นดิน	 โดยเชิญชวนพนักงานที่มีจิตอาสา	 มาร่วมกันท�า 

กิจกรรมกับเด็ก	 ๆ	 ในชุมชน	 สร้างสัมพันธภาพระหว่างองค์กรกับชุมชน 

และสังคม	
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ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงาน

จากการด�าเนินงานดังกล่าว	 องค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์	 ที่ดีขึ้น 

อย่างชัดเจน	 เนื่องจากได้รับการยกย่องชมเชย	ทั้งจากลูกค้า	 คู่ค้า	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนต่าง	ๆ	ท�าให้ผลประกอบการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	เกิดบรรยากาศในการท�างาน 

ทีอ่บอุน่	มคีวามรกัความเอ้ืออาทรต่อกนั	มีทีมงานท่ีท�างานประสาน	ร่วมกันได้อย่างลงตัว	 

ช่วยพัฒนาทักษะการท�างานเป็นทีม	 และมีแกนน�าท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน 

ในองค์กร	 ตรงนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายในองค์กร 

แห่งนี้

ในส่วนของตัวพนักงานเอง	นอกจากได้ท�าบุญ	ท�ากุศลร่วมกับบริษัทแล้ว	ตนเองก็ถือว่า 

ได้ความสบายใจ	 ความเอิบอิ่มใจท่ีเกิดจากการได้ไปร่วมบุญร่วมกิจกรรมกับบริษัท	 

ได้เห็นถึงความมีจิตอาสาของพนักงานชาวตะล่อมสิน	 สิ่งเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นเองได ้

หากขาดกระบวนการด�าเนินงานท่ีดีเหมาะสมกับบริบทองค์กร	 และมีความมุ่งมั่น 

ที่จะด�าเนินตามนโยบายของผู้บริหาร	 ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมพนักงานให้ท�างาน 

กับองค์กรอย่างมีความสุข	และเป็นคนดีของสังคม

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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บทเรียนการด�าเนินงาน

การพัฒนามาถึงวันนี้ได้เกิดจากความอดทน	การร่วมคิด	ร่วมท�าร่วมสร้าง	ส่งผลให้เกิด 

ความภาคภูมิใจจากทุกฝ่ายท้ังส่วนของฝ่ายบริหาร	 และพนักงานทุกคนในองค์กร	 

จนได้รับโล่รางวัลต่าง	 ๆ	 จากผลการท�าดีอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งมีปัจจัยส�าคัญอย่างแรกคือ	 

ผูบ้ริหารเปิดกว้าง	และปฏบิตัใิห้เป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในองค์กร	รวมถงึการมทีมีงาน 

และสามารถพัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติ	 การที่องค์กรสามารถ 

สร้างทีมได้ในระยะแรก	 ถือว่าเป็นจุดเริ่มส�าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม 

คุณธรรมของคนในองค์กร

การสื่อสารองค์กรอย่างเข้าใจเป็นอีกปัจจัยส�าคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

แบบพี่น้องในองค์กร	 เห็นได้จากกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเป็นฐาน	 

สู ่การสร้างสุข	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ล้วนแล้วให้ความส�าคัญกับการรู ้จักตัวเอง	 ท่าท ี

การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน	 การเป็นอยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย	 ก่อให้เกิด 

ความรัก	ความสามัคคีของคนในองค์กร	จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ส�าคัญขององค์กร

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จ�ากัด

โตโยต้า เมืองนนท์
ขับเคลื่อน คุณธรรม
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บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จ�ากัด 

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี	 พ.ศ.	 2548	 เป็นธุรกิจในกลุ่มของ	 “โตโยต้านนท์กรุ๊ป”	 ด�าเนินธุรกิจ 

เป็นตวัแทนจ�าหน่ายรถยนต์	TOYOTA	และ	อะไหล่	รวมถงึ	การซ่อมบ�ารงุรกัษารถยนต์ 

อย่างครบวงจร	ภายใต้แนวคิด	“สู่การเป็นบริษัทฯ	อันดับ	1	ในใจคุณด้วยการบริการ 

อย่างเหนือระดับ”	ปัจจุบันมีสาขาให้บริการทั้งสิ้น	3	สาขา	ดังนี้

 ส�านักงานใหญ่ติวานนท ์
ตั้งอยู่เลขที่	148	ถ.ติวานนท์	ต.ท่าทราย	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000	 

บนเนื้อที่	4	ไร่	1	งาน	ประกอบธุรกิจ	ดังนี้	

	 1.	 จ�าหน่ายรถยนต์ใหม่	

	 2.	 ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์	

	 3.	 จ�าหน่ายอะไหล่และเคมีภัณฑ์

 สาขาสะพานพระราม 5 
ตั้งอยู่เลขที่	11/11	หมู่	3	ต.บางไผ่	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000	 

บนเนื้อที่	2	ไร่	2	งาน	ประกอบธุรกิจ	ดังนี้

	 1.	 จ�าหน่ายรถยนต์ใหม่	

	 2.	 ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์	

	 3.	 จ�าหน่ายอะไหล่และเคมีภัณฑ์

 สาขาชัยพฤกษ์ 
	 ตั้งอยู่เลขที่	129	ถนนชัยพฤกษ์	ต.คลองพระอุดม	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	 

	 11120	บนเนื้อที่ประมาณ	16	ไร่กว่า	ประกอบธุรกิจดังนี้	

	 1.	 จ�าหน่ายรถยนต์ใหม่	

	 2.		บริการซ่อมรถยนต์	

	 3.		จ�าหน่ายอะไหล่และเคมีภัณฑ์	

	 4.		ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์	

	 5.		ศูนย์บริการซื้อ	ขาย	รถยนต์มือสอง	(บริษัท	โตโยต้าเมืองนนท์ยูสคาร์	จ�ากัด)
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ลกูคา้ตอ้งมากอ่น : กฎทองของการสง่มอบความสุขสู่ลูกคา้

บริษัทฯ	เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน	ด้วยความที่ผู้บริหารและพนักงาน 

ให้ความส�าคัญและรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมถึงการให้ความส�าคัญในการสร้าง 

คุณค่าพนักงาน	 และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องโดยก�าหนด 

วิสัยทัศน์	 พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กรภายใต้กิจกรรมที่หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรม 

การให้บรกิารทีช่าว	TMN	พร้อมใจกนัปฏบิตั	ิ(TMN	10	Golden	Rules	For	Customer	 

Delight)	ดังนี้

 1.	 บริการเป็นเลิศ	 พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศเพื่อบรรลุความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลูกค้า

	2.	 I	Greet	Every	Customer	ผม/ดิฉัน	กล่าวค�าทักทายลูกค้าทุกคน

	3.	 I	am	ready	to	assist	ผม/ดิฉัน	พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

	4.	 I	have	self	–	disciplince	ผม/ดิฉัน	มีวินัยในตนเอง

	5.	 I	am	courteous	at	all	time	ผม/ดิฉัน	มีอัธยาศัยดีตลอดเวลา

	6.	 I	maintain	clean	and	orderly	work	environment	ผม/ดฉินั	รกัษา

ความสะอาดของสถานที่

	7.	 I	provide	equal	service	to	all	Customer	ผม/ดิฉัน	ให้บริการอย่าง

เสมอภาค	

	8.	 I	always	be	patient	ผม/ดิฉัน	อดทนเป็นเลิศ

	9.	 Customer	service	is	our	first	priority	หน้าที่เราคือบริการ

	10.	 Always	say	“Thank	you”	กล่าวค�า	“ขอบคุณ”	ให้ติดปาก

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ทั้ง	10	ข้อคือ	แนวทางการบริหารที่น�าไปสู่การออกแบบในการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	 

อันก่อประโยชน์ต่อองค์กร	ชุมชนและสังคม

ธนาคารความดี | การออมด้วยหัวใจ

บริษัทฯ	 ด�าเนินกิจกรรมที่สื่อถึงภาพลักษณ์ของพนักงานผ่านการระดมความคิดเห็น 

และน�าเสนอกิจกรรมที่ท�าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนผ่านงานจิตอาสา	 ซ่ึงพบว่า	 

จิตอาสา	 คือ	 หัวใจของการให้ท่ีมีคุณค่าและสะท้อนกลับมาสู ่องค์กรที่ทุกคนได้ 

ผลประโยชน์ร่วมกันจากการขับเคลื่อน	นั่นคือ	“ความสุข”

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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“ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	 ส�าหรับผมคือ	 การสร้างวัฒนธรรม	

องค์กรของเรา	 ซึ่งพวกเราท�าอยู่แล้ว	 เราปลูกฝังพนักงานของเราโดย	

มุ่งเน้นให้มีจิตอาสา	จริง	ๆ 	แล้ว	เราเริ่มตั้งแต่การเลือกคนเข้ามาท�างาน	

พนักงานของเราถูกส่งเสริมในเรื่อง	 “การให้”	 ให้กับสังคม	 ให้กับ	

องค์กร	 และชุมชนพื้นที่ที่เราอยู่มาโดยตลอด	 ทุกคนมองว่างานอาสา		

เป็นงานที่มีความสุข	 และรู้สึกสนุก	 บางทีต้องมีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมา	

เพราะว่า	 เมื่อมีงานอาสา	 ทุกคนก็จะไปอาสากันหมด	 ไม่ท�างานกัน		

ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราสัมผัสได้	 ในการวัดผลและการชื่นชม	

ให้ก�าลังใจในช่วง	 5	 ปีมานี้	 เราได้ท�าธนาคารความดี	 มีการแบ่งปัน	

กิจกรรมที่คนของเราไปท�าดีในที่ต่าง	ๆ	เช่น	ช่วยซ่อมรถเสียให้กับคนที่	

เดือดร้อนระหว่างทาง	 หรือเก็บของลูกค้าได้แล้วคืน	 เป็นต้น	 แล้วก็น�า	

กลับมาถ่ายทอดมาเสริมก�าลังใจ	 โดยบริษัทฯ	 ก็ยกย่องให้เกียรติบัตร	

และเชิดชูเกียรติ	 ในแต่ละเดือน	 มันอาจเป็นการท�าภายในองค์กร	

ของเรา	 ทุก	 ๆ	 เดือน	 น้องใหม่ที่เข้ามาท�างานก็จะเห็นเรื่องราวของ	

การท�าความดี	 จิตอาสาของพ่ี	 ๆ	 และสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้คน	

ของเรามีวัฒนธรรมดี	ๆ	แบบนี้ตลอดไปครับ ”
[	วิวัฒน์	หุ่นไธสง	ผู้จัดการแผนกอาวุโส/บุคคลและธุรการ	]	

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งปันสู่สังคม  
โดย โตโยต้า เมืองนนท์

การมีความสุขร่วมกันด้วยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

และสังคม	 เป็นอีกภารกิจที่บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการมาโดยตลอด	 น�าไปสู่การต่อยอด 

ให้เกิดวินัยทางสังคม	และการเอื้อเฟื้อต่อสิ่งแวดล้อม	ได้แก่

 1. โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 

	 กจิกรรมเสรมิสร้างความรูสู้เ่ศรษฐกจิพอเพยีงทีย่ัง่ยนื	กจิกรรมบรจิาคโลหติ	 

การบริจาคสิ่งของท่ีไม่ใช้แล้ว	 และกิจกรรมพื้นที่สีเขียวให้น้องและส่งเสริม 

ความรู้เยาวชนยุกต์ใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด	เป็นต้น	โดยกิจกรรมดังกล่าว 

ให้พนักงานในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมทุกกิจกรรม	 เพื่อเป็นการส่งเสริม 

ให้พนักงานรู้จักให้และรู้จักการเสียสละ

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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 2. กิจกรรม สร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
  ในโรงเรียน 

	 กิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ	เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ 

นโยบายของทาง	บรษิทั	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	ภายใต้แนวคดิ	 

“โครงการ	 โตโยต้า	 ถนนสีขาว	 เพื่อสร้างสังคมคนขับรถดี”	 โดยบริษัทฯ	 

ได้น�าร่อง	กิจกรรมดังกล่าวให้กับเด็กนักเรียนในชั้น	มัธยมศึกษาตอนต้น	 -	 

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 เพื่อร่วมสร้างวินัยและน�้าใจในการใช้รถใช้ถนน	 

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ผลลัพธ์การขับเคลื่อนความสุข

ผลของการด�าเนินกิจกรรมท�าให้พนักงานในองค์กร	 มีความสามัคคี	 รู้จักการเผื่อแผ่ 

สู่สังคมภายนอกองค์กรให้ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน	 โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริม 

คุณธรรมในองค์กร	 รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นมานั้นพนักงานทุกส่วนได้ให้ความร่วมมือ	 

และเข้าร่วมกิจกรรมในทุก	ๆ	กิจกรรมที่จัด	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้มีจ�านวนคนท�าความดี 

ในองค์กรเพ่ิมข้ึนทุกรอบที่มีการจัดอบรมพนักงานใหม่	 เพราะเนื่องจากได้น�าพนักงาน 

เหล่านี้มาเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร	 จากรากฐาน 

และแนวทางของบริษทัแม่อย่าง	บรษิทั	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	ชาวโตโยต้า 

เมืองนนท์	 ได้ออกแบบกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพทีมงานเพื่อเสริมศักยภาพ 

วฒันธรรมขององค์กรท่ีมีรปูธรรมในแบบของตนเอง	เพือ่สร้างคณุภาพด้านการให้บรกิาร 

ต่อลูกค้า	และแบ่งปันอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
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บริษัท ทเีอฟพี อินดสัเตรยีล จ�ากดั

ประดับยนต์ ประดับใจ
TFP

“ ผู้บริหารของพวกเรา	เป็นคนที่ชอบท�าบุญ	และใช้ศาสนามาเป็น

ส่วนหนึง่ในการให้พวกเราพนักงานทกุคนร่วมกจิกรรม	เรามีกจิกรรม

ท�าบุญร่วมกัน	อย่างน้อย	ๆ	ในบริษัททุก	ๆ	เดือน	ๆ	ละ	3	ครั้ง ”
[	วิศรุต	บุญนิยม	:	ผู้จัดการโรงงาน	]
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วิสัยทัศน์องค์กร

•	 สร้างแบรนด์	 TFP	 ให้เป็นที่รู ้จัก 

อย ่างแพร ่หลายทั้ งภายในและ 

ภายนอกประเทศ

•	 TFP	 จะเป็นผู ้น�าในตลาดสินค้า 

ประดับยนต์ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย 

หลากหลาย	และสินค้า	Long	Live	 

ในคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

•	 ตลาด,	ทรัพยากร,	แหล่งผลิต	และ 

องค์ความรู้ในโลก	 TFP	 ต้องเข้าถึง 

รู้แจ้ง
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ประดับยนต์ ประดับใจ

แนวทางการส่งเสริมธุรกจิคุณธรรม	อาจจะเป็นเรือ่งใหม่ในการท�าความเข้าใจเชงิระบบ	 

แต่สิ่งที่	 TFP	 มั่นใจในการหล่อหลอมให้พนักงานด้วยการปฏิบัติตนของผู้น�าสูงสุด 

ขององค์กรสะท้อนให้เห็นว่า	 ศาสนามีบทบาทต่อการบ่มเพาะให้คน	 TFP	 มีส�านึกใน 

คณุความดีและปฏิบตัตินอย่างผูมี้คุณธรรม	โดยมี	อตัลักษณ์ของการท�างานทีส่านสมัพันธ์ 

ระหว่างการยึดกฎระเบียบวินัย	 ปฏิบัติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่	 มีไมตรีเอื้อเฟื้อด้วยการ 

อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปรองดอง	คือ	วิถีของชาว	TFP
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4 ปัจจยัของคุณภาพทีส่ะทอ้นผลลพัธว์า่พนักงานมคุีณธรรม

บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อวัฒนธรรมการท�างาน	โดยยึดหลักการ	4	ด้าน	คือ

1) “ความมีวินัย” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การตรงต่อเวลา	อธิบายความหมาย 

ทีช่ดัเจนในแบบของ	TFP	การตรงต่อเวลา	คอื	การมาก่อนเวลา	ซึง่พนกังาน 

ทกุคนในบริษัทฯ	เข้าใจและถอืปฏิบตัเิน่ืองจากการลดความสูญเสยีเรือ่งเวลา 

จะน�ามาสู่การสร้างผลลัพธ์ในการท�างานที่ดีขึ้น	

2) “ความสุจริต” จากการปลูกฝังค่านิยมและหล่อหลอมวัฒนธรรม 

ของความสจุริตจนเกดิความไว้วางใจ	บรษิทัฯ	มัน่ใจพนกังาน	ไม่มกีารตรวจ 

กระเป๋าเข้าออกเพื่อป้องกันการลักขโมยและความสูญหายของพนักงาน	 

ซึ่งจากประวัติการท�างานที่ผ่านมาท�าให้บริษัทฯ	 มีความมั่นใจในตัวของ 

พนักงานว่า	 เป็นบุคคลท่ีไม่ทุจริตต่อหน้าที่	 ไม่เพียงเท่านี้ยังได้ส่งเสริมให ้

เกิดการมจีติส�านกึรกัในตวับรษิทัเสมือนบ้านหลงัทีส่องของพนกังานอกีด้วย

3) “จิตอาสา” พนักงานมีใจอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรม	 เนื่องจากทาง 

บริษัทฯ	 มีกิจกรรมด ้านการท�าบุญทางพระพุทธศาสนาบ ่อยครั้ ง	 

และสอดแทรกข้อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับบาปบุญส่งผลให้พนักงานที่เข้ามา 

ท�ากิจกรรมด้านอาสามีความรู้สึกสุขใจและภาคภูมิใจในการท�าดีเพื่อผู้อื่น

4) “การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ” บริษัทฯ	 ขับเคลื่อนกิจกรรม 

ทีส่มัพนัธ์กบัแนวทางคณุธรรมได้ส�าเรจ็ด้วยการสือ่สารทีใ่ห้ความชดัเจนแก่ 

พนกังาน	เนือ่งจากความเข้าใจและการทราบทีม่าของหลกัการของกจิกรรม 

ว่าท�าไปเพื่ออะไร	 ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เก่ียวข้องรวมถึงบริษัท 

อย่างไรบ้าง	สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทีมงาน	ที่เรียกว่า	 “คปอ.”	คณะกรรมการ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะต้องท�าหน้าที่สื่อสารเพื่อสร้างกลไก 

การรับรู ้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	 คือหัวใจของการขับเคลื่อน 

คุณธรรมในองค์กรนั่นเอง
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องค์กรคุณธรรม คือ ทางออกของธุรกิจที่ยั่งยืน

TFP	 ได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมกับเครือข่ายศูนย์คุณธรรม	และศึกษาดูงานต้นแบบด้าน 

องค์กรธุรกิจคณุธรรมเพ่ือน�ากลบัมาประยกุต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดในบรษิทัฯ	 

จากกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	พบว่า	แนวคิดคุณธรรมมีความสอดคล้อง 

กับกิจกรรมที่บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการมา	 แต่หากจะให้เกิดความยั่งยืนต้องสามารถ 

น�าไปสูก่ารขยายผลในทุกระดบัของพนกังาน	และหวัใจส�าคญัในการขับเคลือ่นคณุธรรม 

จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้านอื่น	ๆ	มาเสริม	เช่น	ความไว้เนื้อเชื่อใจ	และเล็งเห็นประโยชน ์

ที่จะเกิดขึ้นกับภาพรวมของบริษัทและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ 

รวมถึงชุมชนและสังคม	 พนักงานทุกคน	 มีส่วนร่วมกับทางรอดของธุรกิจได้นั้นต้อง 

มีความเข้าใจหลักการและแนวคิดที่มาของเครื่องมือทางด้านคุณธรรมเช่นเดียวกับที ่

ทีมท�างานก�าลังด�าเนินการเพื่อสื่อสารให้เกิดการรับรู้และน�าไปปฏิบัติ

ศรัณย์ธิษณ์	 นัดสูงวงษ์	 เลขานุการฯ	 ในโครงการและกิจกรรมท่ีด�าเนินการส่วนกลาง	 

ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า	 “ทุนศักยภาพและวิสัยทัศน์ของผู้น�าองค์กร	 มีผลต่อ 
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แรงจงูใจและแรงบนัดาลใจให้พนกังานได้ปฏบิตัติามด้วยความศรทัธา	การมคีวามศรทัธา 

ต่อผูน้�าองค์กรน�าไปสูก่ารสร้างกจิกรรมและพฒันาแนวทางคณุธรรมและกจิกรรมอืน่	ๆ 	 

ให้มีความส�าเร็จ	ที่นี่นับว่า	 เราโชคดีที่มีโอกาสได้ท�ากิจกรรมหลาย	ๆ	ด้าน	ซึ่งเป็นทั้ง 

โอกาสและฝึกฝนการท�างานทีส่ร้างบทเรียนท่ีให้ประสบการณ์ชวีติทัง้ทางโลกและทางธรรม	 

ทีน่ีผู่บ้ริหารสนบัสนนุให้คนอปุสมบทด้วยค่ะ	บางคนบวชตัง้หลายปี	ยงัได้รบัเงนิเดอืนอยู	่ 

แต่ทางบริษัทฯ	ก็ยินดีอุปถัมภ์	ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า	ที่นี่ท�าบุญกันจริง	ๆ	เลยค่ะ	”

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสร้างสุขภาวะด้านอื่น ๆ 

TFP	 เชื่อว่า	 การสร้างกระบวนการให้องค์กรเป็นองค์กรด้านคุณธรรมนั้น	 ต้องอาศัย 

การเรียนรู้ภายในองค์กร	และส่งต่อภายนอก	เช่น	ร่วมกับชุมชนรอบข้างในการรณรงค ์

การลดอุบัติเหตุร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพ	เช่น	รพสต.	และ	สถานีต�ารวจ 

อ�าเภอบางเลน	 เป็นต้น	 โดยบริษัทได้มอบหมวกกันน๊อคนิรภัย	 ภายใต้โครงการ	 

“พรเทพประทาน”	ให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจเพื่อน�าไปบริการประชาชนต่อไป
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บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ากัด

ใส่ใจคุณภาพชีวิต
องค์กรแห่งการให้

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร92



จากชาวเกาะสู่ความเป็นเทพผดุงพรมะพร้าว

บรษิทั	เทพผดุงพรมะพร้าว	จ�ากดั	หรอืเรียกกนัในนาม	“กะทิชาวเกาะ”	เปิดด�าเนนิธรุกจิ 

มาต้ังแต่ป	ี พ.ศ.	 2519	 โดยเริ่มด�าเนินธุรกิจขายส่งและปลีกมะพร้าวลูก	 และได้ขยาย 

ธุรกิจออกไปในผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เช่น	กะทิกระป๋อง	กะทิผง	เนื้อมะพร้าว 

อบแห้ง	น�้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง	เป็นต้น	มีธุรกิจในเครือ	3	บริษัท	ได้แก่	

 1) โรงงานชาวเกาะ 

	 เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว	 ตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2519	 

ใช้ชื่อ	 “ชาวเกาะ”	 หมายถึงคนท่ีอาศัยบนเกาะสมุย	 ซึ่งเป็นแหล่งผลิต 

มะพร้าวแหล่งใหญ่ของประเทศในสมยันัน้	“ชาวเกาะ”	น�ามาใช้เป็นชือ่ทาง	 

การค้าของผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากมะพร้าว	 นอกจากนี้ทางโรงงานยังผลิต 

ผกัและผลไม้บรรจกุระป๋องภายใต้ชือ่การค้า	“ชาวเกาะ”	และ	“ยอดดอย”	

 2) โรงงานอ�าพลฟูด้โพรเซสซิ่ง 

	 เป็นโรงงานในกลุ ่มเทพผดุงพรมะพร้าว	 ที่ก่อตั้งข้ึนในปี	 พ.ศ.	 2529	 

เนื่องจากมีการขยายความต้องการของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่หลากหลาย	 จึงได้ก่อต้ังโรงงานอ�าพลฟู ้ดโพรเซสซิ่งขึ้นเพื่อรองรับ 

ฐานการผลิต	

 3) โรงงานแม่พลอย 

	 เป็นโรงงานในกลุม่เทพผดงุพรมะพร้าว	“แม่พลอย”	เป็นนางเอกในนวนยิาย 

ที่มีชื่อเสียงของ	 ม.ร.ว	 คึกฤทธ์ิ	 ปราโมช	 ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทย 

ที่ผ่านการอบรมวัฒนธรรมจากราชส�านัก	 ช่ือ	 “แม่พลอย”	 จึงถูกน�าเป็น 

ชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ไทยต่าง	 ๆ	 เช่น	 แกงบรรจุกระป๋อง	 

น�้าพริก	น�้าจิ้ม	น�้าส้มสายชูกลั่นและวุ้นน�้ามะพร้าว	เป็นต้น
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แนวทางการบริหารองค์กร

บริษัท	เทพผดุงพรมะพร้าว	จ�ากัด	(กะทิชาวเกาะ-แม่พลอย)	เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

จนถึงปัจจุบัน	 เพราะมีอุดมการณ์และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ	 

ตลอดจนพนักงานทุกระดับ	 ได้ถือปฏิบัติและให้ความส�าคัญอย่างสม�่าเสมอตลอดมา	 

โดยมีค่านิยมวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร	ดังนี้	

 ค่านิยม   TCC CARE 
	 COOPERATION		 บุคลากรร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์คุณภาพ	

	 AMBITION		 ท�างานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนา	อย่างต่อเนื่อง	

	 RESPONSIBILITY		 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 ETHICS		 ยึดมั่นในจริยธรรม	

 วิสัยทัศน์   VISION   
	 คุณภาพ	น�าไปสู่เวทีการค้าโลก		

	 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	

 วัฒนธรรมองค์กร

1.		ตั้งมั่นในความชอบธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	

2.		มุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะ	 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	 เชื้อเพลิงและ 

พลังงานความร้อนรวม	เพื่อมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ	

3.		เช่ือมั่นในคุณค่าของบุคลากร	 การสร้างจิตส�านึก	 และปลูกฝังค่านิยม	 

ให้กับบุคลากรในองค์กร	

4.		ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งสร้าง 

ความเชื่อถือให้กับสังคม
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องค์กรแห่งนี้ได้ด�าเนินงาน	 ภายใต้	 ค่านิยม	 วิสัยทัศน์	 และวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว	 

ส่งต่อมาจากผู้บริหารระดับสูงจนกระทั่งถึงพนักงานภายในองค์กร	 โดยด�าเนินการ	 

ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมายที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับองค์กร	ชุมชน	และสังคม

กระบวนการด�าเนินงานขององค์กร

ถงึแม้ว่าบรษัิทจะทุม่เทกบัการพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติอาหารไปมากเพยีงใดกต็าม	 

แต่บริษัทก็ไม่ได้ละเลยในการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความสุข	 ให้มีหัวใจแห่งการให	้ 

เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีในการเผื่อแผ่ความสุขจากสังคมภายในองค์กรสู่สังคมภายนอก 

อย่างต่อเนื่องตลอดมา	โดยด�าเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	

 โครงการชาวเกาะรวมใจบริจาคโลหิต
	 ให้กับสภากาชาด	ปีละ	3	ครั้ง	และโรงพยาบาลศิริราช	ปีละ	2	ครั้ง

รูปภาพโครงการชาวเกาะรวมใจบริจาคโลหิตเพ่ือสังคมไทย
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 โครงการสร้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ
สร้างรายได้ให้กบัชมุชน	โดยส่งเสรมิให้ความรูกั้บประชาชนทกุกลุม่ทัง้ผูว่้างงาน	 

ผู้สูงอายุ	 และเยาวชน	 เกี่ยวกับการท�าขนมไทย	 เช่น	 ขนมครก	 ขนมทองม้วน	 

ขนมทองพลับ	 และดอกไม้จันทน์	 โครงการสร้างอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 โดยสร้างโรงเรือนปลูกเห็ดให้กับโรงเรียนในชุมชน	 เพื่อให้โรงเรียน 

มีรายได้	และน�ามาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

 โครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกร
เพื่อให้ชาวสวนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	 จากการเพิ่มผลผลิต 

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	 

นอกจากนี้ยังมีโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือสร้างชาติ	 บริษัทฯ	 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

จากโรงฆ่าสัตว์	 น�ามาบริจาคให้กับเกษตรกร	 เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีงาน 

และสามารถน�ามูลสัตว์ไปท�าปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกทาง	

 โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมท�าความดีเพื่อสังคมหลายอย่าง	 เช่น	 การปลูกป่าชายเลน	 อนุรักษ ์

ทรพัยากรธรรมชาต	ิป้องกันภยัจากคลืน่ลมในฤดูมรสมุ	อนรุกัษ์แหล่งเพาะพนัธุ์	 

สัตว์น�้า	 และที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า	 เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม 

ในการดูแลรักษาธรรมชาติในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในคอนเซ็ปต	์ 

“นั่งเรือ	แถกเลน	ปลูกป่าโกงกาง”

ผลลัพธ์การด�าเนินงาน

ผลที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว	 นอกจากคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของ 

พนักงานในองค์กรแล้ว	 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแผนกเดียวกัน	 ระหว่างแผนก 

หรือระหว่างฝ่ายก็ดีขึ้น	 อีกทั้งกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ได้ด�าเนินการช่วยหล่อหลอมให้คน 

ในองค์มีความรัก	 มีความสามัคคีต่อกัน	 บรรยากาศลักษณะนี้ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะภายใน 

องค์กรเท่านั้น	 แต่ยังเผื่อแผ่สู่สังคมภายนอกองค์กรให้ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน	 

โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมในด้านการมีจิตอาสา
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บทเรียนการด�าเนินงาน

จะเห็นได้ว่าบริษัทได้ด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการให้	 และแบ่งปัน	 สู ่สังคม 

มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง	 จนเป็นท่ีรู ้จักของคนทั่วไป	 ถือว่าเป็นความส�าเร็จ 

ขององค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมด้านการมีจิตอาสา	 ความส�าเร็จนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได ้

หากขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้บริหาร	 ที่ให ้

ความส�าคญักับความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จงึได้มส่ีวนสนบัสนนุกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของสงัคม	 

เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่	 น่าอาศัย	 ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะดูแล 

คุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร	 ให้ท�างานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 เสมือนเป็น 

ครอบครัวเดียวกัน	ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการท�ากิจกรรม	รวมทั้งเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีของพนักงานในองค์กร	 ส่งผลให้องค์กรแห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในเร่ืองของ 

การเป็น	“องค์กรแห่งการให้เพื่อสังคม”
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บรษิทั ไทยโคโคนทั จ�ากัด (มหาชน)

คือ รากฐานองค์กรคุณธรรม”
สติ สัมปชัญญะ
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เมื่อรู้จักเราดี คุณก็จะรู้จักมะพร้าวที่ดีสุดในโลก

บริษัท	 ไทยโคโคนัท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เร่ิมต้นจากการด�าเนินธุรกิจตามความเชื่อว่า	 

“หากไม่มบีริษัท	ไทย	โคโคนทั	จ�ากดั	(มหาชน)	จะไม่มผีลติภณัฑ์มะพร้าวคณุภาพดทีีส่ดุ 

ในโลกเพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภค“

จากพื้นฐานของความตั้งใจง่าย	 ๆ	 เหล่านี้ท�าให้บริษัท	 ของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ส่งมอบ 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของมะพร ้าวไทยโดยตรงจากสวนมะพร ้าวที่ปลูกในพื้นที่ 

ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดให้กับลูกค้าของเรา	 เราค�านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุดทั้งในกระบวนการผลิต	 

และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมตลอดจนความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการท�า 

ธุรกิจเพื่อให้มีการพัฒนาสังคมในทุกภาคส่วนอย่างสม�่าเสมอ	นอกจากนี้เรายังม ี

ความต้ังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล	 

รวมทัง้ส่งเสริมความรบัผดิชอบในการคนืประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนของเรา	 

เราช่วยพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส�าหรับทุกคนท้ังคู ่ค ้าผู ้ปลูกมะพร้าว	 

พนักงาน	 และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง	 เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

อย่างยั่งยืน	 “คุณค่าของการเกษตรไทยโดยการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับ 

การอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวไทยให้คงอยู่กับประเทศไทย”
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สร้างมูลค่าให้กับประเทศชาติและนักลงทุนโดยการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาส 

น�าภาคเศรษฐกิจที่ย่ังยืนสู่ประเทศ	 เราตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างของ	 บริษัท	 มหาชน 

อย่างมืออาชีพที่สร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่รวมถึงเอื้อต่อนักลงทุนในตลาดหุ้นเป็น 

ส่วนหนึง่ของมะพร้าวไทยภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่โีปร่งใสในการตรวจสอบ	 

นีคื่อเรือ่งราวของความภาคภมิูใจของเราในการเป็นมะพร้าวไทยทีเ่ช่ือว่า	“ไทย	โคโคนทั”		

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดและได้มาตรฐานระดับโลก

 

คุณธรรมที่โดดเด่น เริ่มต้นจากใจ “คน” ที่ตื่นรู้

เป็นองค์กรที่มองการพัฒนาคนทั้งภายในและภายนอกและทุ่มเทงบประมาณไปกับ 

การลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพคนด้านทักษะ	 Soft	 skills	 มาเป็นอันดับต้น	 ๆ	 คือ	 

การตระหนักได้คิดได้และปฏิบัติได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ผูบ้ริหาร	ดร.วรวัฒน์	ชิน้ป่ินเกลยีว	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	บริษทั	ไทย	โคโคนทั	จ�ากดั	 

(มหาชน)	 หรือที่	 พนักงานทุกคนเรียกว่า	 “บอส”	 เป็นบุคคลที่มีความเป็นกันเอง 

และเข้าถึงได้ง่ายในการรับฟังปัญหาจากพนกังาน	ไม่เพยีงเท่านัน้	ยงัท�างานสือ่สารเชิงรกุ 

เพือ่ให้พนกังานทกุคนต่ืนรูแ้ละตืน่ตวัในการน�า	“สติ	และ	สัมปชญัญะ”	มาบริหารจดัการ 

ความรู้สึกของตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในงานอีกด้วย

ดร.วรวัฒน์	 ชิ้นปิ ่นเกลียว	 ให้มุมมอง 

และทรรศนะว่า	 ด้วยองค์กรไทยโคนัท 

กับการพัฒนาแนวทางสู ่องค์กรธุรกิจ 

ต้นแบบคุณธรรมไว้อย่างน่าสนใจ	ดังนี้
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“ ในมุมมองด้านองค์กรคุณธรรมนั้น	ผมอยากให้เรามองที่ตัวเราเอง	

เสยีก่อน	หมายถงึ	ตวัผูบ้รหิารเอง	ตวัพนกังานเอง	มองว่า	คณุได้พฒันา	

ศกัยภาพได้เพยีงพอหรอืยงั	และส่ิงไหนบ้างทีเ่ราจะต้องพัฒนาต่อเนือ่ง		

ผมมองว่า	ถ้าทุกคนในบรษิทัหากมวีนิยั	ใช้ชวีติให้พอเพยีง	พอเพียงคอื	

ไม่โลภ	และ	มคีวามซือ่สตัย์	ต่อตวัเอง	ต่อหน้าที	่ต่อผูร่้วมค้าเพือ่นร่วมงาน		

ต่อลกูค้า	และสดุท้ายเราจะต้องตอบแทนสงัคมให้ได้	สิง่เหล่าน้ีจะท�าให้	

บริษัทเติบโตและพัฒนาได้	 ไม่ใช่ว่าเราจะต้องร�่ารวยและเติบโตเพียง	

ผู้เดียว	 การท�าธุรกิจของเราสังคมจะต้องได้รับผลประโยชน์ไปด้วยกัน		

หากเราโต	แต่สงัคมแย่มาก	ๆ 	เราคงไม่กล้าบอกว่าบรษัิทฯ	เรามคีณุธรรม		

ผมมองว่า	ความมีวินัย	ความพอเพียง	ความสุจริต	และความเอื้อเฟื้อ	

เผือ่แผ่หรอืจติอาสา	เหมอืนเสาหลกัของบ้าน	4	เสาน้ีจะพยงุให้บ้านน้ัน	

มีความมั่นคงได้	 ในโลกธุรกิจและการบริหารองค์กร	 การบริหารคน	

กเ็ช่นเดยีวกนั	บริษทัของเรานัน้	ฝึก	และเข้มงวดมาก	และให้ความส�าคญั	

มากที่สุด	 เรื่องวินัย	 เราจะต้องส่งงานให้ตรงเวลา	 เราจะไม่เบ้ียว		

และจะไม่โกงเรื่องอื่น	 ๆ	 อันมาจากการสร้างวินัยในตนเองเสียก่อน		

และเรากล้าพดูได้เลยว่า	ในทกุคร้ังทีม่กีารประชมุ	จะไม่มีพนักงานคนไหน	

มาสายอย่างเด็ดขาด	เราฝึกมาแบบนี้ครับ ”

ตัวอย่างแนวคิด และ ผลิตภัณฑ์บางส่วนของบริษัทฯ

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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“ เรื่องคุณธรรม	 ส�าหรับผมมีฐานคิดมาจากเรื่องศีล	 5	 ที่พวกเรา	

ชาวพุทธรู้จักกันดี	 มันคือความจริงท่ีว่า	 ถ้าพ้ืนฐานดี	 มันก็จะเติมเต็ม	

สิ่งที่ดีกลับคืนมา	เราจะฝึกเรื่องศีลธรรม	(ศีล	5)	และเชื่อว่าเมื่อทุกคน	

มสีต	ิและ	ความระลึกตัวอยูเ่สมอเราจะไม่ประมาท	เรือ่งเหล่าน้ีมนัเผ่ือแผ่	

ให้เกิดพอเพียง	 กับระดับบุคคลได้ทุกคน	 เมื่อเราพอเพียงเราก็จะมี	

ความสุข	ความพอเพียงผมเน้นเสมอว่า	คือ	ความไม่โลภ	ในส่วนของ	

ด้านอื่น	 ๆ	 จิตอาสา	 ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเป็นอาสาสมัคร	 ผมมองว่า		

อะไรก็ตามท่ีเราจะตอบแทนโลกได้	 เราก็ควรท่ีจะท�า	 ยกตัวอย่างเช่น		

ถ้าเรามัวแต่ท�าให้โลกร้อน	 เราก็ถือว่าเรารังแกสังคม	 ทุกคน	 บริษัท	

ของผมมีส่วนกับการรักษาโลกอย่างไร	 ผมท�าแบบนี้นะ	 เราท�าหลัก	

หลังคา	Solar	roof	และลดปริมาณขยะ	รวมถึงบริหารจัดการให้เป็น	

วัสดุท่ีเป็นมลพิษต่อโลกน้อยที่สุด	 สิ่งเหล่านี้เป็นการตอบแทนชุมชน		

และสังคมโดยรอบ	ในส่วนของชุมชน	บริษัทเราท�าเรื่องมะพร้าว	เรามี	

โอกาสที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดีถ้าเราท�าส�าเร็จ	 ชุมชน	

และเกษตรกรก็จะมีความส�าเร็จร่วมกันกับเรา	 ท้ายที่สุดในความเห็น	

ของผมคือ	 การกลับมามองตัวเอง	 กลับมาพัฒนาตัวเอง	 จัดการ	

ความวุ่นวายตัวเองให้ลงตัวด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ว่ามา	

นั่นล่ะครับ	คือ	เราต้องมีสติ	สัมปชัญญะ ”

ในความเป็นองค์กรบริษัทมหาชน	 ท�าให้รูปธรรมที่บริษัทฯ	 ขับเคลื่อนในระดับสังคม	 

ชุมชน	 เกิดผลกระทบในเชิงบวกในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ผ่านการด�าเนินกิจกรรมทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กร	ดังนี้

•	 เข้าร่วมงานวิ่งขององค์การอาหารและยา	 มะพร้าว	 แบรนด์	 “โคโค	 บุรี”	 

ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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•	 เข้าร่วมกับโครงการพิเศษหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึงพา	 (ภา)	 

สภากาชาดไทย	บริษัท	ไทย	โคโคนัท	จ�ากัด	(มหาชน)	และเข้าร่วมข้อตกลง 

ของโครงการพเิศษหลงัคาสเีขยีวกบั	บรษัิท	เตตรา	แพค็	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	 

ทีวี	 230	 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี	 และบริษัทอื่น	 ๆ	 ซึ่งโครงการนี้ได้บริจาค 

กล่องรีไซเคิลเพื่อน�าไปท�าหลังคาเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก 

ไปสู่การแข่งขันระดับสากล	 โดยมีมะพร้าว	 ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในพื้นที่ของ 

ประเทศไทยและจากเกษตรกรไทย	 นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ	 ไทยโคโคนัท 

เชื่อมั่นว่า	 อุตสาหกรรมภาคธุรกิจมิใช่เป็นเพียงแหล่งแปรรูปและจัดจ�าหน่ายแต่เป็น 

ศูนย์กลางของการพัฒนาฝีมือทางด้านแรงงานให้เกิดศักยภาพที่สามารถแข่งขัน 

ได้อีกด้วย	 ด้วยเหตุนี้	 การเริ่มต้นและสร้างจุดเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความแตกต่างเพื่อ 

การเตรยีมความพร้อมสูก่ารแข่งขนั	บรษัิทฯ	เชือ่มัน่ว่า	“คนทีม่คีณุธรรมทีบ่รษัิทบ่มเพาะ 

และพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านการสื่อสาร 

อย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารเป็นปัจจัยหลักจะเป็นจุดคานงัดส�าคัญที่จะท�าให้การพัฒนา 

ธุรกิจของบริษัท	และพนักงาน	รวมถึงชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมทางสังคมและการแบ่งปันในทุกระดับท้ังชุมชน	 และระดับมหภาค	 เป็นสิ่งที่ 

ไทยโคโคนัท	 ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและขยายผลให้เกิด 

เมล็ดพันธุ์ที่ดีคืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติ

•	 กิจกรรมแต้มสี	เติมฝัน	ปันร้อยยิ้ม

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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•	 ส่งต่อต้นกล้ามะพร้าวน�้าหอมสู่โรงเรียน
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บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ากัด 
(มหาชน)

ความผูกพัน ต่อองค์กร
การให้คือหัวใจแห่งความรัก

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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รู้จัก ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

บริษัท	 ไทยซัมมิท	 ฮาร์เนส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตั้งอยู่ที่	 202	 หมู่	 3	 นิคมอุตสาหกรรม 

แหลมฉบัง	 ต�าบลทุ่งสุขลา	 อ�าเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 พื้นที่	 24,368	 ตารางเมตร	 

เป็นบริษัทฯ	 ผลิตชุดสายไฟส�าหรับรถยนต์	 และรถจักรยานยนต์	 รวมทั้งเทอร์มินอล 

ส�าหรับรถยนต์	 รถจักรยานยนต์	 ด้วยปรัชญาการด�าเนินธุรกิจที่ว่า	 “Before	We		

Build	 Parts,	We	 Build	 People”	หมายถึง	 “ก่อนที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์	 เรา

ต้องสร้างคนก่อน”	 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการขับเคลื่อนองค์กร	 ที่ได้ให้ความส�าคัญ 

กับก�าลังคนมาเป็นอันดับแรก	 พร้อมด้วยนโยบายคุณภาพที่บริษัทมุ ่งมั่นพัฒนา 

ระบบบริหารการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งคุณภาพต้นทุนและการส่งมอบสินค้า	 

ตามความต้องการของลูกค้า	ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

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

and	produce	quality	products	at	cost-effectiveness	using		

full	range	of	innovative	technologies.	(2012	–	2016)...	เราคือ	

ครอบครวัไทยซมัมทิเราคอืผู้ออกแบบและผลติชดุสายไฟทีม่มีาตรฐาน	

ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ”

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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นโยบายส�าคัญต่อการบริหารองค์กร

บริษัท	 ไทยซัมมิท	 ฮาร์เนส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีนโยบายการบริหารส�าหรับการพัฒนา 

คนในองค์กรอย่างชดัเจน	จะเหน็ได้จากค่านิยมขององค์กรว่า	TSCIC	ซึง่มคีวามหมายว่า	

 T การท�างานเป็นทีม (Teamwork) 

 S ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  
  จิตส�านึกด้านการบริการ (Service Mind) 

 C การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  (Continuous Improvement) 

 I ความคิดริเริ่ม (Initiative)  
  ความเป็นผู้น�า (Leadership)  
  ความมีคุณธรรม (Integrity) 

 C พันธสัญญา (Commitment)  
  ความตระหนักเรื่องต้นทุน (Cost Awareness) 

จากค ่า นิยมพัฒนาเป ็นแนวคิดในการสร ้ าง วัฒนธรรมองค ์กรแห ่ งการให	้ 

โดยผู้บริหารบริษัทได้กล่าวไว้	ประธานกรรมการบริหารว่า	“ถ้าเราจะพัฒนา	Product	 

เราต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีชีวิตท่ีอยู่ดีมีสุขก่อนจึงจะส่งผลให้กับบริษัท 

และคณุภาพ”	มหีลกัการด�าเนนิตามบรบิทขององค์กรและจรติของพนกังาน	โดยจดัท�า 

แบบส�ารวจองค์กร	พร้อมน�าผลมาปรับใช้อย่างแท้จริงต่อยอดการให้ที่ยั่งยืน
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กระบวนการเข้าสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม

การด�าเนินธุรกิจของ	 บริษัท	 ไทยซัมมิท	 ฮาร์เนส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ด�าเนินการ	 

ควบคู ่ไปกับการส่งเสริมสังคมให้อยู ่ดีมีสุขด้วย	 โดยผ่านการท�ากิจกรรมหรือ 

โครงการต่าง	 ๆ	 มากมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนักงาน	 มีจิตใจ 

แห่งการให้การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน	 และการมีจิตอาสา	 เช่น	 กิจกรรม 

การบรจิาคโลหติ	โดยให้พนกังานเข้าร่วมบรจิาคโลหติได้ตามความสมคัรใจ	ซึง่มกีารจดัขึน้ 

เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี	 กิจกรรมส่งเพื่อนกลับบ้าน	 กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด	 

กจิกรรมเพือ่นเยีย่มเพ่ือน	กจิกรรมมมุนมแม่ท่ีบรษิทัช่วยส่งนมแม่ไปให้ลกูทีต่่างจงัหวดั	 

ในกรณีที่ไม่ได้เลี้ยงลูกเอง	 ส�าหรับกรณีที่มีเพื่อนพนักงานเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีการจัด	 

ให้เพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนพนักงาน	 อันแสดงความมีน�้าใจต่อกัน	 กิจกรรมการจัดตลาดนัด 

ภายใน	 โดยเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาขายสินค้าในวันจัดตลาดนัด	 เป็นการส่งเงิน 

ช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการโดยการจ้างเหมาให้เขาท�างาน	 และช่วยส่งเสริมอาชีพ 

ให้คนพิการ	ได้ขายน�้า	ขายปลา	ขายอาหาร	ขายหมูสะเต๊ะ	ตามตลาดนัดในชุมชน	

นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้พนกังานได้มโีอกาสท�าประโยชน์ให้แก่สาธารณะ	 

เช่น	การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	การบ�ารุงซ่อมแซม	สาธารณูปโภค 

ในชุมชนรอบข้าง	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นการฝึกให้พนักงานมี	 จิตสาธารณะ	 นึกถึงประโยชน์ 

ส่วนรวมเป็นส�าคัญ	 เป็นการส่งเสริมให้องค์กรเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อชุมชนและสังคม	 

อันเป็นผลให้ชุมชนมีความไว้วางใจต่อองค์กร	 และยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กร	 

ซึง่ถอืว่าเป็นการอยู่ร่วมกับชมุชนได้อย่างสมานฉนัท์	ท�าให้เหน็ถึงการมคีณุธรรมทีส่�าคญั 

ด้านการมีจิตอาสาขององค์กรแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน	
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นอกจากการส่งเสริมคุณธรรมด้านมีจิตอาสาแล้ว	 องค์กรแห่งนี้ยังมีการส่งเสริม 

คุณธรรมด้านการมวิีนยัในเรือ่งของการใช้เงิน	โดยผ่านโครงการลดภาระหนีแ้ก่พนกังาน	 

ซ่ึงปัญหาการเป็นหนี้ของพนักงานมาจากการใช้จ่ายเกินความพอดี	 หรือใช้จ่าย 

เกินรายได้ที่ได้รับ	 จนเกิดการกู้หนี้ยืมสินกันเองระหว่างพนักงาน	 รวมถึงการไปกู้เงิน 

ทัง้ในระบบและนอกระบบ	ท�าให้เกดิปัญหาการด�ารงชวีติของพนกังานในองค์กร	ดงันัน้ 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ทางบริษัทจึงได้หาแนวทางในการช่วยเหลือพนักงาน 

กลุ่มนี้	 โดยการประกาศรับสมัครพนักงานที่เป็นหนี้และอยากปลดหนี้	 และต้องการ 

มีเงินออม	 ให้มาสมัครเข้าโครงการ	 “ลดภาระหนี้	 มีเงินออม”	 ซ่ึงมีสถาบันการเงิน 

เข้ามาบริหารจัดการหนี้และให้ความรู ้เรื่องการบริหารจัดการการเงินที่ถูกต้อง	 

ซ่ึงวตัถปุระสงค์	เพือ่ต้องการให้พนกังานไม่มกีารก่อหนีเ้พิม่	รูจ้กัออมเงนิและมแีนวทาง 

การใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับรายได้ท่ีได้รับ	 นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงาน 

ได้ท�าบญัชคีรวัเรอืน	โดยต้องส่งทุกวันท่ี	1	และ	วนัท่ี	16	ของทกุเดอืน	เพือ่ฝึกการใช้จ่าย 

อย่างมีวินัยแก่พนักงาน	
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องค์กรแห่งนีย้งัให้ความส�าคญักบัสถาบนัครอบครวั	โดยการท�ามมุนมแม่และจดับรกิาร 

ส่งนมกลับบ้านที่ต่างจังหวัด	 การจัดหลักสูตรอบรมให้คุณแม่มือใหม่	 นอกจากนี้ 

ยังเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาขายสินค้าภายในบริษัทได้	 รวมถึงการส่งเงินช่วยเหลือ 

สนับสนุนคนพิการโดยการจ้างเหมาให้เขาท�างานในชุมชนที่เขาอยู่อาศัย	 การส่งเสริม 

อาชพีให้คนพกิาร	(ขายน�า้/ขายปลา/ขายอาหาร/ขายหมสูะเต๊ะ)	ทกุๆ	กจิกรรมท่ีบริษัท 

ได้ด�าเนินการจะมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมในทุกหลักสูตรของการอบรม	 

โดยเฉพาะเร่ืองของความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 เนื่องจากบริษัท	 

มีความมุ ่งหมายจะสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 “ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการให้และ	

การไว้วางใจ”	 จึงมีการส่งเสริมคุณธรรมท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 ความรัก	 ความเมตตา	 

ความเสยีสละ	ส่งเสรมิการด�าเนนิชีวติแบบพอเพยีง	เพือ่สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกนั 

ที่เป็นสุข	และเป็นครอบครัว
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ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงจากการด�าเนินงาน

จากการด�าเนินงานดังกล่าว	 พบว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่พึงพอใจ 

ของผูบ้ริหารเป็นอย่างมาก	โดยผลลพัธ์ทีเ่กดิกบัพนกังาน	เช่น	พนกังานมีสขุภาพร่างกาย 

และจิตใจที่ดี	พร้อมที่จะปฏิบัติงาน	บรรยากาศภายในองค์กรดี	ความสัมพันธ์ระหว่าง 

พนักงาน	 หัวหน้างาน	 และลูกน้อง	 ผู ้บริหารและพนักงานดีข้ึน	 ซึ่งสามารถลด 

ความขัดแย้งภายในองค์กร	 และส่งเสริมให้เกิดการท�างานเป็นทีมมากย่ิงขึ้น	 พนักงาน 

มีขวัญและก�าลังใจในการท�างาน	 รวมถึงเห็นความส�าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 

และเห็นประโยชน์ของการออมเงิน	 มีการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบมากขึ้นหลังจาก 

ได้ท�าบัญชีครัวเรือนมีการน�าความรู้ในเรื่องการฝึกอาชีพเสริม	 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

จนมีรายได้เพ่ิม	 เป็นต้น	 อีกทั้งกิจกรรมห้องนมแม่ช่วยให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 

ประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ	 4,500	 บาท	 ต่อเดือนและพนักงานให้ความส�าคัญ 

ต่อความปลอดภัยในการท�างานมากขึ้น

ในเรื่องของการแบ่งปันพบว่า	พนักงานมีจิตอาสา	การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีขึ้นอย่างชัดเจน	 

ซึง่ส่งผลไปถงึความสมัพนัธ์ท่ีดขีึน้ของคนในองค์กร	ท้ังนีย้งัส่งผลถงึการใช้ชีวติครอบครวั 

ที่ดีขึ้นด้วย	 (Happy	 Family)	 และสามารถเผื่อแผ่ความสุขนี้ไปสู่สังคมภายนอกด้วย 

เช่นกัน	 (Happy	Society)	นอกจากนี้พบว่า	ผลผลิต	 (Productivity)	และนวัตกรรม 

ขององค์กรก็ดีขึ้น	ท�าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงขึ้น
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บทเรียนการด�าเนินงาน

เหน็ได้ถงึความตัง้ใจของผู้บรหิาร	ซึง่มนีโยบายชัดเจนท่ีจะส่งเสรมิให้	พนกังานเป็นคนด	ี 

และมคีวามสขุในการท�างาน	รวมท้ังการใช้แนวทางจิตตปัญญามาเป็นหลกัในการบรหิาร 

คนในองค์กรให้มภูีมคุ้ิมกนัทางจติใจท่ีเข้มแขง็	โดยใช้หลกัสตูร	MIO	เป็นเครือ่งมอืส�าคญั 

ในการพัฒนาจิตใจของคนท�างาน	 รวมทั้งมีการสอดแทรกหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 

ในทุกกิจกรรมหรือทุกหลักสูตรของการอบรม	 ซึ่งเน้นหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์	 

สุจริต	 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 การให้การแบ่งปันสู่สังคม	 รวมทั้งการด�าเนินชีวิต 

อย่างมีสติ	 โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมเข้าไป 

ในทุกกิจกรรม	จนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแห่งนี้
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สู่เส้นใยองค์กรคุณธรรม 
ข่ายใยความเป็นครอบครัว

บรษิทั ไทยประสิทธิเ์ทก็ซ์ไทล ์จ�ากดั
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ในเมืองมหาชัย	 จังหวัดสมุทรสาคร	 บริษัท	 ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์	 จ�ากัด	 นับว่าเป็น 

หนึ่งในผู้น�าด้านธุรกิจที่ผลิตสินค้าคุณภาพและได้มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านตาข่าย 

และสิง่ทอพลาสติก	ประกอบไปด้วย	มุ้งไนล่อน	ผ้าใบพลาสตกิ	หรอื	ผ้าริว้	เชือกพลาสตกิ	 

มุ้งลวดกันยุงและแมลง	ตาข่ายพลาสติก	ตาข่ายแบบถัก	และตระแกรงลวดสแตนเลส	 

ที่มีชื่อเสียงมีประวัติยาวนานเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และในแวดวงธุรกิจด้านตาข่าย 

เป็นอย่างดี	จากจุดเริ่มธุรกิจเมื่อปี	พ.ศ.	2528	จนถึงปัจจุบัน	ไทยประสิทธิ์	ยังคงมุ่งมั่น 

และตั้งเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมว่า	จะไม่หยุดการพัฒนาพียงเท่านี้

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยหลาย	 ๆ	 ด้าน	 เช่นการเมือง	 กลไก 

ทางการตลาด	และเทคโนโลยีล้วนแต่ส่งผลต่อทุกองค์กรธุรกิจทั้งโดยตรงและทางอ้อม	 

ท�าให้บทบาทของการแข่งขันในโลกธุรกิจมีอัตราเร่งสูงขึ้นและปรับตัวอย่างรวดเร็ว	 

จะเรียกว่า	ก�าลังเผชิญกับยุค	Disruption	ก็คงไม่ผิด	

การมุ่งผลก�าไรเพื่อให้ตอบสนองเป้าประสงค์ทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างนวัตกรรม 

และใส่ใจในสายใยของชุมชน	 คือ	 เป้าหมายร่วมกันของ	 “คนไทยประสิทธิ์”  

ด้วยเล็งเห็นว่า	 การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้ 

ธุรกิจเติบโตอย่างย่ังยืน	 ท้ังนี้การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคงไม่ได้เป็นเพียงการมี 

สถานประกอบการตัง้อยูใ่นชมุชนในฐานะสมาชกิในชมุชนแบบปัจเจก	และต่างคนต่างอยู่ 

เท่านั้น	 บริษัทค�านึงถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อชุมชนเปรียบเสมือนญาติมิตร	 

มีกจิกรรมทีท่�าให้การถกัทอเป็นสายใยเพือ่สร้างความไว้เนือ้เช่ือใจสานพลังความผกูพนั 

กันอย่างเป็นมิตรเรื่อยมา
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เสียงของผู้บริหารอย่าง	 คุณบุญช่วย	 ประสิทธ์ิสัมฤทธ์ิ	 ผู้จัดการฝ่ายขาย	 ตอกย�้า 

ผ่านค�ากล่าวว่า	“ผมอยากเห็นบริษัทของผมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	และผมก็อยากให้ 

พนักงานของผมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเหมือนกัน	 ผมมักจะมีค�าถามชวนพนักงาน 

ฉุกคิดเสมอ	เช่น	พวกคุณเคยส�ารวจบ้างไหมว่า	คนข้างนอกโรงงาน	คนอื่นรู้จักบริษัท 

เราบ้างไหม	 เคยถามคนอื่นบ้างไหม	 ถ้าเขารู้จักเรา	 ในรัศมีสักกี่กิโลที่คนบอกว่ารู้จัก 

ไทยประสทิธิ	์บางทคี�าถามนีก้ท็�าให้เขาอึง้เหมอืนกนันะ	ว่า	จรงิ	ๆ 	แล้วมใีครรูจ้กัเราบ้าง	 

แต่ถ้าเป็นยุคเก่าสมัยคุณพ่อ	 ผมมั่นใจว่า	 ทุกคนรู้จักไทยประสิทธิ์	 และรู้ด้วยว่าเราท�า 

ธุรกิจเกี่ยวกับตาข่าย”	 ซึ่งประเด็นดังกล่าวนับว่าเป็นข้อสังเกตของความพยายาม 

ส่งต่ออัตลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างความรู้จักมักคุ้นระหว่างภาคธุรกิจกับบุคคลภายนอก	 

หมายถึงชุมชน	 ด้วยการสอบสวนความเข้าใจและประเมินผลอย่างธรรมชาติ 

ในบรรยากาศการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติของผู้บริหารกับพนักงาน

ย้อนไปเมื่อ	 ปี	 พ.ศ.	 2528	 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 การบริหารจัดการองค์กรของ	 

“ไทยประสิทธ์ิ”	 ได้มีการส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่น	 จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก	 และก�าลังพัฒนาสู ่

การเรยีนรูข้องคนรุน่ใหม่ในฐานะรุน่หลาน	การบรูณาการความคดิระหว่างรุน่	มจีดุแขง็ 

และการเผชิญปัญหาด้านการสือ่สารเพือ่เรยีนรูร่้วมกนัมาโดยตลอดซึง่มลีกัษณะเฉพาะ 

ของแต่ละยุค	 นอกจากบริษัทเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ของผู ้บริหารแล้ว	 ยังมี 

ความพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมของความเป็นครอบครัวให้มีขนาดกว้างขึ้นและ 

รองรับสมาชิกในฐานะหุ้นส่วนท่ีเข้ามามีบทบาทส�าคัญด้านก�าลังคนขององค์กร 

มากขึ้นเช่นเดียวกัน	 ด้วยเหตุนี้เอง	 บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนว่า	 

เป็นคนในครอบครัว	 ปัจจุบัน	 มีพนักงานมากกว่าสี่ร้อยคน	 ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 

และมีแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายประมาณร้อยกว่าคนซ่ึงเป็นแรงงานจากประเทศ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	ด้วยเจตจ�านงค์ของการท�างานที่มุ่งผลผลิตและตอบสนอง 

ความต้องการของลกูค้าด้วยนวตักรรมท่ีไม่หยดุน่ิงเพือ่การพฒันา	ผูบ้รหิารไทยประสทิธิ ์

เลอืกทีจ่ะบรหิารความแตกต่างและความหลากหลายของพนักงานด้วยแนวทางการสร้าง 

เป้าหมายการสร้างพลังทีมผ่านการผนึกก�าลังเป็นครอบครัวเดียวกัน	 ภายใต้จุดยืน	 

“ทุกคน	คือ	ครอบครัว	TPS”
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จุดเด่นของการยกระดับการเช่ือมโยงองค์กรสร้างสุขสู่การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	 

พบว่า	 บริษัทไทยประสิทธิ์ฯ	 มีทุนศักยภาพของการน�าเครื่องมือด้านการบริหาร 

องค์กรภายใต้แนวคิดองค์กรสร้างสุขมาใช้ด้วยการท�ากิจกรรมตามเมนูความสุข 

ทั้ง	 8	 ด้านอย่างครบถ้วน	 ปรากฏรูปธรรมการด�าเนินกิจกรรมที่มีความเก่ียวเนื่อง 

กบัการหล่อเลีย้งความสมัพนัธ์ทีด่ใีนองค์กรท้ังด้านกาย	ใจ	สงัคม	อารมณ์	และสขุภาวะ 

ทางปัญญา	มีบรรยากาศการท�างานที่แบ่งปันเอื้อเฟื้อเสมือนครอบครัวดังที่ได้กล่าวมา	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมเพื่อผู้อื่น	 เช่นกิจกรรมแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดี	 ๆ	 สู่ชุมชน 

รอบข้างและสังคมในวงกว้าง	 เป็นต้นว่า	 การร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อมอบของขวัญ 

ให้กับเด็ก	 ๆ	 เป็นประจ�าทุกปี	 การมีกิจกรรมแม่ลูกผูกพันของพนักงานกับครอบครัว 

ของพนักงาน	รวมถึงกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อสังคมอีกด้วย

วัฒนธรรมครอบครัว  
คือ ศูนย์กลางการสร้างคุณธรรมความดี

“ระหว่างคนดีกับคนเก่ง	 เราขอเลือกคนดีก่อน	 เพราะความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 

ต่อองค์กรคงเป็นศูนย์	 อีกอย่างคนดีเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเก่งได	้ 

แต่ขณะที่คนเก่งถ้าไม่ดีย่อมท�าให้บริษัทได้รับผลกระทบที่เสียหายเป็นอย่างมาก	 

การมองทกุคนเป็นคนในครอบครัวเราเชือ่มัน่ในศักยภาพว่าทกุคนเป็นคนด	ีเราต้องการ 

สร้างบรรยากาศของความรักและให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่	 

เพราะเมื่อเรามีคนดี	 องค์กรเราก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นองค์กรคุณธรรมได้เช่นกัน	 

แต่หากทุกคนทั้งดีและเก่ง	ก็ยิ่งท�าให้เราโชคดี”
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บริหารทีมอย่างไรให้เกิดหลักคิดในการสร้างคุณธรรม

บริษัทฯ	 เชื่อว่าการท�างานเป็นทีม	 โดยเคารพความคิดเห็นของทุกคน	 คือ	 การท�างาน 
ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีเพื่อดึง 
ศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาให้ได้มากที่สุด

ในระบบการบริหารงานที่จะต้องมุ่งสู่คุณภาพนั้น	 ไทยประสิทธิ์ฯ	 พยายามลดปัจจัยที่ 
ท�าให้เกิดความประมาทและสูญเสียต่อธุรกิจ	 (Risk	 and	 Lost	 Management)	 
ทั้งมิติด้านการเงิน	งบประมาณ	การจัดซื้อ	รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์เฉพาะบุคคล 
กับลูกค้าภายนอกบริษัทด้วย	 บริษัทมีการสร้างระบบความโปร่งใสสร้างความเข้าใจ 
และตรวจสอบพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	 
รวมถึงพนักงานฝ่ายขาย	 มีการวางมาตรฐานที่เข้มข้นซึ่งผู้บริหารยินดีเปิดใจรับฟัง 
ทุกปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน	 ท�าให้ทุกคนสามารถเข้าถึง 
ผูบ้รหิารได้ง่ายเสมือนอยูใ่นครอบครวัเดยีวกนั	สิง่เหล่านีค้อืหลกัการของการปฏบิตังิาน 
และเคารพกฎเกณฑ์	วินัยที่บริษัทได้ก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักยึดร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม	 ลักษณะงานท่ีมีหลายแผนกและมีความหลากหลายของพนักงาน	 
กลับพบว่า	 จุดเด่นของไทยประสิทธิ์	 คือ	 การมีบรรยากาศในการท�างานที่ดี	 ที่บ่งชี้ถึง 
สถานะของความผูกพันและหล่อหลอมความสัมพันธ์ให้พนักงานมีความสุขและ 
ความสามัคคี	ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	เช่น
	 กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน
	 กิจกรรมสานฝันปันรัก
	 กิจกรรมมอบของขวัญในวันเด็ก
	 กิจกรรมสุขใจในเดือนเกิด
	 กิจกรรมหนึ่งคนให้	หลายคนรับ	ด้วยการบริจาคโลหิต
	 กิจกรรมสุขใจในเดือนเกิด
	 กิจกรรม	Run	for	Life	
	 มีการรวมพลังกันท�าดีสู่สังคม	ภายใต้สัญลักษณ์	A-Team
	 และ	กิจกรรมที่ก�าลังขับเคลื่อนสู่มิติคุณธรรม	ด้านความพอเพียง	คือ	 
 “แปลงฝัน	ปันสุข”
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“กล้าคุณธรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

จากแรงบันดาลใจคร้ังท่ีไปศึกษาดูงาน	 และสานต่อเครือข่าย	 จากปราชญ์ชุมชน	 

อาจารย์บุญล้อม	 เต้าแก้ว	 สวนล้อมศรีรินทร์	 จังหวัดสระบุรี	 ท�าให้ความมุ่งมั่นของ 

พนักงานหนึ่งคน	ชื่อ	ต้นกล้า	ซึ่งมีหน้าที่ในบริษัทในการดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม	ได้น�า 

เสนอแนวทางและขออนุญาตใช้สถานท่ีเพื่อท�าวิถีเกษตรในโรงงานบ้านหลังที่สอง 

ของตนเอง	นับเป็นการต่อยอดกิจกรรม	“โครงการแปลงฝันปันสุข”	ที่ท�ามาก่อนหน้า	 

แต่เพื่อสร้างทิศทางในอนาคตให้เกิดความยั่งยืนด้วยการแบ่งปันอาหารปลอดสาร	 

ปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อมีสุขภาพที่ดีและลดต้นทุนการใช้จ่ายด้านการบริโภค
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ด้วยมีต้นแบบที่ดี	 มีพี่เลี้ยงที่รู ้จริง	 และเห็นรูปธรรมของผู้สร้างแรงบันดาลใจอย่าง 

อาจารย์บญุล้อม	เต้าแก้ว	อกีท้ังความมุง่มัน่ของพนกังานทีเ่ริม่รวมกลุม่แบ่งงานกนัดแูล 

แปลงผัก	 ผู้บริหารไทยประสิทธิ์จึงได้สละพื้นที่ของบริษัทและร่วมสนับสนุนเคร่ืองจักร 

งบประมาณ	ปรับสภาพรองรับโมเดล	 โคก	 หนอง	 นา	 ในแบบฉบับของไทยประสิทธิ ์

โดยหมายมุ่งว่า	 สภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ	 จะสามารถเยียวยาความตึงเครียด 

และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในครอบครัวไทยประสิทธิ์ในอนาคตได้อีกด้วย

คุณต้นกล้า	 ในฐานะผู ้ริเริ่ม	 และเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง	 (Change	 Agent)	 

ด้านการขบัเคลือ่นคณุธรรมความพอเพยีงในองค์กร	เล่าให้ฟังอย่างภมูใิจในลกัษณะงาน 

ที่ท�านอกเหนือจากงานประจ�าว่า	

“	เราต้องแบ่งหน้าท่ีกนัท�า	เน่ืองจากข้อจ�ากดัการท�าเกษตรต้องอาศยั	

ก�าลังและแรงเป็นส�าคัญผู้ชายท�าหน้าท่ีท�างานหนัก	 เช่น	 ขุดดิน		

ขณะที่ผู้หญิงท�าหน้าที่รดน�้า	ก่อน	และ	หลัง	เวลาท�างานเป็นประจ�า		

ด้วยการผลัดเวรกันท�า	 และส�าคัญที่สุดส่ิงที่ก�าลังท�าอยู่อาจจะให้	

ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง	 แต่ก็มุ่งหวังที่จะมีอาหารปลอดภัย		

แบ่งกันกินภายในบริษัท	ซึ่งจะท�าให้คนมีสุขภาพดีอีกด้วย	”
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เสียงไทยประสิทธิ์สะท้อนสุข “องค์กรคุณธรรม”

“ โดยส่วนตัว	 เรามองพนักงานเหมือนพี่น้อง	 คนในครอบครัว	 ตั้งแต่ยุคคุณพ่อ		
จนถงึปัจจบุนั	กส็บืทอดกนัมา	ว่าพนกังานเก่าทีอ่ยูก่บัเรามานาน	เราจะไม่ทอดทิง้เขา	
ผมดีใจที่พนักงานบอกว่า	 รู ้สึกว่าที่นี้เป็นเหมือนบ้าน	 ผมต้องการให้พนักงาน	
มคีวามสขุทีม่าท�างานทีไ่ทยประสทิธิ	์ถ้าเขามคีวามสขุ	อย่างอืน่กจ็ะตามมาเอง	และ	
สิ่งที่เขาเลือกที่จะปลูกผัก	 ตามแนวทางวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	 ก็เป็นสิ่งที่เขาเลือก	
แล้วว่า	เขามคีวามสุขทีไ่ด้ท�า	และเรากม็คีวามสขุทีไ่ด้ให้โอกาสและมคีวามสขุร่วมกนั ” 

[	บุญช่วย	ประสิทธิ์สัมฤทธิ์	:	ผู้จัดการฝ่ายขาย	]

“มีความสุขท่ีมีเพ่ือนร่วมงาน	 อยากมาท�างานทุกวัน	 เพราะมีคนคุยด้วย		

แล้วผู ้บริหารค่อนข้างตอบรับความคิดเห็นของพนักงาน	 ท�าให้เรารู ้ สึกว่า		

เราเข้าถึงเขา	และเราสามารถบอกในสิ่งที่เราอยากได ้” 

[	ศรวรา	ศรีพุด,	พนักงานควบคุมคุณภาพ	]

“ 9	ปี	ที่ท�างานที่นี่	ผู้บริหารให้โอกาสทุกอย่าง	ให้เราได้แสดงความคิด	เวลาเรา	
ท�างาน	 นอกจากเรามีหัวหน้า	 เราก็มีเพ่ือนร่วมงาน	 ทุกคนถ้ามีปัญหาอะไรเราคุย	
กับเขา	เขาก็จะคอยให้ค�าแนะน�าเรา	ปลอบเรา	เราก็จะได้ค�าแนะน�าใหม่	ๆ 	เจ้านาย	
ให้ความเป็นกันเอง	ถึงเวลาท�างานเราก็ท�างาน	แต่พอเวลาสนุก	เขาก็สนุกกับเราได	้
เตม็ที	่มนัท�าให้เรามคีวามสขุ	เวลาเรามาท�างาน	เราอยากมาท�างานทกุวัน	อยากมา	
เจอทุกคน	มาท�างานกับทุกคน	มันท�าให้เรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่ที่นี่ได้ทุกวัน” 

[	อรวรรณ	สุขส�าราญ,	พนักงานฝ่ายขาย	]
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บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ากัด  
(มหาชน)

คุณธรรมยั่งยืน
คลื่นผู้น�าเข้มแข็ง
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บริษัท	 ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง	 

เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก	 ซ่ึงมีความเช่ียวชาญระดับสูง 

ในการออกแบบ	การผลติ	และการจัดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ให้ตรงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการ 

อตุสาหกรรม	และกลุม่ผูใ้ช้ท่ัวไป	โดยบรษิทัได้ลงทุนเพือ่การวจิยัและพัฒนากระบวนการ 

ผลติอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่น�าเสนอผลติภณัฑ์คณุภาพสงูในราคาทีคุ้่มค่า	ซ่ึงผูบ้ริโภคจะได้รบั 

ประโยชน์จากผลติภัณฑ์ท่ีมีประสทิธภิาพสงู	ไม่ก่อให้เกดิอาการภูมแิพ้	ต่อต้านแบคทเีรยี	 

มีความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน	 ในขณะท่ีผู้ใช้สามารถติดต้ังผลิตภัณฑ์ 

ได้อย่างง่ายดาย	ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน

แซง-โกแบ็ง	ด�าเนินงาน	4	กลุ่มธุรกิจ	ได้แก่	กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ	กลุ่มธุรกิจ 

บรรจุภัณฑ์	กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง	และกลุ่มการจัดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง	ปัจจุบัน	 

แซง-โกแบง็	ด�าเนนิธุรกจิมาแล้วกว่า	350	ปี	และมีพนกังานผูเ้ช่ียวชาญกว่า	190,000	คน 

ทั่วโลก	ซึ่งสามารถยืนยันถึงความช�านาญการ	และการน�าเสนอโซลูชั่น	ที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการทีแ่ตกต่างในแต่ละพืน้ท่ีได้อย่างลงตวั	โดยไทยผลติภณัฑ์ยบิซัม่อยูใ่นกลุม่ 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของแซง-โกแบ็ง	 ซึ่งแผ่นยิปซัมของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ ์

ที่ผลิตภายใต้กระบวนการ	 การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 

ISO	9001:2008	และ	ISO	14001:2004	โดยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมายาวนานกว่า	40	ปี

ปัจจบุนัมโีรงงานรองรบัการผลิต	2	แห่ง	ซึง่ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั	จงัหวดั 

ชลบุรี	และ	อ�าเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	บริษัทมีสินค้าและการบริการ 

ครบวงจร	ครอบคลมุทัง้แผ่นยปิซมั	ฝ้าเพดาน	ระบบโครงสร้าง	และปนูปลาสเตอร์	พร้อม 

โซลูชั่นในการตกแต่งอาคารส�าหรับผู้ใช้ด้วยการตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม	 บริษัทจึงยึดมั่นการด�าเนินงานภายใต้แนวคิดยิปรอค	 3G	 ได้แก	่ 

Green	 Products	 ด้วยมาตรฐาน	 ASTM	D5116-90	 จึงรับประกันว่า	 ผลิตภัณฑ์มี 

การแพร่กระจายของสารเคมีในระดับต�า่	ผลติจากวัสดรีุไซเคลิและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า	 10	%	 และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 

Green	 Solutions	 น�าเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัดพลังงาน	 อาท	ิ 
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โซลูช่ันส์เทอร์มัล	 ที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกแพร่เข้าสู่ภายในอาคาร	 

จึงช ่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด  ์

สู่ชั้นบรรยากาศ	 และ	 Green	Manufacturing	 เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน	 พร้อมติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ทันสมัยและระบบประหยัด 

พลงังานประสทิธภิาพสงู	รบัรองด้วยมาตรฐาน	ISO	14001	และผลติภณัฑ์ฉลากสเีขยีว	 

(Green	Label)

จากต้นทุนความสุข สู่คุณธรรมยั่งยืน

จากบทเรียนการคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบ	 “Happy	Workplace	 นวัตกรรมน�าสุข 

ยุคดิจิตอล”	 ของบริษัท	 ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 สาขาแหลมฉบัง	 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 2562	 โดยรับมอบจาก	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 

(สสส.)	 ยิ่งเป็นส่ิงที่ตอกย�้าถึงฐานความเช่ือมั่นร่วมกันของทุกคนในองค์กรว่า	 ความดี	 

ความถกูต้อง	และ	ความจรงิ	สามารถพสูิจน์ได้ด้วยพลงัของความร่วมมอืกนัจากทกุฝ่าย 

ได้แก่	พนักงานทุกคน
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คุณอภิรักษ์	 ชัยศิริพาณิชย์	 ผู้จัดการโรงงานไทยผลิตภัณฑ์ยิบซ่ัม	 สาขาแหลมฉบัง	 

เล่าให้ฟังว่า	 สามสิบกว่าปีท่ีบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจมา	 สามารถเป็นตัวบ่งช้ีที่สะท้อน 

อะไรให้กับพวกเราได้เห็นว่า	องค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน	ทั้งนี้	 

ส่วนตัวเช่ือว่า	 การมาถึงปัจจุบันนี้ได้	 ย่อมมีคุณธรรมเป็นเคร่ืองน�าทางในการท�าธุรกิจ 

ของผูบ้รหิาร	เพราะคณุธรรมมกัจะมาควบคูก่บัความมภีาวะผูน้�า	ซึง่สิง่เหล่านีเ้องน�าไป 

สูก่ารพฒันาคนและสร้างทีมผูน้�าของพวกเราอย่างไม่หยดุนิง่	เราเรยีกว่า	การสร้างคลืน่	

(Leader	Wave)	ให้เกิดขึ้นในองค์กรจากรุ่นสู่รุ่นอย่างธรรมชาติ	การมีทีมที่มีคุณภาพ	 

คือ	จุดแข็งของพวกเรา”

ในกระบวนการพัฒนาธุรกิจที่มุ่งนวัตกรรมให้ได้มาซึ่งคุณภาพสินค้าล้วนเกิดขึ้นจาก 

กระบวนการด้านการเตรียมพร้อมวัตถุดิบ	 การผลิต	 การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า	 

การให้บริการลูกค้า	การใส่ใจและให้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	สังคมรวมถึง 

โลก	 จ�าเป็นต้องอาศัยแนวทางท่ีมุ ่งสู ่คุณภาพทั้งสิ้น	 ในบริบทของการสร้างคน 

ก็เช่นเดียวกัน	 บริษัทฯ	 ได้ปรับประยุกต์ใช้มุมมองการท�างานเป็นทีม	 (Teamwork)	 

จากกระบวนการวงจรพัฒนาคุณภาพ	(PDCA	:	Plan	Do	Check	Act)	โดยมีหลักยึด 

ร่วมกันในแบบเฉพาะของทีมท�างานของพนักงานท่ีสาขาแหลมฉบัง	 ด้วยลักษณะ 

พฤติกรรมของทีมคุณภาพ	ที่ถอดรหัสออกมา	ดังนี้

[รหัสทีมคุณภาพ]
P  Passion  มีแรงผลักดัน

D Direction มีทิศทาง

C Common Goal มีเป้าหมายร่วมกัน

A Accountability มีความรับผิดชอบร่วมกัน
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จากรหัสทีมคณุภาพดังกล่าว	ยงัพบว่า	มีเรือ่งเล่าจากประสบการณ์จรงิ	ทีเ่กิดข้ึนทีโ่รงงาน 

คือ	มีน�้ารั่ว	และซึมเข้ามาในแผนกสินค้า	ซึ่งปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ช�ารุด	เมื่อทราบข่าว 

จากฝ่ายโกดังว่าปัญหาก�าลังเกิดขึ้น	 ท�าให้พนักงานทุกฝ่าย	 ทั้งฝ่ายออฟฟิต	 ฝ่ายขาย	 

และทกุแผนกร่วมรวมพลงักนัในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เป็นหน้าทีข่อง 

คนใดคนหนึง่	ซึง่พฤตกิรรมและเหตกุารณ์ครัง้นัน้	ทีมงานจึงได้ถอดบทเรยีนว่า	ทมีทีด่ต้ีอง 

สามารถบูรณาการทุกงานเพื่อองค์กรได้เมื่อประสบปัญหาและมักจะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ

เหตุการณ์ของการร่วมมือกันในการช่วย 

แก้ไขปัญหาทีป่ระสบในงานเลก็	ๆ 	น้อย	ดูเสมือน 

เป ็นปลายทางของการปิดช ่องว ่างท่ีให ้ 

ความส�าคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ 

ผลติภณัฑ์	แต่ทว่าบริษทัและทีมท�างานท่ีเป็น 

ผูน้�ากลบัมองว่า	สิง่เหล่านีค้อื	พฤตกิรรมท่ีเรา 

เห็นได้ในธรรมชาตแิละวถิขีองการอยูร่่วมกนั 

แบบครอบครัว	จะเรียกว่า	เป็นสญัลักษณ์ของ 

ความเป็นทีมภายใต้วัฒนธรรมของไทยก็ได	้ 

เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ในหลายทวีปของโลก 

และมีพนักงานเป็นจ�านวนแสนกว่าคน
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ความเป็นองค์กรคุณธรรมในมุมมองผู้น�าองค์กร

“ท�าความจริง	ความดี	และความถูกต้องให้ปรากฏ	มันคือคุณธรรมแล้วครับ”

คุณอภิรักษ์	ชัยศิริพาณิชย์	ผู้จัดการโรงงานฯ	 

อธบิายเพิม่เตมิว่า	การจะก้าวไปสูค่วามมเป็น 

ระดบัโลกหรือ	World	Class	Manufacturing	 

ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐาน 

ที่ทุกมิติมีความเก่ียวเน่ืองกับความเป็นธรรม 

ทางธุรกิจรวมถึงมนุษย์สิ่งแวดล้อม	 เรียกว่า	 

เป็น	 Code	 of	 Conduct	 หรือจริยธรรม 

ทางธุรกิจ	 ที่กลุ่มบริษัทของเราเคร่งครัดที่จะ 

ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มิใช่เพียงแต ่

ในสาขาแหลมฉบังเท่านั้น	 แต่ทั้งนี้เงื่อนไขของพนักงาน	 ผู้บริหาร	 สภาพพื้นที่ชุมชน	 

ก็มีส่วนที่จะท�าให้เกิดกิจกรรมที่ตอบสนองผลลัพธ์ทางธุรกิจแตกต่างกัน	 ข้ึนอยู่กับ 

สภาพแวดล้อมเป็นส�าคญั	แต่สาขาแหลมฉบงั	มีนวัตกรรมการสร้างทมีงานและการส่งต่อ 

คลื่นผู้น�า	(Leader	Team)	ที่เป็นต้นแบบ	จากรุ่นหนึ่ง	สู่รุ่นสอง	การมีวัฒนธรรมในการ 

พัฒนาทีมนอกจากจะท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแผนก	 ยังท�าให้ความเป็นพ่ี 

เป็นน้องของเราแน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย”	คุณอภิรักษ์	กล่าวทิ้งท้าย	

“ เราภาคภูมิใจมาก	 ๆ	 เมื่อมีการประชุมของผู้บริหารระดับโลก	 ได้น�าเสนอ	

เรื่องราวของพวกเราในฐานะเป็นต้นแบบของการพัฒนาทีมงานท่ีมีคุณภาพ		

และมีความเป็นองค์กรคุณธรรมในบริบทของประเทศไทย	 เราไม่เคยคิดว่า		

การพยายามสร้างการท�างานเป็นทีม	หลายครั้ง	เทรนเนอร์จากต่างประเทศที่มา	

เป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกเราบอกว่า	 ในหลาย	 ๆ	 ประเทศไม่ประสบความส�าเร็จ		

แต่พวกเราท�าได้	จงึเป็นความส�าเรจ็ของพวกเรา	และเป็นความส�าเรจ็ของบรษัิท	

เราด้วยเช่นกนั	การสร้าง	Leadership	Program	ขึน้มาเพือ่เป็นทมีงานคณุภาพ	

ให้กับบริษัท	เราสร้างมาจาก	Culture	Wave	ที่มาจากความเป็นไทยแท้	ๆ	” 

[	ผู้น�า	Team	Leader	Wave	รุ่นที่	1	กล่าว	]
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คุณภาพทีมเข้มแข็ง  
ความสุขจึงยั่งยืนในคุณธรรม

หากคุณธรรม	 คือ	 ความดี	 ความจริง	 และความถูกต้อง	 ความสุขของพนักงานจะเป็น

รากฐานให้องค์กรนั้นยั่งยืนยิ่งในคุณธรรม
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บริษัทฯ	มีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนให้ความสุขเกิดขึ้น	5	ด้านในโรงงานอย่างสม�่าเสมอ	โดย

ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2560	เป็นต้นมา	ดังนี้

•	 โรงงานแหลมฉบงั	สขุด้วยการจดัการ	หมายถงึ	การดแูลผลตอบแทน	ระบบ 

สวัสดิการ	การให้การยกย่อง	ความก้าวหน้า

•	 โรงงานแหลมฉบัง	 สุขด้วยบรรยากาศในการท�างาน	 หมายถึง	 ภาวะผู้น�า	 

ผู้บริหารเป็นต้นแบบ	 สัมพันธภาพ	 การจัดการสถานที่	 สภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน

•	 โรงงานแหลมฉบัง	สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข	หมายถึง	คณะท�างานสร้าง 

สุของค์กร	ช่องทางการสื่อสาร	การเรียนรู้	กิจกรรมเน้นการสร้างทุนมนุษย์

•	 โรงงานแหลมฉบงั	สขุด้วยสขุภาพกายใจ	หมายถึง	ลดพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรค	 

(บุหรี่	สุรา)	ออกก�าลังกาย	ค่า	BMI	ภาวะอ้วนลงพุง	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

จากการท�างาน	อัตราการลาออก

•	 โรงงานแหลมฉบัง	สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร	หมายถึง	ความผูกพันธ์ในองค์กร	 

อัตราการลาออก	ผลิตภาพโดยรวม

ภาพการเข้าเยี่ยมส�ารวจ  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 129



เสียงสะท้อนจากพนักงานในองค์กร  
ในร่มหลังคาโรงงานคุณธรรม

“ จากอดีตเป็นเด็กหลังห้องมาตลอด	ไม่กล้าแสดงออก	การมาอยู่ที่นี	่

ท�าให้ได้พัฒนาตัวเองไปเยอะ	 ต้องขอบคุณครอบครัว	 และทีมที่ท�าให	้

เราเข้มแข็ง	 ในเวลาที่ท้อแท้ก็ได้เขาเหล่านี้ช่วยประคับประคอง	

ให้ลุกขึ้นมาสู้	 มีความประทับใจทีมงานมากที่ช่วยเหลือกันโดยตลอด		

องค์กรแห่งนีม้บีรรยากาศเหมอืนบ้านเพราะเราใช้ชวีติอยูท่ีน่ีพ่อ	ๆ 	กบั	

การอยู่ที่บ้าน ” 

[	คุณชลิต	บุญอนันต์	]

“ ความประทบัใจสิง่แรกเลยคอื	นโยบายของผูบ้รหิารทีใ่ห้การส่งเสรมิ	

พนกังานตัง้แต่ระดบัล่างจนถงึข้างบนให้มคีวามสขุ	เราโชคดทีีมี่ผูบ้รหิาร	

ให้ความส�าคญักบัคณุภาพชวีติพนกังาน	เราโชคดทีีม่ทีมีงานช่วยเหลอื	

ซึ่งกันและกัน	 ท�าให้องค์กรเราพัฒนาไปยืนอยู่ระดับแนวหน้าในกลุ่ม	

อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ” 

[	ปรีชา	ธรรมศิลปสิทธิ	์]

“ ถ้ายิปรอคเป็นบ้าน	 ผู้บริหารท่ีน่ีก็เหมือน	พ่อแม่ลุงป้าน้าอาญาต	ิ

ผูใ้หญ่ในบ้าน	ซึง่รู้สกึได้ถงึความตัง้ใจในการท�างาน	การเป็นแบบอย่าง	

ที่ดี	การให้การสนับสนุน	การช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสิ่งต่าง	ๆ	เพื่อให	้

บ้านมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าและให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข		

บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม	

ในกิจกรรม	 รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของ	

พนักงานและครอบครัวอีกด้วย ”
[	คุณวิริยาภรณ์	แก้วเกิด.	Training	&	Development	Manager	]
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เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อสังคม

จากความเอาใจใส่พนักงานเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมในสถานประกอบการ	 บริษัท	 

ไทยผลติภัณฑ์ยิบซัม่	จ�ากดั	(มหาชน)	ยงัได้รับรางวลัเหมืองแร่สเีขียวประจ�าปี	พ.ศ.	2562	 

(Green	 Mining	 Award)	 และการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	 

(CSR-DPIM)	ซึ่งในป	ีพ.ศ.	2562	โรงงานแหลมฉบังได้รับรางวัล	Green	Mining	Award	 

ประเภทโรงแต่งแร่เป็นปีแรก	 โดยมีนายธีระยุทธ	 วานิชชัง	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า 

กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นผู้มอบรางวัล
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บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

ตามรอยพ่อ
พอเพียง
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กลุ่มบริษัทเคเอสแอล (KSL Group) 

ก่อตัง้บรษิทัในปี	พ.ศ.	2488	พฒันาจากการเป็นผูผ้ลติน�า้ตาลทรายรายเลก็	ซึง่มศีกัยภาพ 

การผลิตน�้าตาลเพียง	 600	 กิโลกรัมต่อวัน	 มาสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะ 

ทางการเงินแข็งแกร่ง	 โดยปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ด�าเนินกิจการโรงงานน�้าตาล	 5	 แห่ง 

ในประเทศไทย	และอีก	2	แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา	บริษัทสามารถสร้างมูลค่า 

ทางเศรษฐกจิจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลติน�า้ตาล	ตามแนวคดิการใช้ประโยชน์ 

จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ 

เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพ่ือทุกความต้องการ

พันธกิจ

 1.	 สร้างรายได้แก่ชาวไร่	บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน

 2.	 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง

 3.	 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเติบโต

 4.	 พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลสูงสุด	รวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 5.	 ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม	 สนับสนุนการท�าวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายตัว 

และเติบโตสู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ
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KSL	 Group	 เชื่อในศักยภาพของคนว่าสามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง	 สะท้อนคุณค่า 

และผลลัพธ์จากศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ	“Yes	We	Can”	

โดยความหมายของค่านิยม	 (Core	 Values)	 ซึ่งเป็นหลักยึดในการสร้างคน	 KSL	 

มีความหมายดังต่อไปนี้

 Dynamic หมายถึง	มีพลัง	กล้าเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า

 Integrity หมายถึง	ซื่อสัตย์	รักษาค�าพูดและท�าในสิ่งที่ถูกต้อง

 Synergy หมายถึง	ร่วมใจ	ประสานจุดเด่นสร้างผลงานทวีคูณ

 Creativity หมายถึง	สร้างสรรค์	พัฒนาสิ่งใหม่ประยุกต์ให้เกิดจริง

จากวฒันธรรมทีบ่่มเพาะและหล่อเลีย้งพนกังานในองค์กรให้เตมิเตม็พลงัแห่งความเป็น 

ผู้มีองค์ประกอบและสมรรถนะทางคุณธรรมที่จับต้องวัดผลได้	 ทั้งด้านความซ่ือสัตย	์ 

ความร่วมแรงร่วมใจ	ใฝ่สร้างสรรค์	นบัเป็นรากฐานของก�าลังในการขบัเคลือ่นให้องค์กร 

เติบโตอย่างยาวนาน	 และสามารถบ่งชี้ได้ว่า	 การพัฒนาคนไปไกลกว่าค�าว่า	 “ท�าได้” 

แต่หมายถึง	“ท�าได้ภายใต้การมีคุณธรรมก�ากับ”
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เกษตรกรพืชไร่	 คือ	 หัวใจที่หล่อเลี้ยงผลิตภัณฑ์หลักอันเป็นกลไกที่ส�าคัญที่เช่ือมต่อ 

คุณภาพชวิีตขององค์กรและสะท้อนกลบัไปสูก่ารสร้างงานและอาชีพให้กบัเกษตรกรมา 

อย่างยาวนาน	KSL	Group	ยงัตระหนกัถงึมลูค่าท่ีควรจะเกดิขึน้ต่อเกษตรกรและคุณค่า 

ที่จะท�าให้ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 ด้วยการน�าแนวคิดและหลักการของการ 

ด�าเนนิกจิกรรมด้านกสกิรรมและธรรมชาต	ิเพือ่สร้างความสมดลุให้เกือ้กลูกันอย่างยัง่ยนื	 

ซึ่งการพัฒนาและสร้างศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ	เป็นรูปธรรมของการสืบสาน 

แนวพระราชปณิธานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่	9	ด้วยความ 

นอบน้อมตามรอยพระราชาที่ชาว	KSL	Group	ภาคภูมิใจ

การค�านึงถึงความสมดุลในระบบนิเวศและการเกื้อกูลกันอย่างวิถีธรรมชาติ	 คือ	 

บริบทของการด�าเนินกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ภายใต้โมเดล	 กสิกรรมธรรมชาติ	 

ที่มีเครือข่ายมากกว่า	 70	 แห่งทั่วประเทศ	 สร้างขึ้นมาโดยไม่ได้มีจุดมุ ่งหมาย 

ในการแสวงหาผลก�าไร	 หากแต่ว่า	 เป็นการเติมเต็มและเสริมศักยภาพเกษตรกร 

ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเกษตรผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวเนื่องกับ 

กสกิรรม	ปศสุตัว์	ประมง	การบรหิารบญัชคีรวัเรอืน	และการท�าอาชีพเสรมิ	ทัง้นีเ้พือ่วาง 

รากฐานการพึง่พาตนเองอนัจะน�าไปสูค่วามยัง่ยนืของเกษตรกร	โดยบรษิทัฯ	มโีครงการ 

ทีพ่ฒันาต่อยอดให้เกิดกลุม่คนรุน่ใหม่ท่ีสนใจในการท�าเกษตรพชืไร่	เป็น	Smart	Farmer	 

ภายใต้หลักสูตร	“ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่”
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หลักสูตร	“ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่”	จัดได้ว่าเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัท	KSL	ต้องการ 

ส่งต่อความเป็นอยู่ของธรุกจิการท�าฟาร์มอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	โดยสายงานจดัหา 

วัตถุดิบและส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมได้จัดขึ้น	 มีวัตถุประสงค์หลัก	 คือ	 การน�าความรู้ 

ที่ ได ้รับการอบรมของทายาทเกษตรไปประยุกต ์ใช ้ กับแปลงอ ้อยของพ่อแม	่ 

และในอนาคตทายาทกลุ ่มนี้จะท�าการเปิดโควต้าเป็นของตนเอง	 นอกจากนั้น 

เพื่อการสนับสนุนให้ชาวไร่ปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน	 เพื่อการขยายผลผลิตในแนวตั้ง	 

เพือ่การสร้างความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างชาวไร่และโรงงาน	เพือ่สร้างทมีทายาทเกษตรกร 

รุ่นใหม่เพื่อแลกเปล่ียนวิธีการปลูกอ้อยหรือเรื่องอื่น	 ๆ	 เก่ียวกับอ้อยของแต่ละภาค	 

โดยมีความเฉพาะเจาะจงส�าหรับเกษตรกรรุ ่นใหม่ที่มีความสนใจในธุรกิจอ้อย	 

และสามารถสร้างความยั่งยืนได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานและการสานต่ออาชีพการท�า 

ไร่อ้อยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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 จุดเน้นของหลักสูตร ประกอบไปด้วย	

1.	 การให้ความรู ้เรื่องธุรกิจอ้อย	 ด้วยการอธิบายเรื่องการวิเคราะห์และ 

การตัดสินใจลงทุน	

2.	 การเพิม่ผลผลติ	ด้วยการจัดการฟาร์มสมัยใหม่และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 

กับการเกษตร	

3.	 ศาสตร์ประยุกต์ด้วยการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้	 การบูรณาการกิจกรรมเพ่ือสะท้อนกิจกรรมทางสังคมในมิติอื่น	 ๆ	 ทั้งด้าน 

การจ้างงานผู ้พิการ	 การเสริมทักษะและความรู ้ด ้านการเกษตรแก่เกษตรกร	 

และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 เป็นกิจกรรมที่	 บริษัทฯ	 และพนักงานได้ด�าเนินการ 

มาโดยตลอดตามแผนการจัดกิจกรรมในรายปี

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 137



ศาสตร์พระราชา  คือ หัวใจของการเหนี่ยวน�า 
และการสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้กับเยาวชน

การพัฒนาทักษะและความรู้ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะกลุ่มผู้ท่ีมุ่งด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

เท่านั้น	 องค์ประกอบของการเรียนรู้ที่จะสร้างพลังการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพียงถูกออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับบริบทวิถีการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ 

วัฒนธรรมและวันส�าคัญที่เก่ียวข้องโดยไม่จ�ากัดกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 กิจกรรมส่งต่อ 

ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 การเรียนรู้ฐานอาชีพ	 การท�าปุ๋ยหมัก	 ในวันดินโลก	 

5	ธันวาคม	เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนที่สนใจ
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จากผลลัพธ์ของการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	 เพื่อสร้างคุณค่าให้ยั่งยืน	 ผ่านจุดยืน 

ของความพอเพียงนั้น	 ท�าให้เกิดอัตลักษณ์แห่งการบูรณาการองค์ประกอบที่สมดุล 

ที่สะท้อนไปในความเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมด้านความพอเพียงตามความหมายของ	 

ต้นอ้อย	การมัดรวม	ผ้าขาวม้า-ลายธงชาติ	และผืนดิน	ซึ่งมีนัยยะดังต่อไปนี้

 อ้อย คือ	ต้นน�้าของพลังงานธรรมชาติ	อันหมายถึงหัวใจส�าคัญของ	KSL	คือ	 

	 เกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน

 การมัดรวม คือ	 ความสามัคคี	 เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 อันหมายถึง	 

	 ความเชื่อมั่น	และเชื่อใจของเกษตรกรที่มีต่อโรงงาน	ที่จะร่วมกันผลิตพลังงาน 

	 ธรรมชาติอย่างครบวงจร

 ผ้าขาวม้าลาย-ธงชาต ิ คือ	 ความเป็นไทย	 อันหมายถึง	 การประยุกต์วิถี 

	 ความเป็นไทยให้เข้ากบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนัเพือ่รกัษาไว้ในอาชีพเกษตรกร	 

	 และการมีน�้าใจร่วมแบ่งปัน

 ผืนดนิ คอื	การคนืชวีติให้แผ่นดนิ	อนัหมายถงึ	การท�าเกษตรยัง่ยนื	ลด	ละ	เลกิ	 

	 และการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี	เพื่อรักษาผืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

KSL ตระหนักและมั่นใจว่า  
วิถีแห่งธรรมชาติและความพอเพียง  

คือ หัวใจของการพัฒนาและเติบโตที่ยั่งยืน
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บริษัท บางกอกแคน 
แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

ชีวิตสุขจริงหนอ
หลักธรรมน�าความคิด
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รู้จักกับบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง 

บริษัท	 บางกอกแคน	 แมนนูแฟคเจอริ่ง	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทท�าธุรกิจผลิตกระป๋องบรรจุ 

เครือ่งดื่ม	เปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2531	โดยการร่วมทุนระหว่าง	ผู้ประกอบการ 

ของไทยกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น	บริษัท	โตโยไซกัน	ไกชา	ผลิตกระป๋อง 

อลูมิเนียม	2	ชิ้น	ส�าหรับบรรจุเครื่องดื่มเป็นรายแรกของประเทศไทย	มีโรงงานตั้งอยู่ที ่

เลขที่	1	ซอย	รังสิต-นครนายก	46	ต�าบลประชาธิปัตย์	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	 

ในปี	 พ.ศ.	 2544	 หลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย	 หรือที่เรียกว่า	 

วิกฤต	“ต้มย�ากุ้ง”	 บริษัทโตโยไซกัน	 ไกชา	 ได้เพิ่มทุนในบริษัทฯ	 และขยายการผลิต 

กระป๋องเหล็ก	3	ชิ้น	ฝากระป๋องและก้นกระป๋องขึ้นจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งบริษัทได้ด�าเนิน 

ธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า...	

“ มุ่งมั่นที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าคาดหวัง		

ส่งมอบได้ตรงเวลา	 ภายใต้ราคาที่แข่งขันได้	 และตระหนักถึง	

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรือ่งของสิง่แวดล้อม	และการหมนุเวยีน	

ใช้เศษวัสดุ	 (Recycle)	 ตลอดจนการดูแลด้านความปลอดภัย	

ในการปฏิบตังิานของพนักงานรวมทัง้	เสริมสร้างทกัษะความช�านาญ	

ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ” 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นของผู้บริหารชาวญี่ปุ่น	 ได้ส่งต่อมาสู่ผู้บริหารชาวไทยที่มีหน้าที ่

ความรับผิดชอบในการบริหารองค์กร	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย	 และมีแนวทางการ 

บริหารอย่างลงตัวระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น	และผู้บริหารชาวไทย	ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 

งานและกระบวนการผลิตควบคู ่ไปกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	 รวมทั้งความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	 จนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชาวบางกอกแคนยึดถือปฏิบัติ 

สืบมา
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แนวทางนโยบายการบริหารองค์กร 

ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เน้นทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์	ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิต 

คนท�างาน	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	 ได้หล่อหลอมพัฒนาเป็นค่านิยมขององค์กร	

เป็นส่ิงที่พนักงานทุกคนยึดถือปฎิบัติสืบต่อกันมานั่นก็คือ	 “BCM…HA	 (บีซีเอ็ม…เฮ้)	 

–	H	:	Happiness”	คือการพยายาม	สร้างความสุขในการท�างานในทุก	ๆ	มิติ	พยายาม 

ที่จะท�าให้ที่ท�างานเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่น	เป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน

ค่านิยม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด BCM HA… 

 B =	Borderless/Brave	 ไร้ก�าแพงกล้าก้าวอย่างกล้าหาญ	

 C =	Communication/Challenge	 ด้วยสื่อสารตั้งเป้าหมายท้าทายผล	

 M =	Mutual	Relationship/Multi	Skill	 พัฒนาหลายทักษะใส่ใจคน	

 H =	Happiness	 พบความสุขมากล้นในการงาน	

 A =	Attitude	 ทุกชีวิตสุขส�าราญ	ด้วยการคิดดี	
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การมุ่งเน้นในเร่ืองผลประกอบการที่ต้องได้ก�าไรเพื่อความอยู่รอด	 เป็นเร่ืองที่ส�าคัญ 

ส�าหรับองค์กรภาคธุรกิจ	 แต่ด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว	 

ท�าให้หลายองค์กรหันกลับมาทบทวนการพัฒนาทุนของตนเอง	 การพัฒนาที่ว่านี้ 

คือการพัฒนาทุนมนุษย์	 ถึงแม้ว่าจะมีระบบประกันคุณภาพ	 มีมาตรฐานการท�างาน 

รองรับอยู่แล้วก็ตาม	 แต่สิ่งส�าคัญนอกจากระบบแล้วต้องอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเจตคติ 

ภายในของคนในองค์กร	 ซึ่งกระบวนการนี้จะท�าให้คนในองค์กรมีความรู ้สึกว่า	 

มีความสุขเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	 เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 

มีความหวงแหนรักองค์กร	 กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจ 

ของคนในองค์กรเป็นส�าคัญ	อีกทั้งผู้บริหารของบริษัท	บางกอกแคน	แมนนูแฟคเจอริ่ง	 

จ�ากัด	 ตระหนักเรื่องนี้	 จึงพยายามพัฒนาและส่งเสริมให้ที่ท�างานเป็นเหมือนบ้าน 

หลังที่สองของพนักงาน

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กร 

ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร	ซึ่งผู้บริหารชาวไทยได้แปลงออกมาเป็นค่านิยมขององค์กร 

ดังกล่าว	 โดยน�ารากฐานทางวัฒนธรรมของไทยมาเป็นหัวใจหลักในการด�าเนินธุรกิจ	 

น่ันก็คือการน�าหลักธรรมะทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นแนวทางส�าคัญในการบริหารคน 

ในองค์กร	เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ	ดังนั้น	การน�าเอา 

หลักธรรมะทางพุทธศาสนา	 หรือการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมให้ความรู้ก็ไม่ได้เป็นเร่ือง 

ไกลตัวส�าหรบัพนกังาน	เป้าหมายส�าคญัคอืการส่งเสรมิให้พนกังานท�างานอย่างมคีวามสขุ	 

มีความรกัองค์กร	และให้เกดิความรูส้กึว่าองค์กรแห่งนีค้อืบ้านอกีหนึง่หลงัของพนกังาน 

นั่นเอง	 ด้วยเหตุนี้	 บริษัท	 จึงได้เข้าร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี	 ในโครงการ	 

“โรงงานรักษาศีล	 5”	 ต่อมา	 ก็เข้าร่วมกับโครงการ	 “สถานประกอบการสว่าง 

ด้วยศีลและธรรม”	ของจังหวัดปทุมธานี
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โครงการนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญท่ีได้น�าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นหลัก 

การด�าเนินชีวิตของพนักงาน	 ช่วงแรกของการเข้าโครงการโรงงานรักษาศีล	 5	 นั้น	 

วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พนักงานได้เข้าใจเรื่องศีล	 5	 และคาดหวังว่าพนักงาน 

จะสนใจรักษาศีล	 5	 แต่ก็ไม่ได้ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมของพนักงานแต่อย่างใด	 

เม่ือจบโครงการไปทางหน่วยงานภาครัฐร่วมกับมหาเถรสมาคม	 ได้จัดโครงการสถาน 

ประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม	การร่วมโครงการครั้งนี้ท�าให้พนักงานได้ประโยชน์ 

มากข้ึน	 และได้เข้าใจหลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น	 โดยได้น�ามาเป็นหลัก 

ปฎิบติัในการด�าเนนิชวีติ	ซึง่มีรปูแบบการท�ากจิกรรมท่ีชดัเจน	สามารถวดัเป็นตวัเลขได้	 

โครงการนีจ้ะเน้น	7	กิจกรรมหลกั	มกีารจดัท�าเป็นสมดุคูม่อืพนกังานที	่เข้าร่วมโครงการ	 

จะมีเนื้อหาบอกรายละเอียดว่าแต่ละวันต้องท�ากิจกรรมอะไรบ้าง	เช่น	

 •  กิจกรรมที่ 1
	 การรักษาศีล	 5	 วันนี้คุณรักษาศีล	 5	 ได้ครบหรือไม่	 ซึ่งก็มีตาราง

ส�าหรับลงบันทึก	

 •  กิจกรรมที่ 2 
	 การสวดมนต์	 นั่งสมาธิ	 ถ้าได้สวดมนต์ก็บันทึกข้อมูล	 ถ้าไม่ได้สวด 

ก็ไม่ต้องบันทึก	

 •  กิจกรรมที่ 3 
	 การจัดเก็บที่นอนห้องน�้าให้สะอาดมีระเบียบ	

 •  กิจกรรมที่ 4 
	 การจับดีคนรอบข้าง	(คิดดี)	วันนี้เราได้ชื่นชมคนรอบข้างหรือไม่	

ได้จับดีคนรอบข้างไหม	ถ้าท�าก็บันทึกไว้

 •  กิจกรรมที่ 5 
	 การพูดจาไพเราะ	(พูดดี)	วันนี้เราได้พูดดีไพเราะหรือไม่	 

พูดค�าหยาบหรือไม่	

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร144



 •  กิจกรรมที่ 6 
	 การบ�าเพญ็ประโยชน์/ออมบญุ	(ท�าด)ี	ทบทวนดวู่า	วนันีเ้ราได้ท�าบญุ 

หรือบ�าเพ็ญประโยชน์อะไรไหม	

 •  กิจกรรมที่ 7 
	 การร่วมกิจกรรมชั่วโมง	 “สุขจริงหนอ”	 ที่น�าแนวปฏิบัติทั้ง	 

6	 กิจกรรม	 มาประเมินตัวเอง	 ให้พนักงานท�ากันเองทุกวันพระ	 

ซึ่งจะมีพระมาติดตามผลและบรรยายธรรมให้เกือบทุกครั้ง	 

ชั่วโมงสุขจริงหนอก็คือทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการจะมีสมุดพวกนี้อยู	่ 

ก็จะมารวมตัวกันท่ีห้องประชุม	 และร่วมกันไหว้พระ	 สวดมนต	์ 

นัง่สมาธหิลงัจากนัน้กม็าแบ่งปันว่าในสปัดาห์ทีผ่่านมาตวัเองได้ท�าดี 

อะไรบ้าง	 ชื่นชมใครบ้าง	 มีใครท่ีรู ้สึกว่าเป็นคนที่น่าช่ืนชมบ้าง	 

จับดีคนรอบข้าง	เป็นการเสริมทัศนคติในเชิงบวก	

นอกจากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนแล้ว	 ยังส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจต่อ 

สภาพแวดล้อม	 และการแบ่งปันแก่ผู้อื่น	 เป็นการสร้างบรรยากาศความสุขจากภายใน 

ไปสู่สังคมภายนอก	 องค์กรแห่งนี้ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น	 

มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยพร้อมจะเสียสละและแก้ไข 

พฤตกิรรม	เพือ่ลดผลกระทบดงักล่าว	รวมท้ังน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาบรูณาการในการด�าเนนิธรุกจิ	ในการสร้างความส�าเรจ็และประโยชน์สขุทัง้แก่องค์กร 

และสังคม	ผ่านการด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่ออกแบบขึ้น	โดยเฉพาะอย่าง 

ยิ่ง	โครงการ	“ขาเทียมพระราชทาน	ฯ”	ถือเป็นความภูมิใจของคนในองค์กร	ที่สามารถ 

ถักทอเครือข่ายทางสังคมแห่งการให้	การแบ่งปัน	ให้มีความเหนียวแน่นได้อีกด้วย

มีหลายองค์กรในกลุ่มธรุกจิคล้ายกบับรษิทับางกอกแคนฯ	รวมทัง้เครอืข่าย	ทมีจกัรยาน 

ที่เขาปั่นเพื่อสุขภาพ	 หรือเพื่อการท่องเที่ยวชมรมต่าง	 ๆ	 น�าเศษอลูมิเนียมท่ีเหลือ 

จากการผลิต	 มามอบให้กับบริษัทบางกอกแคนฯ	 เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ	 

ซ่ึงท�าให้ทุกคนที่ได้มีส ่วนร่วมรู ้สึกว่านอกจากได้ท�าบุญกับผู ้พิการร่วมกันแล้ว		 

ยังได้รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอีกด้วย

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 145



ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน 

ผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทางพฤติกรรมในเชิงบวกของพนักงานที่เข้าร่วมโดยส่วนใหญ่	 มีความรักความสามัคคี 

และรู้จักใกล้ชิดกันมากขึ้น	พนักงานหลายคนได้พัฒนาตนเองมากขึ้น	อย่างเช่นบางคน 

ไม่กล้าพดู	ไม่กล้าแสดงออก	แต่หลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมท�าให้กล้าพดูคยุ	กล้าแสดงออก 

มากขึ้น	ท�าให้เข้าใจ	เปิดใจต่อกัน	เห็นคุณค่าของตนเองและของผู้อื่น	จากการส่งเสริม 

ให้พนักงานสร้างบุญสร้างกุศลผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	 โดยไม่เสียเวลางาน	หลายคนได้น�า 

วิธีการปฏิบัติที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้กับครอบครัว	 ซ่ึงก็เกิดผลลัพธ์ที่ดี 

กับคนในครอบครัวเช่นกัน	 ส่งผลให้บริษัทได้รับการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงานภาครัฐ	 

ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานในจังหวัด 

ปทุมธานี
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บทเรียนการด�าเนินงาน

บริษัท	บางกอกแคน	แมนนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	ได้ประสานทั้งสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 

อย่างลงตัว	 โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง	 ซึ่งเริ่มจากท�าให้คนในองค์กรมีความสุขก่อน	 

โดยใช้หลักการของ	Happy	Work	Place	และหลักธรรมของพุทธศาสนา	ผ่านกิจกรรม 

ส่งเสริมการมีวินัย	 การมีจิตอาสา	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานคน 

ในองค์กร	

การพัฒนาอารมณ์	 สังคม	 และจิตใจ	 โดยการส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักคุณค่าในตนเอง	 

มีจิตส�านึกที่ดี	 ซึ่งจะส่งผลให้คนที่อยู ่ในองค์กรหรือในสังคมได้อย่างมีความสุข	 

โดยคุณลักษณะส�าคัญของคนต่อประโยชน์ขององค์กร	 ได้แก่	 ความเห็นอกเห็นใจกัน	 

ความเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร	ดังนั้นฟันเฟืองที่มีคุณค่า 

ในการพฒันาองค์กรคอืคนท�างาน	ไม่ว่าจะท�างานอยูต่�าแหน่งใด	รายได้เท่าใด	กส็ามารถ 

สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร	 พร้อมมีส่วนร่วมในการน�าพาองค์กรไปสู ่

ความส�าเร็จได้ตามที่คาดหวังไว้	 สามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่น	 และขยายสู่สังคม 

ต่อไปอีกด้วย
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บริษัท บาธรูมดีไซน์ไอ-สปา จ�ากัด

คือ เป้าหมายของเรา
องค์กรแห่งความสุข
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บริษัท บาธรูมดีไซน์ไอ-สปา จ�ากัด  
สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข  
ด้วยหลักแห่งความดี 

บริษัท	 บาธรูมดีไซน์ไอ-สปา	 จ�ากัด	 เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2538	 ปัจจุบัน 

มีพนักงาน	 500	 คน	 มีวัตถุประสงค์หลัก	 เพ่ือผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 

ในห้องน�า้ทีโ่ดดเด่นด้านดไีซน์และมคีณุภาพของสนิค้าและบริการทีด่เียีย่ม	โดยเร่ิมจาก 

การจ�าหน่ายฉากกัน้อาบน�า้	ตูอ้าบน�า้	และหลงัจากนัน้ได้ด�าเนนิการประกอบชดุชัน้วาง 

ของอะครลิกิในห้องน�า้	windsurf	ท่ีได้รับความนยิมในปัจจบุนั	และครองส่วนแบ่งตลาด 

มากท่ีสุด	 ตามด้วยชุดผนังนวด	 ซึ่งเป็นรายแรกท่ีผลิตในประเทศ	 ทดแทนการน�าเข้า	 

ท�าให้มรีาคาทีเ่หมาะสมและคณุภาพท่ีเป็นระดบัโลก	และสิง่ทีบ่รษิทัฯ	เน้นเป็นพเิศษคอื	 

เร่ืองของการออกแบบ	ซึง่ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของสนิค้า	ระหว่างปี	พ.ศ.	2544	ถงึปัจจบุนั	 

ได้ขยายสินค้าสู่อ่างอาบน�้า	 และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค	 ด้วยแนวคิด 

จากการออกแบบรูปทรงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 มีคุณภาพที่เทียบเท่าสินค้า 

ต่างประเทศ	 ประกอบกับการบริการหลังการขายท่ีโดดเด่น	 และได้มีการคิดค้น 

นวตักรรมใหม่อย่างระบบอ่างน�า้วนอจัฉรยิะ	I-SPA	นอกจากนัน้	บรษิทัฯ	ยงัมุง่มัน่พฒันา 

สินค้าใหม่	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยเน้นที่เรื่องประโยชน์ของการใช้สอย	 พร้อมดีไซน์ 

ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่โดดเด่นจนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้น�าตลาดในปัจจุบัน	
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นโยบายส�าคัญส�าหรับการบริหาร 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน  
ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

บรษิทั	บาธรมูดไีซน์ไอ-สปาจ�ากดั	เป็นผูน้�าองค์กรนวัตกรรมของเอเชยี	ทีน้่อมน�าแนวทาง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างสมดุล	 เพ่ือประโยชน์ 

และความสุข	 แก่ลูกค้า	 พนักงาน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 อย่างสมดุลและยั่งยืน	 

มีการบริหารงานภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม	 ประกอบด้วยคู่มือ	 จรรยาบรรณ	 

การใช้หลักธรรมาภิบาล	“ความรักผู้อื่น”

ฉะนั้นหลักการบริหารหรือการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของบริษัท	 อยู่บนหลักการ 

ของค�า	3	ค�า	ได้แก่	“ความสุข”	ที่เป็นเป้าหมาย	“ความรัก”	ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร 

และสุดท้ายคือ	“ความสมดุล”
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กิจกรรมส�าคัญที่องค์กรด�าเนินการ  
ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน 

ในส่วนของกิจกรรมส�าคัญของบริษัทท่ีผู้บริหารได้สนับสนุนให้เกิดข้ึนเพื่อส่งเสริม 

การท�าความดขีองพนกังานและให้เกิดความดขีึน้ในองค์กรนัน้ประกอบไปด้วยกจิกรรม 

ส�าคัญ	ๆ	ที่หลากหลาย	ตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่	9	ที่ว่า	“ประหยัด		

เรียบง่าย	 และได้ประโยชน์สูงสุด”	 โดยกิจกรรมมีทั้งในส่วนของภายในบริษัท 

และภายนอกบริษัท	ได้แก่

•	 ใช้หลัก	3	R	ในองค์กร	Reduce	Reuse	และ	Recycle	Reduce	ก็คือ 

อะไรที่ประหยัดพลังงานได้แข่งขันกัน	 กลุ่มไหนประหยัดได้	 บริษัทมี	 

Incentive	 ให้	 ยกตัวอย่างดังนี้	 น�้าท่ีไหลเข้าไปในแท๊งค์เสร็จแล้ว 

หมุนเวียนใช้น�้าน�าไปรดน�้าต้นไม้ได้	 เศษอะคริลิกที่เกิดจากการท�างาน	 

พนักงานเอามาท�ากล่องรับบริจาคให้กับมูลนิธิ	 ต่าง	 ๆ	 และสภากาชาด 

ทั่วไทยทั่วประเทศ	ตู้วางรองเท้า	ตู้วางซีดี	หรือแม้แต่	ฉากกั้น	Partition	 

รวมทั้งอะไรที่สามารถเอามาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อก็น�ามาประยุกต์ใช้	

•		 จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ	บุตรหลานของพนักงาน	ให้ได้เรียนต่อ	

•		 โครงการปลดหนี	้เพือ่ให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�าในการน�าหนีน้อกระบบ 

มาเป็นหนี้ในระบบและคอยติดตามอย่างใกล้ชิด	

•		 ท�า	Day	Care	เลก็	ๆ 	ไว้ต้อนรบัลกูพนกังานมาดแูล	ให้กินนมคนละกล่อง 

มีขนมให้เขากิน	สอนเขาท�าการบ้าน	

•		 ตัง้ชมรม	ต่าง	ๆ 	เพือ่สอนเพือ่นร่วมงานและลกูหลานพนักงาน	เช่น	คนไหน 

เก่งคอมพิวเตอร์ตั้งชมรมคอมพิวเตอร์	 สอนคอมพิวเตอร์ให้เพื่อน 

หลงัเลกิงาน	คนไหนเก่งดนตรี	กส็อนดนตรี	โดยบรษิทัจะซือ้เคร่ืองดนตร ี

มาให้	 สอนท�าขนม	 ท�าอาหารทั้งโรงงาน	 บริษัทมีงบประมาณซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ให้	เป็นงานจิตอาสาภายในองค์กร	
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•		 ท�าแบบส�ารวจค่าใช้จ่ายพนกังานทุกคน	และจดัท�าโครงการ	เลีย้งอาหาร 

กลางวันและน�้าหวาน	 ช่วงท่ีท�างานล่วงเวลา	 พนักงานที่ออกไปติดตั้ง 

สินค้านอกสถานที่จะมีชุดอาหารกลางวันบริการ	

•		 ตั้งร้านค้าเพื่อบริการสินค้า	 อุปโภค	บริโภค	 ให้กับพนักงาน	 โดยบริษัท 

จะออกเงินซ้ือของมาไว้รองรับ	 พนักงานสามารถน�าของไปก่อนจ่ายเงิน 

สิ้นเดือน	สิ้นปีมีปันผลให้

•		 กิจกรรมส�าหรับวันพิเศษต่าง	ๆ	ของพนักงานและญาติ	พี่น้อง	ลูกหลาน	 

เช่น	 วันเกิดพนักงาน	 โดยอนุญาตให้หยุดพักผ่อน	 ก่อนวันเกิด	 1	 วัน	 

บริษัทจะเตรียมขนมเค้กมีชื่อพนักงานมาอวยพร	 ในไลน์ผลิตหรือ 

ในออฟฟิศบ้าง	รวมทั้ง	ผู้บริหารก็มาอวยพรให้อีกด้วย	อีกทั้งมีจับฉลาก 

วันเกิด	 ของขวัญจะเป็นรางวัลใหญ่	 1,000	 บาท	 รองลงมา	 500	 บาท	 

รางวัลเล็กสุดตั๋วดูหนัง	2	 ใบ	อีกทั้งยังมีการส่งการ์ดอวยพรไปยังพ่อแม่	 

พี่น้อง	 ลูกหลาน	 ของพนักงานที่ต่างจังหวัดอีกด้วย	 และหากพนักงาน 

จะส่งของขวญัให้พ่อให้แม่ท่ีต่างจังหวดั	บรษัิทกจ็ะบรกิารส่งพัสดไุปให้ฟรี	 

รวมทั้งวันครบรอบการแต่งงาน	 วันท�าบุญครบรอบการเสียชีวิต	 บิดา 

มารดา	พนักงาน	วันพ่อ	วันแม่	

•		 กิจกรรมดูแลเด็กก�าพร้า	ผู้สูงอายุ	ในสถานสงเคราะห์ทุกวันพุธ	

•		 ตั้งกองทุนพี่น้องบ้านช่วยพี่น้องด้านสังคม	 พนักงานที่ร่วมโครงการ	 

จะหักเงินเดือนตามความสมัครใจ	เช่น	20	50	100	บาท	ก็ได้	และบริษัท 

จะเติมอีก	1	เท่า	เพื่อน�าไปช่วยคนที่ด้อยโอกาส	ผ่านการหารือ	ประชุม 

ร่วมกนัของกรรมการและสมาชกิ	มีกจิกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การสร้างโรงเรยีน 

บนดอย	ไปท�าห้องน�้า	ท�าไฟฟ้าให้โรงเรียนบนดอย	

•	 จัดตั้งโครงการ	ธนาคารข้าว	4	หมู่บ้าน	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	

•	 จัดต้ังโครงการ	 กองทุนหมุนเวียนกลุ่มพริกแห้ง	 หมู	 หมู่บ้านกรูโบ	 

จังหวัดตาก	
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•	 จัดตั้งธนาคารข้าว	 ธนาคารสุกร	 ให้กับคนของเราที่ไม่มีเงินบริจาค 

ได้บ้านไหนหมู่บ้านไหนบนดอยให้มีข้าวกิน	 งบประมาณ	 15,000	 บาท	 

ท�าให้หมู่บ้าน	30	หลังคาเรือนอยู่ได้	

•	 จัดให้พนักงานบริจาคโลหิตทุก	3	เดือน	(ปีละ	4	ครั้ง)	และร่วมบริจาค 

อวัยวะกับสภากาชาดไทย	
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงาน 

จากการท่ีบริษัทส่งเสริมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้พนักงาน	 เหมือนกับพนักงานเป็นญาติ	 

พี่น้อง	 ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร	 ส่งผลให้พนักงานในบริษัทท�างาน 

อย่างมคีวามสขุ	และมแีรงบนัดาลใจในการท�างาน	เป็นบคุลากรทีม่ภีมูคิุม้กนัทีส่ามารถ 

ป้องกันผลกระทบจากภายนอกในด้านธุรกิจ	 และสามารถวางแผนธุรกิจให้ทันสมัย 

รองรับเทคโนโลยีที่ก�าลังปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	 ตอบโจทย์สังคมและสิ่งแวดล้อม	 

มุ่งสู่ความเป็นสากลให้เป็นที่ยอมรับได้จากรางวัลต่าง	ๆ	ที่ได้รับจากการประกวดสุขภัณฑ ์

อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 รางวัลชนะเลิศครั้งแรกในรอบ	 40-50	 ปี	 ของเอเชีย	 ท�าให้บริษัท 

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	
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บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก

บริษัทต้องการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดหลัก	 “การพัฒนาอย่างสมดุล”  

ที่ประกอบด้วย	สมดุลแรก	เสา	3	ต้น	(รู้เรา	รู้เขา	รู้โลก)	“รู้เรา”	หมายถึง	พึ่งพาตนเอง 

ให้มากที่สุด	องค์กรอย่าไปพึ่ง	Outsource	พึ่งต่างประเทศเยอะพึ่งโรงงาน	พึ่งเทคโนโลยี 

ที่ต่างประเทศมากก็ไม่ได้	 “รู้เขา”	 คือ	 มีเหตุมีผล	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเราจะมี 

นโยบายปฏิบัติกับเขาอย่างไรให้เขากลับมาเกื้อหนุนเราได้	 และ	 “รู้โลก”	 ภูมิคุ้มกัน 

ทีเ่ปลีย่น	กบัโลกทีเ่ปลีย่น	บรษัิทมีแผนปรบัตวัอย่างไร	สมดลุที	่2	คอื	อย่าพฒันาแค่คนเก่ง	 

หรือ	 Promote	 แค่คนเก่ง	 ให้ใช้คุณธรรมเข้ามา	 หาวิธีรับ	 พัฒนา	 แล้ว	 Promote	 

คนดีด้วย	 และสุดท้ายส�าคัญที่สุด	 คือ	 สมดุลที่	 3	 เป้าหมาย	 ธุรกิจไม่ใช่แค่มองก�าไร 

อย่างเดียว	 เราต้องมองความสุข	 ใน	 Vision	 ของเรา	 และพอเกิดความสุขและก�าไร	 

ให้แบ่งปันต่อผู้ถือหุ้นแล้ว	ลูกค้า	สังคม	สิ่งแวดล้อมรวมทั้งคู่ค้าต่าง	ๆ	และตัวเราต้อง 

ได้รับประโยชน์และความสุขไปด้วยกัน	

1.
รู้เรา รู้เขา

รู้โลก

2.
Promote

คนดี

3.
เป้าหมาย
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บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

บรรจุภัณฑ์กระป๋องเพ่ือนแท้ 
“คุณธรรม”

เบญจมิตร 
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กว่าจะเป็นเบญจมิตร

บริษัท	 เบญจมิตรการพิมพ์โลหะภัณฑ์	 จ�ากัด	 ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช	 2525	 

ตลอดระยะเวลา	20	ปี	บริษัทได้สะสมประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์	การขึ้นรูปโลหะ 

และการผลิตกระป๋อง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ผลิต 

บรรจุภัณฑ์จากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก	 หลากหลายรูปร่าง	 และขนาด	 เช่น	 ทรงกลม	 

สี่เหลี่ยม	 หกเหลี่ยม	 และอ่ืน	 ๆ	 ตัวอย่างสินค้าโดยละเอียด	 แสดงไว้ในรายการสินค้า 

ของบริษัท	 โรงงานของบริษัทตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดสี่ไร่	 ติดกับถนนเพชรเกษม	 ท�าให้ 

สะดวกในการขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	 ใน	 พ.ศ.	 2542	 บริษัทฯ	 

ได้เพิ่มสายการผลิตประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก	 โดยท่ีบริษัทฯ	 เน้นไปที่เทคโนโลยี 

การฉีดพลาสติกแบบทินวอลล์	 และการพิมพ์พลาสติกด้วยระบบออฟเซ็ท	 ซ่ึงเป็น 

อีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับบรรจุภัณฑ์	 เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2542	 บริษัท	 ได้

เปลี่ยนชื่อเป็น	“บริษัท	เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์	จ�ากัด

วิสัยทัศน์ที่สัมผัสกับความหมายคุณธรรม

“มุ ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นผู ้น�าด้านบรรจุภัณฑ์คุณค่าสูงและสินค้าส่งเสริมการขาย	 

เพือ่ตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้กบัลกูค้า”	โดยบรษิทัฯ	มุง่มัน่ในการผลติ 

สนิค้าทีม่คีณุภาพ	สะอาดและปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคตามมาตรฐานสากล	เน้นการพฒันา 

ผลิตภัณฑ์และระบบการผลิต	 ให้เท่าเทียมบริษัทระดับสากล	 ท�าธุรกิจอย่างเป็นธรรม	 

และร่วมมอืกบัคูค้่า	พฒันาความรู	้ความสามารถ	ให้กบัพนกังานทกุระดบั	ให้ผลตอบแทน 

ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน	เป็นพลเมืองดีของสังคม	และประเทศชาติ	บรรจุภัณฑ์คุณค่าสูง	 

(Premium	 Packaging)	 คือ	 บรรจุภัณฑ์มีคุณค่าและคุณภาพที่สูงกว่าบรรจุภัณฑ ์

ประเภทอ่ืนในสินค้าประเภทเดียวกัน	 รวมไปถึงการสร้างคุณค่าจากการบริการ 

ที่เหนือกว่า
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กว่าจะเป็นองค์กรคุณธรรม

บริษัทฯ	 ได้น�าหลักการท�างานและแนวทาง	 Happy	 Workplace	 เข้ามาเป็น 

กระบวนการหลักในการบริหารงานบุคคลให้เกิดทักษะทางกายใจ	 และการแบ่งปัน 

สู ่สังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู ่ร่วมกันในองค์กรท่ามกลางความหลากหลาย	 

โดยปัจจุบัน	มีพนักงานมากกว่า	500	คนเป็นแรงงานต่างด้าวกว่า	50	%	ของพนักงาน	 

แต่ด้วยการมีทีมท�างานด้านองค์กรสร้างสุข	 หรือ	 นักสร้างสุขโดยเฉพาะ	 จึงท�าให้ 

การส่ือสารกิจกรรมในแต่ละด้านของเบญจมิตรเกิดการรับรู ้ผ่านช่องทางสื่อและ 

การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในหลายรูปแบบ	 เช่น	 กิจกรรมด้านกีฬา	 กิจกรรม 

ด้านการส่งเสริมทีม	 กิจกรรมด้านการลดปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพ	 รวมถึง 

กิจกรรมแบ่งปันจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนในเขตบริเวณรอบ	ๆ	บริษัทฯ

คุณธงชัย โอฬารริกสุภัค  
ผู้บริหารบริษัท  
เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์

ได้ให้ความเห็น 

ต่อการมีทุนทางศักยภาพ 

ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น 

สถานที่ท�างานอย่างมีความสุข 

และส่งต่อทิศทาง 

การด�าเนินการที่สอดคล้องกับ 

แนวคิดองค์กรคุณธรรมไว ้

อย่างน่าสนใจ
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“	องค์กรแห่งนี	้ตระหนกัดว่ีาการจะสร้างบรรจภัุณฑ์ทีมี่คณุภาพและ	

สร้างคณุค่าให้กบัลกูค้าได้นัน้	จะต้องเกดิจากคนทีม่คีณุภาพมคีวามสขุ	

ท้ังทางกายและทางใจในการท�างาน	 เรามีพนักงานมากกว่า	 500	 คน		

เป็นแรงงานข้ามชาติประมาณ	50	%	ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลาย	

ทางวัฒนธรรม	แต่ก็อยู่อาศัยร่วมกันด้วยความอบอุ่น	แต่การจะอยู่กัน	

อย่างมคีวามสขุในท่ามกลางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัได้นัน้	จ�าเป็นต้อง	

มีวิธีการและปัจจัยต่าง	 ๆ	 ท่ีสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศดังที่กล่าวมา	

ข้างต้นนี้	 และแนวคิด	 Happy	Workplace	 คือค�าตอบท่ีใช่ส�าหรับ	

องค์กรของเรา	หากเราท�าองค์กรสร้างสุขให้เกิดข้ึนและย่ังยนืการขยายผล	

สู ่ความเป็นองค์กรคุณธรรมในด้านอ่ืน	 ๆ	 เป็นความสอดคล้อง	

ที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งในความหมายและกิจกรรมที่พวกเราได้ท�า ”
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ก�าลังกายเข็มแข็ง ก�าลังใจเบิกบาน  
สู่การแบ่งปันเพ่ือสังคม

บริษัทฯ	ตระหนักถึงการสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้านร่างกายและจิตใจให้กับพนักงาน	 

มีลานกีฬาส�าหรับการออกก�าลังกายและการแข่งขันกีฬาประจ�าปี	 เพื่อให้มั่นใจว่า 

สุขภาพที่ดี	 น�ามาซึ่งการปฏิบัติงานท่ีเต็มศักยภาพ	 พนักงานได้เรียนรู้และแบ่งปัน 

ทักษะทางด้านกีฬาและความผ่อนคลาย	 ได้รู ้จักการท�างานเป็นทีมในบริบทของ 

การเล่นกีฬาเป็นทีม	 มิตรภาพ	 และการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน	 การให้พื้นที ่

และเวลาของพนักงานสร้างปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวในช่วงเวลาของการอยู่ร่วมกัน 

เป ็นอีกกิจกรรมที่ มีความแตกต่างจากท่ีอื่นและมีความโดดเด ่นในแบบฉบับ 

ของเบญจมิตรฯ	 กล่าวคือ	 การให้เวลาพนักงานกับการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว	 

เป็นการขับเคลื่อนความสุขทั้งภายในองค์กรและระดับครอบครัว	ลดความกังวลในการ 

ท�างานและสร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดี	เช่น	กิจกรรม	กลับบ้านไปกอดกัน	เป็นต้น
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การส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 มีความรักให้กับผู้อื่นด้วย	 และอีก 

กิจกรรมที่มุ่งเป้าหมายไปที่การเป็นผู้ให้ด้วยใจของชาวเบญจมิตรฯ	 “ปันรักวันเด็ก”  

ซึ่งท�ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี	โดยนัดหมายชักชวนกันให้พนักงานไปแจกของขวัญวันเด็ก 

ให ้กับเด็กที่นอนรักษาตัวอยู ่ ท่ี โรงพยาบาล	 ซึ่งไม ่มีโอกาสได ้ไปเที่ยววันเด็ก 

อย่างเด็กคนอ่ืน	 ๆ	 เงินจากการซื้อของก็คือเงินท่ีได้รับจากการบริจาคของพนักงาน	 

ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนเพื่อการท�ากิจกรรมนี้	 เกณฑ์การเลือกสถานพยาบาลนั้น 

ก็เป็นโรงพยาบาลที่บริหารจัดการโดยภาครัฐที่อยู ่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ	 

ผลที่เกิดขึ้นและเห็นได้เลยคือรอยยิ้มของเด็กและผู้ปกครอง	 ท�าให้พนักงานรับรู้ได้ว่า 

การให้ที่มาจากใจนั้นสามารถสร้างความสุขใจที่ไม่อาจประเมินค่าได้
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บูรณาการด้านอาชีพ เพ่ือการพ่ึงพาเรียนรู ้
ความพอเพียงสู่โรงเรียน

กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมท่ีน่าชืน่ชมของเบญจมติรฯ	ทีจ่ะไม่พดูถงึไม่ได้เลย	คอื	 

การแบ่งปันองค์ความรู้สู่เยาวชน	 ในโรงเรียน	พนักงานเป็นครูให้กับน้อง	 ๆ	 สอนเร่ือง 

การท�าผลติภัณฑ์ใช้เองอย่างง่าย	ๆ 	ใช้ท่ีบ้านก็ได้	ท่ีโรงเรยีนกด็	ีเช่น	การท�าน�า้ยาล้างจาน	 

การสอนปลูกผักในกระถาง	เช่น	ต้นอ่อนทานตะวันเพื่อรับประทานกินเอง	เป็นการลด 

ต้นทุนน้อง	 ๆ	 ได้เรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 พ่ี	 ๆ	 ได้ท�ากิจกรรมจิตอาสา	 

นับว่าเป็นสิ่งดี	ๆ 	ที่เบญจมิตรฯ	คืนสู่สังคมผ่านศักยภาพของคนเป็นสุข	และมีน�้าใจงาม

ส�าหรบักิจกรรม	ทีเ่ป็นบทสะท้อนว่า	เบญจมติรร่วมคดิร่วมดแูลชมุชนรอบข้างเพือ่สร้าง 

สุขภาวะที่ดีร่วมกันคือ	 การปันน�้าใจ	 รวมพลคนอาสา	 ร่วมสร้างและส่งมอบม้านั่ง 

ส�าหรับญาติที่มารอผู้ป่วยและมาติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกระทุ่มล�้า	 

อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม
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เสียงสะท้อนต่อองค์กร  
จากพ่ีมาลี สีทอง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อายุงาน 35 ปี

จากประสบการณ์	 35	 ปี	 ในองค์กรแห่งนี้	 ตั้งแต่ที่บริษัทยังไม่ใหญ่โตขนาดนี้	 พี่มาลี 

เป็นที่เคารพนับถือของพนักงานไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี	 พี่มาลีท�างานตั้งแต่	 พ.ศ.	 2526	 

จน	ณ	ปัจจุบันก็ผ่านมาถึง	37	ปี	พี่มาลีกล่าวว่า	

“การที่พ่ียังอยู ่ที่นี่เพราะพี่รักท่ีนี่มาก	 บริษัทนี้ให้ความส�าคัญกับ	

พนักงานทุกระดับชั้น	การดูแลเอาใจใส่	ท�าให้พี่รู้สึกว่าการได้มาท�างาน	

เหมอืนการได้อยูก่บัครอบครวั	เจ้านายทีร่กั	เพือ่นร่วมงานทีค่อยช่วยเหลือ		

พี่ได้รับรางวัลปูชนียบุคคล	 ผู้ที่ท�างานมานานถึง	 35	 ปี	 เป็นรางวัล	

ที่พี่ภูมิใจมากที่สุด	 ตอนนี้ก็ใกล้เกษียณแล้ว	 แต่พี่ก็ยังอยากท�างาน	

อยู่ที่นี่ไปเรื่อย	ๆ	อยู่อีกซัก	20	ปีก็ได้นะ ”
บทเรยีนการขบัเคลือ่นองค์กรคณุธรรมของบรษิทัฯ	ชีช้ดัให้เหน็ว่า	การสร้างกจิกรรมให้ 

หลากหลายและสามารถดึงการมีส่วนร่วมของพนักงานเข้ามาท�ากิจกรรม	 จะสามารถ 

สร้างทางเลือกและโอกาสให้ชุมชนสังคมรอบข้างได้รับประโยชน์อีกด้วย	 รวมถึง 

ตัวพนักงานและองค์กรต่างได้เห็นคุณค่าของกันและกัน	 การใช้ความดีด้วยการท�า 

กจิกรรมอาสา	จงึเป็นเสมอืนการหล่อเลีย้งให้หวัใจของคนท�างานได้เบกิบานและเตบิโต
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บริษัท ผลิตไฟฟา้ราชบุรี จ�ากัด

พัฒนาสังคมคุณธรรม
“มนุษย์ไฟฟา้” 
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บริษัท ผลิตไฟฟา้ราชบุรี จ�ากัด 

เป็นบริษัท	 ในเครือบริษัท	 ราช	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ	 99.99	 (ถือหุ้นผ่าน	 

บริษัท	ราช	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจ	ผลิตไฟฟ้า	ควบคุมดูแลการด�าเนินงาน 

ของโรงไฟฟ้าราชบุรี	 ซึ่งประกอบด้วย	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 2	 เคร่ือง	 ขนาดก�าลัง 

การผลิตเครื่องละ	735	เมกะวัตต์	และ	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	3	ชุด	ขนาดก�าลัง 

การผลิตชุดละ	725	เมกะวัตต์	รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมไตรเอนเนอจี้	1	ชุด	 

ก�าลังการผลิตติดตั้ง	700	เมกะวัตต์

หล่อหลอมพลังคนให้มีพลังงาน

ในภาพรวมของวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนองค์กรนั้น	 RATCH	 GROUP	 มีค่านิยม 

แสดงถึงความเชื่อและยึดมั่นในสิ่งเดียวกันในการด�าเนินธุรกิจของทั้งผู ้บริหาร 

และพนักงานด้วยหลักการสร้างพลัง	(Power)	ประการ
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จากพลังองค์กรสู่พลังชุมชน 

บริษัทฯ	เป็นหนึ่งใน	9	แห่ง	ภายใต้การบริหารองค์กรในรูปเครือธุรกิจ	(มหาชน)	ซึ่งม ี

องค์ประกอบของการน�านโยบายและแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่สัมพันธ์กับทิศทางของ 

ส่วนกลาง	 แต่อย่างไรก็ดีในความเป็นพลังของทีมงานที่มีจุดแข็งด้านการปฏิสัมพันธ ์

กับเครือข่ายด้านคุณธรรมและการประสานงานพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชนระดับจังหวัด	 

ท�าให้บริษัทฯ	 มีจุดแข็งของการต่อยอดท่ีจะขยายผลจากความเป็นเอกชนสู่มหาชน 

ในความหมายของการท�าเพ่ือผูอ้ืน่ได้เป็นอย่างด	ีโดยมกิีจกรรมการพฒันาและการสร้าง 

ความร่วมมืออย่างมากมาย	 ซึ่งเป็นแนวทางแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่าง 

แท้จริงภายใต้บริบทของ	RATCH	GROUP	ดงัตวัอย่างกจิกรรม	โครงการต้นแบบ	ต่อไปนี้

โครงการขยายผลพลังงานชุมชน	 เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ 

พลังงานและความจ�าเป็นของการอนุรักษ์พลังงาน	ตลอดจนสามารถจัดหาพลังงานที่มี 

ในท้องถิน่ของตนเองมาใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	และรูจ้กัใช้เทคโนโลยพีลังงานทีเ่หมาะสม 

ซึ่งท�าให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต	 บริษัทฯ	 ให้การสนับสนุนชุมชน 
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น�านวัตกรรมพลังงานทดแทนมาช่วยลดการใช้พลังงานหลัก	 (พลังงานจากฟอสซิล)	 

สอดคล้องกับเป้าหมายของการด�าเนินงาน	 CSR	 ของบริษัทฯ	 ในการลดแหล่งก�าเนิด	 

CO2	โดยร่วมจดัท�าโครงการส�านกังานพลงังานจงัหวดัและชุมชนในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบรุี	 

เพชรบุรี	และกาญจนบุรี	ด�าเนินงานต่อเนื่องระยะเวลา	3	ปี	(ปี	พ.ศ.	2560-2562)

โครงการฯ	 ดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสะท้อนถึงความร่วมมือและสามารถยกระดับ 

ความรู้สู่ชุมชนอีกทั้งยังเป็นโครงการที่จะน�าไปสู่การบริหารจัดการที่ยั่งยืน	 ค�านึงถึง 

เป้าหมายในระยะยาว

 สัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นในการด�าเนินโครงการที่ผ่านมาในแต่ละปี
	 ปีที่	1	มุ่งสร้างความตระหนักและให้ความรู้	

	 ปีที่	2	เป็นการพัฒนาคนและทีมงานชุมชน	

	 ปีที่	3	มุ่งสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการเป็นสถานที่ดูงาน

ผลความส�าเร็จโครงการท่ีวางไว้ไม่เพียงแค่การสร้างความตระหนักด้านพลังงาน 

แก่ท้องถิน่	ยงัมองถงึการด�าเนนิกจิกรรมท่ีเสรมิสร้างชมุชนเกดิการรวมกลุม่ท�ากิจกรรม 

เพื่ออนุรักษ์พลังงานในรูปแบบเครือข่าย	 ท�าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและสามัคคีกัน 

ในชุมชน
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นอกจากนี้	 RATCH	 GROUP	 ได้จัดกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง	 “คนรักษ์ป่า	 

ป่ารักชุมชน”	 เป็นหนี่งในกิจกรรมหลักของโครงการฯ	 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

จากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวลัส�าหรบัรางวลัชนะเลศิระดับประเทศ 

เป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์มุ ่งเฟ้นหาป่าชุมชนที่มีแนวทางและการดูแล 

บรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตด้ิานป่าไม้อย่างเป็นระบบ	สามารถจดัการชมุชนให้อยู ่

ร่วมกับธรรมชาติได้ตามแนวคิด	“ป่ายั่งยืน	ชุมชนได้ประโยชน์”	โดยผ่านกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของคนในชมุชนอย่างเข้มแขง็ในรปูแบบ	บวร	หรือ	บ้าน-วดั-โรงเรยีน	ยดึหลกั 

การด�าเนนิวถีิชุมชนและการดแูลใช้ประโยชน์จากป่าภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	 

ตลอดจนมีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า	 เพื่อเป็นแบบอย่างและ 

สร้างแรงบันดาลใจให้กับป่าชุมชนอื่นได้ศึกษาเรียนรู้	ตลอดจนน�าแนวทางไปจัดตั้งเป็น 

ป่าชุมชนและดูแลรักษาป่าชุมชนในพื้นที่ตนเองให้ยั่งยืน	 กิจกรรมนี้ด�าเนินงานร่วมกับ 

กรมป่าไม้	โดยมีป่าชุมชนทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับกรมป่าไม้เป็นพื้นที่เป้าหมาย

“ การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม		

เป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีบ่รษิทัฯ	ค�านงึถงึ	

และมุง่มัน่ด�าเนนิการมาอย่างจรงิจงั	

และต่อเนื่อง	 ผ่านโครงการและ	

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	

และการมีส่วนร่วมในการแก้หรือ	

บรรเทาปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม	

และสงัคมในมติิต่าง	ๆ 	อาท	ิโครงการ	

คนรักษ์ป่า	 ป่ารักชุมชน	 โครงการ	

พลงังานชมุชน	โครงการ	@CareLine		

เครือข่ายปันสุข	 โครงการสุขสูงวัย		

สร้างไทยแขง็แรง	กิจกรรมพนกังาน	

จิตอาสา	 และโครงการการศึกษา	
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เสรมิทกัษะสร้างอาชพีใน	สปป.	ลาว	เป็นต้น	โครงการเหล่านีม้เีป้าหมาย	

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงพลังงาน		

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 การสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชน	

เพื่อรักษาแหล่งกักเก็บ	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติและ	

ลดภาวะโลกร้อน	 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	 และการเสริมสร้าง	

ความพร้อมในการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสิทธภิาพแก่เด็กและเยาวชน	รวมถงึ	

การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกการแบ่งปันและการท�างานเพ่ือ	

สาธารณประโยชน์	ตอบแทนสงัคมในฐานะพลเมอืงทีด่ขีองประเทศ ”
[	นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	:	ประธานกรรมการ	]

บริษัทฯ จังหวัด ชุมชน สุขภาวะ  
และ คุณธรรมยั่งยืน ร่วมกันทั่วทั้งราชบุรี

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม	 รวมถึงความร่วมมือของจังหวัดราชบุรี	 เป็นปัจจัยเสริม 

หนนุให้พลงัภาคีทัง้ภาคเอกชน	ชมุชน	ประชาสงัคม	และหน่วยงานรฐัได้มกีารเปิดโอกาส 

และรวมพลังกันขับเคลื่อนจังหวัดภายใต้โมเดล	เมืองสุขภาวะดีและมีความสุข	

จังหวัดราชบุรี	 จึงเป็นทั้งต้นแบบและกล่าวได้ว่า	 มีฐานรากที่ส�าคัญมาจากจิตส�านึก 

ของสังคมที่ใส่ใจในคุณธรรมทางสังคมท่ีมีความเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด	 มีการ 

รวมกลุ ่มกันเพื่อร่วมพัฒนาและสานพันธกิจเพื่อสังคม	 ในรูปแบบศูนย์ส่งเสริม 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของภาคธรุกจิจงัหวดัราชบรุ	ีท้ังนี	้บริษทัฯ	ได้เข้าไปมส่ีวนร่วม 

ในการเป็นแกนน�าในหลาย	 ๆ	 ด้านเพื่อให้เป้าหมายของจังหวัดและภาคีมุ ่งมั่นสู ่

ความส�าเร็จ	 โดยมีกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นอย่างมากมายท้ังในด้านการศึกษาดูงานและ 

การพัฒนาศักยภาพรวมถึงการเติมทักษะและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรม 

สัมมนาและฝึกอบรมอีกด้วย	 โดยจังหวัดเป็นผู้อ�านวยความสะดวกและสื่อสารให้เกิด 

ความร่วมมือในวงกว้างอีกด้วย	 ปัจจุบัน	 มีนายเขมชาติ	 สถิตย์ตันติเวช	 เป็นตัวแทน 

ของบริษัทฯ	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานศูนย์	CSR	
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ตัวอย่างกิจกรรมการต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ  
ในโครงการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพ่ือธุรกิจ CSR จังหวัดราชบุรี  
และการขับเคลื่อนงาน CSR จังหวัดราชบุรี
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ด้วยความมุง่หวงัและมุง่มัน่ท่ีจะเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นชุมชน	บรษิทัฯ	ได้พฒันา 

แนวทางและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี	 รวมถึง 

การต่อยอดกิจกรรมสู่สังคมภายนอก	 ท้ังนี้ด้วยความปรารถนาดีจะเป็นฟันเฟือง 

ในการขับเคลื่อนพลังสังคมสู ่การส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบให้ยั่งยืน 

โดยอาศัยพลังที่บริษัทฯ	 มี	 เพื่อน�าศักยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ให้มากที่สุด	 เพราะบริษัทฯ	 เช่ือว่าพลังความร่วมมือของทุกภาคี	 จะเสริมสร้างพลัง 

ความสามัคคีและมีคุณธรรมที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป
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บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จ�ากัด

สร้างสุขในองค์กร
วินัยการเงิน
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กว่าจะมาเป็นผึ้งน้อยเบเกอรี่ต้นแบบองค์กรแห่งความสุข 

เม่ือย้อนไป	50	กว่าปี	คณุผ่องพรรณ	ปาละพงศ์	กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัผึง้น้อยเบเกอรี ่

ในปัจจุบัน	 เดิมบ้านเกิดอยู่จังหวัดล�าพูน	 เคยประกอบธุรกิจต่าง	 ๆ	 มาแล้วมากมาย	 

โดยคลุกคลกีบัการค้าขายมาตัง้แต่เดก็	ๆ 	ท้ังขายพชืผกั	กบัข้าวพ้ืนเมอืง	ขนม	น�า้มนั	เกลอื	 

น�้าตาล	 ท�าขนมครก	 ทองหยิบ	 ทองหยอด	 ขนมไทย	 กะปิ	 หรือแม้กระทั่งเสริมสวย 

และตัดเย็บผ้า	 เป็นต้น	 ทั้งหมดนี้อาศัยต้นทุนจากความอดทน	 ความขยันหม่ันเพียร 

และผ่านการทดสอบชีวิตมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน	 จากธุรกิจที่ต้องล้มลุกคลุกคลาน 

อย่างโชกโชน	 แม้ว่าจบการศึกษาเพียงมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยต้องออกจากโรงเรียน 

ไม่ได้เรียนต่อเพราะต้องการเสยีสละให้น้อง	ๆ 	อกีสีค่นได้เรยีนหนงัสอื	และเนือ่งจากสาม ี

เป็นข้าราชการด้านการศึกษา	 จึงจ�าเป็นต้องย้ายตามสามีตลอดเวลา	 และเมื่อไปที ่

จังหวัดใด	 คุณผ่องพรรณจะท�าธุรกิจ	 หลากหลายเท่าท่ีจะหาเงินมาช่วยเหลือสร้าง 

รายได้เสริมให้กับครอบครัว	ซึ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือทุกอาชีพต้องเป็นอาชีพที่สุจริต

ต่อมาประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจเมื่อปี	พ.ศ.	2540	ขณะที่ธุรกิจทั่วไปต้อง 

ล้มละลาย	 แต่ธุรกิจเบเกอรี่ของคุณผ่องพรรณได้ยึดวิกฤติเป็นโอกาส	 ในขณะท่ีคนอื่น 

ไม่สามารถกู้เงินมาด�าเนินธุรกิจได้แต่คุณผ่องพรรณกู้ได้	 และยังให้โอกาสแก่ผู้ที่ไม่มี 

งานท�าแต่มคีวามช�านาญและมฝีีมอื	รบัเข้ามาช่วยงานของบรษิทัผลติเบเกอร่ีจนกระทัง่ 

ปัจจุบัน	ที่ท�าทั้งการผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส�าเร็จรูป	เช่น	เค้ก	ขนมปัง	 

คุกกี	้พาย	เดนชิ	ทาร์ต	โรล	พซิซ่า	ขนมอบนานาชนดิและขนมไทยทกุชนดิ	ฯลฯ	โดยเป็น 

ผู้ผลิตเอง	ขายเอง	90%	และรับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	ในเครือข่ายของผึ้งน้อย 

อกีประมาณ	10%	หรอืประมาณ	200	ราย	ซึง่เครือข่ายท่ีน�าขนมมาให้ผึง้น้อยจ�าหน่ายนัน้	 

บางส่วนเป็นร้านที่รู้จักกับคุณผ่องพรรณ	 มาตั้งแต่ท่ียังไม่มีหน้าร้าน	 บางส่วนเป็น 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน	และบางส่วนก็ใช้แบรนด์ของตนเองมาสมทบให้ทางผึ้งน้อย 

ช่วยจ�าหน่ายทีจ่ดุขายส่งส�านักงานบริษัทผึง้น้อย	จังหวัดเชียงใหม่	ในปัจจบุนัมคีณุพ่อรัตน์	 

ปาละพงศ์	 เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท	 คุณแม่ผ่องพรรณ	 ปาละพงศ์	 เป็น 

กรรมการบริหารบริษัท	และมีคุณรัตนา	ปาละพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ
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นโยบายส�าคัญส�าหรับการบริหาร 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน  
ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

“ผึง้น้อยเบเกอรี”่	มคีตพิจน์	ท่ีว่า	“ขยนั	ประหยดั	ซ่ือสัตย์	อดทน	กตญัญ	ูรูค้ณุธรรม”		

และมีค�าขวัญประจ�าบริษัทที่ได้ถ่ายทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมองค์กร	ที่ว่า	“ขยันท�ากิน	 

ไม่บินสูงนัก	รักความสะอาด	ฉลาดสะสม	นิยมสามัคคี”	จนคนท�างานรู้กันโดยทั่วไปว่า	 

เป็นค�าสอนของแม่ผึ้ง	ที่ว่า	อดทนท�าตนให้เป็นคนดี	อดทนถึงที่ได้ดีทุกคน

อกี	1	ความดี	คือ	การ	“รกัษาน�า้ใจของพนกังาน”	เป็นหวัใจหลกัของการเป็นผูบ้รหิารทีด่ี	 

และจะต้องมศีลิปะครองใจคน	และท่ีส�าคญั	คณุผ่องพรรณไม่เคยปลดหรือไล่พนกังานออก	 

จนกระทั่งขณะนี้พนักงานของบริษัทมีมากกว่าเจ็ดร้อยคน	 จากบทสัมภาษณ์คุณรัตนา	 

ปาละพงศ์	 ซึ่งเป็นทายาทรุ่น	 2	 ได้เล่าว่า	 “คุณแม่เคยเป็นผู้ควบคุมลูกเสือชาวบ้าน	 

ท่านก็จะใช้แนวทางของลูกเสือชาวบ้านมาใช้ในการปลูกฝังวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

และการท�างาน	 เช่น	 เพลงประจ�าบริษัท	 ก็จะเป็นเพลงลูกเสือชาวบ้านท่ีสื่อถึง 

ความส�าคัญของการอยู่ร่วมกันท่ีทุกคนจะต้องรู้จักหน้าที่	 และมีความตรงต่อเวลา	 

นั่นคือ	“ในหมู่ผึ้งน้อยที่มาร่วมอยู่	ต่างคนต่างรู้หน้าที่กันดีทุกอย่าง”	เมื่อมีการประชุม 

พนักงาน	ทุกคนก็จะร้องเพลง	“ตรงต่อเวลา	พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา”	ท่านยังเป็น 

แบบอย่างของความเรียบง่าย	 โดยท่านจะทักทายทุกคน	 และทุกคนก็สามารถเข้าถึง 

ท่านได้	โดยสรรพนามที่พนักงานใช้ทักทายท่านก็เหมือนพูดคุยทั่ว	ๆ	ไป	ว่า	“คุณป้า”

“อ้างอิง	จากบทความของคุณพิมพร	ศิริวรรณ	นักเขียนผู้สนใจการสร้าง	“องค์กรแห่ง

ความสุข”	(Happy	Workplace)	ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	:	http://www.

bangkokbiznews.com/blog/detail/641934”	
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ปรัชญาส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของคุณผ่องพรรณ	คือ	“การให้”	โดยไม่หวังผลตอบแทน	 

ซึ่งจะมีค�าพูดประจ�าใจว่า	“ยิ่งหวงยิ่งหาย	ยิ่งให้ยิ่งได้”	ดั่งจะเห็นได้จาก	เธอน�าขนมอบ 

หลากหลายชนิดมาร ่วมแจกให ้แก ่แขกในวันประสาทปริญญามหาวิทยาลัย 

นอร์ท-เชียงใหม่	 ถึงสองพันห้าร้อยกว่าคน	 ส่วนปรัชญาหลักที่ใช้บริหารที่ส�าคัญที่สุด 

อีกปัจจัยหนึ่งคือ	 น�าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ร ่วมกับการมีวิสัยทัศน์ด	ี 

มีการบริหารจัดการดี	และมีเครือข่ายสัมพันธ์ดี

อ้างอิงจาก	:	จากส่วนหนึ่งบทความ	ของดร.วิวัฒน์	เศรษฐช่วย	http://live.siamme-

dia.org/index.php/article/insider/13391

ความดคีวามงามเหล่านีท่ี้เกดิขึน้ในผ้ึงน้อยเบเกอรี	่เนือ่งจากผูบ้รหิารทีมุ่ง่หวงัประโยชน์ 

ของตนเองน้อยกว่าประโยชน์ของส่วนรวม	 ไม่มองตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง	 เม่ือจะท�า 

กิจกรรมอะไรก็จะสอบถามคนในชุมชนก่อนทุกครั้ง	 หรือมีการชักชวนคนในชุมชน 

ให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยทุกครั้ง	 ยกตัวอย่างเช่น	 การท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสียในโรงงาน	 

การท�าห้องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟที่ใช้ในโรงงานหากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ	 คนในชุมชน 

ยกย่องให้คุณพ่อรัตน์	 และแม่ผ่องให้เป็นประธานชุมชนหลิ่งกอง	 ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ 

รอบ	ๆ	บริษัท	และยังให้ชุมชนใช้พื้นที่ของบริษัทเป็นที่ท�าการของชุมชนอีกด้วย	
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กิจกรรมส�าคัญที่องค์กรด�าเนินการ  
ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน 

ผึง้น้อย	เบเกอร่ี	ปัจจบุนัมพีนกังานกว่า	700	คน	บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญักบัคณุภาพชีวติ 

ของพนักงาน	 ด้านต่าง	 ๆ	 ผ่านกิจกรรมและการจัดสวัสดิการพื้นฐานในชีวิตประจ�าวัน	 

ให ้พนักงานมีความสุขและตระหนักถึงความส�าคัญของการให ้	 ความมีวินัย	 

และความรับผิดชอบ	ดังนี้	

 การช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย : 
ให ้การดูแลอย่างรวดเร็วทันท่วงที	 พนักงานเจ็บป่วยไม ่สบาย	 

ก็จะน�าเขาส่งโรงพยาบาล	โดยมอบหมายให้หวัหน้างานตามไปดแูลด้วย	 

หลังจากนั้นฝ่ายบุคคลจึงค่อยมาท�าเรื่องเอกสาร	 ข้อมูลประกันสังคม	 

ใส่ใจชีวิตของพนักงานมากกว่าจะให้น�้าหนักว่าพนักงานอยู่ในระบบ 

ประกันสังคมหรือไม่	
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 การสร้างวินัยทางการเงินให้พนักงาน : 
จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเงินกู้	 เงินออม	 โดยการเก็บข้อมูลด้านรายรับ	 

รายจ่ายของพนักงาน	 จนพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงิน	 

บรษัิทจงึจรงิจงัเรือ่งนีแ้ละช่วยวางระบบในการแก้ไขปัญหาด้านการเงนิ 

ให้พนักงานด้วยการ	ก�าหนดว่า	พนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้ว	จะต้อง 

มีการสะสมเงิน	โดยเริ่มจากเดือนละ	100	บาท	คนที่มีปัญหา	มีวินัยดี	 

อยากกู้เงนิ	กจ็ะใช้เงินส่วนนี	้โดยให้หวัหน้างานเข้าไปใกล้ชิดกบัพนกังาน	 

เพราะบางคนมีปัญหาอะไรจะไม่กล้าบอก	ในบางรายบริษัทก็เข้าไปคุย 

กับพ่อแม่	และครอบครัวของพนักงาน	เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 การสร้างรายได้มาเป็นสวัสดิการ : 
บริษัทยังให้ความส�าคัญในเรื่องสวัสดิการ	ด้วยการสอนการคัดแยกขยะ	 

การช่วยประหยัดพลังงาน	 โดยน�าเรื่องนี้มาบรรจุในโปรแกรม 

การปฐมนเิทศ	ซึง่ในแต่ละเดอืนขยะท่ีคดัแยกแล้วขายได้	กจ็ะเป็นรายได้	 

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนสวัสดิการอื่น	ๆ	เช่น	ช่วยงานต่าง	ๆ	ของพนักงาน	 

ไม่ว่าจะเป็นงานบวช	งานแต่ง	หรืองานศพ	รวมทั้งการให้ทุนการศึกษา 

กับบุตรหลานของพนักงาน	มุงหลังคาที่จอดรถให้พนักงานเพิ่ม	

 จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ : 
เพื่อช่วยเหลือพนักงานได้ซื้อของในราคาถูก	 ไม่ต้องเดินทางไปซื้อไกล	 

และยังน�าก�าไรมาปันผลให้กับพนักงาน	 เพื่อน�ามาเป็นเงินออมทรัพย์ 

ของพนักงาน	สร้างรายได้เพิ่มให้กับพนักงานอีกด้วย	

 โครงการโรงงานในโรงเรียน (ทวิภาคี) : 
มีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและ 

สถานประกอบการ	ให้เดก็อาชวีะได้มโีอกาสไปฝึกงานในสถานประกอบการ 

เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการท�างานจริง	

“อ้างอิง	จากบทความของคุณพิมพร	ศิริวรรณ	นักเขียนผู้สนใจการสร้าง		

“องค์กรแห่งความสุข”	(Happy	Workplace)	ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ	

และเอกชน	:	http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641934”
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงาน 

จากความมุ ่งมั่นตั้งใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้คุ ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจ่าย	 

ราคาต้องไม่แพง	 และมีให้เลือกหลากหลาย	 ผึ้งน้อยเติบโตข้ึนมาได้อย่างม่ันคง 

และกว้างขวางขึ้น	 อีกท้ังในความส�าเร็จนั้นมีคนมากมายช่วย	 ทั้งญาติสนิทมิตรสหาย 

คอยช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	 จนกระทั่งก็เริ่มไปเปิดร้านที่ตันตราภัณฑ์แอร์พอร์ต	 

(เซ็นทรัลแอร์พอร์ตในปัจจุบัน)	 และมีสาขาที่เป็นจุดขายเบเกอรี่อยู่ทั้งสิ้น	 44	 สาขา 

ในภาคเหนอื	และเร่ิมมกีารขยายร้านสาขาไปภาคกลาง	และกรงุเทพฯ	มกีารแตกแบรนด์ 

ออกไปเป็น	Baby	Bee	เพื่อเอาใจลูกค้าที่ชอบทานขนมพรีเมี่ยม

ส�าหรับผลลัพธ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ	 พฤติกรรมของพนักงานที่มี 

จิตอาสามากขึ้น	 จนกระทั่งรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	 “สายใยมิตร	 จิตอาสา”	 ที่รวมตัวกัน 

ไปท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	อีกทั้งยังมีการเข้าร่วมโครงการ	To	Be	Number	One	เป็นชมรม 

ที่ร่วมกันป้องกันเรื่องของยาเสพติดในโรงงาน

จากความอดทน	 ความมีวินัย	 การตรงต่อเวลาที่ผู้บริหารได้บ่มเพาะให้กับพนักงาน 

อย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต	 ส่งผลให้ได้รับรางวัลยกย่องต่าง	 ๆ	 ทั้งในระดับบุคคล 

และระดับองค์กร	ที่ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ	ได้แก่	

•		 “สตรีผู้น�าธุรกิจ	 อนุรักษ์โลกตัวอย่าง”	 ของสมาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ

และวิชาชีพแห่งประเทศไทย	

•		 รางวัลคนดีศรีล�าพูน	

•		 รางวัลต้นแบบองค์กรแห่งความสุข	Happy	Workplace	

•		 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นที่จ้างงานคนพิการ	

•		 รางวัลการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก

การสร้างสุขในที่ท�างานให้พนักงานนั้นมาพร้อมกับการก่อตั้งผึ้งน้อยเบเกอรี่	ด้วยจิตใจ 

ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาของคุณผ่องพรรณ	ปาละพงศ์	คุณรัตน์	ปาละพงศ์	ผู้บริหาร 

ผู้ก่อตั้งบริษัท	 จนถึงผู้บริหารรุ่น	 2	 และแม้วันนี้คุณผ่องพรรณ	 ไม่ได้ลงมือท�าขนม 

ด้วยตนเองแล้ว	 แต่ก็ท�าหน้าที่บริหารงาน	 และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพนักงานทุกคน	 

ตลอดจนถ่ายทอดแนวปฏิบัติ	 การสืบสานวัฒนธรรม	 การสอนวิธีท�างาน	 อย่างมีวินัย	 

ตรงเวลา	 ท�างานเป็นทีม	 และมีน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 ที่ส�าคัญคือองค์กรแห่งนี้ได้ปรับวิถี 

การด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน	 อยู่กลมกลืนอยู่เป็นเนื้อเดียว 

กับชุมชนได้อย่างสมดุล	 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของชุมชนไปสู  ่

ตลาดภายนอก	 ถือเป็นการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ 

ของชุมชนได้เป็นอย่างดี
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บริษัท พาเนล พลัส จ�ากัด

เคียงคู่คุณธรรม 

“พลเมืองดี มีวินัย รักและภูมิใจในชาติ”

“รู้หน้าที่ มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต มีจิตอาสา”

“สถานประกอบการปลอดภัย การมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณลักษณะ 
การตอบแทนสังคม และการพัฒนาสุขอนามัยในสถานประกอบการ”

จิตอาสา ความรู้ 
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บริษัท พาเนล พลัส จ�ากัด

บริษัท	 พาเนล	 พลัส	 เดิมมีช่ือว่า	 เอ็มพี	 ปาร์ติเกิล	 บอร์ด	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2533	 

ภายใต้การบรหิารของกลุม่มติรผล	เป็นบรษิทัผูน้�าในการผลติ	ไม้ปาร์ตเิกลิ	ไม้เอม็ดเีอฟ	 

และไม้เคลือบเมลามีน	ไม้ซิ้งโครไนล์	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้	โดยใช้เทคโนโลย ี

การผลิตและระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล	 

300,000	ลกูบาศ์เมตรต่อปี	ไม้เอม็ดเีอฟถงึ	300,000	ลกูบาศก์เมตรต่อปี	และไม้เคลอืบ 

เมลามีนกว่า	 3	 ล้านแผ่นต่อปี	 พาเนล	 พลัส	 จึงเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียว่า	 

เป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพในการผลิตรองรับกับทุกความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศได้โดยสมบูรณ์แบบ	 โดยอาศัยการขับเคลื่อนงานที่ยึดวัฒนธรรม 

การท�างานแบบชาติไทยเป็นฐานหนุนเสริม

“พาเนล พลัส” ในวันนี้

ด้วยประสบการณ์	และทุกก้าวย่างแห่งความส�าเร็จซึ่งด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	 

มีความพร้อมท่ีจะเป็นหนึ่งในผู้น�าร่วมสร้างสรรค์	 ยกระดับความเป็นธุรกิจชั้นน�า 

ในอุตสาหกรรมร่วมกัน	 ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 พร้อมตอบสนอง 

ทุกความต้องการของลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า	PANEL	PLUS	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ 

ของการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า	 ด้วยระบบการจัดการอย่างมืออาชีพ	 ในการร่วม 

ด�าเนินงานไปกับคู่ค้า	 และการให้บริการลูกค้า	 และท่ีส�าคัญ	 คือ	 ในกระบวนการผลิต 

มีความเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างลงตัว	 ด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจดังวิสัยทัศน์ที่ว่า	 

“เราจะเป็นบริษัทชั้นน�าระดับโลกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม	้	

ด้วยความเป็นเลิศ	ด้านการตลาด	การผลิต	ซัพพลายเชน	และการจัดการ”
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จากความมุ ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ธุรกิจสู ่การเป็นผู ้น�าในอุตสาหกรรม	 

บริษัทฯ	ตอกย�้าความเป็นผู้น�าภายในงาน	Trend	&	Design	20/21	ด้วยการเปิดตัว	 

ไม้เคลือบเมลามีนคอลเล็คชั่นใหม่	 18	 ดีไซน์	 ภายใต้คอนเซ็ปต์	 “Sense	 of	 Joy”	 

ทีเ่กิดจากแนวคดิทีเ่ช่ือมโยงผูค้นกบัสถานท่ี	สร้างสรรค์จนิตนาการในทกุแง่มมุของชีวติ 

ซึง่จดัขึน้เม่ือวันที	่15-16	มกราคม	พ.ศ.	2563	ท่ีผ่านมา	ณ	ร้านอาหาร	Vivarium	Revive	 

ที่ผ่านมา	 งานนี้	 น�าโดย	 คุณสิรินิจ	 โชคชัยฤทธิกุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน 

การตลาดและ	 Supply	 Chain	Management	 และคุณเรืองวิทย์	 กาญจนกิจเกษม	 

ผู้อ�านวยการด้านการตลาด	 ขึ้นกล่าว	 กลยุทธ์และแนวโน้มการด�าเนินธุรกิจของ	 

พาเนล	พลัส	ในอนาคต	และเทรนด์ของงานดีไซน์ที่ล�้าสมัยในปี	ค.ศ.	2020-2021

จากการสนับสนุนร่วมกับกลุ ่มเครือข่ายที่ท�างานประสานงานทั้งส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค	 ความส�าเร็จขององค์กร	 สะท้อนสู่บุคลากรของของบริษัทฯ	 ในภาพรวม 

ทกุสาขา	อย่างไรก็ด	ีโรงงานหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	เปรยีบเสมอืนกองก�าลงัหนนุทีเ่ป็น 

แหล่งผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคุณค่าสู่ตลาด	 จึงไม่แปลกใจว่า	 ระบบ 

กระบวนการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ	 ครอบคลุมและใส่ใจทั้งพนักงาน 

ภายในองค์กรและสร้างคุณค่าที่ดีต่อสังคมภายนอก	โดยมีกิจกรรมที่จะกล่าวถึงต่อไป
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จากฐานมั่นการผลิตที่ได้มาตรฐานสู่ฐานรากของการสร้างทรัพยากรมนุษย์	 บริษัทฯ	 

ได้พฒันาศกัยภาพ	5	ประการ	เพือ่หล่อหลอมบคุลกิภาพ	(5	Personality)	ของพนกังาน	 

ประกอบด้วย

1. Partnership เราเป็นมิตรแท้ส�าหรับทุกคน

2. Proficient เราคือมืออาชีพในการท�าธุรกิจ

3. Innovative เราพร้อมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่	ๆ 	ให้กบัสนิค้า

4. Integrity เรามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

5. Environmental Friendly  เราใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

[กิจกรรมผู้บริการพบปะพนักงาน  
เป็นกิจกรรมที่ท�าให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและเกิดการรับรู้ร่วมกัน]
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บริษทัฯ	ให้ความส่งเสรมิการมสีขุภาวะท่ีดขีองพนกังาน	กล่าวคอื	สนบัสนนุให้พนกังาน 

มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมและโครงการฯ	 เพื่อให้เกิดความสุขในแต่ละด้าน	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ด้านการมีวินัยทางการเงิน	 ส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์ที่เป็น 

รูปธรรม	 จิตอาสา	 และการแบ่งปัน	 ยกตัวอย่างเช่น	 การบริจาคโลหิตให้กับเหล่า 

สภากาชาดจังหวัดสงขลาก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯ	 ได้ท�ามาตลอดโดยพนักงาน 

มีความสุขกับการเป็นผู้ให้เพ่ือสังคม	 ไม่เพียงแต่การบริจาคโลหิตเท่านั้น	 พนักงาน 

หลายคนบริจาคดวงตาและอวัยวะในโครงการฯ	ดังกล่าวอีกด้วย

หากจะกล่าวได้ว่า	 ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมของการเอื้อเฟื้อให้เกิดสังคม 

คุณธรรมขึ้นในกลุ่มพนักงานท่ีมีความเป็นรูปธรรมดังปรากฏ	 พบว่า	 ทุนศักยภาพ 

และความส�าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสู ่การเป็นองค์กรสร้างสุขที่บริษัทฯ	 

ได้ด�าเนินการมาเพื่อใช้บริหารจัดการภายใน	 เป็นปัจจัยหนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง 

ด้านความรู้และการมุ่งสู่เป้าหมายของการค้นพบความสุขในสถานท่ีท�างานซ่ึงเป็น 

รากฐานส�าคัญของการสร้างเสริมคุณธรรมในล�าดับต่อไป	 กิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี 

ที่ระเบิดจากภายในของชาว	พาเนล	พลัส	(หาดใหญ่)	เช่น	โครงการธนาคารประชาชน 

กับธนาคารออมสนิ	โดยบรษัิทได้ท�า	MOU	ร่วมกับธนาคารออมสนิและธนาคารกรุงเทพ	 
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เพือ่เป็นการลดภาระให้กบัพนกังานท่ีมีภาระหนีส้นิและได้รบัความเดือดร้อน	โดยบรษัิท 

เป็นผูท้�าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกร่วมกบัสถาบนัการเงินให้พนกังานกู้ในอตัราดอกเบีย้ 

ทีไ่ม่สงูนกั	ถงึแม้โครงการฯ	จะหยดุการด�าเนนิการแต่กน็บัว่าเป็นบทเรยีนของการจดัการ 

ความเดอืดร้อนทีเ่กิดขึน้ด้วยความร่วมมอืระหว่างกนัและกนัเพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจ 

ให้เกิดความผูกพันและพนักงานจะได้แสดงความรู้ศักยภาพและทักษะในการท�างาน

อย่างเต็มที่

ความรู้คู่คุณธรรม เติมพลังปัญญาสู่สังคม

การพฒันาเครอืข่ายให้สงัคมเกดิการเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่	ๆ 	ให้กบัลกูค้า 

และให้กับสังคมตามแนวทางการบริหารของบริษัทฯ	 ด้วยการเปิดพื้นที่ให้สถาบัน 

การศึกษาและผู้ที่มีความสนใจได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทักษะฝีมือ	 

อีกท้ังเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานให้กับสถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 ด้วยความเช่ือว่า	 

การพัฒนาที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืนสามารถพ่ึงพาตนเองได้	 ต้องเกิดจากกระบวนการ 

ให้ความส�าคัญต่อการสร้างคน	 สร้างเยาวชนที่เป็นพลเมืองของชาติท่ีมีศักยภาพสูง 

ในอนาคต	นับเป็นการรับผิดชอบสังคมอีกประการหนึ่งที่อยู่ในเนื้องานของการแบ่งปัน 

เรียกได้ว่าเป็นการเติมเต็มพลังปัญญาสู่สังคมอีกด้วย	 เช่น	 ตัวอย่างการศึกษาดูงาน 

จากระบบร่วมผลิตก�าลังและความร้อนร่วม	 (Cogeneration)	 และกระบวนการผลิต 

ในอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้	 ของนักศึกษาวิศวกรรม	 

สาขาเครื่องกล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เป็นต้น
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มีการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เพื่อร่วมพัฒนา 

งานวจิยัและเป็นพืน้ทีใ่นการฝึกงานของนกัศึกษา	ในรูปแบบสหกจิศกึษา	ด้วยความุง่หวงัว่า 

การเติมเต็มพลังปัญญาคือการวางรากฐานให้เกิดคุณธรรมสู่สังคมที่ยั่งยืน	 กิจกรรม 

และโครงการฯ	ทีบ่รษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเน่ืองจงึเปรยีบเสมอืนการสร้างพืน้ที่ 

และห้องเรียนให้เกิดขึ้นและต่อยอดแบ่งปันให้สังคมมีส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ชาวพาเนล	พลัส	มีความเชื่อว่า	โรงงาน	จะเป็นบ้านหลังที่สองอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อ 

ทุกคนมีกิจกรรมและสานสัมพันธ์ให้พลังความสามัคคีเป็นจุดเริ่มต้นของการขยาย 

วงกว้างสู่สังคมให้เกิดคุณธรรมที่ยั่งยืน	 ซึ่งรูปธรรมต่าง	 ๆ	 ที่เกิดข้ึนตลอดระยะเวลา 

ทีท่กุคนมส่ีวนร่วมคดิร่วมท�านอกจากส่งผลให้ทุกคนมีความสขุแล้วองค์กรก็ได้ประโยชน์ 

ด้วยเช่นเดียวกัน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

คุณธรรมยั่งยืน
พลังงานทดแทน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร188



บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด 

ด�าเนินธุรกิจด ้านพลังงงานทดแทนเกี่ยวกับการผลิตน�้ามันเช้ือเพลิงทดแทน	 

จากยางรถยนต์ใช้แล้ว	และจดัการน�า้มนัหล่อลืน่และตวัท�าลายใช้แล้วเพือ่ผลติเช้ือเพลงิ 

ทดแทนและเชื้อเพลิงผสมท่ีมีค่าความร้อนต่าง	 ๆ	 เช่น	 ปนเปื้อนกลุ่มแอลกอฮอล	์ 

กลุ่มตัวท�าลาย	 กลุ่มน�้ามัน	 เป็นต้น	 โดยการน�ามาผสมให้ได้คุณสมบัติค่าความร้อน 

ที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน�้ามันเตา

บริษัทฯ	 ได้มีแผนที่จะขยายก�าลังการผลิต	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้น�าในการ 

ด�าเนินธุรกิจด้านน�้ามันเชื้อเพลิงทดแทน	 ท้ังนี้บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการผลิต 

ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเป็นอย่างยิง่	โดยในปี	พ.ศ.	2561	ทางบรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรอง	 

ISO	14001:2015	และ	ISO	9001:2015

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย	โดยเฉพาะชุมชนรอบข้าง	การด�าเนิน 

ธุรกิจของบริษัทฯ	 ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน	 นอกจากนี้	 ทางบริษัทฯ	 

ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 กับชุมชน	 ทั้งกิจกรรมด้านสังคม	 ศาสนา	 สิ่งแวดล้อม	 

การศกึษา	โดยมเีป้าหมายท่ีจะพัฒนาและอยูร่่วมกบัชมุชนอย่างยัง่ยนื	ภายใต้การด�าเนิน 

ธรุกจิตามวสิยัทศัน์ของบรษัิทฯ	ท่ีว่า	“เป็นบรษัิทช้ันน�าในการผลิตน�า้มันเชือ้เพลิงทดแทน		

โดยมุ่งเน้นเป็นผู้น�าด้านต้นทุนและคุณภาพ	ภายใต้	มาตรฐานสากล	ด้วยจรรยาบรรณ	

ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อลูกค้า	พนักงาน	คู่ค้า	สภาพแวดล้อม	และสังคม”

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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จากความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการดูแล 

เอาใจใส่กับชุมชนและสังคมรอบข้างที่มีความหลากหลายและซับซ้อนในมิติต่าง	 ๆ	 

PYRO	 ได้จัดกิจกรรมและจัดท�าโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

ที่สามารถจับต้องได้	ดังต่อไปนี้

•	 มีส่วนร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีชุมชน	เช่น	วันเด็ก	วันสงกรานต์	 

วันเข้าพรรษา	เป็นต้น

ความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนเป็นสิ่งที่ท�าให้ชาว PYRO  
เข้าถึงและได้รับความไว้วางใจจากชุมชน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ปลอดภัย มีวินัย สามัคคี

ลกัษณะของการประกอบธรุกจิท่ีจะต้องให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัอย่างรอบด้าน	 

ทั้งชีวิต	ทรัพย์สิน	และมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดแวดล้อม	บริษัทฯ	ได้เข้มงวด 

ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 และรักษาวินัย 

อย่างเคร่งครัดของพนกังานเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการท�างาน	และสร้างความมัน่ใจ 

ในระบบความปลอดภัยที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะน�ามาซึ่งอันตราย 

ต่อชีวิตของพนักงานได้	 โดยมีกิจกรรมและโครงการที่เช่ือมโยงความเป็นคุณธรรม	 

อันบ่งชี้ถึงการมีวินัยเพื่อต่อยอดไปสู่การมีคุณภาพที่สมบูรณ์	 อาทิ	 การถ่ายทอด	 และ	 

การสือ่สารสากลเพือ่สร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ	(Morning	Talk)	การพฒันาทกัษะ 

ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานผ่านการปฏิบัติและทดลองจริง	 เพื่อให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการท�างาน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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วัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งเน้นความปลอดภัย	 นับว่า	 เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง 

อันบ่งชี้ คุณธรรมด้านความมีวินัยที่ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการได้รับมาตรฐาน 

และรางวัลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพดังต่อไปนี้	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ	 

ISO	14001:2015	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ	ISO	9001:2015	และ	เป็นบริษัทฯ	 

ต้นแบบที่มีการด�าเนินการด้าน	 ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน 

สู่องค์กรคุณธรรมอีกด้วย

จากรูปธรรมความส�าเร็จที่เกิดขึ้น	 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 กล่าวคือ	 การสร้าง 

ผลกระทบต่อสังคมและชุมชนด้วยการบูรณาการให้เกิดการด�าเนินการในหลาย	ๆ 	ด้าน 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ยังพบว่า	 บริษัทฯ	 ได้ยึดหลักการท�างานที่มุ่งสู่พันธกิจที่ส�าคัญ 

และเอื้อต่อการเสริมศักยภาพสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม	6	ประการ	ประกอบไปด้วย

 1.	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงทดแทนที่มีคุณภาพ

 2.	 มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายก�าลังการผลิต	และผลิตสินค้าต้นทุนต�่า

 3.	 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 4.	 ต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทน

 5.	 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง	เพิ่มพูนทักษะ	ความรู้	ความสามารถ

เหมาะสมกับงาน

 6.	 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน	 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ความสามารถในการขับเคลื่อนพันธกิจ	 น�าไปสู่การต่อยอดในองค์กร	 เพื่อสร้างทีมงาน 

ทีน่�าไปสูก่ารพฒันาความร่วมมอืให้เกดิขึน้ท้ังภายในทีมุ่่งสูก่ารเป็นองค์กรแห่งความสขุ	 

และความปลอดภัย	 รวมถึงการแบ่งปันคุณค่าและค�านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมที่เกิดข้ึน 

ต่อชุมชนท้ังมติิสขุภาพ	คณุภาพชวีติ	การศกึษา	ศาสนาวฒันธรรม	และอืน่	ๆ 	อกีมากมาย	 

ภายใต้การด�าเนินการ	PYRO	STAR	STEME	MODEL

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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วินัย คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้คุณธรรมยั่งยืน

กล่าวได้ว่า	 บริษัทฯ	 เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญต่อการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม	 และควบคุม 

ของเสยีจากมลพษิทีอ่าจเกดิขึน้โดยมกีระบวนการเปลีย่นแปลงให้เป็นพลงังานทดแทน 

ทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่	ปัจจัยและเง่ือนไขท่ีบ่งชีถ้งึความมีวนิยั	นบัเป็นหวัใจท่ีส�าคญั	 

ทีส่ามารถสร้างมาตรฐานให้เกดิขึน้และสร้างความไว้วางใจให้กบัลกูค้าได้	อย่างไรกต็าม	 

ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยแีละการเข้าถงึองค์ความรูแ้ละต้องใช้ศักยภาพในระดบั 

อตุสาหกรรม	การดูแลเอาใจใส่ด้านความปลอดภยัจงึต้องค�านงึถงึและน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ 

อย่างเคร่งครัด

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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“ สะท้อนความรู ้สึกให้เห็นภาพของการด�าเนินธุรกิจเรียกได้ว่า		

การท�างานของพวกเรามันก็มีส่วนคล้ายกับความพอเพียงเหมือนกัน	

นะครับ	 เราท�าธุรกิจเสมือนการประหยัด	 ไม่ให้เกิดความฟุ่มเฟือย	

ในการใช้พลังงาน	 การน�ากลับมาใช้ใหม่	 และแนวทางที่ผู ้บริหาร	

ของเราได้มุง่เน้นมาตลอด	คอื	การไม่ท�าให้เกดิมลพษิทีจ่ะส่งผลกระทบ	

ต่อส่ิงแวดล้อมและต่อชุมชน	 โดยค�านึงถึงมาตรฐานการจัดการที่มุ่งสู่	

การเป็นองค์กรทีม่คีณุภาพ	ทัง้นี	้ด้วยบรบิทของการท�าธุรกิจ	หากจะบอก	

ว่า	 เรามีความพอเพียงก็คงไม่ใช่โดยตรง	 ในมิติที่ทุกคนเข้าใจ		

แต่พวกเรา	ไพโรฯ	มุ่งมั่นต่อการสร้างวินัยที่จะเป็นสถานประกอบการ	

ที่ปลอดภัยและห่วงใยต่อชุมชน ”
	 [	สิทธิศักดิ์	กองวิบูลศิริ	|	ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	]

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย  
ออโต้-พาร์ท จ�ากัด

ความดี คือ คุณธรรม
คุณธรรม คือ ความดี

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จ�ากัด  
หรือเรียกชื่อย่อว่า META

ตัง้อยูเ่ลขที	่60/16	หมู่ท่ี	3	ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จงัหวดัระยอง	เป็นโรงงาน 

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และวิทยุติดตั้งรถยนต์	 เปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2540	 

อยู่ในกลุ่มของ	 มิตซูบิชิ	 อิเลคทริค	 ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าส�าคัญของโลกในด้านการผลิต 

และการจ�าหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึงระบบกลไกต่าง	 ๆ	 

ที่มีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม	 ปัจจุบันมีพนักงานกว่า	 3,900	 คน 

ซึ่งมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ	สัญชาติ	และสถานภาพของการจ้าง

น�าความหลากหลายมาสู่ความหล่อหลอม

แม้ว่า	 การพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงการให้บริการต้องด�าเนินไปอย่างมีคุณภาพ 

และมีความต่อเนื่องของการให้บริการท่ีเป็นเลิศ	 นโยบายของผู้บริหารยังมุ่งมั่นที่จะ 

ขับเคลื่อนวิถีชีวิตในองค์กรให้ชาว	META	 มีทักษะและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของตนให้มีความสุขในที่ท�างานรวมถึงการขยายผลไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 

ให้น่าอยู ่และพึ่งพาซึ่งกันและกัน	 โดยยึดหลักการที่เป็นแนวทางไปสู ่การลงมือ 

ปฏิบัติ	7	ประการ	ที่เรียกว่า	(7	Guiding	Principles)	ดังต่อไปนี้
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 1. ความเชื่อถือ (Trust) 

	 คอื	การสร้างเสรมิความสมัพนัธ์อนัดต่ีอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกบับรษิทัทกุกลุม่	 

(ผู้ถือหุ้น	 พนักงาน	 ลูกค้า	 ผู้ส่งมอบ	 หน่วยงานราชการ	 ชุมชน	 ฯลฯ)	 

บนพืน้ฐานของความไว้วางใจ	และความนบัถอืซึง่กนัและกันอย่างบรสิทุธิใ์จ

 2. คุณภาพ (Quality) 

	 คือ	การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด	และการให้บริการที่คู่แข่งท�าตามได้ยาก
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 3. เทคโนโลยี (Technology) 

	 คือ	 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ม ี

แพร่หลายในตลาด	 และส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

 4. การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Citizenship) 

	 คือ	มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม	ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่ง 

ของสังคม
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 5. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม (Ethics) 

	 คือ	 การเคารพและปฏิบัติตาม	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อก�าหนด	 มาตรฐาน 

จริยธรรม	ศีลธรรมจรรยา	และ	มารยาท

 6. การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) 

	 คือ	 ค�านึงถึงธรรมชาติ	 และพยายามท่ีจะรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ไปพร้อมกัน

 7. การเติบโต (Growth) 

	 คอื	ท�าให้มัน่ใจว่าบรษิทัจะหารายได้อย่างเป็นธรรม	เพือ่เป็นพืน้ฐานส�าหรบั 

การเติบโตที่ดีในอนาคต

กิจกรรมสัมพันธ์คุณธรรมและก่อการดี

ในมิติด้านคุณธรรม	4	ประการ	ได้แก่	ความพอเพียง	ความมีวินัย	สุจริต	และจิตอาสา	 

พบว่า	ชาว	META	ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัในทุกองค์ประกอบโดยแสดงผลผ่านกจิกรรม 

ทีไ่ด้ด�าเนนิการตามปกต	ิโดยเฉพาอย่างยิง่กจิกรรมด้าน	CSR	ทีส่ะท้อนรปูธรรมเชิงระบบ 

มากกว่าการท�ากจิกรรม	แต่มมีมุมองของการบรหิารจดัการทีด่	ีและพฒันาให้เกิดระบบ 

จิตอาสาที่ประจักษ์ชัด	 คุณธรรมด้านจิตอาสา	 สามารถให้พื้นที่ในการแสดงศักยภาพ 

ของการเป็นทีมที่ชาว	 META	 ภาคภูมิใจ	 กล่าวคือ	 มีการแบ่งงานกันท�างาน	 

จัดการทรัพยากร	และออกแบบกิจกรรม	สรุปบทเรียน	และประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

ท�าให้เกดิวงจรการเรยีนรูท่ี้มีคณุภาพผ่านการท�ากจิกรรมอาสาในทกุกิจกรรม	ดงัตวัอย่าง 

ต่อไปนี้
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สะท้อนหลักคิดด้านความมุ่งมั่น 
น�าไปสู่การพัฒนาคนให้เป็นคนดี

บรษิทั	มติซบูชิิ	อิเลคทริค	ไทย	ออโต้-พาร์ท	จ�ากดั	ได้ให้ความส�าคญักบัการดแูลบคุลากร 

ในองค์กรเป็นอย่างมาก	เพราะเราคดิว่า	“พนกังานทุกคน	คอืส่วนส�าคัญยิง่ในการพฒันา	 

และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง	 และเม่ือพนักงานท�างาน 

อย่างมีความสุขจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดี	 มีคุณภาพ	 สร้างความเช่ือม่ันให้กับ 

ลูกค้า	และร่วมแบ่งปันสิ่งดีให้กับสังคมได้”	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญกับการดูแล 

คณุภาพชวิีตพนกังาน	สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดแีละปลอดภยั	มบีรรยากาศ 

ในการท�างานท่ีเต็มไปด้วยความรัก	 และความอบอุ่น	 ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของ	 

“การสร้างความสุขในการท�างาน”	 โดยเชื่อว่า	 “พลังแห่งความสุข	 สามารถสร้าง	

ความเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า”	[The	Power	of	Happiness	Can	Create	Change	 

for	the	Better]	ด้วยเหตนุี	้บรษิทัฯ	จดัท�านโยบายการส่งเสรมิการเป็นองค์กรสขุภาวะ	 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการส่งเสริมให้	 META	 ก้าวสู่การเป็น 

องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน	 META	 เชื่อว่า	 สุขแท้จะยั่งยืนได้ด้วยการบ่มเพาะ 

และมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีโดยมีพนักงานเป็นจุดเริ่มที่ส�าคัญ
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จากองค์กรแห่งความสุขสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

จากการส�ารวจความสุขคนท�างาน	 (ในองค์กร)	 หลังจากด�าเนินโครงการ	 “องค์กร	

สุขภาวะ”	หรือ	“องค์กรแห่งความสุข”	ของบริษัทฯ	คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาวะ 

องค์กร	 (นักสร้างสุของค์กร)	 ได้น�าข้อมูลและบทเรียนไปประกอบการจัดท�ากิจกรรม 

ส่งเสริมและต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนโดยบูรณาการพัฒนาต่อยอดไปสู่การส่งเสริม 

ความเป็นองค์กรคณุธรรม	เรยีกได้ว่า	รปูธรรมของการผสานงานด้านการสร้างความสขุ 

ทั้งภายนอกและภายในองค์กรเป็นทรัพยากรและต้นทุนที่ส�าคัญท�าให้เกิดวัฒนธรรม 

องค์กรคุณธรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางและทิศทางการบริหารของบริษัทฯ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 กิจกรรมด้านจิตอาสา	 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา	 ที่มี 

ความโดดเด่นด้านคุณธรรมและสร้างความร่วมมือจากพนักงานได้เป็นอย่างดี
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บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ�ากัด (มหาชน)

ยึดมั่นซื่อสัตย์ สุจริต
เหล็กกล้าคุณธรรม
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กว่าจะเป็น “มิลล์คอน”

บริษัท	 มิลล์คอน	สตีล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ก่อตั้งเมื่อปี	 พ.ศ.	 2541	ด้วยทุนจดทะเบียน	 

50	ล้านบาท	เพือ่ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์เหล็กรปูพรรณ	ภายในปี	2548	 

บริษัทได้เพิ่มทุนจ�าทะเบียนเป็น	 280	 ล้านบาท	 และเร่ิมด�าเนินการผลิตเหล็กเส้น 

และเหล้กเส้นข้ออ้อยในเชิงพาณิชย์	ต่อมาในปี	2550	บริษัทฯ	ได้จดทะเบียน	ภายใต ้

ชื่อ	“MILL”	และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	400	ล้านบาท

ในปี	 พ.ศ.	 2551	 ได้เข้าลงทุนใน	 บริษัท	 มิลล์คอน	 บูรพา	 จ�ากัด	 โดยมีโครงการ	 

“Green	MILL”	ซึ่งเป็นการสร้างเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า	(Electric	Arc	Furnace	:	EAF)	 

เพื่อผลิตเหล็กแท่งทรงยาว	 (Billet)	 พร้อมแนะน�านวัตกรรมเหล็กข้ออ้อยชนิดเกลียว	 

“One	Bar”	เข้าสู่ตลาด	ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เหล็กยิ่งขึ้น

ในปี	พ.ศ.	2557	มลิล์คอน	สตลี	ได้เลง็เหน็ถงึโอกาสในการขยายธรุกจิไปยงักลุม่ประเทศ 

เพื่อนบ้าน	จึงได้ร่วมลงทุนกับทิฮากรุ๊ป	 (Myanmar	Thiha	Group	of	Companies)	 

พันธมิตรจากสาธารณรัฐ	 สหภาพเมียนมาร์	 จัดตั้งบริษัท	 มิลล์คอน	 ทิฮา	 จ�ากัด	 

เพือ่จดัจ�าหน่ายเหลก็และวสัดกุ่อสร้าง	และร่วมลงทุนกับ	บริษทั	เจนเนอรัล	เอนจเินยีริง่	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 (GEL)	 จัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ	 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ทิลาวา	 กรุงย่างกุ้ง	 พันธมิตรจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์	 ภายใต้ช่ือ	 บริษัท	 

มิลล์คอน	ทิฮา	จีอีแอล	จ�ากัด

ในปี	พ.ศ.	2558	ได้จดัตัง้บรษิทั	มิลล์คอน	สตลี	ไพพ์	จ�ากดั	เพือ่ผลติสนิค้าเหลก็รปูพรรณ	 

พร้อมจัดตั้ง	 บริษัท	 สหร่วมวัสดุก ่อสร้าง	 จ�ากัด	 ท�าหน้าที่จัดจ�าหน่ายเหล็ก 

และวัสดุก่อสร้าง
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เพือ่ก้าวเป็นผูน้�าในการพฒันานวตักรรมในกลุม่อตุสาหกรรมผลติและการก่อสร้าง	บมจ.	 

มลิล์คอน	สตลี	ได้ร่วมทนุกบั	บรษัิท	ไอเจนเนอเรชัน่	จ�ากดั	ก่อตัง้บรษิทั	ไอเจน	เอน็จเินยีริง่	 

จ�ากัด	เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิต	อุปกรณ์ไฟฟ้า	และบริการงานระบบไฟฟ้า	รวมทั้งบริการ 

ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักร	 นอกจากนี้	 บมจ.มิลล์คอน	 สตีล	 ได้ร่วมลงทุนใน 

บรษิทั	ซนัเทค	เมทลัส์	จ�ากดัเพือ่ด�าเนนิการจดัหาเศษเหลก็	ส่งต่อเข้าสูก่ระบวนการผลติ	 

บมจ.มิลล์คอน	สตีล	มองเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม	และยังคงเดินหน้า 

พฒันากลุ่มธรุกจิ	อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ในปี	พ.ศ.	2559	ได้ร่วมลงทนุกับ	บริษทั	โกเบ	สตลี	จ�ากัด	 

พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อด�าเนินการก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตเหล็กลวดและเหล็ก 

ลวดเกรดพิเศษ	ภายใต้การบริหารงานของ	บริษัท	โคเบลโก้	มิลล์คอน	จ�ากัด	เพื่อส่งต่อ 

ผลติภณัฑ์เข้าสูอ่ตุสาหกรรมการผลติชิน้ส่วนรถยนต์	และอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่ง	การพฒันา 

โซลูช่ันส�าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนับเป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	 ในปัจจุบัน	 

บมจ.	มิลล์คอน	สตีล	 ได้เริ่มลงทุนในธุรกิจออนไลน์	มีซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้าง 

และจ�าหน่าย	วัสดกุ่อสร้างออนไลน์	ภายใต้การบรหิารงานของ	บรษิทั	บลิค์เอเชยี	จ�ากดั	 

นับเป็นก้าวส�าคัญ	ในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค	4.0

นับเป็นความท้าทายอย่างย่ิงส�าหรับอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์และความร่วมมือ 

ระหว่างนานาชาติ	 เพื่อพิสูจน์ถึงความมุ ่งมั่นท่ีจะพัฒนานวัตกรรมสู ่การปฏิวัต ิ

อุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต	 บริษัทฯ	 จึงสร้างค่านิยม	 เพื่อเป็นหลักยึด 

ในการปฏบิตังิานและสร้างผลลพัธ์เชงิบวกสูผ่ลงานเพือ่ให้เกดิรปูธรรมทีส่ามารถจบัต้องได้ 

ผ่านทรัพยากรที่มีอยู่	คือ	ทรัพยากรมนุษย์	ที่ต้องยึดมั่นในคุณธรรมองค์กรร่วมกัน
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ผลิตภัณฑ์เข้มแข็ง ค่านิยมเข้มข้น คุณธรรม 

ด้วยตระหนักว ่า	 คนคือทรัพยากรท่ีส�าคัญท่ีสุดของการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ  ์

และนวัตกรรม	 บริษัทฯ	 เสริมศักยภาพคนด้วยการหล่อหลอมให้เกิดค่านิยมร่วมกัน	 

5	ประการ	(MILLCON	CORE	VALUE)	

 I  Integrity ยึดมั่นคุณธรรม
 C Change & Continuous Improvement พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 C Challenge Toward Excellence มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
 C Commitment & Execution ลงมือท�าจริง
 C Collaboration ร่วมแรงร่วมใจ 
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ค่านิยมท้ัง	 5	 ประการเป็นฐานม่ันของการสร้างคนมิลคอนฯ	 ให้มีความแกร่งกล้า 

ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่การพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า	 เราจะหลอมรวมประสบการณ์ 

ของคน	 เทคโนโลยี	 และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ที่มากกว่าเหล็กสู่ภูมิภาคอาเซียน

สถานประกอบการปลอดภัย คือ หัวใจของคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ	 ให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งและก�ากับให้เกิดการสร้างระบบที่ได้มาตรฐานที ่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในทุกมิติด้วยเล็งเห็นว่า	 สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคน 

ท�างานทีม่คีวามทุม่เทต้องมาก่อนเสมอ	โดยมีกระบวนการเสรมิศกัยภาพและองค์ความรู ้

ทกัษะทีจ่�าเป็นอย่างเข้มข้นในทุกระดบัเพือ่สร้างวนิยัด้านความปลอดภยัและการบรหิาร 

จดัการความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ร่วมกนั	โดยมีการเข้าร่วมกบัภาคเีครือข่ายเพือ่เติมเตม็ 

ประสบการณ์	 เช่น	 การเข้าร่วมโครงการ	 STARS	 STEMS	workplace	 for	 Health	 

Promotion	 เพื่อเป็นต้นแบบสถานประกอบการท่ีมีความปลอดภัยต่อการท�างาน	 

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย	 โดยเครือข่าย 

สถานประกอบการและภาคีสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมวินัยในองค์กร 

เข้าร่วม	เป็นต้น
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ในภาพรวมของความปลอดภัย	 บริษัทฯ	 มีกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกบรมรวมถึง 

การรณรงค์	ประกอบไปด้วยกจิกรรมการปลกูฝังพฤตกิรรมปลอดภยั	Behavior-Based	 

Safety	 การอพยพหนีไฟ	 อบรมแผนป้องกันก๊าชรั่วไหลทั้งในโรงงานและชุมชน	 

อบรมประเมินความเสี่ยง	 อบรมและทดสอบสมรรถนะการได้ยินเสียง	 อบรม 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	กิจกรรม	5	ส.	และมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	 

กับหน่วยงานราชการ	รวมถึงชุมชนโดยรอบอีกด้วย
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ต่อต้านคอร์รัปชั่น  
ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และสุจริต

การบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมนั้น	 หัวใจส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความไว้วางใจ 

ทัง้ในระบบการท�างาน	และระบบการบรหิารจดัการโครงสร้างองค์กร	บรษิทัฯ	ใส่ยดึมัน่ 

และส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งชี้ถึงการมีคุณธรรมที่จ�าเป็นอันได้แก	่ 

ความซ่ือสัตย์สุจริตในหน้าที่การท�างาน	 และรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปช่ันในทุกมิต	ิ 

ทั้งนี้	 เพราะบริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่า	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 คือ	 หัวใจส�าคัญของการเติบโต 

ในธุรกิจที่สง่างามและน่าภาคภูมิใจ
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อย่างไรก็ดี	 ในขบวนการส่งต่อและสานพลังสู่ชุมชนนั้น	 มีกิจกรรมและโครงการฯ	 

มากมายที่เกิดขึ้นจากพลังความสามัคคีของคนมิลล์คอนฯ	ที่แสดงถึงการรับผิดชอบ 

และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 เป็นการเสริมสายใยให้คนเหล็กได้มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง 

ในฐานะผู้ให้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้อื่น
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บริษัท เมทัลซ่า (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ขับเคลื่อนวินัยสู่องค์กรใจอาสา
Metalsa 
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Metalsa (ประเทศไทย) 

ท�าธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์	 มีภารกิจที่จะมุ่งม่ันในการแก้ไขปัญหาที่ย่ังยืน 

ให้กับการขนส่งระดับโลก	 และจัดหาโครงสร้างให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจ 

ในเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย	 มีคุณภาพค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน 

ให้เกิดขึ้นในระยะยาว

ในประเทศไทยนั้น	Metalsa	นับว่าเป็นบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์	ที่ผลิตโครงสร้าง 

เพลารถบรรทุก	 (chassis)	 ส่งต่อให้กับลูกค้ารายใหญ่	 ย้อนไปจุดเร่ิมต้นนั้นก่อตั้งคร้ัง 

แรกที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปี	2493	ปัจจุบันมีมากกว่า	16	ประเทศทั่วโลก	ประเทศไทย 

มีระยะเวลาของการประกอบธุรกิจอยู่ประมาณ	 8	 ปี	 มีพนักงานประมาณ	 60	 คน	 

โดยส่วนใหญ่ที่อยู ่ในสายงานการผลิตเป็นผู ้ชายล้วน	 และเป็นก�าลังแรงงานใน 

ประเทศไทย	 และฝ่ายออฟฟิศซึ่งท�าหน้าท่ีในด้านการบริหารจัดการองค์กร	 

และคอยสนับสนุนงานด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 งานคุณภาพ	 งานความปลอดภัย	 งานบริหาร 

บุคคล	 การเงิน	 การคลังพัสดุ	 รวมถึงการประสานงานกับสาขาในต่างประเทศ 

และการติดต่อกับลูกค้าของบริษัท
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การส่งต่อวัฒนธรรมจากบริษัทแม่สู่บริษัทลูก

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดวัฒนธรรม	5	ประการเพื่อถือปฏิบัติร่วมกันทั่วโลก	ประกอบไปด้วย

 01  Person Oriented
จัดการตนเองให้มีประสิทธิภาพท�างานเต็มศักยภาพใฝ่เรียนรู	้ 

ท�าให้ตัวเองมีความสุขและก็จะเผยแผ่ความสุขไปให้บุคคลอื่น	 

การท�างานสร้างความสุขให้กับตนเอง

 02  Humble
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น	 เพื่อนร่วมงาน	 ลูกค้าทั้ง 

ต่อหน้าและลับหลัง

 03  Transcendent
รบัมอืกบัสถานการณ์และสร้างผลกระทบในเชงิบวกให้เกดิขึน้ 

ต่อตนเองและองค์กร

 04  Agile
ปราดเปรยีวในการเรยีนรูแ้ละปรบัตวัให้กบัองค์กร	และการเพิม่ 

ศักยภาพรวมถึงคุณค่าในตัวเอง

 05  High Performing
การท�างานท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกัน	 มีการท�างานเป็นทีม 

และสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน
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วัฒนธรรมทั้ง	5	ประการ	เป็นเสมือนรหัสลับ	เพื่อลับคนให้คม	ที่	Metalza	น�ามาใช้ใน 

การบ่มเพาะศักยภาพให้เกดิขึน้ในตวัพนกังาน	มีการให้ความส�าคญักบัสทิธขิองพนกังาน	 

หากไม่ได้รับความโปร่งใสหรอืความยตุธิรรม	สามารถท่ีจะส่งเรือ่งร้องเรียนไปถึงศนูย์การ 

รับเรื่องที่บริษัทแม่ได้ตลอดเวลา	ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งข้อร้องเรียนนั้นจะได้รับ 

การตอบสนองอย่างเป็นธรรม	 และที่ส�าคัญในการส่งต่อวัฒนธรรมผู้บริหารสูงสุดจะเดินทาง 

มาจากส�านักงานใหญ่เพื่อมาส่งต่อหลักการแนวคิดและความคาดหวังที่อยากให้เกิด 

ความร่วมมอืกนัอย่างแท้จรงิ	สิง่นีย้ิง่สะท้อนให้เหน็ว่า	บรษิทัฯ	ได้ตระหนกัว่า	การมุ่งสูวั่ฒนธรรม 

มีความจ�าเป็นที่จะส่งต่อให้เกิดความตระหนักในพนักงานและเป็นการเปิดโอกาสให้มี 

การสือ่สารรบัฟังซึง่กนัและกนัให้เกดิความเข้าใจในทศิทางเดยีวกนั	รวมถงึการตอบค�าถาม 

ให้พนักงานมีความกระจ่างในภารกิจด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องของบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้ยังพบว่า	 บริษัทฯ	 มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งกิจกรรม 

ที่จัดให้กับบุคลากรที่ถือว่ามีจ�านวนไม่ถึงร้อยหากไม่ได้รับความร่วมมือคงอาจจะ 

ขาดความมั่นใจของผู ้มีส ่วนรับผิดชอบอย่างงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย	์ 

(Human	Resource	Management)

กิจกรรมที่มีความโดดเด่นและสามารถแสดงให้เห็นศักยภาพของการมีส่วนร่วม	 

ได้แก่	กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและทั้งภายนอก	ดังนี้

• กจิกรรมท�าความสะอาด	เกบ็ขยะรอบโรงงาน	และการคัดแยกขยะอย่างถกูวธิี
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•	 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการออกก�าลังกายให้กับพนักงาน

นอกจากกิจกรรมที่ท�าให้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ยังท�าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและทุกคนมีความผูกพันต่อกัน 

และกันและต่อองค์กร

•	 การเป็นต้นแบบที่ดีในการรักษาวินัยที่เริ่มได้จาก	“พวกเราทุกคน”

พนักงานทุกคนสวมหมวกกันน๊อคและรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความ 

ปลอดภัย	ซึ่งเป็นหัวใจของเมทัลซ่า
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จากความมีวินัยส่วนบุคคลสู่ความม่ันคงทางด้านวินัยเชิงคุณภาพของการท�างาน 

จึงท�าให้ชาว	 Metalsa	 ท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีอัตราการลาออก 

น้อยมากเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น	 ๆ	 ในระดับเดียวกัน	 ซึ่งพนักงานทุกคนพูดเป็น 

เสียงเดียวกันว่า	ท�างานที่นี่เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง	ที่เรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองนั้น	 

เป็นความอบอุ ่นที่บริษัทฯ	 ได้ให้โอกาสครอบครัวของพนักงานสามารถเข้ามา 

เย่ียมชมและร่วมกิจกรรมที่อบอุ่นภายในบริษัทอีกด้วย	 มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

และสร้างความสามัคคีให้กับครอบครัวของพนักงานและเป็นการเสริมภาพลักษณ ์

รวมถึงกระบวนการสร้างเสริมความสุขท่ีขับเคลื่อนแนวทางองค์กรแห่งความสุข	 

(Happy	Workplace)	ได้อีกด้วย
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ทีมงานที่จัดกิจกรรม เล่าให้ฟงัว่า 

“ การเชิญคนในครอบครัวของพนักงานของเรา	 เช่น	 ลูก	 ภรรยา		

เข้ามาเห็นการท�างานของหัวหน้าครอบครัวที่เราจัดข้ึนในกิจกรรม		

Safety	and	Environment	+	Family	for	Sustainability	ส่งผล	

ให้เกิดความรักขึ้นในครอบครัวและความมั่นใจในการท�างานกับ	

บริษัท	 ซึ่งเป็นการขยายผลของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ	

สถาบนัครอบครัว	นอกจากน้ียงัต่อยอดเป็นกจิกรรมทางสงัคมเป็นการ	

แบ่งปันความรู้ความเข้าใจสู ่สมาชิกของพนักงานเราได้อีกด้วย		

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยและการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม		

ซึ่งเป็นหัวใจในการท�าธุรกิจของเมทัลซ่า	”
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•	 ตัวอย่าง	 กิจกรรมภายนอกที่ท�าอยู่เป็นประจ�าในแต่ละปี	 เช่น	 การปลูก 

ป่าชายเลน	 และการบริจาคโลหิตแก่เหล่าสภากาชาดจังหวัดระยอง	 

เป็นต้น

เมทัลซ่า	 มีความเชื่อว่า	 การลดปัจจัยเสี่ยงท่ีจะน�าไปสู่ความสูญเสียในทุกมิติ	 เป็น	 0	 

คือความจ�าเป็นที่บริษัทฯ	 ได้มุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมที่น�าไปสู ่การปฏิบัติร่วมกัน 

ของเมทัลซ่าทุกคนและทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้กลุ่ม	 Grupo	 

Proeza	จากประเทศเม็กซิโก
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บริษัท แม่น�้าสแตนเลสไวร์ จ�ากัด 
(มหาชน) 

ด้วยหลัก 4 ม.
พัฒนาคุณธรรมคน
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ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้.....แม่น�้าท�าอะไร.... 

บริษัท	 แม่น�้าสแตนเลสไวร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เริ่มต้นก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อ	 พ.ศ.2534	 

จากโรงงานผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นเล็ก	 ๆ	 ที่ผลิตสินค้าลวดและเพลาป้อนสู่ตลาด 

สแตนเลสของไทย	ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	ก็ค่อย	ๆ	เติบโต 

และเพิ่มศักยภาพก�าลังการผลิตสินค้าเพ่ิมมากขึ้น	ปัจจุบันบริษัท	 แม่น�้าสแตนเลสไวร	์ 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้เติบโตเป็นผู้น�าในการผลิต	 รีดเย็นลวด	 และเพลา	 ทั้งสแตนเลส 

และเหล็กคาร์บอน	 โดยจัดจ�าหน่ายภายในประเทศ	 และส่งออกไปยังต่างประเทศ	 

ด้วยการค�านงึถงึคุณภาพของสนิค้าจนได้การยอมรบัจากอตุสาหกรรมรถยนต์จากญีปุ่น่ 

และยุโรปอย่างต่อเนื่องเสมอมา

นโยบายการบริหารองค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บริษัทได้มีการวางนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ให้ดีมีคุณภาพ	 

โดยผู้บริหาร	 คุณรุ่งรัตน์	 ศิริรัตนาพานิชย์	 หรือคุณบี	 ได้กล่าวถึง	 วิสัยทัศน์เรื่องของ	 

“แม่น�้ามั่นคง	4.”	ซึ่งวิสัยทัศน์นี้นับได้ว่า	เป็นแกนหลักส�าคัญที่พนักงานทุกคนได้ยึดถือ 

และน�ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	ในช่วงแรกอาจจะดูยังไม่เข้าที่	 เข้าทาง	เนื่องจาก 

การน�าหลักการของผู้บริหารมาปฏิบัติยังมีขั้นตอนไม่ชัดเจนและอาจจะยังไม่ตรงจุด 

เท่าทีค่วร	จนกระทัง่ได้เข้าร่วมเรยีนรูแ้นวทางการส่งเสรมิความสขุ	(Happy	Workplace)	 

กบัทางสถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย	จงึได้น�าหลกัการแนวคดิ	Happy	8	 

มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสุขในองค์กร	 ซึ่งแนวทางการสร้างสุขเริ่มขึ้นจากการร่วมกัน 

ภายในองค์กรด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	
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กิจกรรมส�าคัญ 
ซึ่งเป็นกระบวนการหล่อหลอมคนในองค์กร 

บริษัท	 แม่น�้าสแตนเลสไวร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน	 องค์กรแห่ง 

ความสุขด้วยหลัก	4	ม.	ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ได้มอบไว้ให้	นั้นก็คือ	

 สุขภาพมั่นคง 

เนื่องจากถ้าสุขภาพดี	ปัญหาเรื่องการหยุดงานก็จะไม่เกิดขึ้น	ซึ่งประเด็นนี้	 

บริษัทไม่เพียงเน้นเร่ืองการออกก�าลังกายของพนักงานเพียงอย่างเดียว	 

แต่ยังใส่ใจในเรื่องอาหารการกินของพนักงานที่ต้องสะอาด	ถูกหลักอนามัย	 

โดยร้านค้า	 ในโรงอาหารของบริษัทต้องมีการตรวจเช็คความสะอาด	 

ของสถานท่ีประกอบอาหารด้วย	 รวมไปถึงเรื่องสุขภาพจิตของพนักงาน 

ก็ต้องดีด้วย	ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายจิตใจ	เช่น	การพา 

พนักงานไป	Outing	ข้างนอก	ท�ากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมต่าง	ๆ	และยัง 

รวมถึง	 การจัดปาร์ตี้ตามเทศกาล	 เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาสังสรรค์กัน	 

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมกิจกรรมออกก�าลังกาย	 เช่น	 ชมรมฟุตบอล	 

ชมรมวิ่ง	 ชมรมจักรยาน	 ชมรมปิงปอง	 รวมถึงมีการจัดแข่งขันกีฬาส	ี 

และจัดการแข่งขันวิ่งภายในทุกปี	 นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสุขภาพ 

พนักงานเป็นประจ�าทุกปี	 รวมท้ังมีการจัดท�าสนามกีฬาให้กับพนักงาน 

และคนในชุมชนโดยใช้พื้นท่ีใกล้บริษัทในการออกก�าลังกายร่วมกัน	 

และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กรอีกด้วย	
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 ครอบครัวมั่นคง 

บรษิทัแม่น�า้	มวิีถกีารอยูร่่วมกนัแบบครอบครวัเป็นทนุเดมิ	ดงันัน้	บรษิทัจงึได้ 

ให้ความส�าคญัในเรือ่งครอบครวัเป็นอย่างมาก	เพราะครอบครวั	คอื	พืน้ฐาน 

ของการอยู่ร่วมกนัในสงัคม	หากครอบครวัดมีีความมัน่คง	กจ็ะท�าให้บคุลากร 

เป็นผูท้ีม่คีณุภาพ	อนันีจึ้งได้มาเป็นหลกัการในการดแูลพนกังานของผูบ้รหิาร 

ด้วย	 คือ	 พนักงานทุกคนเสมือนสมาชิกในครอบครัว	 การดูแลพนักงาน 

ของที่นี่จึงท�าให้ผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับพนักงานเป็นอย่างมาก	นอกจาก 

การดูแลพนกังานแล้ว	ยงัรวมไปถงึสมาชกิคนในครอบครวัของพนกังานด้วย	 

อย่างเช่น	 การให้คนในครอบครัวพนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 

ของทางบริษัท	 เช่น	 กิจกรรมท่องเท่ียว	 การท�าบุญในวันส�าคัญต่าง	 ๆ	 

และการจัดกิจกรรมจิตอาสา	 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	 เป็นต้น	 เป็นการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน	 กิจกรรมที่บริษัทได้ด�าเนินการนี้ 

สอดคล้องกับคุณธรรมด้านการมีจิตอาสา
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 การงานมั่นคง 

เร่ืองการเจริญเติบโตในสายงานของพนักงาน	 นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญในชีวิต 

การท�างานของคนเรา	 และทุกคนย่อมต้องการที่จะเติบโตและพัฒนา 

ขีดความสามารถของตนเอง	 เพื่อไปสู่ต�าแหน่งงานที่สูงข้ึน	 ดังนั้นบริษัท 

แม่น�้าฯ	 จึงได้มี	 นโยบายผลักดันคนที่อยู่ในองค์กร	 ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 

ทีอ่ยูใ่นระดบัปฏบิตักิาร	หรอืพนกังานรุน่เก่า	ๆ 	หากใครมศีกัยภาพเพยีงพอ	 

ก็สามารถเลือ่นต�าแหน่งไปสูต่�าแหน่งท่ีสงูขึน้ได้	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการท�างาน 

ของทีน่ีไ่ด้เปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนได้แสดงความสามารถและศกัยภาพ 

ของตนเอง	 โดยมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 เช่น	 

โครงการ	“ให้ความรู้เพิ่ม	ส่งเสริมการศึกษา”	บริษัทส่งเสริมการศึกษาต่อ 

ให้กับพนักงานในระบบทวิภาคี	เรียนไปท�างานไป	ตั้งแต่ระดับ	ปวช.	ปวส.	 

ปริญญาตรี	 และ	 ปริญญาโท	 โดยออกค่าใช้จ่ายให้พนักงานตามเงื่อนไข	 

เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสริมความรู้เพื่อพัฒนางานและองค์กร 

ต่อไป	 เพราะเชื่อว่าเมื่อผลงานออกมาดี	 คุณภาพชีวิตการท�างานของที่นี ่

ก็เติบโตมั่นคงไปด้วย	
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 การเงินมั่นคง 

หลกัการนีส้อดรบักบัการงานมัน่คง	เมือ่ชวีติการท�างานมคีวามมัน่คง	กเ็ป็น 

ผลท�าให้การเงินของพนักงานมีความมั่นคงด้วย	 เนื่องจากมีรายได้มั่นคง	 

สามารถเลีย้งตนเองและครอบครวัให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีดี่	อกีทัง้ยงัรวมไป 

ถงึการ	ส่งเสรมิให้พนกังานรูจั้กการเกบ็ออมเงิน	โดยมโีครงการต่าง	ๆ 	ทีจ่ะช่วย 

ให้การเงินของพนักงานมีความมั่นคงยิ่งขึ้น	 อย่างเช่น	 โครงการ	 (กองทุน)	 

ออมทรัพย์	 โดยกองทุน	 จะเปิดรับสมัครให้พนักงานซื้อหุ้น	 ปีต่อปี	 หุ้นละ	 

500	 บาท	 การลงทุนขั้นต�่าจ�านวน	 1	 หุ้น	 และมีเงินปันผลให้สมาชิกทุกป	ี 

กองทุนสวัสดิการท่ีเกิดจากความร่วมมือของ	 ผู ้บริหารและพนักงาน	 

โดยการขายเศษวสัดเุหลอืใช้ของบรษิทั	และน�ารายได้เข้ากองทนุสวัสดกิาร 

ในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของพนักงาน	 การเปิดอบรมหรือการฝึก 

อาชีพเสริมให้พนักงาน	 เพื่อลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	 สร้างอาชีพ	 โดยการ 

ตั้งชมรมพัฒนาเกษตรเพื่ออนาคตของแม่น�้าสแตนเลสไวร์	 การด�าเนินการ 

ในปัจจุบัน	 คือ	 ปลูกพืชผักสวนครัว	 ปลูกมะนาว	 เพาะเห็ด	 เลี้ยงปลาดุก	 

เลี้ยงกบ	 และต่อยอดน�าผลผลิตมาขายให้พนักงานราคาถูก	 ติดต่อครูสอน 

อาชีพ	 การท�าขนมมาสอนพนักงานที่สนใจ	 เพ่ือน�าไปฝึกและท�าขนมขาย 

เป็นอาชพีเสรมิ	จนกระท่ังได้มกีารต่อยอดโครงการนีเ้ป็น	โครงการตลาดนดั 

แม่น�้าแฮปปี้	 ให้พนักงานสามารถน�าผลผลิตต่าง	 ๆ	 ของตนเองมาขายให้ 

เพือ่นพนกังานได้	ณ	ตลาดแห่งนี	้ซึง่กจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ด�าเนนิการในส่วนนี้ 

สอดคล้องกับมิติการส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียง	 ด้านการมีวินัย 

และด้านความซื่อสัตย์สุจริต	

จะเห็นได้ว่าแนวคิดการน�าวิสัยทัศน์ขององค์กรมาเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างความสุข 

ให้กับพนักงาน	 นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญในการน�าทุนเดิมที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งแนวทางของแม่น�้ามั่นคง	 4	 ม.	 สามารถน�ามาผนวกกับแนวคิด 

การส่งเสริมคุณธรรมทั้งสี่ด ้านได้อย่างลงตัวจึงท�าให้เห็นกระบวนการ	 ส่งเสริม 

อย่างชัดเจนและสามารถท�าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ผลลัพธ์ความส�าเร็จและการเปลี่ยนแปลง 

ผลจากการด�าเนินส่งเสริมความสุขในองค์กร	แบ่งเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	

 ระดับตนเอง 

ท�าให้พนักงานรู้จักการออม	 ปลอดหนี้	 มีเงินใช้จ่ายคล่องตัว	 พนักงาน 

สามารถลดรายจ่ายในชีวิตประจ�าวันลงได้เป็นอย่างดี	 การน�าผักสวนครัว

หรือผลผลิตจากชมรมเกษตรพัฒนาเพื่ออนาคตมาใช้ประกอบอาหาร 

รบัประทานฟร	ีและสามารถซือ้ปลา	กบ	เหด็	ได้ในราคาถกู	ได้ทดลองฝึกฝน 

อาชีพใหม่	ๆ	ที่สนใจเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต	สร้างความรู้	 

สร้างประสบการณ์และความมั่นใจ	 พนักงานมีความสุขในการท�างาน	 

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	

 ระดับองค์กร 

ผลลัพธ์ด้านการเงินท่ีดีไม่ใช่เป็นเพียงผลลัพธ์เดียวของโครงการของแม่น�้า 

เท่านัน้	จากการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ร่วมกนั	ส่งผลให้เกดิความรกั	ความผกูพนั	 

ความสามัคคี	 มีเพื่อน	 ความสัมพันธ์ภายในองค์กรดีขึ้นและเพิ่มการมี 

ส่วนร่วมให้กับชาวแม่น�้า	 หลายคนเกิดความรัก	 ความผูกพัน	 และรัก 

ต่อองค์กรเสมือนหนึ่งว่า	แม่น�้าฯ	คือบ้านหลังที่หนึ่งของพนักงาน
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บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก

องค์กรแห่งนี้ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก	่ 

ด้านความพอเพยีง	ด้านความมีวินยั	ด้านความสจุรติ	และด้านการมจีติอาสา	โดยเริม่ตัง้แต่ 

การก�าหนดนโยบายในระดับบริหาร	 การสร้างทีมงานที่มีความพร้อมและทุ่มเทให้กับ 

การท�างาน	 การมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนจนน�าไปสู่การขับเคลื่อนงานผ่านกิจกรรม 

และโครงการต่าง	ๆ 	โดยใช้หลักการด�าเนนิงาน	4	ม.	เป็นฐานคดิทีส่�าคญัและกระบวนการ 

สร้างสุขตามแนว	 Happy	 8	 เป็นแนวทางการด�าเนินงานตลอดมา	 จนท�าให้บริษัท	 

แม่น�้าสแตนเลสไวร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในวันนี้ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	 นอกจากนี้ 

กิจกรรมของแม่น�้าได้ต่อยอดไปสู่ชุมชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 ที่เริ่มด�าเนินการจากพื้นท่ีเล็ก	 ๆ	 รอบ	 ๆ	 บริษัท	 ปัจจุบันพนักงานได้น�า 

องค์ความรูที้ไ่ด้รบัจากการฝึกฝน	อบรม	พฒันา	จากบริษัท	ไปขยายผลให้คนในครอบครวั 

ที่อยู่ต่างจังหวัดได้ลงมือท�าจนเป็นรายได้เสริมให้คนในครอบครัว	 เป็นไปตามหลัก	 

4	ม.	 ในการสร้างความมั่นคง	นั่นก็คือ	สุขภาพมั่นคง	ครอบครัวมั่นคง	การงานมั่นคง	 

และการเงินมั่นคง
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บริษัท ไมโครชิพเทคโนโลยี 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

สู่คุณธรรมเป็นหนึ่ง
บริหารความหลากหลาย
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บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

เร่ิมก่อตัง้และจดทะเบยีนต้ังแต่	พ.ศ.	2538	ท�าธรุกิจผลิตช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์	ปัจจบุนั 

มีจ�านวนพนักงานกว่า	 4,000	 คน	 มีฐานการผลิตเพียงแห่งเดียวที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 

มีก�าลังการผลิตในระดับชั้นน�าของโลก	 สินค้าของบริษัทถูกผลิตขึ้นจากเทคโนโลย ี

ระดับสูงด้วยความประณีตและมีความหลากหลาย	 รูปแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ปิ๊ก	 

(PIC)	 ของไมโครชิพเป็นที่นิยมจากผู้ซื้อ	 ไมโครชิพมีส่วนแบ่งทางการค้าในตลาดโลก 

ส�าหรับสินค้าประเภท	8	บิต	ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอันดับที่	1	ของโลก	มีส�านักงาน 

ใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองชานเลอร์	 มลรัฐอริโซนา	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นบริษัทชั้นน�า 

ในการผลิตไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์	 ไอซีประเภทอนาล็อก	 อีกท้ังแฟลช-ไอพีโซลูชั่น	 

เอกสิทธิ์เฉพาะของไมโครชิพ	 โดยมีวิสัยทัศน์	 คือ	 การเป็นบริษัทที่ผลิตชิพ	 IC	 

ที่ใช้ในระบบวงจรการควบคุมภายในที่ดีที่สุดที่เคยมีมาและตลอดไป

ความสุขของพนักงาน  
คือ สวัสดิการแห่งความมั่นคงขององค์กร

ขนาดขององค์กรที่มีโครงสร้างการท�างานและการบริหารงานที่ใหญ่และซับซ้อน	 

ย่อมมีความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันทั้งเช้ือชาติและศาสนาซ่ึงต่างวัฒนธรรม	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ประกอบด้านความรู้	ความถนัด	ความช�านาญ	ประสบการณ์	 

เพศ	 อายุ	 และสิ่งแวดล้อม	 สิ่งเหล่านี้	 คือ	 เป้าหมายส�าคัญของการสร้างวัฒนธรรม 

ให้เกิดการหล่อหลอมท่ีน�าไปสูค่วามตระหนกัรูแ้ละเรยีนรูร่้วมกนัเสมอืนชีวิตการท�างาน 

เป็นการใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน	หรืออาจเรียกว่าบ้านหลังที่สองก็ย่อมได้

การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเปิดโอกาสให้แสดงออกจึงเป็นพื้นที่แห่ง 

ความไว้วางใจของคนในบ้าน	 และนั่นก็คือท่ีมาของค�าว่า	 การมีส่วนร่วมในบ้าน 

และสานพลงัสร้างสงัคมแห่งความสขุให้เกดิขึน้ในองค์กร	สูก่ารเป็นองค์กรแห่งความสขุ
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จากทุนศักยภาพและการขับเคลื่อนพันธกิจด้านองค์กรสร้างสุขที่มีอยู่เดิม	 และเป็นต้น 

แบบที่ดี	ยิ่งตอกย�้าให้เห็นว่า	“คนคือความส�าคัญขององค์กร”	บริษัทฯ	เสริมศักยภาพ 

คนท�างานให้เกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวกต่อการท�างาน	 โดยบ่อยครั้ง 

จัดให้มีกิจกรรมและด�าเนินโครงการฯ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและเพื่อนสมาชิก 

ในบริษัทฯ	 เช่น	 การจัดให้มีสวัสดิการที่ดี	 มีความเหมาะสมกับแต่ละต�าแหน่งหน้าที	่ 

การบริหารงานที่เอื้อต่อความสุขและมุ่งเน้นไปที่ความชอบและความต้องการที่แท้จริง 

ของพนักงานเป็นส�าคัญรวมถึงการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานด้วย	 

เนื่องจากผู ้บริหารของบริษัทฯ	 เชื่อว่า	 “พนักงานเป็นหัวใจส�าคัญที่สุดของเรา”	 

และก�าหนดเป็นนโยบายที่ส�าคัญขององค์กรในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร	 

รวมทั้งมีความตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชนรอบนอกที่ต ้องช่วยเหลือด้วย	 

จากการขับเคลื่อนการบริหารท่ีมุ่งเน้นคนจึงมีความส�าเร็จของการยกย่องเชิดชูเกียรต	ิ 

ทัง้ด้านอตุสาหกรรมดเีด่น	ประเภทบริหารงานคณุภาพ	และเป็นสถานประกอบการดเีด่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	ซึ่งชาวไมโครชิพฯ	ภาคภูมิใจ
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มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม

จากความโดดเด่นด้านการบรหิารคณุภาพในองค์กร	บริษทัฯ	โดยการบรหิารแบบคนไทย 

มีความพยายามน�าวัฒนธรรมของไทยเข้าไปเป็นหลักในการบริหาร	 โดยเฉพาะการน�า 

คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน	 ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีจิต 

อาสา	 โดยผ่านการท�ากิจกรรมในรูปแบบต่าง	ๆ	 เช่น	การจัดตั้งชมรมกิจกรรมปลูกป่า	 

ชมรมถ่ายรูปเพื่อสอนให้พนักงานมีน�้าใจ	 รู้จักแบ่งปัน	 ช่วยเหลือกัน	 และกิจกรรม 

บอลลูนความดี	 โครงการ	“Lose	and	 found”	ประชาสัมพันธ์และอีเมลผู้ที่เก็บของ 

มีค่าของเพื่อนได้และน�าส่งคืนผ่าน	HR	โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกคนรู้จักความมีน�้าใจ	 

และความซื่อสัตย์สุจริตกับเพื่อนร่วมงาน	โดยให้พนักงานเขียนความดีที่ได้ท�าใน	1	วัน	 

แล้วแชร์ให้พนักงานคนอื่น	 ๆ	 ทราบ	 รวมทั้งติดป้ายตามบอร์ดประชาสัมพันธ์รอบ	 ๆ	 

บริษัทเพื่อส่งเสริมการท�าความดีและให้คนดีมีที่ยืนในสังคมบ้าน	Mthai

บริษัทไมโครชิพ	 เทคโนโลยี	 (ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	 มีกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนา	 โดยจัด 

กจิกรรมออกค่ายอาสาทุกปี	โดยพาพนกังานไปสอนหนงัสอืให้แก่นกัเรยีน	โดยเน้นสอน 

เก่ียวกับระบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นให้กับโรงเรียนในหมู่บ้านบริเวณรัศมี	 

5	 กิโลเมตรใกล้โรงงาน	 อีกท้ังยังมีโครงการเสบียงชีวิต	 เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก 

การที่พนักงานบริษัทฯ	 ต้องการช่วยเหลือ	 แบ่งปันความสุข	 และรอยยิ้มคืนสู่สังคม	 

โดยมีกิจกรรมบริจาคและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการนอกสถานที่	 เป็นกิจกรรม 

ที่เสริมสร้างความมีคุณธรรมให้กับพนักงาน

ในทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ	 ได้จัดขึ้นนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร 

แล้วยังเป็นการแบ่งปันคุณค่าและทักษะความเชี่ยวชาญที่มีสู่ชุมชน	 องค์ประกอบของ 

การแบ่งปันสู่ชุมชนนั้น	แบ่งออกได้หลายประการ	เช่น	ด้านความรู้	ด้านศิลปวัฒนธรรม 

และกิจกรรมทางศาสนา	 รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลสวัสดิการ 

ให้กับองค์กร	ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี
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ตัวอย่างการด�าเนินกิจกรรมที่ผสมผสานความเป็นวัฒนธรรม 
และความสุขด้านจิตวิญญาณ และสุขจากการเป็นผู้ให้แก่สังคม  

เป็นต้นว่า การทอดผ้าป่าในวันแรงงานแห่งชาติ 

การให้ คือ ลมหายใจของสังคม 

จากกจิกรรมทีเ่ตมิเตม็และเบ่งบานภายในบรษิทัฯ	นโยบายของไมโครชิพฯ	ยงัมุง่พฒันา 

สนับสนนุอุปกรณ์ทีก่่อให้เกดิผลกระทบทางสงัคม	เช่น	เครือ่งมอืและอปุกรณ์การแพทย์ 

ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นปัจจัยในการดูแลสุขภาพของชุมชน	 รวมถึงการสนับสนุน 

สถานพยาบาลมีได้มาตรฐานด้านการรักษา	 มีการแบ่งปันรอยยิ้มและเสริมก�าลังใจ 

ให้กับผู้ต้องขับในเรือนจ�า	 เพื่อเสริมพลังชีวิตและมอบคุณค่าระหว่างเพื่อนมนุษย	์ 

การด�าเนินการกิจกรรมท่ีผ่านมา	 ท�าให้ชาวไมโครชิพฯ	 เกิดการรับรู้และตระหนัก 

ในคุณค่าของการแบ่งปันและรับรู ้ความเคลื่อนไหวของสังคมในหลากหลายมิติ 

มากกว่าการท�างานประจ�า	สิง่เหล่านี	้คนืคณุค่ากลบัมาสูค่วามสขุใจของผูใ้ห้เช่นเดยีวกัน
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ผลลัพธ์ : คุณภาพชีวิต ความสุข คุณธรรม

ผลจากการด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและการสร้างความสุขของบริษัทฯ	 พบว่า	 

พนกังานมคีวามสมัพนัธ์ท่ีด	ีรกัใคร่สามคัคปีรองดอง	และมคีวามสขุในการท�างานยิง่ขึน้	 

หลายคนแสดงความรู้สึกถึงความมั่นคงในการท�างาน	ทั้งด้านรายได้	การจัดการหนี้สิน	 

การจดัระบบการใช้จ่ายท้ังตนเองและครอบครัว	พนกังานรูส้กึอย่างมากว่าเป็นส่วนหนึง่ 

ขององค์กร	 มีความรักและผูกพันต่อองค์กร	 เห็นได้จากการที่พนักงานทางบริษัทฯ	 

ช่วยแนะน�า	 บอกต่อลูก	 หลาน	ญาติพ่ีน้อง	 เพื่อนฝูง	 และคนรู้จักเข้ามาร่วมงานที่นี่ 

เป็นจ�านวนมาก	 (Member	 gets	Member)	 ซึ่งแสดงว่า	 ไมโครชิพ	 เป็นบริษัทที่ดี 

มีความสุข	 และมีความม่ันคง	 นอกจากนี้	 มีพนักงานเป็นจ�านวนมากที่อยู ่ท�างาน 

ตัง้แต่ปี	2538	จนถงึปัจจบุนั	รวมท้ังพนกังานใหม่ท่ีเพิง่เข้ามา	ขยนัขันแขง็ช่วยกนัท�างาน 

ท�าให้มผีลติผลทีม่คีณุภาพ	เมือ่ท�างานได้มากขึน้	สวัสดกิารต่าง	ๆ 	และโบนสัก็เพิม่ขึน้ด้วย	 

จึงเป็นที่มาของรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ	อาทิ	รางวัลชนะเลิศ	TO	BE	NUMBER	ONE	ประเภทสถานประกอบการ 

ขนาดใหญ่	 ประจ�าภาคกลางและภาคตะวันออก,	 รางวัลมาตรฐานการป้องกัน	 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ,	 รางวัลดีเด่นระดับชาติใน 

สถานประกอบการขนาดใหญ่	 รวมถึงด�าเนินการสหกิจศึกษาดีเด ่น	 และเป็น 

สถานประกอบการต้นแบบด้านสุขภาพ	 คือ	 การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ 

ที่ปลอดภัยต่อสุขพนักงานในบริษัทอีกด้วย
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รางวัลส�านักงานต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปี 2562  
โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
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บริษัท รักษาความปลอดภัย 
กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด

ห่วงใย ใส่ใจ “คุณ” ธรรม
KTBGS
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บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด  
(KTBGS : KTB GENERAL SERVICES AND SECURITY)

เป็นธุรกิจในเครือของ	 บมจ.ธนาคารกรุงไทย	 (KTB)	 โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น	 100%	 

ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ	 KTB	 ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน	 มีเครือข่าย 

ครอบคลุมทั่วประเทศ	บริษัทฯ	เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2540	โดยใช้ชื่อว่า	 

บรษิทั	กรงุไทยธรุกิจบรกิาร	จ�ากดั	จนกระทัง่ในเดอืน	มนีาคม	2558	ได้มกีารเปลีย่นชือ่ 

บริษัทมาเป็น	 บริษัท	 รักษาความปลอดภัย	 กรุงไทยธุรกิจบริการ	 จ�ากัด	 เพื่อให้มี 

ความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย	พ.ศ.	2558

ปัจจบุนั	KTBGS	ให้บรกิารขนย้ายทรพัย์สนิให้แก่บรษัิทในกลุม่ของ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	 

และสถาบันการเงินชั้นน�า	 ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ	 เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง	 

ในฐานะผู้ให้บริการและผู้ให้ค�าแนะน�าในการขนย้ายเงินสดโดยรถยนต์นิรภัยส�าหรับ 

ธนาคารพาณชิย์	ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	บรษิทัฯ	 

ยึดม่ันกับบรรทัดฐานท่ีเข้มงวดในการรักษามาตรฐานสูงสุดส�าหรับการให้บริการ 

แก่ลกูค้า	และข้อผกูมดัในการท�างานท่ีได้รบัการตรวจสอบด้านระบบการควบคมุคณุภาพ 

ที่เคร่งครัด	 และเป็นที่เชื่อมั่นแก่ลูกค้าเสมอมา	 ด้วยความมุ่งมั่นสู่จุดหมาย	“เป็นผู้น�า	

ในธุรกิจบริการ	เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงิน	และหน่วยงานภาครัฐ”

 การให้บริการ KTBGS มี 8 ด้านหลัก คือ 
	 1.	 งานบริการขนส่งทรัพย์สิน

	 2.	 งานบริการรักษาความปลอดภัย

	 3.	 งานบริการรักษาความสะอาด

	 4.	 งานบริหารอาคารศูนย์ฝึกอบรม

	 5.	 งานบริหารธุรกิจการพิมพ์

	 6.	 งานบริการติดตามหนี้

	 7.	 งานบริการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

	 8.	 งานบริการอื่น	ๆ	เช่น	รับส่งเอกสาร	บริการค้นข้อมูล	เป็นต้น
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ด้วยลักษณะของการเป็นธุรกิจด้านการให้บริการ	 ท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 

“บุคลากร”	 ของ	 KTBGS	 จึงเป็นหัวใจหลัก	 ภายใต้การบริหารงานตาม	Corporate	 

Theme	“ห่วงใยใส่ใจคุณ”

คุณอรจรรยา	 จันทวรสุทธิ์	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 รักษาความปลอดภัย	 กรุงไทย 

ธุรกิจบริการ	 จ�ากัด	 ได้เปิดเผยและให้ความหมายของที่มาค�าว่า	 “ห่วงใยใส่ใจคุณ”		

ด้วยทีท่าเป็นมิตรและความภูมิใจในฐานะผู้ให้บริการอย่างใส่ใจ	ดังนี้

“	ค�าว่า	“คุณ”	ในความหมายนี้	ครอบคลุมตั้งแต่ลูกค้า	พนักงาน		

ผูถื้อหุ้น	และสงัคม	พร้อมทัง้ยดึหลักธรรมาภบิาลในการบรหิารองค์กร		

การใส่ใจคุณ	เมื่อเราดูแลลูกค้าของเราได้มากเท่าใด	เรายิ่งต้องดูแล	

พนักงานของเรามากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นสามเท่า	เช่น	ครอบครัว	พ่อแม่		

และลูกของพวกเขา	 ทั้งนี้พนักงานของเราจะได้มีพลังส่งต่อบริการ	

ที่ดีซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจเราไปสู่ลูกค้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด	”
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งานบริการโดดเด่นต้องมีจุดเน้นที่คุณธรรม

จากเจตนารมณ์ความมุ ่งมั่นเป็นองค์กรที่มุ ่งการบริหารจัดการสู ่ความเป็นเลิศ 

ทั้งบริการและด้านความมีคุณธรรมของ	KTBGS	ท�าให้เกิดกลไกการสร้างความร่วมมือ 

ในกลุ่มพนักงานเพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริม	การแบ่งปันและสนับสนุนกันอย่างหลากหลาย	 

มีการเชื่อมต่อการมีส่วนร่วมท้ังด้านมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 

ด้วยการแสดงพลงัผ่านพฤตกิรรม	สอง	มอื	หนึง่ใจ	(มอืสะอาด	มอือาชพี	และ	ใจบรกิาร)	 

และส่งต่อแนวทางอันเป็นบทเรียนที่ดี	สู่สังคมในทุกระดับผ่าน	KTBGS	:	Brand	DNA	 

จนท�าให้ได้รับรางวัลที่ประจักษ์เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนจริงของผู้บริหาร 

และสร ้างความภาคภูมิใจร ่วมกันของพนักงาน	 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	 

PROUNDLY	AWARDED	ดังต่อไปนี้

 1.	 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น	 ด้านแรงงานสัมพันธ์และ 

สวัสดิการแรงงาน	13	ปี	ติดต่อกัน

 2.	 รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี	 พุทธศักราช	 2562	 สาขา	 การบริหารจัดการ 

ตามหลกัคณุธรรม	2562	ภายใต้โครงการหนึง่ล้านกล้าความดตีอบแทนคุณ 

แผ่นดิน	มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 3.	 รางวัลประกาศเกียรติคุณ	 โครงการสถานประกอบการปลอดภัย	 2558	 

จากส�านกัความปลอดภยัแรงงาน	กรมสวสัดกิารคุม้ครองแรงงาน	กระทรวง 

แรงงาน	เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

 4.	 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย	 “One	 Stop	 Service	 

SECURITY	 LICENSE”	 (2560)	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 

และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 พระราชบัญญัติ	 ธุรกิจรักษา 

ความปลอดภัย	 พ.ศ.	 2558	 ท�าให้นายทะเบียนเขตกรุงเทพมหานคร	 

และกองบัญชาการต�ารวจ	 นครบาล	 ได้มอบใบอนุญาตธุรกิจรักษา 

ความปลอดภัยซึ่งสามารถประกอบธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมาย
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 5.	 ผ่านการรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย	 (2561)	 

ได้ผ่านมาตรฐานรับรองเป็นสถานฝึกอบรม	หลักสูตรรักษาความปลอดภัย	 

ตาม	 พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช	 2558	 จากส�านักงาน 

ต�ารวจแห่งชาติ

 6.	 เกียรติบัตร	 “สถานประกอบกิจการโรงงานสีขาวป้องกันยาเสพติดพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร”

 7.	 รางวัล	Thailand	ICT	Excellence	Awards	2011

 8.	 รางวัลในโครงการ	KTB	FIRST	:	Firm-Corporate	Governance	Awards

 9.	 รางวัล	 ASO-T	 Thailand	 (แพลทตินัม)	 “ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

การป้องกันและบรหิารจัดการด้านเอดส์และวณัโรคในสถานประกอบกจิการ	 

(ASO-T	Thailand)	ในระดับแพลทินัม”

 10.	 เกียรติบัตรเชิดชูองค์กรท่ีท�าคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุน 

การจ้างงานคนพิการ	ประจ�าปี	2560

 11.	 ใบรับรอง	Green	Meetings

 12.	 รางวลัมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ

นอกจากรางวัลทีส่ะท้อนศกัยภาพของระบบการบรหิารองค์กร	อกีมากกว่า	20	รายการ	 

และมีสถาบันที่ให้การยอมรับและยืนยันกว่า	 10	 สถาบัน	 อาทิ	 องค์กรธุรกิจคุณธรรม	 

ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ	 โดยศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 

ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา	โดยการสนับสนุนของส�านักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ	 

(สสส.)	 ซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยงในการเสริมหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติคุณธรรม 

ที่สามารถน�ามาบูรณาการและถ่ายทอดสู่องค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างให้เกิดทิศทาง 

การด�าเนินการสู่ความยั่งยืน
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อย่างไรก็ตาม	 เมื่อทบทวนบทเรียนการด�าเนินการด้านคุณธรรมเชิงลึก	พบว่า	 จุดเริ่ม 

ในการน�าแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมมาใช้ในการบริหารองค์กรของ	KTBGS	บริษัทฯ	 

ได้ร่วมกบัมลูนธิยุิวสถริคุณ	เม่ือปี	พ.ศ.2561	มีการสบืค้นลกัษณะตวัตนของคนในองค์กร 

ที่พึงประสงค์จนได้พบคุณธรรมที่เป็นสิ่งพึงตระหนักร่วมกัน	 3	 ประการ	 ได้แก	่ 

ความซือ่สตัย์	ความรับผดิชอบ	และมวีนิยั	ซึง่เมือ่วันท่ี	15	พฤษภาคม	2561	ทางบรษิทัฯ	 

ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์	 เกษม	 วัฒนชัย	 

องคมนตรี	 ประธานกรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ	 รองศาสตราจารย์	 ปภัสวดี	 วีรกิตต	ิ 

รองผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม	 มูลนิธิยุวสถิรคุณ	 และคุณพูลพัฒน์	 ศรีเปล่ง	 

ประธานกรรมการ	 KTBGS	 เป็นสักขีพยาน	 ร่วมกันประกาศเจตนารมย์	 “KTBGS		

องค์กรคุณธรรม”	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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จากบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ	 KTBGS	 พบรูปธรรมท่ีสะท้อนถึง 

พฤติกรรมอนัพงึประสงค์ท่ีเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานของพนักงาน	อนัน�าความภาคภมูใิจ 

มาให้พนกังานลกูค้าและองค์กร	ท้ัง	3	มิตขิองคณุธรรมท่ีเป็นหลกัยดึ	ได้แก่	ความซ่ือสตัย์	 

รับผิดชอบในหน้าที่	และมีวินัย	

พนักงานของบริษัทฯ	 เก็บเงินสดได้	 และแจ้งต�ารวจเพื่อน�าเงินส่งคืนต่อให้กับเจ้าของ 

ตัวจริง	เป็นจ�านวนเงิน	100,000	บาท	

พนักงานปฏิบัติการท�าความสะอาด	เก็บเงินสกุลต่างประเทศ	คืนลูกค้าจ�านวนมากกว่า 

หนึ่งล้านบาท
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ผลลัพธ ์ของการมีพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรมท่ีปรากฏจากการปฏิบัติหน ้าท่ี 

ของพนักงานนั้น	 KTBGS	 เล็งเห็นว่า	 สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ 

ที่น�ามาซึ่งความภูมิใจในองค์กร	นอกจากนี้	 ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความส�าเร็จที่ว่า	 

เรามบีคุลากรทีเ่ป็นต้นแบบด้านคณุธรรมท่ีเราร่วมกนัสร้างขึน้มาและพฤตกิรรมเหล่านี ้

น�ามาซึ่งคุณค่าต่อองค์กรและต่อสังคม

หมายมั่นป้ันมืออย่างไรให้คุณธรรมในองค์กรยั่งยืน

KTBGS	 เชื่อว่า	 ความย่ังยืนของคุณธรรมขับเคลื่อนไปกับความมั่นคงทางความสุข 

ของพนักงาน	ความสุขที่เราวิเคราะห์จากกระบวนการบริหารงานบุคคลมีความจ�าเป็น 

อย่างย่ิงทีจ่ะต้องเสริมหนุนให้พนกังานมีวนิยัด้านการเงิน	และเสรมิศกัยภาพให้พนกังาน 

มีภูมิคุ้มกันในด้านการใช้จ่ายอันมีความจ�าเป็นระดับพื้นฐานด้านปัจจัย	 4	 KTBGS	 

ได้วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมท่ีอาจน�าไปสู่ภาวะท่ีจะท�าให้พนักงานไม่มีความสุข	 

จงึพยายามหาแนวทางพฒันาทักษะให้พนกังานสามารถน�าความรูไ้ปสู่การแก้ไขปัญหา 

ร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้พนักงานเกิดภาวะมีหนี้สินอันส่งผลกระทบต่อความสุข 

ในการปฏิบัติงานในภาพรวม	 บริษัทฯ	 ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการด้าน	 Happy	Money	 
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ซ่ึงได้แก่	การเปิดพืน้ทีน่�าพนกังานไปศกึษาเรยีนรูด้้านเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ลดช่องว่าง 

ของความไม่สมดุลระหว่างชีวิตในท่ีท�างานกับพฤติกรรมส่วนบุคคลของพนักงาน	 

ซึ่งในปัจจุบัน	 KTBGS	 มีความสุขมากยิ่งขึ้นเม่ือพบว่า	 สถานการณ์ของการออม 

และการมีวินัยทางการเงินของพนักงานดีขึ้นเช่นเดียวกัน	 โดยผู ้เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้จัดท�าบัญชีครัวเรือน	 เพื่อแสดงสถานะรายรับ	 รายจ่ายและลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย	 

ท�าให้มีเงินออมมากขึ้น

ในการน�าร่อง	 โครงการ	 Happy	Money	 KTBGS	 ได้รับเกียรติจากพี่เลี้ยงทีมงาน 

ผู ้ เชี่ยวชาญที่มีความรู ้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินจากตลาดหลักทรัพย  ์

แห่งประเทศไทยมาบรรยายให้แก่	 Trainer	 ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานของบริษัท	 

เพื่อส่งต่อความรู้ที่ได้รับมาแก่	 Trainee	 ให้ตระหนักและรู้จักการวางแผนทางเงิน	 

มีวินัย	 รู้จักเก็บออมอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน	 ให้กับพนักงาน 

ในทุกระดับ	ภายใต้แนวคิด	“สุขกาย	สุขใจ	สุขเงิน”	โดยมีกิจกรรมออกร้านขายของ 
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เป็นตลาดนัดของพนักงานเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและสร้างสัมพันธภาพต่อกันอีกด้วย	 

ด้วยเหตุนี้	 ความสุขที่ยั่งยืนของ	 KTBGS	 จึงเป็นความสุขที่ระเบิดออกจากการเห็นค่า 

ของทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 เพื่อแบ่งปันท้ังการบริการและการอยู่ร่วมกัน 

อย่าง	“ห่วงใยใส่ใจคุณ”	อย่างแท้จริง

บรรยากาศประกาศเจตนารมณ์ 
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บรษิทั ซพีีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 

ร่วมใจ สานพลังกิจกรรมคุณธรรม 
พัฒนาอาหารคุณภาพ 

เพ่ือสุขภาวะสังคม

CPF ราชบุรี 
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บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ก่อตัง้	ปี	พ.ศ.2533	นบัเป็นหนึง่ในเครอืเจริญโภคภณัฑ์	ทีด่�าเนนิธรุกจิด้านอตุสาหกรรม 

อาหาร	สัตว์	ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจต้นน�้าของการบริโภค	ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการ 

พัฒนาด้านการผลิต	 และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีคุณภาพ	 CPF	 มุ่งมั่นและ 

ยืนหยดัในการเตรยีมความพร้อมของวตัถดุบิระดบัต้นน�า้ทีน่�าไปสูก่ารได้อาหารสตัว์ทีด่ี	 

และส่งผลให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ	 สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องเอาใจใส่และค�านึงถึง 

หลักคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงความมีสุขภาวะอนามัยที่ดีของผู้บริโภค	การจัดส่งสินค้า 

ถึงปลายน�้าในรูปแบบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ	ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องกว่า	30	ปี	ด้วยมาตรฐาน 

การรองรับระดับสากล	 ท�าให้	 CPF	 ราชบุรีส่วนหนึ่งของกลไกสนับสนุนและส่งเสริม 

การบริโภค	 และพัฒนาทรัพยากรด้านอาหารสัตว์สู่ความยั่งยืนด้านการบริโภคอันเป็น 

ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์	ตามปณิธานของบริษัทที่ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่า	“ครัวของโลก”

เป้าหมายของธุรกิจ คือ ค�านึงถึงความยั่งยืนให้รอบด้าน

CPF	ราชบุรี	ได้ด�าเนินกิจการตามแนวทางที่บริษัทฯ	ก�าหนดเป้าหมายไว้อย่างกว้าง	ๆ	 

เพื่อน�าไปบริหารจัดการภายใต้บริบทของโรงงาน	 ซึ่งมีความหลากหลายตามลักษณะ 

ที่ต้ังในแต่ละโรงงาน	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทยังคงพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 

เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงบวกสู ่สังคม	 โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาให้เกิดขึ้น 

อย่างบูรณาการ	ภายในปี	2563	ดังนี้

 1.	 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร	 ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงความรู้และผลิตอาหาร 

และเข้าถึงโภชนาการถูกหลักอนามัยมากกว่า	300,000	คน

 2.	 ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ	 ร้อยละ	 30	 

ของผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นสุขโภชนาการและการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
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 3.	 พัฒนาคู ่ค ้าให ้เติบโตไปด้วยกัน	 โดยร ้อยละ	 100	 ของคู ่ค ้า	 เช ่น	 

กลุ ่มวัตถุดิบหลัก	 ได ้แก ่	 วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว ์	 เคร่ืองปรุง 

และบรรจุภัณฑ์	ได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน

 4.	 บรรเทาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	บรษิทัมเีป้าหมาย	การลดของเสยีทีก่�าจดั 

โดยการฝังกลบและเผาต่อหน่วยการผลิตร้อยละ	35	เทียบกับปีฐาน	2558

 5.	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน	 โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย	 

รวมถึงกลุ ่มเปราะบาง	 50,000	 ราย	 ได้รับการส่งเสริมอาชีพและ 

คุณภาพชีวิตที่ดี

 6.	 บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก 

ขอบเขตที่	1	และ	2	ต่อหน่วยการผลิตร้อยละ	15	เทียบกับปีฐาน	2558
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จะเห็นได้ว่า	 การวางเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 ไม่เพียงแต่ให้ความส�าคัญกับ 

องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเท่านั้น	 

บริษัทฯ	ค�านึงถึงและมุ่งหวังที่จะตอบสนองความส�าเร็จทางธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับ 

ทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals)	 ซึ่งเป็น 

กรอบทิศทาง	 การพัฒนาของโลกภายหลังปี	 ค.ศ.	 2015	 (พ.ศ.	 2558)	 ที่องค์การ 

สหประชาชาติ	(United	Nations:	UN)	ก�าหนดขึ้นอีกด้วย

CPF ราชบุรี ร่วมใจอาสา  
พัฒนาเครื่อข่ายสังคมสุขภาวะและคุณธรรม

การสานพลงัเครอืข่ายกับภาคธรุกจิและองค์กรท่ีท�างานด้านสขุภาวะและด้านคณุธรรม 

ผ่านกิจกรรมอาสามัคร	 จิตอาสา	 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดราชบุรี	 

นับว่าเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนพันธกิจทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างบูรณาการ	 CPF	 

ราชบุรีในฐานะ	 สมาชิกศูนย์ส ่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 

จังหวัดราชบุรี	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของ 

จังหวัดราชบุรี	หรือที่เรียกว่า	ศูนย์	CSR	ราชบุรี

กิจกรรมของศูนย์	 CSR	 ที่สมาชิกเครือข่ายองค์กรธุรกิจได้ด�าเนินการประกอบด้วย 

การส่งเสริมการพัฒนาและการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจผ่านการด�าเนินกิจกรรม 

การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับภาคีเครือข่ายและประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ	 

ชุมชน	 เอกชน	 และผู้ท่ีสนใจในกิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หลากหลายมิติ	 และร่วมพัฒนาจังหวัดราชบุรีสู ่เมืองแห่งความสุขและมีสุขภาวะ 

และคุณภาพชีวิตที่ดี	ทั้งนี้	CPF	ราชบุรีเป็นแกนน�าในการด�าเนินกิจกรรมโดยมีตัวแทน 

ผู ้บริหารฝ่ายอาวุโส	 ท่ีรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมสร้างพลังสังคมและความสามัคคีปรองดอง 

ให้เกิดขึ้นเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมน�าสู่สังคมคุณธรรมต่อไป
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ภาพกิจกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ 
เพ่ือธุรกิจ CSR จังหวัดราชบุรี  

และการขับเคลื่อนงาน CSR จังหวัดราชบุรี

CPF ราชบุรี : สามัคคีเป็นหนึ่ง  
กลมเกลียวเป็นพ่ีน้อง เพ่ือนพ้องพ่ึงพาอาศัยกัน

จากศักยภาพของทีมท�างานใน	 CPF	 ที่มีการแบ่งงานกันท�าและรวมพลังทีมท�างาน 

ด้านกิจกรรมอาสาสู่สังคม	และชุมชนภายนอก	พบว่า	วัฒนธรรมการท�างานที่ข้ามพ้น 

การท�างานในแบบการบรหิารท่ีให้ความส�าคญักบัโครงสร้างบงัคบับญัชา	เป็นการบริหาร 

แบบสร้างความเข้าใจ	 ให้ความเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าเป็นลูกน้องกับลูกพี่	 วัฒนธรรม 

ภายในเช่นนี้ 	 เป ็นจุดแข็งของการก่อเกิดชมรมที่สร ้างจุดร ่วมท�าให้พนักงาน 

สนใจในสิ่งเดียวกันและร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นที่มีความเข้มแข็ง 

และได้ใช้ศักยภาพของตนเอง	 โดยมีการรวมตัวกันเพื่อท�ากิจกรรมตามความสนใจ 

ผ่านชมรม	ดังนี้
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1.	 ชมรมสุขภาพ	ด�าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด	 

“สุขภาพจิตดี	สุขภาพกายดี	ท�างานมีความสุข”

2.	 ชมรมออมทรัพย์	ด�าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด	 

“ออมตั้งแต่วันนี้	มีใช้ในวันหน้า”

3.	 ชมรมศาสนา	ด�าเนินกิจกรรมกิจกรรมภายใต้แนวคิด	 

“คิดดี	ปฏิบัติดี	ทุกชีวี	มีความสุข”

4.	 ชมรมรักครอบครัว	ด�าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด	 

“รักงาน	รักองค์กร	รักครอบครัว”

5.	 ชมรมท�าดีเพื่อสังคม	ด�าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด	 

“ท�าดีเพื่อสังคม	ยึดความถูกต้อง	ปกป้องชื่อเสียงบริษัทฯ”

จุดเด่นของการจัดท�ากิจกรรมของชมรมได้น�าเสนอความเคลื่อนไหวการประชุม 

ทุกเดือนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและรับรู ้ถึงความเคลื่อนไหวในกิจกรรมและ 

การปรับปรุงทิศทางการท�ากิจกรรมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ศักยภาพของ 

คนในองค์กรที่ขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรสร้างสุข	 Happy	Workplace	 

โดยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลาย	
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คุณภาพ คุณธรรม  
สู่การสร้างสังคมและความยั่งยืนให้กับ “ครัวของโลก”

“ ผมมองว่า	 สิ่งที่	 CPF	 ของเราจุดแข็งที่คล้ายคลึงกันก็คือ	 เราม	ี

การแบ่งปันกิจกรรมและสิ่งดี	ๆ	ในกลุ่มบริษัทฯ	และเครือข่ายของเรา		

เราได้ไอเดยีด	ีๆ 	จากทีอ่ืน่	ๆ 	แล้วน�ามาท�า	ทีอ่ืน่ได้แนวคดิจากเราเอาไปท�า	

ไม่ว ่าจะเป็นการพัฒนาพนักงานหรือการท�ากิจกรรมเพื่อชุมชน	

และสังคม	 สิ่งเหล่านี้จะท�าให้บริษัทฯ	 อยู่ได้และต้องพัฒนาไปกับ	

ความเปลี่ยนแปลงของโลก	 และที่ส�าคัญยิ่งคือ	 ครอบครัว	 CPF	 CP		

ให้ความส�าคญักับการเปลีย่นแปลง	และไม่หยดุทีจ่ะเรยีนรูพั้ฒนาตนเอง	

เพือ่ความก้าวหน้ามัน่คงของบรษิทัอยู่เสมอ	สิง่นี	้ผูบ้รหิารระดบัสงูของเรา	

ให้ความส�าคัญมาเป็นอันดับแรกครับ	 เรามั่นใจว่า	 จะเป็นส่วนหนึ่งใน	

การสร้างครัวของโลก	 ตามแนวทางของบริษัทฯ	 และสร้างคุณภาพ	

อันได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคม ”
[	นันทพล	วิชัยดิษฐ	ผู้บริหารอาวุโส	CPF	ราชบุรี	]
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บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จ�ากัด

“ความสุข” ในการบริหารงาน
สร้างวัฒนธรรม
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กว่าจะมาเป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ 

บริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จ�ากัด	 ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี	 ในอ�าเภอโพธาราม	 

จงัหวัดราชบรุ	ีเป็นบริษทัสญัชาตญิีปุ่น่ท่ีก่อตัง้มาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2547	ด�าเนนิธุรกจิสิง่ทอ	 

ตัดเย็บชุดชั้นในชาย/หญิง	ชุดออกก�าลังกาย	 เสื้อยืด	 เสื้อผ้าส�าเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยัง 

ประเทศญี่ปุ่น	อเมริกา	และประเทศในแถบยุโรป	ด้วยจ�านวนพนักงานเกือบ	600	คน	 

และ	1	ใน	3	เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน

แม้ภายในบรษัิทจะมคีวามหลากหลายทางเชือ้ชาต	ิแต่รกิ	ิการ์เม้นส์	กม็วีฒันธรรมเดยีว 

ในการบริหารองค์กรคือ	 ใช้	 “ความสุข”	 เป็นตัวขับเคลื่อน	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน 

มคีวามสขุท้ังทางร่างกายและจิตใจ	และมีการก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการท�างาน 

สร้างสขุในองค์กร	จดุเริม่ต้นของการสร้างสขุในบรษิทั	เกดิจากบรษิทัมอีตัราการลาออก 

ของพนักงานสูง	 สาเหตุส่วนหนึ่งจากการกระทบกระท่ังระหว่างเพื่อนร่วมงาน	 

ท�าให้พนักงานไม่มีความสุขในการท�างาน	 จนส่งผลไปถึงผลประกอบการของบริษัท	 

ในปี	2552	คณะท�างานจงึหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว	และเล็งเหน็ว่ากระบวนการสร้างสขุ 

ในองค์กรจะช่วยสร้างความสขุให้เกดิขึน้กบัพนกังาน	จงึจดัตัง้	“คณะกรรมการสร้างสขุ”	 

ซึ่งต่อมาเรียกว่า	“ทีมสร้างสุข”	
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นโยบายส�าคัญส�าหรับการบริหาร 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน  
ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

จุดเริ่มต้นของการสร้างสุขในบริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จ�ากัด	 เกิดจากบริษัทมีอัตรา 

ในการลาออกของพนักงานสูง	 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระทบกระทั่งระหว่าง 

เพือ่นร่วมงาน	ท�าให้พนกังานไม่มีความสุขในการท�างาน	และส่งผลไปถึงผลประกอบการ 

ของบริษัท	 คณะท�างานจึงพยายามหาทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 และเล็งเห็นว่า 

การน�ากระบวนการสร้างสขุในองค์กรมาเป็นเครือ่งมือจะช่วยสร้างความสขุให้เกิดขึน้กบั 

พนักงานได้	จึงจัดตั้ง	“คณะกรรมการสร้างสุข”	หรือ	“ทีมปี้”	(ย่อจาก	Happy	Team)	 

เป็นทีมท�างานขับเคลื่อนความสุขให้เกิดขึ้นในบริษัทผ่านกิจกรรมต่าง		ๆ	

คุณจรูญ	 ศิริสรณ์	 กรรมการบริหาร	 บริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จ�ากัด	 กล่าวถึงแนวคิด 

ในการวัดความดีด้วยความสุข	 ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญ	 ซึ่งคุณจรูญได้น�าดัชนีสุขภาวะ 

องค์กรมาปรับเป็นแบบประเมินความสุขที่เรียกสั้น	ๆ	ว่า	HMI	(Happy	Moral	Index)	 

เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้พนักงานได้ส�ารวจและประเมินตนเองในแต่ละเดือน	 นอกเหนือ 

จากการประเมินเมื่อร่วมกิจกรรมแบบประเมินความสุขจากการท�าดี	ประเมินใน	7	มิติ	 

คือ	ดีต่อตนเอง	ดีต่อครอบครัว	ดีต่อเพื่อนบ้าน	ดีต่อเพื่อนร่วมงาน	ดีต่อ	ผู้บังคับบัญชา	 

ดีต่อองค์กร	ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

แต่ละมิติจะมีประเด็นในการประเมิน	 6-9	 ข้อ	 เพื่อประเมินด้านการพูดดี	 คิดด	ี 

และท�าดี	 รวมทั้งหมด	 56	 ข้อ	 ประเมินแล้วให้คะแนนตนเอง	 1-5	 ตามว่าแต่ละ 

ประเด็นในการประเมินนั้น	 ท�าบ่อยเพียงใด	 โดย	 1	 =	 น้อย	 (ไม่เคย)	 และ	 5	 =	 มาก	 

(บ่อย)	 มิติดีต่อตนเอง	 ตัวอย่างประเด็นในการประเมิน	 เช่น	 1.เตือนตนเองให้มีสติ	 

2.อ่อนน้อมถ่อมตน	
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 มิติดีต่อครอบครัว 
ประเด็นในการประเมิน	เช่น	

1.	 พาสมาชิกในครอบครัวไปกินข้าวนอกบ้านหรือท�าบุญร่วมกัน	

2.	 มีน�้าใจช่วยเหลืองานบ้าน	

 มิติดีต่อเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นในการประเมิน	เช่น	

1.	 ยิ้มและทักทายเมื่อพบเจอกัน	

2.	 เคารพสิทธิส่วนบุคคล	ไม่รุกล�้าอาณาเขต	

 มิติดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ประเด็นในการประเมิน	เช่น	

1.	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	รู้จักโอภาปราศรัย	

2.	 ช่วยแนะหรือสอนงานที่เรามีความช�านาญให้	

 มิติดีต่อผู้บังคับบัญชา 
ประเด็นในการประเมิน	เช่น	

1.	 ให้ความเคารพอย่างจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง	

2.	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ	

 มิติดีต่อองค์กร 
ประเด็นในการประเมิน	เช่น	

1.	 รักษาเวลา	ท�างานด้วยความขยันขันแข็ง	

2.	 ให้บริการหรือพูดจากับผู้มาติดต่องานอย่างสุภาพ	

 มิติดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นในการประเมิน	เช่น	

1.	 เสียสละหรืออุทิศเวลาเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	

2.	 เคารพสิทธิของผู้อื่น
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แบบประเมินนี้ไม่มีผลต่อการประเมินผลงานของพนักงานแต่อย่างใด	 แต่เมื่อได้ม ี

การตรวจสอบตัวเอง	 ท�าให้พนักงานหลายคนได้ฉุกคิดว่าตนเองยังละเลยหรือหลงลืม 

ในเร่ืองใดก็จะปรับปรุง	 หรือปฏิบัติ	 เช่น	 เดือนนี้ยังไม่ได้พาสมาชิกในครอบครัว 

ไปรับประทานอาหารร่วมกัน	ก็จะพาไป	เป็นต้น

กิจกรรมส�าคัญที่องค์กรด�าเนินการ  
ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน 

ทีร่กิ	ิการ์เม้นส์	ทกุเช้า	หวัหน้างานจะทักทายพนกังานทกุคนทีห่น้าโรงงาน	เมือ่พนกังาน 

เดินทางมาจนครบแล้วก็จะมีกิจกรรมออกก�าลังกายร่วมกันก่อนเข้างาน	 และในช่วง	 

15.00	น.	พนกังานจะได้ผ่อนคลายกบักจิกรรมหลากหลายรปูแบบ	ทีท่างบริษทัจดัสลบั 

สับเปลี่ยนกัน	 เช่น	 กิจกรรมท�าสมาธิ	 กิจกรรมสันทนาการ	 ฯลฯ	 เป็นตัวอย่าง 

ของกิจกรรมที่ทางบริษัท	 ริกิ	 การ์เม้นส์	 จ�ากัด	 คัดสรรมาเพื่อสร้างสุขให้กับพนักงาน 

ทกุคน	และยงัมอีีกหลายกจิกรรมท่ีน่าสนใจน่าศกึษา	ซึง่น�ามาทัง้ความสขุของคนท�างาน 

และความส�าเร็จขององค์กร	

เริ่มแรกทางทีมได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็งขององค์กร	พบว่าจุดอ่อน	ขององค์กร 

เกิดจากการท�างานที่รีบเร่งตามยอดสั่งซื้อ	 ท�าให้พนักงานปิดกั้นที่จะบอกความรู้สึก 

ภายใน	 แต่จุดแข็งคือพนักงานให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดข้ึนเป็นอย่างดี	 

ทางทีมจึงมุ่งไปที่การสร้างสุขให้กับพนักงานด้วยกิจกรรม	 โดยคิดกิจกรรมสร้างสุข 

ที่มีความหลากหลาย	ครอบคลุม	และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพนักงาน	เช่น	กิจกรรม 

หน้ากากยิ้ม	 เพียงเพิ่มการสกรีนรอยยิ้มไว้บนหน้ากาก	 อุปกรณ์ส�าคัญที่พนักงาน 

ในโรงงานสิ่งทอทุกคนจะต้องสวมเพื่อป้องกันฝุ่นละออง	 ก็กลับช่วยสร้างรอยยิ้ม 

ให้กับพนักงานในเวลาเครียดได้อีกทางหนึ่ง	 กิจกรรมลด	 ละ	 เลิก	 อบายมุข	 รณรงค์ 

ให้พนักงานลดเหล้าและบุหรี่	
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 กิจกรรมแบ่งฉันปันเธอ 

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุก	 3	 เดือน	 โดยบริษัทจัดพื้นที่ให้พนักงานได้น�า 

สิ่งของมาให้เพื่อนพนักงานได้จับจ่ายในราคาย่อมเยา	 จนในระยะหลัง 

เมื่อความสัมพันธ ์ของพนักงานดีขึ้น	 จากการซื้อขายก็เปลี่ยนเป ็น 

การแลกเปลี่ยนกันไปโดยปริยาย

 กิจกรรมส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว 

ได้มีการจัดมุมนมแม่	 ในองค์กร	 การมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลาน 

พนักงาน	

 กิจกรรมส่งเสริมสติในการท�างานหรือ MIO 

เพื่อลดความผิดพลาดใน	การท�างาน	

 กิจกรรมคนดีศรีริกิ 

เป็นกิจกรรมท่ีให้เขียนเรื่องเล่าความดีของเพื่อนพนักงาน	 ส่งมาที่ทีม 

สร้างสุข	 ผู้ท่ีเขียนจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืดคนดีศรีริกิ	 ส่วนเพื่อนที่ท�า 

ความดีจะได้รับพระพุทธรูปไปบูชา	 และได้รับการเผยแพร่ความดีผ่านทาง 

คลิปวิดีโอ	 กิจกรรมนี้ท�าให้พนักงานได้สังเกตและเห็นความดีของคนอื่น	 

แม้ความดีเล็ก	ๆ	 เช่น	ความประทับใจที่เพื่อนแกะซองขนมให้	 โดยผู้เขียน 

กล้าที่จะเปิดใจชื่นชมการท�าความดีของผู้อื่น	 ที่ส�าคัญคือเกิดความสัมพันธ์ 

อันดีในหมู่พนักงาน

ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้กิจกรรมสร้างสุขในริก	ิการ์เม้นส์	ประสบความส�าเรจ็	คอืทมีสร้างสขุ 

ได้สื่อสารกับพนักงานถึงประโยชน์ในการร่วมกิจกรรม	 นอกจากนี้ทีมสร้างสุขยังให้ 

ความส�าคัญคือการประเมินผลกิจกรรม	 โดยจะประเมินความสุขเบื้องต้นของพนักงาน 

ก่อนเริ่มกิจกรรม	 และหลังจากร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรม	 เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

ให้ตอบสนองความต้องการของพนักงาน	 และบูรณาการเข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�างาน
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงาน 

หลังจากการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร	 ความสัมพันธ์ของพนักงานในแผนกต่าง	 ๆ	 

ดีข้ึน	 พูดคุยกันมากขึ้นแม้จะอยู่คนละแผนก	 ปัญหาการกระทบกระท่ังลดน้อยลง	 

เมื่อพนักงานมีความสุขก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�างานดีขึ้นตามไปด้วย

“ มนุษย์มีความสามารถท่ีไร้ขีดจ�ากัด	 หากมีความสุขในการท�างาน		

มีความสุขในการด�าเนินชีวิต	 เขาก็จะสามารถใช้ศักยภาพของเขาได้	

อย่างเต็มที่ในการท�างาน ” 

คุณจรูญ	ศิริสรณ์	

นอกจากประสิทธิภาพการท�างานแล้ว	 พนักงานยังมีจิตอาสามากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด	 

ดังตัวอย่างการอาสาเข้าร ่วมทีมสร้างสุข	 ร ่วมสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขให้ 

เพื่อนพนักงาน	 หรือร่วมกิจกรรมของบริษัทอย่างแข็งขันในการปลูกดอกดาวเรือง	 

ร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9

ทั้งความสุขที่เกิดขึ้นในตัวพนักงานเอง	 ยังส่งผ่านจากองค์กรไปสู ่	 เช่น	 ชุมชน 

ร่วมขุดลอกผักตบชวาในชุมชน	 หรือน�าความรู้ความช�านาญในเร่ืองการมัดย้อมที่มีไป 

แลกเปลี่ยนกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ขณะเดียวกัน	 เมื่อบริษัทใช้วัฒนธรรม	 “ความสุข”	 ในการขับเคลื่อนองค์กร	 จนเกิด 

วัฒนธรรมแห่งการให้	 ให้เกียรติให้คุณค่ากับพนักงานทุกคนในทุกระดับ	 ผลสะท้อน 

สู่บริษัทจึงเป็นทั้งด้านผลประกอบการ	 และการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น	 1	 ใน 

เครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดราชบุรี	 และในเชิงปริมาณนั้น	 อัตราการลางานลดลง	 

อัตราการลาออกของพนักงานลดลง	 มีความรักและผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน	 

พนักงานท�างาน	 มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสัดส่วนผลผลิตต่อคนต่องานเพิ่มขึ้น 

มากที่สุดในรอบ	7	ปี	
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บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก

บรษิทั	รกิิ	การ์เม้นส์	จ�ากดั	ถอืว่าเป็นหนึง่ในหลายองค์กรท่ีหนัมาสนใจเรือ่งการส่งเสรมิ 

คุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานในองค์กรอย่างจริงจัง	 โดยเฉพาะการส่งเสริม 

เรื่องระเบียบวินัย	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 การมีจิตอาสา	 จนสามารถพัฒนาเคร่ืองมือ 

วดัความดขีองคนท�างานขึน้มาปรับใช้กบัพนกังานในองค์กรได้เอง	เป็นการแสดงให้เหน็ว่า	 

ความดีของคนนั้น	 สามารถวัดให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เช่นกัน	 ปัจจุบันองค์กรแห่งนี ้

ได้ยกระดับเป็นองค์กรต้นแบบทั้งในเรื่องของการสร้างสุข	และในเรื่องของการส่งเสริม 

คุณธรรม	 หลายหน่วยงานเข้าไปศึกษาดูงาน	 ปัจจัยความส�าเร็จดังกล่าวเกิดข้ึน 

จากนโยบายของผูบ้รหิาร	ท่ีเหน็ความส�าคญัด้านคณุค่าความดขีองคน	และมคีวามตัง้ใจ 

ส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	เป็นองค์กร 

แห่งความสุขจากการท�าความดี	 ทั้งดีต่อตนเอง	 ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน	 ดีต่อครอบครัว	 

ดีต่อองค์กร	ดีต่อสังคม	และดีต่อประเทศชาติ
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บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด 

สร้างองค์กรคนดี 
ปลอดคอร์รัปชัน

ธุรกิจคู่คุณธรรม
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กว่าจะมาเป็นไลอ้อนในวันนี้ 

บริษัท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เดิมมีชื่อว่า	บริษัท	เดอะ	ไลอ้อน	แฟทแอนด์ออย	 

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2510	 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง	บริษัท	 

สหพัฒนพิบูล	จ�ากัด	และบริษัท	 เดอะ	 ไลอ้อน	แฟทแอนด์ออย	จ�ากัด	ประเทศญี่ปุ่น	 

เพือ่ผลติผงซกัฟอกและแชมพใูนประเทศไทยทดแทนการน�าเข้าจากประเทศญีปุ่น่	และ 

เร่ิมด�าเนนิกจิการในปี	พ.ศ.	2512	ปัจจบุนับรษิทัผลิตสนิค้าอปุโภคในครวัเรอืนมากมาย	 

ทั้งผงซักฟอก	ยาสีฟัน	แปรงสีฟัน	ครีมอาบน�้า	น�้ายาปรับผ้านุ่ม	น�้ายาล้างจาน	ฯลฯ

สมัยเมื่อคุณบุญฤทธ์ิ	 มหามนตรี	 เริ่มท�างาน	 ได้มีโอกาสไปพบกับอดีตท่านประธาน	 

ดร.เทียม	 โชควัฒนา	 (ผู้ก่อตั้งบริษัท	 ไลอ้อน	ประเทศไทย)	อยู่บ่อยครั้ง	ที่ห้องท�างาน 

ท่านมีค�าขวัญที่เขียนไว้	 4	 ข้อ	 คือ	 1)	 ขยัน	 อดทน	 2)	 รักษาเครดิต	 3)	 คบคนดี	 

4)	 อย่าเอาเปรียบใคร	 สิ่งเหล่านี้ท่านได้พูดย�้าอยู่เสมอ	 จนกลายเป็นหลักปฏิบัติของ 

บริษัท	 สหพัฒน์ฯ	 และบริษัท	 ไลอ้อน	 ด้วยอุดมคติในการยึดม่ันการด�าเนินธุรกิจด้วย 

ความซือ่สตัย์นี	้เป็นจดุเริม่ต้นให้ท�างานบนพ้ืนฐานการคดิดแีละท�าแต่เรือ่งด	ีๆ 	ตลอดเวลา 

เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ริเริ่มตั้ง	“ชมรมธารบุญ”	ในบริษัทฯ	สมาชิกของชมรมฯ	ชวนกันท�า 

กจิกรรมในเวลาว่าง	หาหนงัสอืธรรมะมาจ�าหน่าย	ซือ้ปลามาปล่อย	ทอดกฐนิ	ท�าบญุต่าง	ๆ 	 

เป็นต้น	ซึ่งต่อมาบริษัทก็ได้ตั้ง	“โครงการคนดี”	(Good	People	Project)	มีกิจกรรม 

ความดีต่าง	ๆ 	หลายโครงการ	จนกระท่ังเกิดวกิฤตต้ิมย�ากุง้ในปี	2540	ได้เหน็การล่มสลาย 

ของธุรกิจมากมายที่ด�าเนินอย่างไม่มีคุณธรรม	 ประจวบเหมาะเม่ือวันที่	 9	 มิถุนายน	 

พ.ศ.	 2549	 ซึ่งเป็นวันขึ้นครองราชสมบัติครบรอบ	 60	 ปี	 ของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	พระองค์ทรง 

เหน็ดเหนื่อย	ทุ่มเท	เสียสละเพื่อความสุขของประชาชน	จึงถือโอกาสนี้ท�าความดีถวาย 

พ่อหลวง	 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมใจกันปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่า	 

เราจะเป็นคนดี	 คิดดี	 พูดดี	 ท�าดี	 รู ้รักสามัคคี	 มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	 จะท�าดีเพื่อ 

ประโยชน์ตน	 เพื่อประโยชน์ท่าน	 เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของสังคม	 ประเทศชาต ิ

และได้จัดตั้ง	“องค์กรคนดี”	ขึ้น	(Humanized	Organization)	อย่างเป็นรูปธรรม
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คุณบุญฤทธิ์	มหามนตรี	 ได้เล่าว่า	จากการด�าเนินกิจการเกือบ	50	ปี	ที่ยึดต้นแบบที่ด ี

ของ	ดร.เทยีม	โชควฒันา	มานัน้	ในช่วงแรก	ๆ 	ของการท�างาน	ไม่ได้คิดจะน�าคุณธรรมความดี	 

มาเป็นยุทธศาสตร์ของการท�าธุรกิจ	 แต่ตั้งใจท่ีจะท�าความดีโดยธรรมชาติพื้นฐาน	 

ผมเรียนว่าแรงขับเคลื่อนท่ีท�าให้คิดเรื่องนี้	 มาจากวิกฤติิเกิดฟองสบู่แตก	 เมื่อวันที่	 2	 

กรกฎาคม	 2540	 ที่รัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาท	บริษัท	 ไลอ้อน	 (ประเทศไทย) 

จ�ากัด	มีก�าไรที่สะสมมาตลอดการด�าเนินงาน	30	ปีในขณะนั้นเกือบสูญหมด	เงินกู้จาก 

ต่างประเทศก็สูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากวิกฤติินี้	 ธุรกิจที่ดูว่าน่าจะดีก็ล่มสลายกันไป 

หลายบริษัท	 ก่อนปี	 2540	 มีธุรกิจที่นักศึกษาอยากจะเรียนคือ	 วิชาการเงิน	 

การบัญชีธนาคาร	 ซึ่งปริญญาตรีก็จะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าอาชีพอื่น	 วิกฤติคร้ังนั้น 

ไม่ได้กระทบต่อประเทศไทยประเทศเดยีว	แต่กระทบไปท้ังอาเซยีน	หลงัจากสถานการณ์ 

ผ่านไปแล้ว	เรามานั่งคิดว่าเราไม่เคยท�าบาป	ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไร้คุณธรรม	 

แล้วเหตุใดจึงได้รับผลกระทบด้วย	 น�าไปสู่การศึกษาค้นหาเหตุปัจจัยการล่มสลาย 

ของวกิฤตต่ิาง	ๆ 	ทัว่โลก	อาทิ	วกิฤตต้ิมย�ากุง้	วกิฤตเิศรษฐกจิอาร์เจนตน่ิา	การล้มละลาย 

ของเอนรอน	 วิกฤติซับไพร์มสหรัฐ	 (วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์)	 วิกฤติเศรษฐกิจกรีซ	 
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วิกฤติระบบธนาคารไซปรัส	และได้ไปพบงานวิจัยอันหนึ่งของบริษัทวิจัยโตเกียวโชโกะ	 

ที่วิจัยว่าธุรกิจทั้งหมดสองล้านธุรกิจ	 ศึกษาตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งว่าอยู่ได้กี่ปี	 เม่ือถึง	 

ปีที	่50	ปีที	่100	ปีที	่500	ไล่มาเรือ่ย	ๆ 	หายไปกีบ่รษิทั	พอถงึ	1,000	ปี	เหลอือยูป่ระมาณ	 

6-7	บริษัท	1200	ปี	เหลืออยู่	2	บริษัท	1300	ปีเหลือ	1	บริษัท	

วนัหนึง่ฉุกคดิถงึ	“พทุธบรษิทั”	กเ็ฉลยีวใจว่าองค์กรศาสนากเ็ป็นบรษิทั	บรษิทัทีส่อนให้ 

คนท�าดี	 ต่างกับองค์กรธุรกิจที่มุ่งการก่อเกิดผลก�าไร	 จึงได้ไปดูศาสนาต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 

ทกุศาสนาทีก่่อตัง้ขึน้มาแล้วไม่มศีาสนาใดล่มสลายเลย	กเ็ลยมาดวู่าทีล่่มกบัไม่ล่ม	ทีล่่ม 

อะไรเป็นเหตุ	ที่ไม่ล่มอะไรเป็นเหตุ	บริษัทที่ล่มสลายคือ	ฉ้อโกง	แต่งบัญชีเท็จ	โลภมาก	 

ให้บัตรเครดิตกับผู้ด้อยเครดิต	ฟอกเงิน	 นี่คือต้นเหตุแห่งการล่มสลาย	 การไม่ซ่ือสัตย	์ 

หรือไร้คุณธรรม	 หากเรามาศึกษาองค์กรศาสนา	 ทุกศาสนาสอนเร่ืองการเป็นคนด	ี 

มีคุณธรรมในการด�าเนินชีวิต	จึงมาสอดรับกับองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนได้เป็น	500	ปี	ไม่ใช ่

เรื่องง่าย	ๆ	ปรัชญาของแต่ละบริษัทจะอยู่ในหลักการของคุณธรรม	ดังนั้นการท�าธุรกิจ 

ก็ต้องยึดคุณธรรมเป็นแก่น	และต่อมาได้ศึกษาบริษัท	โกดัก	และโนเกีย	ปรัชญาของทั้ง	 

2	บริษัท	ซึ่ง	ยึดหลัก	Good	Governance	แต่ท�าไมล่มสลาย	จึงได้คิดว่า	การท�าธุรกิจ 

นอกเหนือการท�าควบคู่กับคุณธรรมแล้ว	ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยจึงจะยั่งยืน	

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการบรรยายในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ห้องย่อยสุจริต
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นโยบายส�าคัญส�าหรับการบริหาร 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน  
ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

บริษัท	 ไลอ้อน	 ยึดต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริตจากอดีตท่านประธาน	 ได้ก�าหนด 

ค่านิยมหลักขององค์กรว่า	“ธุรกิจคู่คุณธรรม”	 หนึ่งในนโยบายคือ	 การเป็นองค์กร	 

“ปลอดคอร์รัปชัน”	บริษัทได้ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ร่วมลงนาม 

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจรติ	เป็นบรรทัดฐานในการท�างาน	และประกาศ 

ต่อสาธารณชนว่าจะร่วมกันสร้างองค์กรคนดี	 ไม่สนับสนุน	 ไม่ส่งเสริม	 ไม่ยินดี	 

ในการกระท�าใด	 ๆ	 อันไม่ซื่อสัตย์สุจริต	 ร่วมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ	 ให้ม ี

ความเจริญรุ่งเรือง	มีความสงบสุข

กิจกรรมส�าคัญที่องค์กรด�าเนินการ  
ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน 

วิสัยทัศน์ของ	 ไลอ้อน	 คือ	 เป็นบริษัทฯ	 ท่ีมีสมรรถนะในการพัฒนาและแข่งขัน	 

เพ่ือเป็นผู ้น�าด้านการผลิตสินค้าอุปโภคในภูมิภาคเอเชียอย่างมีคุณธรรม	 มีแก่น 

อันเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญคือ	 ธุรกิจคู่คุณธรรม	 ด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ภายในบริษัท	 

ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อพนักงาน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ที่ตั้งบนฐานคุณธรรม	 

ความซือ่สัตย์	สจุรติ	ความกระตอืรอืร้น	การศกึษาพฒันาตน	การเสยีสละ	การตรงต่อเวลา	 

การท�างานร่วมกัน	การรักษาค�ามั่นสัญญา	การรักษาระเบียบวินัย	ทักษะในการสื่อสาร	 

การตัดสินใจ	 การลงมือปฏิบัติ	 การท้าทาย	 ในการบริหารองค์กรคนดีเพ่ือให้เป็นไป 

อย่างสอดรับกับการบริหารงาน	ได้จัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งดูแล	4	กลุ่มกิจกรรม	 

มีหัวหน้ากลุ่มเป็นพนักงานที่มีจิตอาสา
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 กลุ่มที่หนึ่ง คือกลุ่มคุณธรรม จริยธรรม ท�ากิจกรรม 

อาทิ	 ตักบาตรทุกวันจันทร์	 (ส�านักงาน	 กทม.)	 และทุกวันศุกร์	 (โรงงาน 

ที่ศรีราชา)	 โดยบริษัทจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาบิณฑบาตที่ส�านักงาน	 

มห้ีองสวดมนต์ส�าหรบัพนักงาน	รวมถงึช่วงบ่าย	2	ของทกุวนั	จะเป็นช่วงพกัใจ	 

5	 นาที	 ปิดไฟให้พนักงานนั่งท�าสมาธินิ่ง	 ๆ	 ที่โต๊ะท�างานและก่อนประชุม 

ก็จะมีการท�าสมาธิร่วมกันอีกด้วย	และสนับสนุนให้พนักงานไปปฏิบัติธรรม	 

อุปสมบท	โดยไม่นับเป็นวันลาอีกด้วย	

 กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มพระโพธิสัตว์ 

ปลูกฝังคุณธรรมในการเป็นผู้ให้	 ได้แรงบันดาลใจมาจากมูลนิธิพุทธฉือจี	้ 

ไต้หวัน	 ท�ากิจกรรมจิตอาสาโครงการขยะทองค�ามีการจัดตั้งกองทุน 

พระโพธิสัตว์	 ระดมทุนจากการเปิดท้ายขายของ	 คัดแยกขยะ	 และน�าเงิน 

ที่ได้ไว้ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่เจ็บป่วย/จ�าเป็น	ทีมช่างเทคนิครวมตัวกัน	 

ขี่จักรยานออกก�าลังกายและในขณะเดียวกันก็ช ่วยเหลือซ ่อมแซม 

อุปกรณ์ให้กับวัดโรงเรียนใกล้เคียงอีกด้วย	

 กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มแปดแฮปป้ี (Happy 8) 

จากแนวคิดของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 

สร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสุขกาย	 สุขใจ	 และจิตวิญญาณ	ท�ากิจกรรม 

ต่าง	ๆ	อาทิ	โครงการ	3	อ	(อาหาร	ออกก�าลังกาย	อารมณ์)	เพื่อลด	3	ส	 

(คอเลสเตอรอลสูง	 ความดันโลหิตสูง	 น�้าตาลในเลือดสูง)	 ท�าโครงการ	 

ส่งเสรมิให้พนกังานบรโิภคข้าวอนิทรย์ี	ผกัปลอดสารพษิ	และสร้างศนูย์กฬีา 

ส�าหรบัพนกังานและครอบครวั	นอกจากนีบ้รษิทัได้เปิดห้องอภบิาลเดก็เลก็	 

รับดูแลบุตรของพนักงานก่อนวัยเรียนระหว่างวันท�างานช่วยลดภาระ 

ของผู้ปกครองโดยไม่คิดค่า	ใช้จ่าย	
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 กลุ่มที่สี่ คือ กลุ่มชุมชนคนดี 
สานสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่อยู่รายรอบ	ด้วยบริษัทท�าธุรกิจ 
เกีย่วกับยาสฟัีน	แปรงสฟัีน	จงึท�าโครงการเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพช่องปาก 
ให้เด็กนกัเรียนและผูส้งูวยั	มีท้ังการสอนแปรงฟันอย่างถูกวธิแีละการบรหิาร 
ช่องปากเพือ่ป้องกนัโรคความจ�าเสือ่ม	นอกจากนีมี้โครงการส่งเสรมิการปลกู 
ผักอินทรีย์	 โดยเปลี่ยนสนามหญ้าของออฟฟิศเป็นแปลงผัก	 พัฒนาให้เป็น 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชนจ�าหน่ายผักให้พนักงาน	ร้านอาหารใน 
บรษิทั	และชมุชน	ในราคาถูก	และประสานความร่วมมอืแบบทวภิาครีะหว่าง 
ภาคเอกชนและภาคการศึกษาของรัฐ	ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	 สนับสนุน 
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีด้อยโอกาส	 ผลิตนักศึกษาอาชีวะให้เป็นเลิศ 
ด้านวิชาชีพและวิชาชีวิต	และมีโครงการร่วมกับชุมชนอื่น	ๆ	อีกมากมาย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงาน 

เมื่อบริษัทได้จัดตั้งองค์กรคนดีและต้ังมั่นบนฐานคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง	 ผู้บริหาร 

ยึดหลักคุณธรรมเป็นหัวใจในการท�าธุรกิจ	พนักงานได้ร่วมกันท�าความดีผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ 	 

เกิดความสุขกาย	 เบิกบานใจ	 ส่งผลต่อประสิทธิภาพของท�างานให้เพิ่มขึ้น	 อานิสงส ์

จากสิง่เหล่านีน้�าไปสู	่อตัราการเตบิโตของธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง	และอตัราการเตบิโตเฉลีย่ 

สูงกว่า	GDP	ของประเทศ	สามารถเสริมความมั่นใจในการด�าเนินธุรกิจเพื่อน�าความดี 

สู่สังคม	และสร้างสุขภาวะที่ดีต่อผู้บริโภค	สังคม	และสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป
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บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก

จะเหน็	ได้ว่า	การท�าดนีัน้ไม่ต้องไปอวดดีกบัใคร	การท�าดส่ิีงส�าคญัคอืต้องเป็นดแีท้	ไม่ใช่ 

ดีเทียม	 ดีแท้คือดี	 ดีเทียมคือดีเพื่อหวังผลประโยชน์	 ฉะน้ัน	 การท�าดีโดยไม่ต้องไป 

เปรียบเทียบกับใคร	 คนท�าดีจิตใจจะเบิกบาน	 ใจเป็นสุข	 มีศรัทธาต่องานที่ท�าดีกว่า 

การสัง่ให้ท�างานมาก	ๆ 	เพือ่ผลงานเยอะ	ๆ 	อานสิงส์ของความด	ีมนัส่งผลจรงิ	ๆ 	คนทีท่�างาน 

ในองค์กรคนดีเขาจะตั้งใจท�างานและท�างานอย่างทุ่มเท	 ท�างานด้วยศรัทธา	 ผลงาน 

ของคนเหล่านี้จะเป็นผลงานที่เป็นเลิศ	ฉะนั้นการท�าความดีแท้ไม่ต้องกลัว	คนดีจะเป็น 

ผูก้ล้าหาญแน่นอน	ทีส่�าคญัคอื	ความตัง้ใจของผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ปิดโอกาสให้พนกังาน 

ได้เลอืกท�ากจิกรรมตามความชอบ	สร้างบรรยากาศการท�ากจิกรรมด	ีๆ 	บนฐานคณุธรรม	 

สร้างต้นแบบที่ดี	“ยกย่องคนดี	ส่งเสริมคนเก่ง”	ประกาศเป็นบุคคลตัวอย่างด้านต่าง	ๆ 	 

เพือ่ให้พนกังานอยากเป็นคนด	ีและร่วมกนัท�าความด	ีเชือ่มัน่ในการท�าความด	ีจนกลาย

เป็นวถิชีีวติประจ�าวนั	สมดงัปัจฉมิโอวาทของพทุธองค์ว่า	“จงยังประโยชน์ตน	ประโยชน์	

ท่าน	 ให้ถึงพร้อม	 ด้วยความไม่ประมาท”	 หากท�าดีเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน	 

อย่างมีสติรอบคอบด้วยความตั้งใจ	ผลการท�าความดีก็จะย้อนกลับมาสู่ผู้ปฏิบัติในที่สุด	 

มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ	“Win-Win”	ไปด้วยกัน
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บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

มีจิตอาสา
รวมพลัง สร้างคนดี
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รู้จักเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

บริษัท	 เวสเทิร์น	 ดิจิตอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทผลิตช้ินส่วนอิเล็คโทรนิค 

ขนาดใหญ่	ซึง่มสีาขาอยูใ่นหลายประเทศ	ผลติภณัฑ์ของบรษิทัได้เข้าไปอยูใ่นทกุอปุกรณ์ 

ทางอิเล็คโทรนิค	เช่น	Notebook	โทรศัพท์	ยานพาหนะ	ซึ่งถึอได้ว่าเข้าไปอยู่เกือบทุก 

ธุรกิจ	ปัจจุบันได้ควบรวมกับบริษัท	HGST	และบริษัท	SanDisk	กล่าวได้ว่า	เป็นบริษัท 

ที่ท�าเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่	(big	data)	โดยมีเป้าหมายว่า	บริษัทจะเป็น 

ผู้น�าด้านการเก็บข้อมูล	 และคลังข้อมูล	 ในการด�าเนินงานบริษัทมีพนักงาน	 ประมาณ 

กว่า	 17,400	 คน	 (นวนครและบางปะอิน)	 มีพนักงานที่จังหวัดปราจีนบุรีกว่า	 

8,000	 คน	 บริษัทก่อตั้งมาประมาณ	 27	 ปี	 ซึ่งได้ท�าหน้าที่บริหารจัดการคนทั้งหมด	 

4	 รุ่น	 แยกออกตามช่วงอายุของคนท�างาน	 โดยมีโจทย์ที่ส�าคัญ	 คือ	 จะท�าอย่างไร 

ให้คนแต่ละรุ่นอยู่ท�างานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

นโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรเพ่ือการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม

บริษัทได้เริ่มด�าเนินโครงการส่งเสริมความสุขให้คนท�างาน	 (Happy	Workplace)	 

มาตั้งแต่ปี	 2009	 จนปัจจุบัน	 ปี	 2018	 รวมทั้งสิ้นประมาณ	 8	 ปี	 ในการด�าเนินงาน 

ทกุรปูแบบองค์กรต้องมี	กลยทุธ์	วิสยัทัศน์	พนัธกจิ	และส�าคญัคือเป้าหมาย	แต่ในวสิยัทศัน์ 

การบริหารจัดการเร่ืองของการพัฒนาคนนั้น	 ทางองค์กรต้องการให้พนักงานท�างาน 

อย่างมคีวามสขุ	ได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม	เป็นธรรมกบัคณุค่างานทีท่�า 

มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น	มีความมั่นคงในชีวิต	รวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวของพนักงาน 

มีความเข้มแข็ง	 การด�าเนินงานที่ผ ่านมา	 ท�าให้องค์กรได้เป็นองค์กรต้นแบบ 

ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยท�างานและครอบครัวรับรองมาตรฐาน 

โดยหน่วยงานของรัฐ	และองค์กรอสิระ	ได้รบัการคดัเลือกให้เป็นเครอืข่ายศนูย์การเรยีนรู ้

องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน	 ของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ	 ศูนย์การเรียนรู้ของ 

กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
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อย่างไรก็ตามสิ่งที่องค์กรอยากเห็นจากการด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน 

อันดับแรก	 คือการดูแลพนักงานในองค์กรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	 ซ่ึงจะท�าอย่างไร 

ให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข	 ส่งผลให้เกิดเข้มแข็งของครอบครัวพนักงานด้วย	 

สุดท้ายก็จะกลับคืนมาสู่องค์กร	 นั่นก็คือพนักงานจะมีความผูกพันกับองค์กรและ 

คนในองค์กรมากขึ้น	 ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว	 บริษัทใช้แนวทาง	 happy	 8	 

เป็นเครื่องมือส�าคัญ	 โดยมีเป้าหมายสร้างความสมดุล	 (Balance)	 ของชีวิตพนักงาน	 

สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการบรหิารจดัการเรือ่ง	“คน”	เนือ่งจากบรษิทัมจี�านวนพนกังานมาก	 

ดังนั้น	 การบริหารจัดการคนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย 

ส�าหรับทีมงานที่รับผิดชอบ	

กระบวนการด�าเนินงานขององค์กร

ในการบริหารจัดการเรื่องคนนั้น	 บริษัทได้มีกระบวนการวิเคราะห์คน	 โดยแบ่งคน 

ท�างานในองค์กรออกเป็น	4	รุ่น	ได้แก่	รุ่นที่	1	ช่วงอายุ	54	ปีขึ้นไป	โดยตั้งค�าถามว่า 

จะท�าอย่างไรให้คนรุ่นนี้อยู่กับองค์กรต่อไป	รุ่นที่	2	ช่วงอายุ	39-53	ปี	รุ่นที่	3	ช่วงอายุ	 

18-38	 ปี	 และ	 รุ่นที่	 4	 ช่วงอายุ	 แรกเกิด-17	 ปี	 ซึ่งก็มีค�าถามว่าจะท�าอย่างไรให ้

คนแต่ละรุ่นอยู่ในองค์กรอย่างมีความสขุ	โดยใช้กลยทุธ์การสร้างสขุ	Process	ขององค์กร 

ในการบริหารจัดการคน	นั่นก็คือ	

 P : People Passion
		 การพัฒนาคนท�างาน	หรือคณะท�างานที่มี	ความทุ่มเท	มีจิตอาสามุ่งมั่น

อย่างจริงจังเพื่อความส�าเร็จ	

 R : Role Model
	 การเรียนรู้จากคนต้นแบบ	 หรือองค์กรต้นแบบที่มี	 ความหลากหลาย 

ในการบริหารจัดการ	
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มูลนิธิเวสเทิร์นดิจิตอลร่วมกับบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด  
ได้สร้างอาคารเรียนส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เปา จังหวัดเชียงราย

 O : Objective
	 ต้องมวีตัถุประสงค์	จดุมุง่หมายชดัเจน	เพือ่ท่ีจะด�าเนนิการ	ให้เหมาะสม

กับบริบทขององค์กร

 C : Control Communication
	 ควบคุมโครงการ/เวลา/งบประมาณ	 รวมถึงการสื่อสารในทุกมิติอย่าง

ชัดเจนทั่วถึงในทุกระดับ	

 E : Enjoy Environment
	 คนท�างานมีความสุข	คนร่วมงานมีความสุข	ทุกคนในองค์กรมีความสุข	

 S : Satisfaction
	 การวัดความพึงพอใจจากผู้บริหาร	เพื่อน�าผลกลับไปพัฒนากิจกรรมให้

ดียิ่งขึ้น	

 S : Sustainable
	 การรักษาสู่ความยั่งยืน	 โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม

ความสุขในองค์กร	
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จากกลยุทธ์ดังกล่าว	 บริษัทได้จัดตั้งแผนกดูแลสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน	 

(Health	and	Wellness)	โดยดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	ดังนี้

•	 การส่งเสริมสุขภาพ/การป้องกันโรค	ตรวจร่างกายปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน 

ภาวะสขุภาพ/สิง่คกุคามด้านสขุภาพ	และการเฝ้าระวงั	โดยจดัให้มกีารตรวจ 

สุขภาพประจ�าปี	

•	 การส�ารวจสถานประกอบการและการค้นหาปัจจัยเสี่ยง	

•	 การรักษาพยาบาลขัน้ต้น/การจัดการรายกรณ	ีจ่ายยาทัว่	ๆ 	ไป	บรกิารแพทย์	 

บริการพยาบาล	

• การให้ค�าปรึกษา	สุขภาพกายและใจ	มีนักจิตวิทยาให้ค�าปรึกษา	มีโปรแกรมที่ 

เรียกว่า	Employee	Assistance	Program	คอยให้บริการ	มีการติดตาม	case 

• การเตรยีมการ	และการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ	มกีารร่วมการซ้อมอพยพ	หนไีฟ 

•	 บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพพนักงาน	มีการเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ	เพื่อ 

น�ามาวิเคราะห์สรุปโรค	เพื่อดูแนวโน้มทางสุขภาพ	และวางแผนโปรแกรม

การด�าเนนิงานทีผ่่านมาท�าให้บรษิทัได้รับรางวลั	สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภยั 

กายใจเป็นสุขในปี	 2560	 ปัจจุบันมีการจัดโครงการมะเร็งเต้านมในทุก	 ๆ	 ปี	 

เพราะพนักงานในองค์กรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	 และมีเภสัชกรให้ค�าปรึกษาการวางแผน

การคุมก�าเนิด	การทานยาคุมก�าเนิดที่ถูกต้อง	(Family	Planning)
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นอกจากรางวัลแล้ว	 มีผลที่ เกิดขึ้นกับพนักงานจากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 

ตามแนวทางความสุข	8	ประการ	อาจแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังต่อไปนี้

 ส่วนที่ 1 

เป็นความสุขที่พนักงานได้รับคิดเป็นร้อยละ	 37	 โดยผ่านโครงการและ 

กิจกรรม	 เช่น	 การมอบประกาศนียบัตรพนักงานที่มีอายุงานเกิน	 5	 ปี	 

10	ปี	และ	15	ปีขึน้ไป	และเป็นผูป้ระพฤตปิฏบิตัติวัด	ีคอืท�าความดมีาอย่าง 

ต่อเนื่อง	บริษัทจัดให้มีพื้นที่มุมหนังสือ	นั่งพักผ่อน	ออกก�าลัง	สนับสนุนให ้

พนักงานใช้ชีวิต	 อย่างพอเพียง	 จัดให้มีโครงการซื้ออาหารกลับบ้าน 

ราคาถูก	15	บาท/ชุด	มีกิจกรรมสันทนาการ	ประเพณีสงกรานต์	งานเลี้ยง 

บริษัท	ตักบาตรวันพระ	ประเพณีลอยกระทง	เป็นต้น	

 ส่วนที่ 2 

เป็นความสขุท่ีพนักงานท�าให้ตัวเอง	คิดเป็นร้อยละ	26	โดยผ่านโครงการและ 

กจิกรรมต่าง	ๆ 	ท่ีหลากหลาย	เช่น	กฬีาส	ีจดับรรยายธรรมโดยพระนกัเทศน์	 

ที่มีชื่อเสียง	 มีการบรรยายเกี่ยวกับ	 สตรีคือสติ	 สร้างสติให้สตรีวัยท�างาน 

ส่งเสริมอาชีพ	 เปิดโครงการสอนอาชีพพิเศษส�าหรับผู้ท่ีสนใจเพื่อใช้เป็น 

แนวทางในการหารายได้เสรมิ	ส่งเสรมิพนกังานให้เลีย้งลกูด้วยนมแม่	มกีาร 

จดัห้องนมแม่ทัง้หมด	5	ห้อง	และมีการอบรมส�าหรบัคณุแม่ตัง้ครรภ์ทกุเดอืน	 

ท�าบญุวันพระ	นมินต์พระมารบับาตร	กจิกรรมวนัส�าคญัทางศาสนา	เป็นต้น	

 ส่วนที่ 3 

สขุทีเ่กดิจากการให้ผูอ้ืน่	คดิเป็นร้อยละ	37	โดยผ่านโครงการและกจิกรรม 

ที่ทีมงานได้ร่วมกันออกแบบขึ้น	 ได้แก่	 การท�าบุญโดยไปเป็นจิตอาสา	 

ท�าความสะอาดวัดสวนแก้ว	กิจกรรมสร้างโรงเรียน	กิจกรรมวันเด็ก	จัดให้มี 

การบริจาคโลหติเพือ่ช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์	จัดกจิกรรมช่วยเหลอืชาวเกษตร 

ผลไม้	(ขายล�าไย)	จังหวัดล�าพูน	เป็นต้น
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ผลลัพธ์ความส�าเร็จคือความสุขสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม

•	 บริษัทสามารถสร้างทีมงานคนสร้างสุขที่แข็งแกร่ง	 พร้อมท�างานด้วยใจ	 

ซึ่งองค์กรได้ส่งเสริมให้ทีมงานได้เรียนรู้และเข้าใจเคร่ืองมือต่าง	 ๆ	 รวมทั้ง 

ตัวชี้วัดความสุขที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร	

• บริษัทมีเครือข่ายแนวร่วมนักสร้างสุขจากพื้นที่ต่าง	ๆ	รวมทั้งองค์กรภาคีต่าง	ๆ	 

ที่ขับเคลื่อนเรื่องการสร้างสุของค์กรก่อเกิดเป็นพลังในการด�าเนินโครงการ 

อย่างต่อเนือ่งตลอดมา	ส่งผลให้ได้รบัรางวัลต่าง	ๆ 	มากมาย	ทัง้จากกลุม่ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	

•	 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้	 1	 ใน	 5	 ขององค์กรในประเทศไทยได้เป็น 

ศนูย์เรียนรู้คุณภาพดชีวีมีีสขุ	จากกระทรวงสาธารณสขุในเรือ่งของมมุนมแม่	

•	 กิจกรรมของบริษัทได้สะท้อนให้เห็นความมีน�้าใจของคนในองค์กร	 

ความทุ่มเทจากพนักงาน	ได้รับความร่วมมือและความมีน�้าใจจากพนักงาน	 

ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทประสบภัยภิบัติน�้าท่วม	 พนักงานได้ช่วยกันฟื้นฟ ู

หลงัน�า้ท่วมใหญ่ให้บรษัิทสามารถกลบัมาเดนิเคร่ืองการผลติได้ภายใน	46	วนั	 

ทุกคนท�าด้วยจิตอาสาไม่ได้คาดหวังค่าตอบแทนใด	 ๆ	 สิ่งที่ปรารถนาคือ 

ต้องการเห็นองค์กรแห่งนี้กลับมามีความสุขเหมือนเดิม

•	 พนกังานมคีวามรัก	ความผกูพนัมีต่อองค์กรมากขึน้	ปัจจบุนัพบว่ามพีนกังาน 

ทีเ่ป็นแม่ลกูกนั	จ�านวน	38	คู	่ซึง่ท�างานอยูภ่ายในองค์กรด้วยกนั	แน่นอนว่า 

ถ้าหากองค์กรแห่งนีไ้ม่ดจีรงิ	เขากค็งไม่แนะน�าให้คนในครอบครวัมาท�างาน 

ด้วยกัน
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บริษัท	 เวสเทิร์น	 ดิจิตอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ได้ด�าเนินงานโครงการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตคนท�างานโดยมุ่งหวังให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 สุขภาพด	ี 

อยู่ในสังคมดี	รู้วิธีผ่อนคลาย	ขวนขวายความรู้	มุ่งสู่ทางสงบ	ลดหนี้	ตามสโลแกนที่ว่า	

“ครอบครัว WD มีแต่ความสุข”

บทเรียนการด�าเนินงาน

ความส�าเร็จของบริษัท	 เวสเทิร์น	 ดิจิตอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ที่เกิดขึ้น	 จากการ	 

ด�าเนนิงานโครงการส่งเสริมคณุภาพชวีติคนท�างานให้มคีวามสขุ	(Happy	Workplace)	 

ซึ่งภายใต้กระบวนการท�างานดังกล่าว	 มีเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับ 

การสร้างสุขให้คนท�างานอยู่อย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นการน�าหลักธรรมะมาปรับใช ้

เป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจของพนักงาน	 การส่งเสริมให้พนักงานมีสติ	 มีสมาธ ิ

ในการท�างาน	 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 การสร้างจิตส�านึกถึงการเป็น 

ผูใ้ห้	ผูแ้บ่งปัน	โดยผ่านกจิกรรมและโครงการต่าง	ๆ 	มากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่การท�า 

เร่ืองของมุมนมแม่	 ได้สร้างประโยชน์ให้แก่พนักงานที่เป็นคุณแม่	 ลูกอ่อน	 ส่งเสริม 

ความสุขด้านครอบครัว	 ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการให้คุณค่าของครอบครัวพนักงาน 

ด้วยเช่นกัน	 จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท�าให้องค์กรแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษา 

ดูงานของหลายองค์กรมาเรียนรู้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของตนเองอีกด้วย
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บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน)

คือ สายใยหลอมรวมคนในองค์กร
ความรัก ความไว้ใจ
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รู้จัก บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท	สงขลาแคนนิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทในเครือไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป	ด�าเนินธุรกิจ 

เกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแปรรูป	 ส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่า	 ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า	 

และผลติภณัฑ์อาหารสตัว์บรรจกุระป๋องรายใหญ่รายหนึง่ของประเทศ	มโีรงงานตัง้อยูท่ี	่ 

333	หมู่	 2	ถนนกาญจนวนิช	ต�าบลพะวง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	ก่อตั้งมาตั้งแต่ 

ปี	2524	ด้วยทนุจดทะเบยีน	360	ล้านบาท	มเีป้าหมายผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

ในระดับสากลเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 สหภาพยุโรป	 ญี่ปุ่น	 

และเอเชีย	บริษัทฯ	จึงต้องใช้เทคโนโลยี	ที่ทันสมัย	และได้มาตรฐานระดับสากล	ควบคู่ 

กับการส่งเสริมให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข	เพราะตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคล 

นั้นมีความส�าคัญอย่างที่ไม่สามารถมีเครื่องจักรใด	 ๆ	 มาทดแทนได้	 โดยเฉพาะงาน 

ที่สงขลาแคนนิ่ง	 มีบางส่วนงานท่ีต้องใช้ความละเอียดและต้องการคุณภาพสูง	 จึง

จ�าเป็นต้องใช้คนจ�านวนมากเพือ่ขบัเคลือ่น	ให้องค์กรสามารถเดนิหน้าไปสู่การเป็นครวั 

ของโลก	 ธุรกิจของสงขลาแคนนิ่งนี้	 ยังได้รับการรับรองระดับมาตรฐานสากลมากมาย	 

อาทิ	ISO9001	/	FDA	/	CFIA	/	HACCP	/	GMP	/	อย.	/	ฮาลาล	/	ISO/IEC	17025	 

เป็นต้น	 ปัจจุบันสงขลาแคนนิ่ง	 มีจ�านวนพนักงานมากกว่า	 5,000	 คน	 เป็นพนักงาน 

สัญชาติไทย	 69%	 ที่เหลือเป็นพนักงาน	 สัญชาติพม่า	 และพนักงานสัญชาติกัมพูชา	 

บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการให้พนักงานต่างชาติทุกคน	 เป็นพนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเคยลักลอบเข้ามาหรือเป็นพนักงานที่สรรหาด้วยการน�าเข้าพนักงาน 

ต่างชาติตาม	MOU	 เพราะถือว่าทุกคนเป็นก�าลังส�าคัญของบริษัท	 และเพื่อให้ทุกคน 

ได้รับสิทธิต่าง	ๆ	ไม่แตกต่างจากพนักงานคนไทย
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แนวทางการบริหารองค์กร 

บริษัท	 สงขลาแคนนิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ด�าเนินนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิต 

พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	 แม้ว่าจะมีประเพณี	 วัฒนธรรม	 หรือเช้ือชาติที่	 

แตกต่างกัน	 แต่ทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน	 มีความเสมอภาคกัน	พนักงาน 

ทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน	 สร้างบรรยากาศการท�างานอยู่ร่วมกัน 

อย่างเป็นครอบครัว	 เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดในการท�า 

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร	 6	 ประการ	 ที่บริษัทก�าหนดข้ึน	 ทั้งนี้ 

เพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจ	 และวิสัยทัศน์ขององค์กร	 แบ่งค่านิยมออกเป็น	 2	 ประเภท	 

ได้แก่	ค่านิยมในด้านทัศนคติ	และค่านิยมในด้านการปฏิบัติ	

 ประการแรก 

ค่านิยมในด้านทัศนคติ	 (Value	 of	 Attitude)	 เป็นค่านิยมที่แสดงถึงทัศนคต ิ

ต่อการท�างาน	ต่อความรู้	และต่อผู้อื่น	ซึ่งประกอบด้วย	

 •  ความมุ่งมั่น (Passionate) 
	 มีความทะเยอทะยานท่ีจะเติบโต	 มีจิตวิญญาณ	 ของผู้ชนะและ

แสวงหาความเป็นเลิศมุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ	

 •  ความอ่อนน้อม (Humble) 
	 เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ไม่ยกตนเหนือผู้อื่น	โดยฟังอย่าง

ใส่ใจและตั้งใจ	

 •  การให้เกียรติผู้อื่น (Respectful) 
	 ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ตนต้องการได้รับ	 เปิดใจรับ	 ในความ

แตกต่างและความหลากหลาย	ตระหนักในคุณค่าของความคิดเห็น

และเวลาของผู้อื่น	
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 ประการที่สอง 

ค่านิยมในด้านการปฏิบัติ	 (Value	 of	 Action)	 เป็นค่านิยมเพื่อให้บรรลุตาม 

วิสัยทัศน์	และเพื่อยกระดับการท�างาน	ซึ่งประกอบด้วย	

 •  ความรับผิดชอบ (Responsible) 
	 มีจิตส�านึกรับผิดชอบ	 ท�าค�ามั่นสัญญาให้ส�าเร็จผล	 ค�านึงถึงบริบท 

ในระยะยาว

 •  การให้ความร่วมมือ (Collaborative) 
	 ก�าหนดเป้าหมายร่วมของทุกคนในทีม	 ผสานทักษะที่หลากหลาย 

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด	ส่งเสริมและชื่นชมการมีส่วนร่วมของคนในทีม	

 •  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) 
	 มีความสงสัยใฝ่รู้อยู่เสมอ	พร้อมที่จะทดสอบแนวคิดใหม่และน�าไป

ปฏิบัติ	และคิดนอกกรอบ	

ด้วยค่านิยมและนโยบายในการบริหารดังกล่าว	 ได้หล่อหลอมกลายมาเป็นวัฒนธรรม 

ที่เข้มแข็งขององค์กร	 ภายใต้สโลแกน	 “งานได้ผล	 คนเป็นสุข”	 โดยมีวัตถุประสงค์ 

ที่ต้องการให้พนักงานทุกเชื้อชาติ	 ศาสนา	 ที่มาอยู่ร่วมกัน	 ได้ท�างานอย่างมีความสุข	 

และให้เกิดความรู ้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านของทุกคน	 ในบ้านหลังนี้ทุกคนคือ 

ญาติพี่น้องกัน	
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กระบวนการด�าเนินงานขององค์กร 

ส�าหรับกระบวนการด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานขององค์กรแห่งนี้ได้ใช ้

แนวทางของ	Happy	8	เป็นแนวทางหลัก	และมีรูปแบบการท�ากิจกรรมที่หลากหลาย	 

ทั้งน้ีเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานทุกกลุ่ม	 โดยมีการกระจายหน้าที ่

ความรับผิดชอบให้พนักงานทุกแผนกเข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการตามความถนัด	 

มีการเปิดพ้ืนที่ให้พนักงานได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท�าให้พบว่า 

กลุ่มบุคคลในองค์กรมีความสามารถแตกต่างกัน	 และมีจิตอาสาที่จะเข้ามาท�างาน 

เสียสละเพื่อองค์กร	 โดยบริษัทมีช ่องทางในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมคือ	 ระบบ 

เสยีงตามสาย	ทีม่ผีูรั้บผดิชอบเป็นดเีจจดัรายการทุกเช้าสลบักนัไปแต่ละเช้ือชาต	ิศาสนา	 

เพื่อความเท่าเทียมเสมอภาค	 รวมท้ังประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่น	 ๆ	 ที่จะเกิดขึ้น 

ในวาระต่าง	ๆ	ของบริษัท	
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ดงัท่ีกล่าวแล้วว่าองค์กรแห่งนีไ้ด้จัดกจิกรรมหลากหลายเพือ่พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิ 

คุณภาพชวีติพนกังาน	รวมท้ังการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่ง 

ของการให้	การแบ่งปัน	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ด้อยกว่า	หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ	 

เป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 

การบริจาคโลหิต	ทุก	 3	 เดือน	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม	 โครงการก้าวคนละก้าว	 

การจัดดนตรีเปิดหมวก	 บริจาคช่วยเหลือวงดนตรีคนตาบอด	 มอบเงินเพื่อนพนักงาน 

ด้วยกันที่ประสบความเดือดร้อนหรือเกิดวิกฤติกับชีวิต	 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับ 

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน	 สนับสนุนช่องทางการจ�าหน่ายให้กับ	 

SME	ชุมชน	ชมรมจิตอาสา	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล	เป็นต้น

นอกจากกิจกรรมทีเ่ป็นเรือ่งจติอาสาแล้ว	องค์กรได้จดักจิกรรมทีพ่ฒันาด้านจติวญิญาณ 

ของพนักงานด้วยเช่นกัน	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี	 วัฒนธรรม 

ทางศาสนา	 โดยเฉพาะในวันส�าคัญทางศาสนาต่าง	 ๆ	 เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม 

แสดงออกถึงความรัก	 ความศรัทธา	 และความจงรักภักดีต ่อชาติ	 ศาสนา	 

และพระมหากษัตริย์	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย	 การท�าบุญขึ้นปีใหม่	 ศาสนา 

พทุธ-อิสลาม	ร่วมน้อมร�าลกึส่งเสดจ็	(ในหลวง	ร.9)	สูส่วรรคาลยั	ทอดกฐินวดัน�า้กระจาย	 

เวียนเทียนวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	 ถวายเทียน	 9	 วัด	 รวมทั้งประเพณีปฏิบัต ิ

ของศาสนาอิสลาม

ไม่เพียงแค่นั้น	 องค์กรแห่งนี้ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานด�าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 ส่งเสริมให้รู ้จักกิน	 รู ้จักใช้	 รู ้จักความพอเพียง	 ผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับ 

การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงิน	 โดยได้รับความร่วมมือองค์กรภายนอก 

เข้ามาร่วมให้ความรู้เรื่องการออมเงิน	 ส่งเสริมการออมเงิน	 และมีกิจกรรมส่งเสริม 

การสร้างรายได้เพิ่มเติม	ได้แก่	ฝึกอาชีพระยะสั้น	ปลูกผักสวนครัวรั้วสะอาด	โครงการ 

เปลี่ยนเงินกู้นอกระบบมาเป็นเงินกู้ในระบบ	โครงการต้นกล้าอาชีพ	เป็นต้น
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ผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

ผลจากการด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 พบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	 มีความสุข 

ในการท�างานมากขึ้นโดยดูจากสถิติการ	 Turn	 over	 ที่ลดต�่าลง	 เกิดบรรยากาศ 

การท�างานที่ดี	 พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวในบ้านหลังใหญ่	 เนื่องจาก 

ได้รับการเอาใจใส่ดูแล	 โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพจิต	 รวมท้ังได้รับ 

ความห่วงใยจากผู้บริหารและหัวหน้างาน	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

เมือ่บรรยากาศในการท�างาน	มีความรกั	มีความอบอุน่	มีสมัพนัธภาพ	ทีด่	ีมคีวามเอือ้เฟ้ือ 

เผื่อแผ่แบ่งปันกัน	 ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานเช่นกัน	 

เมื่อพนักงานท�างานด้วยความสุข	ด้วยความเข้าใจ	ผลผลิตก็ย่อมออกมาดีอย่างแน่นอน	 

บรษิทักส็ามารถท�าก�าไรได้มากขึน้	โบนสักเ็พิม่ขึน้	อตัราการลาออกของพนกังานกล็ดลง	 

ความรัก	 ความผูกพันที่มีต่อผู้บริหารและองค์กรก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	 เป็นผลกระทบ 

เชื่อมโยงกันไปในทิศทางบวก	เป็นความมั่นคงทางธุรกิจขององค์กร
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บทเรียนการด�าเนินงาน

บริษัท	 สงขลาแคนนิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นองค์กรหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จ 

ในการสร้างองค์กรแห่งความสุขตามแนวทาง	 Happy	Workplace	 ซ่ึงได้รับคัดเลือก 

จากส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 

(สสส.)	 ให้เป็นศูนย์เรียนรู ้องค์กรแห่งความสุขประจ�าภาคใต้	 เป็นองค์กรที่มี 

ความโดดเด่นในเรื่องการบริหารคนที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนา 

ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	 โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ในการร้อยรัดมัดใจคนในองค์กร	 รวมท้ังสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในรูปแบบ 

ครอบครัว	 ส่งเสริมวัฒนธรรมของการให้	 การแบ่งปัน	 ทั้งแก่คนภายในองค์กรและ 

ชุมชนภายนอกองค์กร	 ถือได้ว ่าเป็นแบบอย่างการสร้างความม่ันคงทางธุรกิจ 

ที่น่าประทับใจอีกหนึ่งองค์กร
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บรษัิท สตารป์ริน๊ท ์จ�ากดั (มหาชน)

ท�าดี ท�าได้ ทุกที่ทุกเวลา
สตาร์ปริ๊นท์
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การพัฒนาสู่ สตาร์ปริ๊น จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท	สตาร์ปริ๊นท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1992	เริ่มจากการท�าธุรกิจ 

ผลติสิง่พมิพ์บรรจภุณัฑ์กระดาษแขง็	สือ่สิง่พมิพ์โฆษณาและสือ่สิง่พมิพ์เพ่ือธรุกจิต่าง	ๆ 	 

ตามความต้องการของลูกค้า	โดยท�าการผลิตอยู่ในห้องแถวเล็ก	ๆ	ที่นิคมอุตสาหกรรม 

บางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 แต่ด้วยความขยันอดทนของผู้บริหารที่พยายามพัฒนา 

ให้ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นมาเร่ือย	 ๆ	 จนกระทั่งในปีค.ศ.	 2014	 จึงมีฐานลูกค้าใหญ่ขึ้น	 

ธุรกิจขยายตัวมากข้ึน	 ผู้บริหารจึงขยายบริษัทไปอยู่ในพื้นที่โครงการบางเพรียงพัฒนา	 

ต�าบลบางเพรียง	 อ�าเภอบางบ่อ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ	 

500	 คน	 ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นคนไทย	 ถือเป็นนโยบายท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร 

ที่ประสงค์จะรับเฉพาะพนักงานที่เป็นคนไทย	 ซึ่งอาจสวนทางกับกระแสสังคมธุรกิจ 

ในปัจจุบันไม่น้อย	 เพราะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องพึ่งพิง 

แรงงานจากต่างประเทศกนัมาก	บางองค์กรมพีนกังานต่างชาตมิากกว่าพนกังานคนไทย 

เสียอีก	 ปรากฏการณ์นี้มีให้เห็นชัดเจนมากข้ึนเรื่อย	 ๆ	 ตั้งแต่ประเทศเราเปิดประต ู

สูก่ารเป็นสมาชกิประชาคมอาเซยีน	แต่ส�าหรบัองค์กรแห่งนีไ้ด้ให้ความส�าคญักบัแรงงาน 

ที่เป็นคนไทย	ด้วยผู้บริหารมองว่า	การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งส�าคัญ

ในการบริหารคน	บริหารงานและการด�าเนินธุรกิจ	การอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมเดียวกัน	 

ใช้ภาษาเดียวกัน	 การมีวิถีชีวิตเป็นแบบเดียวกัน	 เป็นสิ่งที่จะท�าให้คนในองค์กร 

เป็นหนึ่งเดียวกัน	 การจะสื่อสารอะไรไปสู่พนักงานก็เป็นสิ่งที่ท�าได้ง่าย	 คนไทยด้วยกัน 

ย่อมเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่า	
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แนวทางการบริหารองค์กร

ผูบ้รหิารของบริษัท	สตาร์ปริน๊ท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ให้ความส�าคญักบัแรงงานในประเทศ 

มากกว่าการพึ่งพิงแรงงานจากต่างประเทศ	 นอกเหนือจากการเสริมทักษะในเร่ือง 

การท�างานแล้ว	การส่งเสริมทักษะในการใช้ชวีติกเ็ป็นสิง่จ�าเป็น	ซึง่เป็นนโยบายทีส่�าคญั 

ของผู้บริหารเช่นกัน	 โดยมองว่าพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว	 

จึงมีนโยบายในการส่งเสริมบรรยากาศให้พนักงานอยู ่ด ้วยกันแบบครอบครัว	 

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันและกัน	 ให้ความรัก	 ให้ความอบอุ่น	 ให้พนักงาน 

มีความรู้สึกว่านี่คือบ้าน	 โดยมีจุดมุ่งหมาย	 คืออยากจะให้พนักงานอยู่กับบริษัทได ้

นานที่สุด	ถึงแม้ว่าเงินคือปัจจัยแรกที่จะท�าให้พนักงานตัดสินใจอยู่กับบริษัท	แต่ก็ยังมี 

ปัจจัยอื่น	 ๆ	 อีกหลายอย่าง	 ที่จะสนับสนุนให้พนักงานท�างานอยู่กับบริษัทได้ยาวนาน	 

สิ่ง น้ันก็คือ	 การมีความรักความเข ้าใจต ่อพนักงาน	 หากผู ้บริหารมีความรัก	 

มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจ	 ก็จะสามารถท�าให้พนักงานเกิดความรักความผูกพัน 

กับองค์กรแห่งนี้	และอยากจะอยู่ท�างานกับองค์กรตลอดไป

การให้ความส�าคัญกับพนักงานเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว	 จึงเป็นสิ่งที่	 ผู้บริหาร 

วางเป็นนโยบายส�าหรับการส่งเสริมความสุขให้พนักงานในองค์กร	 โดยผ่านทีมงาน 

อาสาสร้างสุขที่จัดตั้งขึ้นมา	หลังจากได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้การสร้างสุของค์กร	 

(Happy	Workplace)	จากโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรม 

บรรจุภัณฑ์	 ทีมงานก็ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่มุ่งสร้างความสุขให้พนักงาน	 

ทั้งในส่วนของ	Work	Skill	และ	Life	Skill	อย่างต่อเนื่อง
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ถึงแม้ว่าจะมีความต้ังใจดีในการท�ากิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข	 แต่ก็ไม่ใช ่

เร่ืองง่ายทีจ่ะท�าให้พนกังานยอมรบั	และร่วมมอืร่วมใจกันท�ากจิกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

กันทุกคน	ฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้พนักงานเกิดการยอมรับ 

ในตัวผู้บริหาร	 ค�าว่า	 “ตัวอย่างที่ดี	 มีค่ามากกว่าค�าสอน”	 น่าจะเหมาะกับผู้บริหาร 

ขององค์กรแห่งนี้	การท�าให้ดูเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น	ส�าหรับผู้น�าหรือผู้บริหาร 

ในยุคปัจจุบัน	 เพราะไม่ต้องอาศัยค�าพูดที่แสดงถึงเจตนาที่หวังดี	 หรือกระทบกระทั่ง 

เพื่อให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกให้อยากท�าตามแต่ประการใด	 แต่เป็นการแสดงถึง 

ภาวะที่ไม่มีปัญหากับตัวเอง	 หรือแสดงให้เห็นว่า	 สิ่งที่ปฏิบัติให้ดูนั้นก่อให้เกิดคุณค่า 

อย่างไร	 ส่วนหน้าที่ในการเลือกที่จะท�าตามหรือจะเข้าใจสิ่งนั้นหรือไม่	 เป็นเหตุผล 

ของผู้ที่พบเห็น	ซึ่งเขาสามารถสัมผัสความรู้สึกส่วนนี้ได้	

กระบวนการด�าเนินงานขององค์กร 

ในการขับเคลื่อนงานสร้างสุขขององค์กรแห่งนี้	 เริ่มจากที่ผู้บริหารสนใจและมอบเป็น 

นโยบายให้ทีมงานอาสาสร้างสุขไปด�าเนินการ	 โดยใช้ฐานความสุข	 Happy	 8	 

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน	 ทีมงานเองได้มีการแบ่ง 

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบกันตามมิติความสุขทั้ง	8	ประการ

ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละคนในการท�ากิจกรรมของแต่ละมิติความสุข	 

จากการหารือกันในทีมพบว่า	 หากจะให้พนักงานได้รับความสุขอย่างแท้จริง	 การท�า 

กจิกรรมสนกุสนานร่ืนเรงิอย่างเดยีวไม่ใช่ค�าตอบท่ีถกูต้อง	สิง่ส�าคญัคอืต้องเป็นความสขุ 

ที่เกิดจากข้างในจิตใจ	 ดังนั้น	 การที่คนเราจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องเร่ิมจากวิธีคิดก่อน 

นั่นคือ	การปรับทัศนคติให้คิดบวกมากขึ้น
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จากความเข้าใจทีว่่า	“คนจะมคีวามสขุได้	ต้องเริม่จากการให้”	ได้กลายมาเป็นกจิกรรม 

ที่ส�าคัญของทีมอาสาสร้างสุข	เป้าหมายหลัก	คือต้องการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา	 

มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่	มนี�า้ใจ	แบ่งปันช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัมากขึน้	ดงัน้ัน	ทมี	Happy	 

Heart	 จึงเร่ิมออกแบบกิจกรรมร่วมกัน	 เพื่อตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น	 

โดยการท�า	 “กิจกรรม	 Happy	 Curing”	 เพื่อให้บรรยากาศมีความคึกคัก	 เสมือนว่า 

เป็นพริตตี้ถือป้ายแนะน�าโครงการ	 เข้าไปในไลน์การผลิต	 ไปแนะน�าตัวและสัมภาษณ ์

พนักงานในไลน์	ว่า	“วันนี้มีอะไรดี	ๆ 	เกิดขึ้นกับคุณแล้วหรือยัง...?	วันนี้มีอะไรดี	ๆ 	เกิดขึ้น 

กับคุณบ้าง...?	 ขอให้พนักงานเล่าให้ฟัง	 พยายามกระตุ ้นให้คิดทบทวนเรื่องราว 

ความดีต่าง	 ๆ	 ที่ได้กระท�าหรือไปพบเห็นกับตนเอง	 บางคนก็บอกว่ามีคนท�ากับข้าว 

ให้ทาน	 บางคนบอกว่าดีใจผมได้ไปส่งลูกที่โรงเรียน	 บางคนมีความสุขที่ไปเจอคนแก่ 

จูงคนท้องข้ามถนน	 บางครั้งเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร	 แต่ส�าหรับ 

คนที่ได้ประสบมันคือ	 ความสุขทางใจ	 ยากท่ีคนอื่นจะมองเห็น	 แต่กิจกรรมนี้เป็น 

การกระตุ้นให้พนักงานได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้านบวกออกมา	 เมื่อพนักงาน 

มีเรื่องดี	ๆ	มาเล่า	มาแชร์ให้เพื่อน	ๆ	ทีมงานก็จะให้คูปองไปแลกน�้าดื่มฟรีที่โรงอาหาร 

เป็นการตอบแทน	ถือเป็นจุดเริ่มของการปรับทัศนคติให้ทางบวกที่ได้ผลเป็นอย่างดี

“คนจะมีความสุขได้ ต้องเริ่มจากการให้”
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นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานคิดบวกแล้ว	 ทีมงานก็มีโครงการต่อยอดจากอารมณ ์

ของการคิดบวก	 นั่นก็คือ	 “โครงการ	 Happy	 Star	 Market	 ตลาดปันน�้าใจ”	 

เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีหัวใจแห่งการแบ่งปัน	 โดยให้พนักงานน�าสิ่งของสะสม 

หรือของที่ไม่ได้ใช้แล้ว	แต่ยังมีประโยชน์มาร่วมบริจาคให้กับทีมงาน	ซึ่งทีมงานจะเป็น 

ผูค้ดัแยกรวบรวม	แล้วไปเปิดเป็นตลาดปันน�า้ใจ	ขายให้กับผูท้ีส่นใจ	เพ่ือน�าเงินไปท�าบญุ 

หรือเลี้ยงอาหารเด็ก	บางครั้งก็ไปท�ากิจกรรมร่วมกับเด็ก	ๆ	ในชุมชน	ซึ่งผู้บริหารได้ให ้

การสนับสนุนร่วมสมทบทุน	 และน�าของมาร่วมบริจาคในกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน	 

โดยมีการตั้ง	สโลแกนในการท�ากิจกรรมนี้ว่า

“เริ่มจากให้ ยังไงก็ได้”

กจิกรรม	แชะ	แชร์	โพสต์	“ท�าดที�าได้ทุกท่ีทุกเวลา”	เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีเ่กดิขึน้	โดยที ่

ผู้บริหารต้องการให้มีการท�าดีเพื่อสังคม	ทีมงานจึงได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

ทีจั่งหวดัประจวบครีขีนัธ์ข้ึน	เม่ือมีการท�าความดผีูบ้ริหารก็อยากเหน็การแชร์กิจกรรมด	ีๆ 	 

ทีพ่นกังานไปท�ากนัมา	เลยเป็นท่ีมาของการ	แชะ	แชร์	โพสต์	ค�าว่า	แชะ	หมายถงึการถ่ายรปู 

ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมความดีหรือเรื่องราวความดีที่ไปพบเจอมา	 แชร์	 คือ	 การแชร ์

ในกลุม่ไลน์	เฟสบุค๊ของบรษัิทสตาร์ปร๊ินท์	และ	โพสต์	เป็นการโพสในอินสตาแกรม	เฟสบุค๊	 

หรือป๊อบอัพ	 ของบริษัท	 กิจกรรมนี้	 เป็นการ	 บูรณาการร่วมกับกิจกรรมด้านอื่น	 ๆ	 

ได้อย่างกลมกลืน	 เพราะไม่ว่าใครจะท�าความดีในส่วนใดก็ตาม	 จะเป็นเร่ืองของหน้าที ่

การงาน	การใช้ชีวิต	การมีจิตอาสา	การท�าบุญ	หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการท�าความดี	 
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ทุกคนจะเก็บเรื่องราวไปเล่า	 ไปแชร์	 ไปโชว์ในพื้นท่ีสื่อทั้งของส่วนตัวและของบริษัท	 

จึงเป็นที่มาของสโลแกนว่า	“ท�าดีท�าได้ทุกที่ทุกเวลา”	เรื่องราวเหล่านี้ได้มีการเผยแพร ่

ผ่านคลิปวีดีโอ	 ที่ทีมงานได้ถ่ายท�าไว้ในระหว่างการด�าเนินโครงการ	 และน�ามาเปิด 

ให้พนักงานได้ชมในวาระต่าง	ๆ	ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันทั้งองค์กร	

เหล่านี้เป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนในการส่งเสริมคุณงามความดีที่องค์กรแห่งนี้ 

ได้ด�าเนินการ	 จะเห็นวิธีการออกแบบกิจกรรมท่ีลงตัวกับวิถีชีวิตของคนในองค์กร 

ได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับเวลาการท�างานขององค์กรแต่อย่างใด	 

ในทางกลับกันการท�ากิจกรรมลักษณะนี้ได้ส่งเสริมคุณงามความดีของคนในองค์กร 

ให้เข้มแข็งขึ้น	 ท�าให้บรรยากาศในการท�างานร่วมกัน	 เป็นแบบครอบครัวอย่างแท้จริง	 

องค์กรแห่งนี้ยังมีกิจกรรมอื่นอีกหลากหลายที่แต่ทุกกิจกรรมจะมุ่งไปสู่การส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตของคนท�างานด้วยกันทั้งสิ้น

ผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

ผลทีเ่กดิจากการขบัเคลือ่นโครงการผ่านกจิกรรมต่าง	ๆ 	ดงักล่าว	พบว่าได้	รบัการตอบรบั 

เป็นอย่างดี	ท�าให้พนักงานได้หันมาทบทวนพฤติกรรม	อารมณ์ตัวเองมากขึ้น	ได้เห็นถึง 

ความดีของคนอ่ืนได้ง่ายขึ้น	 ลดอารมณ์ความรู้สึกที่จะมุ่งจับผิดผู้อื่น	 เพียงด้านเดียว	 

เกดิอารมณ์เชงิบวกเข้ามาแทนท่ี	กลายเป็นความทรงจ�าท่ีมีค่ากับชวีติมากขึน้	บรรยากาศ 

ของความเข้าใจ	 ความรัก	 ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมากขึ้น	 ท�าให้การท�างาน 

มคีวามประสานกลมเกลยีวกนัมากขึน้	สิง่ท่ีเห็นได้ชดัคอื	งานบคุคลซ่ึงต้องมคีวามเข้มงวด 

ในเรื่องระเบยีบกฎเกณฑต์า่ง	ๆ 	ปกตเิมือ่ฝ่ายบุคคลเดนิเข้าไปในไลนก์ารผลติ	พนักงาน 

มักจะหลบเลีย่ง	ไม่ค่อยอยากสบตา	ไม่ค่อยอยากจะคยุกบัฝ่ายบคุคลมากนกั	ฝ่ายบคุคล 

เองกร็ูด้ว่ีาพนกังานคดิอย่างไร	รูส้กึอย่างไร	แต่หลงัจากท่ีได้ท�ากจิกรรมดงักล่าวร่วมกนั	 

บรรยากาศเดิมก็หายไป	พนักงานเข้าใจ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลมากขึ้น	มีความสนิทสนม 

ในการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้น	กล้าที่จะเข้ามาพูดคุยมากขึ้น	อยากจะมาร่วมกิจกรรม 

กับบริษัทเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเจน	
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ความส�าเร็จเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หาก 

ขาดการร ่วมมือร ่วมใจจากฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่ง	เริ่มตั้งแต่ฝ่ายบริหารที่เห็นถึง 

ความส�าคญัของคณุภาพชวีติคนท�างาน	 

ต้องการให้ทุกคนมีความสุขกับบ้าน 

หลังนี้	 ทีมงานอาสาสร้างสุขที่มีความ 

อดทนพยายามเรียนรู ้และร ่วมกัน 

ออกแบบกิจกรรมสร้างสุขด้านต่าง	 ๆ	 

ที่เหมาะกับวิถีชีวิตชาวสตาร์ปริ๊นท์	และพนักงานทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 

งานด้านต่าง	 ๆ	 ถือว่าทุกฝ่ายในองค์กรมีส่วนส�าคัญที่สร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศ 

ของความสุข	 บรรยากาศของความรัก	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 การแบ่งปัน	 สุดท้ายคือ 

การหลอมรวมพลังของทุกคน	ทุกฝ่ายในการขบัเคลือ่นธรุกจิให้มีความเจรญิม่ันคงต่อไป

บทเรียนการด�าเนินงาน

บริษัท	 สตาร์ปริ๊นท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่บริหารจัดการความสมดุล 

ของชีวิตพนักงานงานได้อย่างลงตัว	 มีกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน 

เพือ่มุง่ไปสูค่วามด	ีและความสขุของคนในองค์กรท่ีชดัเจน	โดยม	ีเป้าหมายการพฒันาอยูท่ี	่ 

“คน”	เริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้	จนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

สามารถจับต้องได้	 ท�าให้คนมีวิถีชีวิตส่วนตัวและชีวิต	 การท�างานที่สมดุลกัน	 สามารถ 

จัดการชีวิตตนเองได้	 ทั้งด้านอารมณ์	 ความรู้สึก	 ความคิด	 หรือเรียกว่าชีวิตสามารถ 

ออกแบบเองได้นัน่เอง	การท�างานด้วยบรรยากาศของความสขุ	เป็นส่ิงทีท่กุคนปรารถนา	 

แต่การจะไปถึงเป้าหมายความสุขได้น้ัน	 ต้องมีกระบวนการออกแบบที่ชัดเจน	 รวมทั้ง 

ปัจจัยสนับสนุนต่าง	 ๆ	 เริ่มตั้งแต่ระดับบริหารที่เห็นความส�าคัญของการพัฒนาคน 

ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	 คณะท�างานที่มีความตั้งใจและเสียสละในการด�าเนินงาน	 

สดุท้ายคอืการมส่ีวนร่วมของพนกังานในองค์กรทุกระดบั	ทีต้่องร่วมกนัคดิ	ร่วมกนัสร้าง	 

และมีความสุขร่วมกัน	 นี่คือวิถีชีวิตทางชาวสตาร์ปริ๊นท์	 ที่น�าคุณงามความดีของคน 

ในองค์กรมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจคุณธรรม
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บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน)

คือ หัวใจขององค์กรคุณธรรม
“การให้” 

“ ก้าวไปสูค่วามเป็นหน่ึงของความเป็นผู้น�า	ด้าน	Flexible	Packaging”		

คือ	 วิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ	 ได้ถือปฏิบัติตลอดมา	 เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนา	

สินค้าและบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 มีความปลอดภัย		

และถูกต้องตามกฎหมาย	สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ”
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บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ “STARFLEX” 

จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2546	เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน	 (Flexible	 Packaging)	 ตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า	 

(Made	to	Order)	บนเนื้อที่กว่า	18	ไร่	3	งาน	86	ตรว.	ในพื้นที่	ต.บางเพรียง	อ.บางบ่อ	 

จ.สมุทรปราการ	 พร้อมด้วยทีมงานบุคลากรราว	 400	 คน	 ที่มีประสบการณ์และ 

ความเชีย่วชาญสงูในอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์มานานกว่า	16	ปี	และปัจจบุนั	สตาร์เฟลก็ซ์	 

ยังได้เช่าพื้นที่ใน	 ต.แพรกษาใหม่	 อ.เมืองสมุทรปราการ	 เพิ่มเพื่อขยายก�าลังการผลิต 

และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 สตาร์เฟล็กซ์ 

ได้พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตด้วยการลงทุนซื้อเคร่ืองจักรที่มี	 คุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิตบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

ด้วยความมุง่มัน่	ความใส่ใจในคณุภาพ	ความเข้าใจและการดแูลลกูค้าในทกุรายละเอยีด	 

ท�าให้	สตาร์เฟลก็ซ์	กลายเป็นหนึง่ในผูน้�าธรุกจิการผลติบรรจภุณัฑ์ชนดิอ่อนของประเทศ 

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง	ๆ	อาทิ	มาตรฐาน	ISO	9001:2015	มาตรฐานระบบ 

การจัดการความปลอดภัยของอาหาร	 FSSC	 22000	หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 

อาหาร	 GMP	 มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย	 HACCP	 ตลอดจน 

มาตรฐาน	 URSA	 (SEDEX)	 ซึ่งเป็นการรับรองจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

ด้านแรงงานและเป็นข้อก�าหนด	 ของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทข้ามชาติ	 นอกจากนี	้ 

ยังมีทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ท�าหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 เพื่อขยาย 

ฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น	 ใส่ใจและเตรียมความพร้อมส�าหรับการพัฒนาวัตถุดิบที่สามารถ 

รองรับแนวโน้มการ	 เปลี่ยนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สอดคล้องกับกระแส 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอีกด้วย
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การให้ คือ หัวใจของคุณธรรม

สตาร์เฟล็กซ์	 เชื่อมั่นในการวางรากฐานของการสร้างความสัมพันธ์ด้วยวัฒนธรรม 

การท�างานด้วยความสขุและไว้วางใจกนั	มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมให้เกดิขึน้ 

และมีส่วนร่วม	ได้แก่	กิจกรรมกินเป็น	ลืมป่วย	ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักปลอดสารพิษ 

ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรม	CSR	ส�านึกรักบ้านเกิด	 

เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานเขียนโครงการฯ	เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการกลับไป 

ส่งเสริมบ้านเกิดของตนเองในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งน�ามาซ่ึงความสุขจากการเป็นผู้ให้ 

ที่บริษัทฯ	ได้สนับสนุน	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาฯ	มีกองทุนกู้ยืม 

เพือ่การศกึษาการยกระดบัองค์ความรูเ้พือ่ความก้าวหน้าในอาชีพให้กบัพนกังานอกีด้วย

ด้วยความส�าเร็จจาก	 “การให้”	 ที่มีความเป็นระบบที่วางรากฐานให้เกิดความยั่งยืน 

และสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงานอันจะน�ามาซึ่งการใช้ศักยภาพและทักษะ 

ในการท�างานอย่างเต็มที่	 กล่าวโดยสรุปในความหมายของการให้นั้น	 มีองค์ประกอบ	 

3	ด้าน	คือ

•	 ให้การดูแลเอาใจใส่	อบรม	สั่งสอนให้เกิดทักษะงานที่มีคุณภาพ

•	 ให้ความเป็นกันเอง	เป็นเหมือนญาติมิตรเพื่อนสนิท	 

มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

•	 ให้อนาคต	ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

“ ท�างานมามากกว่า	10	ปี	บริษัทฯ	มีวิธีการท�างานแบบครอบครัว		

รุ่นพี่สอนงานรุ่นน้อง	 แบบให้ความอบอุ่นในองค์กร	 และสร้างรอยยิ้ม	

ให้กันแบบเป็นกันเอง	รวมถึงการดูแลซึ่งกันและกัน ” 

[	สุขุมา	สการัญ	(หมวย)	พนักงานท�าซอง	]
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“ การให้คอื	พลงัชวีติ	มนัสะท้อนมาจากภายใน	มรีอยยิม้	ความอบอุน่		

ความเอื้ออาทร	มีแต่สิ่งที่ดี	มีแต่สิ่งสร้างสรรค์และเชิงบวก ”

“	 มองพนักงานเหมือนลูกเหมือนหลาน	 คอยถามสารทุกข์สุกดิบ		

ครอบครัว	เป็นอย่างไร	ร่างกายเป็นอย่างไร	”
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ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า	 ไม่เพียงแต่การให้ที่เกิดขึ้นอย่างเกื้อกูลของคนในองค์กรเท่านั้น	 

สตาร์เฟล็กซ์	 ขยายผลของการให้สู่ชุมชน	 ผ่านโครงการส�านึกรักบ้านเกิด	 ผลสะท้อน 

ที่เกิดขึ้นท�าให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ตอบแทนชุมชนและบ้านเกิดของตนเอง 

ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์กีฬา	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในถิ่นทุรกันดาร

“ ผมผ่านการคัดเลือก	 กิจกรรม	 CSR	 ส�านึกรักบ้านเกิด	 ท�าให้ผม	

มีโอกาสได้ตอบแทนคืนให้กับสังคม	 ซึ่งตัวผมเองเคยคิดเคยฝันไว	้

ก่อนหน้าแล้ว	 ผมได้น�าเสนออุปกรณ์กีฬา	 อยากให้ชาวบ้านได้ใช้	

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ห่างไกลจากยาเสพติด	 ซึ่งที่บ้านของผม	

ยงัขาดแคลนในส่วนนี	้เพราะทีบ้่านเป็นหมูบ้่านเลก็	ๆ 	ไม่มีโรงเรยีนประจ�า		

ต้องไปเรียนท่ีหมู่บ้านอื่น	 ซึ่งผมคิดว่า	 ปิงปอง	 เป็นกีฬาหลัก	 ที่ผมได	้

น�าเสนอเข้าไปในโครงการ	 ถ้าถามว่า	 ท�าไมต้องเป็นกีฬาชนิดนี้		

เพราะผมคิดว่าปิงปองเป็นกีฬาท่ีเล่นยากพอสมควร	 ปกติจะมี	

โรงเรยีนสอน	และก็จะมค่ีาใช้จ่ายทีค่่อนข้างสงู	เดก็	ๆ 	ตามชนบทแทบจะ	

ไม่มโีอกาสได้เล่นกฬีาประเภทนี	้ช่องว่างตรงนีผ้มอยากจะต่อเตมิให้เตม็		

โดยตัวเองก็พอจะมีทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นที่จะสามารถแนะน�า	

ให้กับเด็ก	 ๆ	 เยาวชนได้	 ไม่มากก็น้อย	 แต่เราก็อยากจะแบ่งปัน		

เพียงเท่านี้ก็ท�าให้ผมมีความสุขมาก	ๆ	แล้วครับ ”
[	คุณรุ่ง	นะวะค�าศรี	(รุ่ง)	พนักงานฝ่ายผลิต	]	
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ศูนย์ Happy Soul Center

บรษัิทฯ	มกีารให้บริการศนูย์ฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจ	ซึง่เป็นทางเลอืกในการผ่อนคลาย 

สภาวะทางอารมณ์และเข้าถึงความสงบโดยใช้ฐาน	 “ศาสนพิธี	 และศาสนธรรม”	 

เป็นที่พึ่งเพื่อละวางความทุกข์ที่เกิดขึ้นระหว่างท�างาน	 มีบุญพิธีเพื่อลดความตระหนี ่

ในใจ	 เพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ	 คุณปรีชา	 แสนบุญ	 (ปี)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	 

เล่าให้ฟังถึงความส�าเร็จของการสร้างศูนย์	Happy	Soul	Center	ว่า	เป็นความมุ่งหวัง 

ที่พนักงานต้องการหาที่พักทางจิตใจ	 และผ่อนคลายในมุมสงบซึ่งผู้บริหารก็ตอบสนอง 

เป็นอย่างดี

“ พนักงานส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด	 พวกเขาสัมพันธ์กับวัด	

และมีความคุ้นเคยกับวิถีของชาวพุทธ	 ผมว่า	 กิจกรรมบุญที่บริษัท	

จดับ่อย	ๆ 	มนัดเีสยีอีก	เราได้ท�างาน	ได้บญุ	อีกอย่างไม่เสียงานและเสยีเงนิ	

ความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้นอีกด้วย	 ก็ต้องขอบคุณผู้บริหารที่ท�าให	้

เกิดสิ่งดี	ๆ	ขึ้นมา	เป็นการให้ธรรมะชนิดหนึ่ง ”
[	คุณปรีชา	แสนบุญ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	]	
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

“ฅนสมบูรณ์”
ถอดรหัสองค์กรคุณธรรมด้วยวิถี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นองค์กรที่มีธุรกิจจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ด�าเนินธุรกิจ 

มาเป็นเวลา	56	ปี	ปัจจบุนัมพีนกังานจ�านวน	2,400	คน	และมบีรษิทัย่อยเรยีกรวมกนัว่า	 

“บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์”	ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต	์ 

และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร	 การด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  

มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า	 โดยมุ ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยแต่ละบริษัทจะด�าเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจขององค์กร	 

ซึ่งประกอบด้วย	3	หน่วยธุรกิจหลัก	ดังนี้	

หน่วยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีการผลิตทุบขึ้นรูปเหล็ก (Forging)  
และกลึง (Machining) มีบริษัทย่อยคือ 

1.	 บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	(SAT)	เป็นบริษัทแม ่

ในกลุ่มสมบูรณ์	 ส�านักงานใหญ่	 ตั้งอยู่เลขที่	 129	 ถ.บางนา-ตราด	 กม.15	 

ต.บางโฉลง	 อ.บางพลี	 จ.สมุทรปราการ	 ผลิตเพลาข้างส�าหรับรถกระบะ 

และรถบรรทุกเป็นหลัก	

2.	 บริษัท	 สมบูรณ์	 ฟอร์จจิ้ง	 เทคโนโลยี	 จ�ากัด	 (SFT)	 ผลิตชิ้นส่วนงานทุบ	 

ขึ้นรูปเหล็กทั่วไป	
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หน่วยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีการผลิตขดเหล็กร้อนและเย็น ดัดและม้วน 
เหล็กร้อน มีบริษัทในรูปแบบบริษัทร่วมทุน คือ 

3.	 บรษัิท	สมบรูณ์มเูบยีออโตโมทีฟ	จ�ากดั	(MSA)	ผลติชิน้ส่วนในกลุม่	สปรงิขด	 

แหนบและเหล็กกันโคลงเป็นหลัก

หน่วยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีการผลิตหล่อเหล็ก (Iron Casting) กลึง
และ (Machining) มีบริษัทย่อยคือ 

4.	 บริษัท	 สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 (SBM)	 ผลิตชิ้นส่วน 

งานกลึงหลากหลาย	

5.	 บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จ�ากัด	(ICP)	ผลิตชิ้นส่วนงาน 

หล่อเหล็กและงานกลึงหลากหลายเช่น	จานเบรก	และ	ดรัมเบรก

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กร  
“3 สมบูรณ์กับความสมดุลที่ยั่งยืน”

“ การพัฒนาท่ีสมดุลภายใต้กงล้อการพัฒนา	 3	 มิติ	 คือ	 ความด	ี	

ความสามารถและความสุข	 ความดีเป็นฐานของการพัฒนาที่จะน�าไปสู	่

ความสขุ	ความร่มเยน็ความยัง่ยนื	เป็นฐานให้เกดิความสามารถทีจ่ะใช้	

ไปในทางที่ถูกต้องดีงาม	 ความสามารถที่ดีงาม	 ก็จะสร้างความส�าเร็จ	

ให้เกิดขึ้นและเป็นความส�าเร็จที่เป็นประโยชน์สุขร่วมกันของสังคม		

ตั้งแต่จุดเล็กที่สุดไปถึงสังคมใหญ่ของประเทศ ”
[	ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	]	
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บริษัทในกลุ ่มสมบูรณ์	 มีปรัชญาการพัฒนาท่ีครบองค ์ประกอบทั้งสามด ้าน 

อย่างสอดคล้อง	 และเป็นไปตามแนวทางที่	 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต	ิ 

ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่าง	 ๆ	 ในสังคมปัจจุบัน	 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 

เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อตั้งบริษัทโดยคุณสมบูรณ์	กิตะพาณิชย์	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2505	จนถึงปัจจุบัน	 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน	 เน้นการสร้างผลก�าไรภายใต ้

การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า	 และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ซึ่งหลักการท้ังหมดนี้ได้รับการสืบทอดและส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นคุณสมบูรณ์	 กิตะพาณิชย	์ 

จนถึงทายาทรุ่นปัจจุบัน	 ซึ่งท่านได้ยึดมั่นในเร่ืองของคุณธรรม	 ความกตัญญู	 ซ่ือสัตย	์

ขยันและอดทน	 เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตและการด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ	 

ต่อสงัคม	จนก่อเกดิเป็นโครงการต่าง	ๆ 	มากมายท่ีเป็นประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาติ	 

ที่ส�าคัญที่สุดคือ	 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	 ได้ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลัก	 “3	 สมบูรณ์		

สร้างสมดุล”	คือ	ฅนสมบูรณ์	 ธุรกิจสมบูรณ์	 และชุมชนสมบูรณ์	 เน้นพนักงานเป็น 

ศูนย์กลางในการพัฒนา	 โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ตามบริบทขององค์กร	 

จึงเป็นที่มาของปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	และเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ฅนสมบูรณ์ 
	 คือ	สร้างคุณค่าต่อตนเององค์กรและสังคม

 • ธุรกิจสมบูรณ์ 
	 คือ	สร้างมูลค่า	ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ชุมชนสมบูรณ์ 
	 คือ	สร้างโอกาสเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

“ ที่เราเอา	 ฅนสมบูรณ์ขึ้นก่อนก็เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากคน	

ถ้าคนเราไม่ดี	 ไม่เก่ง	 ไม่สมบูรณ์ธุรกิจสมบูรณ์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได	้

ชุมชนสมบูรณ์ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน ”
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องค์ประกอบการพัฒนาทั้ง	3	สมบูรณ์สร้างสมดุล	ของปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ	เป็นไป 

อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่สมดุลภายใต้กงล้อการพัฒนา	3	 มิติของอาจารย ์

ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	ได้เคยให้ไว้คือ	ฅนสมบูรณ์	เป็นมิติของความดี	การสร้างคุณค่า	 

ธุรกิจสมบูรณ์	 เป็นมิติของความสามารถท่ีน�ามาสู่การสร้างผลก�าไรหรือผลตอบแทน 

ต่อผู้ร่วมทุนอย่างมีคุณธรรม	และ	ชุมชนสมบูรณ์	 เป็นมิติของความสุข	 เป็นประโยชน์ 

สขุร่วมกนักบัชุมชนและสงัคมและประเทศชาต	ิท้ังสามส่วนนีก้เ็ป็นหลกัการพัฒนาตาม 

แนวทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า	 “ไตรสิกขา”	 คือ	 ศีล	 สมาธิ	 และปัญญา	 ซ่ึงเป็น 

ชื่อย่อของมรรคมีองค์	 8	 เป็นทางท่ีจะน�าไปสู่ความสุขและสันติ	 เมื่อจ�าแนกมรรค 

มีองค์	8	ออกเป็นหมวด	ๆ	3	หมวด	จะเป็นดังนี้	

หมวดศีล	คือ	ความดี	ตรงกับความเป็นคนที่สมบูรณ์	ประกอบด้วย	 

สัมมาวาจา	 การพูดจาชอบ	 สัมมากัมมันตะ	 การท�าการงานชอบ	 

และ	สัมมาอาชีวะ	การเลี้ยงชีวิตชอบ	

หมวดสมาธิ	 คือ	 ความสุข	 หรือประโยชน์สุขของการเป็นชุมชน 

สมบูรณ์	 ประกอบด้วย	 สัมมาวายามะ	 ความเพียรชอบ	 สัมมาสติ	 

ความระลึกชอบ	 และสัมมาสมาธิ	 ความตั้งใจมั่นชอบ	 ในสิ่งที่ควรท�า 

และเป็นความถูกต้องดีงามต่อชุมชนและสังคม	ประเทศชาติ	

หมวดปัญญา	 คือ	 ความสามารถหรือการประกอบธุรกิจที่ส�าเร็จ	 

สมบูรณ ์ 	 ซึ่ งต ้องประกอบด ้วย	 สัมมาทิฏ ฐิ 	 ความเ ห็นชอบ	 

และสัมมาสังกัปปะ	ความด�าริชอบ	

ดังนั้น	 ไตรสิกขาคือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 เป็นชื่อย่อของมรรคมีองค์	 8	 จึงเป็นฐาน 

ของการพัฒนาที่สมบูรณ์	 เป็นการพัฒนาที่สมดุลของโลก	 แม้ค�าศัพท์ที่กล่าวเรียกจะ 

ต่างกันไปตามยุคสมัยแต่แก่นแท้ของการพัฒนาท่ีสมดุลนั้น	 ยังต้องประกอบด้วย 

ความดี	(ศีล)	ความสามารถ	(ปัญญา)	และความสุข	(สมาธิ)	อยู่เช่นนั้นเอง
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กระบวนการด�าเนินงานขององค์กร

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	ได้ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ 

บุคลากรทั้งเร่ืองความเชี่ยวชาญในงานและด้านคุณธรรม	 ผ่านการจัดท�าแผนแม่บท 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื	Sustainability	Development	Roadmap	(ระยะ	5	ปี)	โดยก�าหนด 

เป้าหมายและตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์	 3	 สมบูรณ์สร้างสมดุล	 และมีการติดตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่	 

เพื่อสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่ส่งผล	กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักการ	“3	สมบูรณ์สร้างสมดุล”	ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	และลงลึกไปถึงพนักงาน 

ในทกุระดับ	เป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึแนวทางการพัฒนาท่ีมกีระบวนส�าคญั	คอืเร่ืองของ 

การพัฒนาคน	 เพราะเชื่อว่าการหล่อหลอม	อบรม	บ่มเพาะ	พัฒนาคนให้เป็นคนดีนั้น 

เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของความดีทั้งหมด	ซึ่งถือเป็นกระดุมเม็ดแรก	เนื่องจากการเป็น 

คนดีเป็นเรื่องของจิตส�านึก	 แต่การเป็นคนเก่งเป็นสิ่งท่ีสร้างได้จากการพัฒนาวิชาชีพ 

ในการท�างาน	และเมื่อเป็นคนเก่งแล้วก็ต้องสร้างจิตส�านึกให้เป็นคนดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไปด้วย	 

โดยการเอาความเก่งของตวัเองส่งต่อให้เพือ่นร่วมงาน	องค์กร	และสงัคม	เช่น	การสอนงาน 

ให้กับเพื่อนพนักงานรุ่นใหม่	 การให้ความรู้แก่ชุมชน	 การช่วยเหลือชุมชมและสังคม	 

การแสดงออกลักษณะนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านฅนสมบูรณ์	ในความหมายของบริษัท 

ในกลุ่มสมบูรณ์เช่น	โครงการโรงเรียนในโรงงาน	โครงการพัฒนาช่างเทคนิค	โครงการ 

ก�าหนดเป้าหมาย
พัฒนาทีม
สร้างนวัตกรรม

ร่วมพัฒนา
สร้างเครือข่าย
สร้างมูลค่า

พัฒนากระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

สร้างเครือข่าย
ธุรกิจสมบูรณ์ 

Business 
Trust

ชุมชนสมบูรณ์ 
Growth
Society

คนสมบูรณ์ 
Smart People

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ช้างเผอืก	โครงการข้าราชการพนัธุใ์หม่	โครงการทุนการศกึษาเพือ่ลกูพ่อ	โครงการเตรียม 

ความพร้อมพนักงานก่อนวัยเกษียณ	 โครงการทุนพัฒนาบ้านเกิด	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ 

ได้มีการจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้	 (Somboon	 Learning	 Academy)	 และพัฒนา 

หลักสูตรอบรมภายใน	ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานและหลักสูตรเฉพาะทางตามสายอาชีพ	 

เพื่อหล่อหลอมและพัฒนาศักยภาพพนักงานไปในทิศทางเดียวกัน

โมเดลเชื่อมโยงหลักคิดของสมบูรณ์กรุ๊ปจากงานวิจัย

หมายเหตุ : ภาพประกอบจากการผลงานวิจัยของคุณภานินี นิมากร
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บทเรียนการด�าเนินงาน

องค์กรแห่งนี้	 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่น่าสนใจ	 ในด้าน 

การพัฒนาคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับสังคมไทยในปัจจุบัน 

อย่างมาก	 หากจะเปรียบไปแล้ว	 การพัฒนาคนก็เหมือนกับการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

ของบริษัท	 ไม่ว่าเหล็กกล้าจะมาจากแหล่งไหน	 มีรูปร่างเป็นอย่างไรก็ตาม	 ต้องผ่าน 

กระบวนการหลอมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนสูง	 เพื่อขึ้นรูปตามแบบที่ได้ก�าหนดไว	้ 

เมือ่ได้ตามแบบทีต้่องการแล้วกต้็องผ่านกระบวนการตกแต่งให้สวยงาม	และตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานคณุภาพ	เพือ่ให้แน่ใจว่าสนิค้ามีคณุภาพครบถ้วนตามทีต้่องการก่อนส่งออก 

ไปสู่มือลูกค้า	 ลูกค้าเองก็ย่อมพึงพอใจเมื่อได้รับของดีมีคุณภาพ	 เช่นเดียวกัน	 ฅนของ 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	 ก็ต้องผ่านกระบวนการ	 หล่อหลอม	 อบรมบ่มเพาะพัฒนา	 

จนกลายเป็นคนดีและคนเก่งตามเป้าหมายขององค์กร	ซึง่จะเป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้าง 

ความมั่นคงทางธุรกิจ	ให้กลายเป็นธุรกิจสมบูรณ์	ความสมบูรณ์ทั้งสองส่วนนี้ได้ส่งต่อสู่ 

ชุมชนสมบูรณ์	ในรูปแบบของการช่วยเหลือ	แบ่งปัน	ส่งเสริมชุมชนผ่านช่องทางต่าง	ๆ	 

เป็นการพฒันาทีส่มดุล	บนพืน้ฐานคณุธรรม	หนึง่ในแบบอย่างขององค์กรธรุกจิทีส่่งเสรมิ 

คุณธรรม	ที่เข้าร่วมโครงการ	ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
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บรษิทั สลาแมนเดอร ์จวิเวอรี ่จ�ากดั

มาตรฐานเครื่องประดับร่างกาย 
จากใจคนธรรม

Splendor of Salamander
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บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จ�ากัด 

ประกอบกิจการผลิตและค้าเคร่ืองประดับกาย	 ท่ีท�าจากอัญมณี	 ประเภท	 โลหะ	 

พลาสติก	กระดูกสัตว์	ทอง	นาค	เงิน	รวมทั้งวัตถุท�าเทียม	

บริษทัฯ	ก่อตัง้ขึน้ในเดอืนสงิหาคมปี	1998	เพือ่ผลติเครือ่งประดบัท่ีมรีปูแบบหลากหลาย 

ที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม	 และให้บริการในระดับท่ีดีที่สุดแก่ลูกค้า	 โดยค�านึงถึง 

ผลกระทบจากการด�าเนินงานที่อาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม

วิสัยทัศน์

บริษัท	สลาแมนเดอร์	จิวเวอรี่	จ�ากัด	คือ	ผู้น�าในอุตสาหกรรมการเจาะร่างกาย	และเป็น 

ที่รู ้จักในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับท่ียอดเย่ียม	 มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	 

และผลิตเครื่องประดับมีคุณภาพสูงปริมาณมาก	พนักงานของเรามีความสุข	 มีความรู้	 

และมจีดุมุง่หมายเพือ่สร้างความพงึพอใจของลูกค้า	ในเวลาเดยีวกนัพนกังานรบัผดิชอบ 

ต่อสุขภาพ	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และสังคมของพวกเขาด้วย

พันธกิจ

บริษัท	สลาแมนเดอร์	จิวเวอรี่	จ�ากัด	มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายที่ต้องการ 

มากที่สุดของการเจาะร่างกาย	 และเครื่องประดับแฟชั่น	 ในราคาและเวลาที่แข่งขันได้ 

ตามความต้องการของตลาด	เรามกีารตรวจสอบการด�าเนนิงานตลอดเวลาเพือ่ให้แน่ใจ 

ว่าลูกค้า	และพนักงานของเรามีความสุข	สายผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรม	เครื่องประดับของ 

เรามีคุณภาพสูง	 และเราท�าตามมาตรฐานสุขภาพ	 และความปลอดภัย	 เรามุ่งมั่นต่อ 

ประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
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คุณภาพของสินค้า คุณธรรมของพนักงาน  
คือ คุณค่าของสลาแมนเดอร์

“ มนัเป็นเรือ่งยากมาก	ๆ 	ถ้าหากจะบอกว่าเราใส่ใจในคณุธรรมด้านใด	

ด้านหนึ่งเป็นพิเศษ	 เพราะพวกเราทุกคนเต็มที่กับกิจกรรมที่พวกเรา	

มีส่วนร่วมในการคิด	 วางแผน	 ลงมือท�า	 และแบ่งปันเอื้อเฟื้อสู่สังคม		

ชุมชนรอบข้างมาโดยตลอด	 รวมถึงลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของพวกเรา		

นอกจากนี้เรามีระบบการเก็บข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบในกิจกรรม	

ที่เกิดขึ้น	ทั้งในเชิงสถิติและการเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ”
[	คุณวรรณา	เพ็ชรแจ้ง	:	ผู้จัดการโรงงาน	]

เบื้องหลังเครื่องประดับกาย จากกระบวนการประดับใจ

จากการผลิตเคร่ืองประดับทางกายที่ประกอบด้วยมาตรฐานและการค�านึงถึง 

หลักจริยธรรมสากล	 โดยวางจ�าหน่ายไปทั่วโลก	 ภายใต้แบรนด์สินค้า	 Salamander	 

เครื่องประดับกายท่ีส่งต่อออกสู่ตลาดล้วนเป็นฝีมือของพนักงานที่หล่อหลอมคุณธรรม 

ประดบัใจไว้ข้างหลงั	ด้วยการยดึหลกัการบรหิารงานอย่างมจีริยธรรม	มคีวามรบัผดิชอบ	 

มีความโปร่งใส	 และเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	 โดยผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนของบริษัท	ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางของบริษัทฯ	ดังนี้
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	 “มุ่งมั่นคุณภาพ	 ปฏิบัติตามกฎหมาย

	 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 เตรียมพร้อมความปลอดภัย

	 ใส่ใจพัฒนาบุคลากร	 พร้อมควบคุมดูแลผู้รับเหมา

	 เฝ้าระวังข้อมูลสารสนเทศ	 เศรษฐกิจ	สังคม	มั่นคง	ยั่งยืน”

ปัจจัยของการสร้างวัฒนธรรมแห่งองค์กรคุณธรรมที่เกิดขึ้น	 เริ่มต้นจากการมีนโยบาย 

ชดัเจนทีผู่บ้รหิารให้ความใส่ใจ	ส่งต่อข้อมลูสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรให้เกดิ 

การรับรู้คุณค่าของกันและกัน	น�าไปสู่การลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบทั้งในองค์กรและ 

นอกองค์กร	มกีจิกรรมมากมายท่ีเกดิขึน้	อนัสะท้อนถงึผลลพัธ์และพฤตกิรรมเชงิบวกที่ 

เกือ้หนนุให้องคาพยพของชาวสลาแมนเดอร์ภมูใิจและเป็นสขุ	ประกอบไปด้วยการได้ม ี

ส่วนรบัผดิชอบและท�ากจิกรรมทีต่นเองมีความสนใจในหมวดกจิกรรมท้ัง	7	ประกอบไปด้วย	 

1)	 กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา	 2)	 กิจกรรมส่งเสริมด้านแรงงาน	 3)	 กิจกรรมด้าน 

จิตอาสาและบริจาค	 4)	 กิจกรรมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	 5)	 กิจกรรมด้านอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม	6)	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	7)	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านความรู้
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คนดีคือ อัญมณีขององค์กร

บริษัทฯ	 วางแผนงบประมาณในการท�ากิจกรรมของพนักงานในแต่ละปี	 ไม่น้อยกว่า	 

500,000	บาท	(ห้าแสนบาท)	ซึง่ได้บรรจแุผนการท�างานเพือ่ชมุชน	สงัคม	ผ่านกจิกรรม 

อาสาที่สลาแมนเดอร์	ได้รวมพลังกันด�าเนินการมีการแบ่งหน้าที่กันท�าออกเป็น	2	ด้าน 

เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดระบบ	 และก�าหนดหน้าที่ท�างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ 

และวัดผลได้	ประกอบไปด้วยลักษณะงานที่ด�าเนินการทั้งภายในและภายนอก	ได้แก่

1)	 การบริหารจัดการเพื่อสร้างความสุขภายในองค์กร	 ด้วยกิจกรรมส่งเสริม 

สุขภาพพนักงาน	 การออกก�าลังกาย	 การตรวจสุขภาพ	 การจัดกีฬา	 

การสร้างความสัมพันธ์ในงานและข้ามแผนก	 ภายใต้การบริหารจัดการ 

ขับเคล่ือนโมเดล	 “องค์กรสร้างสุข”	 Happy	Workplace	 เต็มรูปแบบ	 

และมีค่าเฉลี่ยของความสุขใน	8	ด้านเพิ่มขึ้น

2)	 การบริการสังคมชุมชนภายนอก	ภายใต้การด�าเนินการรับผิดชอบต่อสังคม	 

(Social	 Responsibility)	 มีกิจกรรมโดดเด่น	 ที่ใช้ศักยภาพของพนักงาน 

เพ่ือเสริมศักยภาพชุมชน	 เช่น	 การดูแลเยี่ยมเยียนผู้ป่วย	 การสอนทักษะ 

การสือ่สารภาษาองักฤษให้กบัชมุชน	โรงเรยีน	การสอนทกัษะและศลิปะทาง 

กีฬาเทควันโด้ให้กับเยาวชน	 รวมถึงลูกของพนักงานบริษัทอีกด้วย	 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งต่อน�า้ใจสู่ชุมชนท่ียากไร้ในเขตชายแดนด้วยการ 

ร่วมบริจาคและออกหน่วยอาสาเพื่อสนับสนุนการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร

คุณค่าและพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงคุณลักษณะของผู้มีคุณธรรมที่โดดเด่น		

ด้านจิตอาสา	จึงเป็นเสมอืนอญัมณีทีม่ค่ีาของพนักงานทีม่คีวามโดดเด่นและพบเจอที่	

สลาแมนเดอร์
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หัวใจของคุณธรรม คือ ลงมือที่จะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

บริษัทฯ	เชือ่ว่า	ผูน้�า	คอื	ตวัอย่างท่ีดใีนการสร้างวัฒนธรรมความไว้วางใจและเป็นต้นแบบ 

ที่ดีในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 การท�าตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 คือ	 เสน่ห์ของพนักงานที่ท�า 

เครื่องประดับ	เพราะว่า	สินค้าของบริษัทเป็นงานฝีมือที่มีมูลค่าทั้งที่มีขนาดรูปร่างเล็ก	 

จึงง่ายต่อการขโมยหากพนักงานขาดคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์และสุจริตในงานที่ท�า	 

ด้วยเหตุนี้เอง	 การบ่มเพาะความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันในแผนกด้วยการท�ากิจกรรม 

สมัพันธ์ทีท่กุคนให้ความร่วมมอืจงึเป็นความใกล้ชดิและหาทางออกร่วมกันได้ทกุปัญหา 

ด้วยว่าอยู่กันด้วยกันแบบฉันท์พี่น้อง	 ซึ่งปัจจุบัน	 มีพนักงานที่เป็นคนไทยประมาณ	 

300	 คน	 และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าอีก 

ประมาณ	100	กว่าคน
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“ การมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง	ได้รับความร่วมมือจาก	

พนักงานเป็นส่วนมาก	 และทุกคร้ังของการเข้าร่วมกิจกรรมและการ	

เลือกท�ากิจกรรมจะมีการประเมินผลการด�าเนินการทุกกิจกรรม	 ท�าให้	

เรามั่นใจว่า	พนักงานทุกคนเต็มใจเข้าร่วม	และเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า		

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท้ังงานด้านอาสา	 การพัฒนาตนเอง		

การสร้างสัมพันธ์ทั้งด้านกีฬา	และงานสังสรรค์	น�ามาซึ่งบรรยากาศที่ดี		

และเราพบว่า	ท�าให้คนของเรามีอัตราการลาออกลดลง	และมีอายุงาน	

ทีเ่พิม่ขึน้อกีด้วย	ซึง่สิง่เหล่านีเ้ราเกบ็เป็นข้อมลูและสามารถตรวจสอบ	

ย้อนหลังอย่างเป็นระบบได้	มีทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาพม่า ”
[	ภัทรสิริย์	มากู่	HRD	Manager	]

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทฯ

เมื่ออยู่ท่ามกลางความหลากหลาย อะไรคือเสาหลักคุณธรรม

บริษัทฯ	 ได้พิสูจน์แล้วว่า	 ระบบการสื่อสารในองค์กรเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ 

เกิดการสร้างทีมงานท่ีเข้มแข็งสร้างผลลัพธ์ท่ีดีให้กับองค์กร	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล 

นวัตกรรมยอดเยีย่ม	“ทมีงานแกร่ง	องค์กรเลศิ”	และได้รบัการเชดิชเูกยีรตเิป็นต้นแบบของ 

การสื่อสารเพื่อสร้างความสุขในองค์กร	ในโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่	Happy	 

Workplace	อย่างยั่งยืน	โดยหัวใจที่ส�าคัญ	คือ	การประสบความส�าเร็จด้านการสื่อสาร	 

ที่มีความหลากหลาย	เช่น	ผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ	พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนไทยและ 
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ชาวพม่า	 ด้วยเหตุนี้เอง	 เชื้อชาติ	 เพศ	 อายุ	 ที่หลากหลายดังกล่าว	 จะต้องค�านึงถึง 

การวางแผนทัง้ด้านเนือ้หาข้อมลู	และรปูแบบของช่องทางการสือ่สารเป็นอย่างด	ีวธิกีาร 

สื่อสารที่บริษัทคงด�าเนินการต่อยอด	คือ	ให้ความส�าคัญกับการออกแบบเนื้อหาของสื่อ 

ทีจ่ะต้องถงึกลุม่เป้าหมายท้ังคนไทยและคนต่างชาต	ิจดัท�าเป็นภาษาไทยและภาษาพม่า	 

มีการสื่อสารทั้งเชิงรุกเข้าถึงบุคคลและผ่านสื่อชนิดอื่น	 ๆ	 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ในการน�าไปปฏิบัติ	 โดยแบ่งรูปแบบตัวอย่างของการสื่อสารอันทรงพลังและมี 

ประสิทธิภาพจาการค้นพบและถอดบทเรียนไว้	จ�านวน	6	ช่องทาง	ได้แก่

1)	 การประกาศบนเวทีในช่วงเวลาพักกลางวัน

2)	 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล	และรูปภาพการด�าเนินกิจกรรมของบริษัท

3)	 จัดท�าวารสารประชาสัมพันธ์ภายในเป็นประจ�าทุกเดือน

4)	 จัดท�าป้ายไฟวิ่งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

5)	 จัดรายการวิทยุผ่านเสียงตามสายและรายงานสด

6)	 กิจกรรม	Morning	Talk	ทุกเช้าวันพุธก่อนเริ่มงาน

โดยทั้งหมดของกลไกการสื่อสาร	 อาศัยเพียงคณะกรรมการท่ีท�างานด้านองค์กร 

สร้างสุขคงไม่เพียงพอ	 หากแต่ทุกคนมีส่วนเติมเต็มและต่อภาพการสื่อสารให้สามารถ 

เข้าถงึและเข้าใจร่วมกนัท้ังแนวดิง่และแนวราบซึง่หวัหน้างาน	หวัหน้าแผนกมส่ีวนส�าคญั 

อย่างย่ิงในการสะท้อนและรับฟังปัญหาจากความไม่เข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุง 

ไม่ให้การสือ่สารเป็นอปุสรรคของการสร้างสรรค์ผลงานไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั	ด้วยเหตนุี	้ 

การสื่อสาร	จึงเป็นหัวใจของการเข้าใจในทุก	ๆ	กิจกรรมที่สัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องกับมิติ 

คุณธรรม	 โดยเฉพาะการสื่อสารท่ีเข้าถึงหัวใจ	 เป็นส่วนส�าคัญให้เกิดการพัฒนา 

สู่ความเป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับตามมา
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บรษัิท สหวริิยาสตลีอนิดสัตร ีจ�ากดั 
(มหาชน)

เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน
ยึดมั่นคุณธรรม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)  
หรือ เอสเอสไอ 

เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ 

ด้วยก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด	 4	 ล้านตันต่อปี	 โดยมุ ่งเน้น 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที ่

เพิ่มขึ้นของภูมิภาค	ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	พลังงาน	การขนส่ง	และการก่อสร้าง

นอกจากนี	้เอสเอสไอ	มกีารร่วมลงทนุในโครงการต่อเนือ่งทีส่�าคญั	ประกอบด้วย	บรษิทั	 

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (TCRSS)	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น	 

รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	(TCS)	 

ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โรงงานทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มเอสเอสไอ	 ตั้งอยู่บน 

ชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย	 ณ	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 

ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง	400	กิโลเมตร	และเป็นท�าเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด 

ในประเทศส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร	บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 

(PPC)	ให้บรกิารท่าเรอืพาณชิย์เอกชน	ท่ีมีความลกึท่ีสดุในประเทศไทยรองรบัการขนถ่าย 

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก	 นอกจากนี้	 เอสเอสไอ	 ยังขยาย 

ขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ	 100	 ในบริษัท	 เวสท์โคสท์	 

เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	(WCE)	ให้บรกิารงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ารงุ	รวมถงึการออกแบบ 

ทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก	 พนักงานของเอสเอสไอทุกคน 

มีความมุ่งมั่น	 และพลังขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ	 ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ของบริษัท	 

“บริษัทเหล็กชั้นน�าด้านนวัตกรรมและความเชื่อม่ัน”	 และ	 พันธกิจ	 “สร้างสรรค์ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษส�าหรับลูกค้าและผู้บริโภค	 

สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย”
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จากความเติบโตของ	เอสเอสไอ	ในด้านอุตสาหกรรมทางธุรกิจผลิตเหล็ก	พบว่า	ได้เกิด 

การสร้างผลกระทบด้านแรงงานเชิงบวกมากกว่า	 3,800	 คน	 มีอาชีพที่ม่ันคงและ 

หล่อเลี้ยงครอบครัว	ชุมชน	และเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

คุณภาพชีวิต คือ คุณธรรมที่ยั่งยืน

เอสเอสไอ	ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน	 

โดยเฉพาะ	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ซ่ึงเป็นแหล่งที่ต้ังของโรงงาน	 

ปรัชญาการแห่งความมุ ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่ทอดทิ้งคุณค่า 

ของคนท�างานและชุมชนด้วยการยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ	 และมีจิตอาสา	 

ชาว	เอสเอสไอ	มั่นใจว่า	สิ่งเหล่านี้	คือ	พลังแห่งการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
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การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเป็นมิตรและร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคือทางรอดของ 

ระบบธุรกิจ	ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างงานเท่านั้น	แต่เป็นการสานพลังและความสามัคค ี

ให้เกิดขึ้น	โครงการที่โดดเด่น	เป็นการพัฒนาความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาประชากร 

และสังคม	 ภายใต้โครงการ	 “สหวิริยาร่วมพัฒนา”	 เอสเอสไอ	ให้ความส�าคัญกับการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนจนเกิดเป็นเรื่องเล่าและระบบที่ชุมชนสามารถได้ด้วย 

ตนเอง	 โครงการฯ	 ดังกล่าว	 สามารถต่อยอดและมีความครอบคลุมด้านการศึกษา	 

การกีฬา	วัฒนธรรมประเพณีสิง่แวดล้อมทางธรรมชาต	ิและสงัคม	ซึง่ปัจจบุนัได้เกดิการ 

สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทั้งด้านการเงินและการจัดการ	 

ด้านการเงินท�าให้เกิดธนาคารชุมชน	รวม	18	แห่ง	รวมมูลค่าจ�านวนเงินหมุนเวียนกว่า	 

40	ล้านบาท	และมีบริหารจัดการในรูปแบบสภาผู้น�าชุมชนรวม	9	แห่ง

ร้อยความดี | พันดวงใจ SSI อาสา

“ร้อยความด	ีพนัดวงใจ”	คอื	กจิกรรมท่ีส่งสรมิสนบัสนนุให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในการ 

ท�าความดี	 และสื่อสารกิจกรรมเรื่องเล่าไว้เป็นบทเรียนและภาคภูมิใจในการท�า 

ความดีให้แก่สังคมและผู ้อื่น	 โดยน�าเสนอทุกกิจกรรมไว้ในเว็บไซต์	 ออนไลน์	 

http://www.blogssi.com/ssiarsa/	 นับว่าเป็นตัวอย่างของการส่งต่อความสุข 

และความสามัคคี	 รวมถึงการสร้างความผูกพันต่อสังคมในการร่วมพัฒนาอย่างแท้จริง	 

ปัจจบุนัมบีนัทกึความดท่ีีเล่ามากกว่า	50	เรือ่ง	มกีจิกรรมทีน่่าภาคภูมใิจ	เช่น	การต่อเตมิ 

และสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในชุมชน	กิจกรรมครูอาสาสอนหนังสือในโรงเรียน	 

กิจกรรมอาสาสร้างศาลารถรถประจ�าทาง	 ขุดคลองคลอง	 ปรับปรุงภูมิทัศน์	 รวมถึง 

ซ่อมแซมเตาเผาศพในเมรุให้กับวัดต่าง	ๆ	

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 319



ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร320



คนเหล็ก คือ คนมีคุณภาพ และ มีคุณธรรม

เอสเอสไอ	 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ส�าคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะ 

ต้องช่วยเหลือเก้ือกูล	 และร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง	 ให้เคียงคู่ไปกับ 

การเติบโตของบริษัท	 การเติบโตและความส�าเร็จของบริษัทตลอดทศวรรษที่ผ่านมา	 

แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย	 

การพฒันาผลติภณัฑ์	พร้อมกบัการพฒันาระบบการบริหารจดัการให้เป็นมาตรฐานสากล
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ในขณะเดียวกัน	 SSI	 ไม่เคยละเลยต่อการเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน	 

ชุมชน	 และสังคมโดยรอบ	 รวมท้ังการดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ 

หลักการของ	“การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดีแบบยัง่ยนื”	ท้ังนีเ้พือ่รกัษาความสมดลุระหว่าง 

การด�าเนินธุรกิจ	พร้อมกับการท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
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ความส�าเร็จ | ของสังคมคนเหล็ก

 เพ่ือความภาคภูมิใจของคนไทย
 บนเส้นทางสายเหล็ก
 สู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาค

สัมฤทธิผล	 จากการมุ่งม่ันพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ควบคู่ไปกับ 

การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และให้ความส�าคัญ 

ในด้านความปลอดภัย	ประสานกับความสามารถในการบริหารจัดการและการร่วมแรง 

ร่วมใจจากผู ้บริหารและพนักงานในทุกระดับ	 รวมไปถึงแรงสนับสนุนของลูกค้า 

และผู้ถือหุ้น	 เป็นผลให้	 เอสเอสไอ	 ยังคงก้าวต่อไปสู่ความเป็นหนึ่งในระดับภูมิภาค	 

บนเส้นทางสายธุรกิจเหลก็ท่ีเตม็ไปด้วยการแข่งขนั	ด้วยความรูส้กึภาคภมูใิจอย่างแท้จรงิ 

ในความเป็นองค์กรของคนไทยท่ีท�าให้ในทุก	ๆ 	วนัของคนไทยทัว่ประเทศได้ใช้ผลติภณัฑ์ 

เหล็กไทยที่มีคุณภาพทัดเทียมสากล	 และช่วยให้ประเทศชาติลดการพึ่งพาและการน�า 

เข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างชาติเป็นมูลค่ามหาศาลนับหมื่นล้านบาทต่อปี

“ บริษัทฯ	 จะเติบโตไปด้วยความย่ังยืนและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร	

มากน้อยเพยีงใด	ยงัไม่ใช่ความส�าเรจ็ทีแ่ท้จรงิ	เราเชือ่ว่า	ถ้าชุมชนของ	

เราท่ีอยูร่อบ	ๆ 	โรงงานมศีกัยภาพและสร้างคณุภาพชวีติให้เกดิขึน้ด้วย	

ตนเองและมบีรษิทัฯ	เป็นพ่ีเลีย้งอกีทัง้ร่วมมอืกันพฒันา	จงึจะกล่าวได้ว่า		

ความส�าเร็จและความสุขนั้นเกิดขึ้นร่วมกัน	 การด�าเนินงานพัฒนา	

คุณภาพชีวิตท่ีเราได้ท�าร่วมกับชุมชนมาตลอดจนเกิดรูปธรรม	 เช่น		

ธนาคารชุมชน	18	ชุมชน	และเกิดสภาผู้น�าชุมชน	กลไกเหล่านี้จะเป็น	

ตวับ่งชีถึ้งคณุภาพชวีติทีช่มุชนสามารถจดัการตนเองได้ซึง่เป็นรากฐาน	

ส�าคัญที่เเราจะพัฒนาร่วมกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ”
[	อรรถกร	รักทิม	|	หัวหน้าส�านักงานชุมชนสัมพันธ์กลุ่ม	3	]
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บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง  
จ�ากัด (มหาชน)

สามมิตรเดินตามแนวคิด
ความพอเพียง

วินัยสร้างชีวิต
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รู้จักกับ 
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท	 สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.2502	 

โดยด�าเนินธุรกิจผลิตแหนบรถยนต์์แห่่งแรกของประเทศไทย	 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น 

บรษิทั	จ�ากดั	ในปี	พ.ศ.2510	เพือ่ประกอบธรุกจิผลติชิน้ส่วนตวัถงัรถยนต์์และรถบรรทกุ 

ส�าหรับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์แล้วจึงได้พัฒนามาสู่การผลิตและจ�าหน่่ายพาหนะ	 

เพือ่การขนส่งของตนเองภายใต้แบรนด	์“สามมติร”	ได้แก่	รถดมัพ์	รถพ่วง	รถกึง่รถพ่วง	 

รถบรรทุกออกแบบพิเศษส�าหรบัใช้งานเฉพาะด้าน	และผลิตช้ินส่วนส�าหรบัใช้ในรถดมัพ์	 

รถพ่วง	และรถกึ่งรถพ่วง	เพื่อจ�าหน่ายให้แก่	ผู้ประกอบการรายอื่นด้วย	ในการด�าเนิน 

ธรุกจิของบรษิทั	สามมติรมอเตอร์สฯ	ได้มีความตัง้ใจแน่วแน่ในการคดิค้นนวตักรรมใหม่	ๆ 	 

และผลิตสินค้าที่ดี	 มีคุณภาพได้มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	 ที่จะไปสู ่ 

การเป็น	“One	Stop	Logistics	Solution	Provider”	โดยเน้นการสร้างความคุ้มค่า 

ให้กับลูกค้า	 และสนองตอบต่อแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	ที่มุ่งเน้นการพึ่งพา 

ตนเองสู ่การเติบโตอย่างยั่งยืน	 ผู ้บริหารของบริษัทฯตระหนักดีว ่า	 ต้นทุนของ 

ผูป้ระกอบการภาคขนส่งน้ันสงูข้ึน	อย่างต่อเนือ่ง	บรษิทัฯ	จงึมุง่มัน่วจิยัและพฒันาสนิค้า 

ในกลุ่มพลังงานทางเลือก	 เพื่อช่วยลดภาระ	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 

ของผูป้ระกอบการและสนบัสนนุภาคการเกษตร	ท่ีนบัได้ว่าเป็นกลุม่ประชากรแกนหลกั 

ของประเทศอันมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างมั่นคง
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ปััจจุบัน	บริษัท	สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	มีฐานโรงงานการผลิต 
ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	4	แห่ง	คือ	1)	สานักงานใหญ่	ตั้งอยู่เลขที่	39	หมู่ที่	12	 
ถนนเพชรเกษม	 ต�าบลอ้้อมน้้อย	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 จังหวัดสมุทรสาคร	 2)	 โรงงาน	 
SMM5	ตั้งอยู่ที่	85	หมู่ที่	3	ถนนเศรษฐกิจ	ต�าบลอ้อมน้อย	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัด 
สมุทรสาคร	3)	โรงงาน	SMT	ตั้งอยู่ที่ซอยสวยสมพล	ถนนเศรษฐกิจ	1	ต�าบล	อ้อมน้้อย	 
อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	และ	4)	โรงงาน	SMS	ตั้งอยู่ที่ซอยวิรุณราษฎร์	 
ถนน	เศรษฐกิจ	1	ต�าบลอ้อมน้อย	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	โดยโรงงาน 
ทัง้	4	แห่งต้ังอยู่ใ่นพืน้ท่ีใกล้เคยีงกนั	มีพนกังานท่ีปฏบัิตงิานทัง้	4	แห่ง	รวมทัง้สิน้ประมาณ	 
2,000	 คน	พนักงานส่วนใหญ่่เป็็นผู้้ชายและเป็นคนไทย	 มีพนักงานที่เป็็นคนต่างด้าว 
ในสายงานผลิต	 ไม่เกินร้้อยละ	 10	 ที่นี่จะท�างานจันทร์	 ถึง	 เสาร์	 ส�าหรับวันเสาร์นั้น	 
จะมีการสลับให้พนักงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8 

ส�าหรับแนวทางการด�าเนินธุรกิจของ	 บริษัท	 สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง	 จ�ากัด	 
(มหาชน)	 ผู ้บริหารได้ด�าเนินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ในหลวงรชักาลท่ี	9	ท่ีมุ่งเน้นการพึง่พาตนเองเป็นหลกั	 
จึงมีการส่งต่อแนวทางดังกล่าวไปสู่การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยเช่นกัน	 
โดยการส่งเสริมให้พนักงานด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง	 อยู่ท�างานร่วมกันแบบพี่น้อง	 
มีระบบการสอนงาน	 การช่วยเหลือกัน	 ไม่แบ่งแยก	 ส่งเสริมบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน
แบบครอบครัว

ในช่วงปี	 2558	 ผู้บริหารได้มีโอกาสรับทราบแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข	 
(Happy	Workplace)	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร	จึงส่งเสริมให้ทีมงานได้ไป 
ศึกษาเรียนรู ้กระบวนการสร้างสุขตามแนวทาง	 Happy	 8	 เพ่ือน�ามาปรับใช้ใน 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานให้ดีขึ้น	 หลังจากน้ันบริษัทก็ได้ประกาศเป็น 
นโยบายหลักขององค์กร	 ในการมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข	 โดยด�าเนินการ 
ควบคู่ไปกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้พนักงานได้ท�างานอยู่ในองค์กรอย่าง 
มีความสุข	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมิติความสุขทั้ง	 8	 ด้าน	 จึงพัฒนาเป็นโครงการ	 
“สามมิตรสร้างสุข	สร้างสังคมสันติสุข”	อย่างเป็นทางการ

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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กระบวนการด�าเนินงานขององค์กร 

ภายใต้นโยบายการส่งเสริมความสุขของคนในองค์กร	 โดยขับเคล่ือนผ่านโครงการ	 
“สามมติรสร้างสขุ	สร้างสงัคมสนัตสิขุ”	นัน้	ได้ก�าหนดประเดน็การด�าเนนิงานไว้	3	ด้าน	 
ประกอบด้วย	ด้านที่	1	การสร้างสุขในที่ท�างาน	(Happy	Workplace)	ด้านที่	2	ด้้าน 
คุณภาพชีวิตในการท�างาน	 (Quality	 of	work	 life)	 ด้้านที่	 3	 ด้านตอบแทนสู่สังคม	 
(Corperate	 Social	 Responsibility:	 CSR)	 จากนโยบายได้น�าไปสู่การปฏิบัติ	 
คณะท�างานโครงการได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 หลายรูปแบบ	 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตอบโจทย์นโยบายดังกล่าว

ส�าหรับองค์ความรู้ในการด�าเนินงานนั้น	 ทีมงานได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	แล้วน�าแนวทางดังกล่าว 
มาปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับบริบทขององค์กร	โดยพัฒนาเป็นกิจกรรมด้านต่าง	ๆ	ที่ช่วย 
ส่งเสริมคณุภาพชวิีตพนกังาน	ส่งผลให้ท่ีท�างานเป็นท่ีท่ีน่าอยู	่และสร้างความสมานฉนัท์ 
กับชุมชนได้อย่างลงตัว

กิจกรรม	Morning	 Exercise	 ด�าเนินการในช่วงเช้าก่อนท�างาน	 ซึ่งมีรูปแบบการท�า 
ที่หลากหลาย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศในการท�างานร่วมกันเป็นทีม	 
ให้พนกังานได้เกิดการผ่อนคลาย	และมคีวามพร้อมในการท�างาน	นอกจากเรือ่งร่างกาย 
แล้ว	ทีมงานยังน�าหลักการพัฒนาจิตมาปรับใช้ในช่วงนี้ด้วยการเจริญสติและแผ่เมตตา	 
ช่วงท้ายของการท�ากิจกรรมก็ได้มีการให้ความรู้	 สร้างความตระหนักกับเร่ืองการดูแล 
สุขภาพของตนเอง	 ส่งเสริมให้เกิดวินัยในการดูแลตัวเองและในการท�างาน	 ถือว่าเป็น 
การใช้เวลาก่อนเริ่มงานได้อย่างคุ้มค่า
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นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังมีความห่วงใยพนักงานบางส่วนที่เก่ียวข้องกับปัจจัยเสี่ยง	 

เช่น	 เหล้า	 บุหรี่	 จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงาน	 ลด	 ละ	 เลิก	 การดื่มเหล้า	 

การสูบบุหรี่	 ตลอดระยะเวลาสองปีที่ทีมงานได้ด�าเนินการมา	ท�าให้พนักงานที่เข้าร่วม 

โครงการส่วนหนึ่งสามารถเลิกเหล้า	 เลิกบุหรี่ได้	 และได้กลายมาเป็นบุคคลต้นแบบ 

ในการดูแลสุขภาพ	 โดยส่งเสริมให้มีการท�ากิจกรรมอย่างอื่นแทรกเข้ามาแทน	 เช่น	 

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน	 การร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการน�าพนักงานไปวิ่ง 

เพื่อการกุศล	ท�าให้เกิดสังคมใหม่	ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล้าบุหรี่	สร้างวินัยในการดูแล 

สุขภาพอย่างจริงจัง	ท�าให้สุขภาพดีขึ้น	ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังส่งเสริมให้พนักงานด�าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 รู้จักกิน	 

รู้จักใช้จ่าย	 รู้จักพอประมาณ	 จึงจัดท�าโครงการลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	 โดยสนับสนุน 

ให้พนักงานท�าการเกษตรในพื้นที่ว่างข้างบริษัท	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการปลูกผักสวนครัว	 

การเลี้ยงปลา	 เลี้ยงกบ	 การท�าสบู่	 น�้ายาล้างจาน	 ผงซักฟอกใช้เอง	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิด 

กิจกรรมที่หลากหลายกระจายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคน	นอกจากนี้ยังจัดให้มีตลาดนัด 

ขึ้นภายในบริษัท	 ใช้ชื่อโครงการว่า	 “ตลาดนัดสามมิตร”	 ซึ่งจะมีจัดทุกวันที่	 15	 ของ 

เดอืนเปิิดโอกาสให้้พนกังานหรอืผูผ้ลติภายนอกได้น�าสนิค้ามาจ�าหน่่ายในราคาถกูให้้กับ 

พนักงาน	 ช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายและพนักงานได้ประโยชน์จาก 

การจับจ่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
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นอกจากท่ีกล่าวมานี	้กย็งัมีอกีหลายกจิกรรมท่ีองค์กรแห่งนีไ้ด้ด�าเนินการ	โดยมเีป้าหมาย 

ที่ส�าคัญ	คือการสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว	และรู้จักใช้ชีวิตบน 

วิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ	 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน 

ธุรกิจคุณธรรมของสามมิตรมอเตอร์สฯ

ผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

ผลจากการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ตามนโยบายหลักของผู้บริหาร	พบว่า	ช่่วยลดปํัญหา 

ด้้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากผู ้บริหารไปยังพนักงาน	 ผ่านกิจกรรม	 

Meeting	Morning	 ทุกเช้าวันอังคาร	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร 

โรงงานและบคุลากรจากฝ่ายต่าง	ๆ 	ได้มาพบปะและแจ้งข่าวสารให้กบัพนกังานโดยตรง	 

แทนการสื่อสาร	 ผ่านหัวหน้าส่วนงานในแต่ละระดับซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดได้	 

เป็นการส่งเสริมบรรยากาศด้านการสื่อสารในระดับต่าง	 ๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 เป็นการลด 

ช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันมากขึ้น	 ซึ่งส่งผลโดยตรง 

ต่อก�าลังใจของคนท�างาน
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นอกจากนี้กิจกรรมหลายอย่างที่ได้ด�าเนินการยังส่งเสริมการมีวินัย	การใช้ชีวิตบนฐาน 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ก่อเกิดเป็นสังคมใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น	 มีการเอื้อเฟื้อ	 

มีการแบ่งปันกันมากขึ้น	 ส่งผลถึงบรรยากาศของการท�างานที่เข้าใจกันและกันมากข้ึน	 

เม่ือคนท�างานด้วยบรรยากาศลักษณะนี	้แน่นอนว่าประสทิธภิาพการท�างานก็ย่อมดข้ึีน 

ตามไปด้วยเช่นกัน
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บทเรียนการด�าเนินงาน

บริษัท	 สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีรูปแบบกระบวนการ 

ด�าเนินงานส่งเสริมความสุข	 และการส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน	 ทั้งนี้เกิดจาก 

ความเข้มแข็งของทีมงานท่ีได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	 แต่ปัจจัยส�าคัญที่สุดคือ 

การสนับสนุนของผู้บริหาร	 เร่ิมตั้งแต่เรื่องของการก�าหนดนโยบายในการดูแลคน 

ขององค์กรส่งต่อไปสูที่มงาน	รวมท้ังการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้ฝึกฝน	เรียนรู	้และพฒันา 

ตนเองให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องมาปรับให้เหมาะกับบริบท 

ของคนในองค์กร	นอกจากนีก้ารสนบัสนนุของภาคเีครอืข่ายกม็ส่ีวนส�าคญัในการพฒันา 

องค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสรมิวนิยัพนกังานและรูจ้กัใช้ชวิีตอย่างพอเพียง

รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรแห่งนี้	 ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้

ที่ส�าคัญ	 คือการสร้างระบบการท�างานที่ต้องออกแบบให้เกิดการเช่ือมโยงกันทั้งหมด	 

เพื่อให้สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรของคนในองค์กร	 โดยพยายามส่งเสริมในด้านวินัย 

ให้มกีารปฏบิตักินัอย่างต่อเนือ่งจนกลายวถิชีีวติของคนในองค์กร	สดุท้ายกจ็ะกลายเป็น 

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน

วันชัย	สุวรรณมณี

ผู้จัดการแผนกองค์การสัมพันธ์

บริษัท	สามมิตรมอเตอร์ส	แมนูแฟคเจอริง	จ�ากัด(มหาชน)
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บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จ�ากัด

วิถีแห่งความพอเพียง
แสงธรรมน�าชีวี
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รู้จักกับแสงไทยเมตัลดรัม

บรษิทั	แสงไทยเมตัลดรมั	จ�ากดั	ได้ตัง้อยูท่ี่	นคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว์	ถนนบางนา-ตราด	 

ต�าบลบางสมัคร	 อ�าเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2532	 ซ่ึงอยู่ใน 

กลุ่มบริษัทแสงไทย	 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตถังโลหะ	 ส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ 

ที่มีคุณภาพสูง	 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	 เพื่อบริการลูกค้าน�าไปบรรจุสินค้า 

หลากหลายผลิตภัณฑ์	เช่น	น�้ามัน	อาหาร	ผลผลิตการเกษตร	และเคมีภัณฑ์	เป็นผู้ผลิต 

ถังโลหะคุณภาพสูงรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	 ด้วยมีศักยภาพการผลิตสูงสุดถึง	 

1,440	ใบต่อชั่วโมง	หรืออาจกล่าวได้ว่าสามารถผลิตถังได้ถึง	10	ล้านใบต่อปี	มีจ�านวน 

พนักงานรวมทั้งสิ้น	 270	 คน	 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ 

วัตถุอันตราย	หรือที่เรียกว่า	UN	standard	on	the	transport	of	dangerous	goods	 

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2543	จวบจนถงึปัจจบุนั	และได้รบัมาตรฐานกระบวนการผลติ	ISO	9001	 

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

ปี	 พ.ศ.	 2560	 Silver	 rating	 นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาการผลิต 

อย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าการพัฒนาเครื่องจักรกล	การพัฒนาบุคลากร	และการสร้างระบบ 

การประเมินผลในการด�าเนินงาน	ภายใต้วิสัยทัศน์

“ ผลิตถังทุกใบให้มีคุณภาพและส่งสินค้า

ให้ถึงมือลูกค้าได้ตามเวลา ”
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แนวทางและนโยบายการบริหารองค์กร

บริษัท	 แสงไทยเมตัลดรัม	 จ�ากัด	 เป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมความสุข 

ให้แก่พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 โดยน�ากระบวนการแนวคิด	 มาปรับใช ้

ให้เหมาะกบับรษิทัของคนในองค์กร	ซึง่เป็นความตัง้ใจของผูบ้รหิารทีต้่องการสร้างความสขุ 

ให้เกิดแก่พนักงาน	 คนท�างานในองค์กรมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท	 ดังค�ากล่าวของ	 

ดร.สินชัย	สิทธิเสถียรชัย	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แสงไทยเมตัลดรัมจ�ากัด	กล่าวไว้ว่า	

“	ถึงบริษัทเราจะร�่ารวยขนาดไหน	แต่ถ้าพนักงานไม่มีความสุข	

ความร�่ารวยนั้นจะมีประโยชน์อะไร ” 

จากแนวคิดดังกล่าวได้หล่อหลอมมาเป็นนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท	และปฏิบัติกันมา 

เป็นวัฒนธรรมองค์กร	 ต่อมาในปี	 2559	 สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย	 ได้ด�าเนินโครงการ 

เสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในกลุ่มสมาชิกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 โดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 ให้มีการเติบโต 

อย่างยั่งยืน	 พร้อมท้ังทางกายและใจ	 รวมทั้งปรับทัศนคติ	 การเสริมสร้างแรงจูงใจ	 

การใช้ชวีติอย่างสมดลุ	ควบคูไ่ปกบัการพฒันาทักษะการท�างานในด้านต่าง	ๆ 	ตามแนวทาง	 

Happy	Workplace	ผูบ้รหิารบรษิทั	แสงไทยเมตลัดรมั	จ�ากัด	มคีวามสนใจ	และเหน็ว่า 

เป็นแนวทางที่ดีสอดคล้องกับหลักการบริหารที่ด�าเนินการอยู ่	 จึงสมัครเข้าร่วม 

โครงการฯ	และได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการสร้างสุขตามแนว	Happy	8	รวมทั้งได้ไป 

ศึกษาดูงานองค์กรสุขภาวะต้นแบบจากที่ต่าง	 ๆ	 ท�าให้ทีมงานได้มีความรู้และ 

ประสบการณ์เกีย่วกับการสร้างสขุมากมายหลายด้าน	จงึน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้มาประยกุต์ 

ให้เข้ากับบริบทของบริษัท	 จนสามารถก�าหนดเป็นนโยบายและแผนการด�าเนินงาน 

ขององค์กร	 ที่น�าเอาเรื่องของการส่งเสริมความสุขเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนิน 

ธุรกิจ	 นอกจากนี้ยังได้น�าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะกับวิถีชีวิตของชาวแสงไทย	 เพื่อให้เกิดความสุข 

ที่ยั่งยืนกับพนักงานในองค์กรอย่างแท้จริง
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กระบวนการด�าเนินงานจาก Happy Workplace  
สู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม

บริษัท	 แสงไทยเมตัลดรัม	 จ�ากัด	 ได้จัดตั้งคณะท�างานที่เกิดจากการรวมตัวกัน 

ของพนักงานฝ่ายต่าง	ๆ 	ในการด�าเนินงานส่งเสริมความสุขให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรม 

ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู ้และกระบวนการจัดการจากโครงการ 

เสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 ท�าให้ทีมงาน 

สร้างสุขของบริษัทมีความเข้มแข็ง	 สามารถพัฒนา	 สร้างสรรค์กิจกรรมหรือ 

โครงการต่าง	 ๆ	ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในองค์กร	 จนเกิดเป็นวัฒนธรรม 

ความสุขในแบบฉบับของแสงไทยเอง
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กจิกรรมท่ีน่าสนใจนัน้กค็อื	“โครงการแสงไทย	สูแ่สงธรรม”	ซึง่เป็นโครงการทีมุ่ง่ส่งเสรมิ 

ความสขุด้านจติใจ	ใช้หลักธรรมในทางพทุธศาสนามาเป็นเครือ่งมอืฝึกฝนขัดเกลาจติใจ	 

โดยสนบัสนนุให้พนกังานได้ฝึกฝนพฒันาตนเองด้วยการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรยั	 

ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ	 รวมทั้งมีการประพฤติปฏิบัติตาม 

หลกัธรรมอันเป็นคุณธรรมพืน้ฐานทีส่�าคญัในการน�าไปปรบัใช้ในการด�ารงชวีติประจ�าวนั	 

เพราะเชือ่ว่าหลกัธรรมค�าสอนของศาสนา	จะเป็นเข็มทิศชีน้�าชีวติของทุกคนให้ด�าเนนิไป 

ในเส้นทางที่ดีงามได้	 มีสติ	 มีสมาธิและตั้งอยู ่ในความไม่ประมาณในการใช้ชีวิต	 

และเชื่อว่าอานิสงส์ของการปฎิบัตินี้จะส่งผลไปถึงชีวิตการท�างานของพนักงานด้วย 

เช่นกัน	 นั่นคือท�าให้เขาสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างสมดุล	 สามารถรับมือกับ 

ปัญหาได้อย่างมีสติ	 โดยจัดให้มีกิจกรรมแสงไทย	 สู ่แสงธรรม	 ทุกวันพฤหัสบดี	 

ที่วัดบางสมัคร	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ในช่วงเวลา	18.00	-	20.00	น.
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นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตัวอยู ่ในศีลธรรมแล้ว	 บริษัทยังค�านึงถึง 

คุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านอื่น	 ๆ	 ด้วย	 เช่น	 เรื่องค่าครองชีพ	 บริษัทต้องการให้ 

พนักงานด�าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 จากการส�ารวจพบว่าพนักงาน 

มีปัญหาด้านการเงินสูง	 ทีมงานจึงได้คิดหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา	 

ดังกล่าวของพนักงาน	 อันดับแรกได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องการสร้างวินัยการออม 

ได้จัดท�าโครงการ	 “เงินฝากสร้างฝัน”	 ปรากฎว่าที่ได้รับผลตอบรับจากพนักงานเป็น 

อย่างดี	เนือ่งจากพนกังานหลายคนชอบเล่นหวย	ท�าให้รายได้ส่วนหนึง่ต้องสญูเสยีไปกบั 

การซ้ือหวย	ทมีงานพจิารณาร่วมกนัเห็นว่า	หากเป็นอย่างนีต่้อไปพนกังานหลายคนต้อง 

ล�าบาก	 และมีหนี้สิน	 “โครงการเงินฝากสร้างฝัน”	 เป็นการออมในรูปแบบของ 

การซื้อสลากออมสิน	 ซึ่งเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ให้ส�าหรับพนักงานที่ชอบเล่นหวย	 

ชอบความตื่นเต้นหรือชอบลุ้น	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารช่วยประสานงานกับ 

เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินให้มารับเงินฝากจากพนักงานเป็นประจ�าทุกเดือน	 

รวมทั้งน�าเงินของพนักงานไปซื้อสลากออมสินที่ธนาคาร

ผลที่ได้จากการด�าเนินโครงการนี้	 คือ	 พนักงานมีเงินฝากเพิ่มขึ้น	 และมีโอกาสถูก 

สลากออมสนิทกุเดือน	เม่ือมีผูถ้กูรางวลักจ็ะร่วมกนัแสดงความยนิด	ีจนกลายเป็นกระแส 

ความตื่นตัว	ท�าให้มีผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ 	จนปัจจุบันนี้มีพนักงานเกือบ 

ทัง้หมดเข้ามาร่วมโครงการ	เพราะเหน็ถงึประโยชน์ของการออมและการลงทนุทีไ่ม่เส่ียง	 

ถึงแม้จะไม่ได้ถูกรางวัลเป็นเงินก้อนใหญ่	พนักงานที่ร่วมโครงการก็พอใจที่มีรายได้เพิ่ม 

จากการออมด้วยวิธนีี	้และภายใต้โครงการนีก้เ็กิดมีโครงการอืน่	ๆ 	ตามมาหลายโครงการ	 

อย่าง	 เช่น	 โครงการ	 จาก	 10	 เป็น	 100	 โครงการเลขท้ายให้โชค	 โครงการเทคนิค 

การออม	 โครงการขยะเงินล้าน	 โครงการมีบ้านมีสุข	 เป็นต้น	 ซ่ึงเป็นการส่งเสริม 

เรื่องวินัย	และสร้างบรรยากาศในการออมให้มีอย่างต่อเนื่อง	

นอกจากการสร้างวินัยในการออมแล้ว	 บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาโดยจัด	 

โครงการ	STD	บรจิาคโลหติ	ต่อชีวติปวงประชา	เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานรูจ้กัการแบ่งปัน	 

การให้	 การเสียสละเพื่อส่วนรวม	 เป็นการท�าบุญต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์	 ในส่วนนี ้

ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของพนักงานที่ได้ร่วมบริจาค	และท�าประโยชน์เพื่อสังคม

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 337



ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการด�าเนินงาน

จากการด�าเนนิโครงการสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงอย่างเห็นได้ชดัคอื	เรือ่งบรรยากาศของความสขุ 

ในที่ท�างาน	ซึ่งเกิดจากการร่วมกันสร้างขึ้นมา	โดยผ่านกิจกรรมบางอย่างที่เป็นวิถีชีวิต 

ของคนในองค์กร	 ผลลัพธ์ของความส�าเร็จจะเห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออก 

ของคนในองค์กร	 ซึ่งเป็นความสุขในแบบฉบับเฉพาะของชาวแสงไทยเอง	 ดังนั้น	 

การจะส่งเสริมให้พนกังานมีคณุภาพชวีติท่ีด	ีมีหลกัในการด�าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียงนั้น	 พื้นฐานหรือต้นทุนเดิมขององค์กรเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องน�ามาพิจารณา	 

จัดระบบต่อยอดสิ่งท่ีมีอยู ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และต้องเชื่อมโยงระบบหรือ 

องค์ความรู ้ต่าง	 ๆ	 ท่ีสอดคล้องกับบริบทขององค์กร	 โดยจะไม่ขาดออกไปจาก 

วถิชีวีติ	วัฒนธรรม	ความคุน้เคยเดมิของพนกังาน	กจิกรรมต่าง	ๆ 	ล้วนมุง่ตอบสนองพืน้ที่ 

ความสขุของแต่ละคน	แม้ภารกจิขององค์กรจะเป็นการมุ่งหวงัผลก�าไร	และความอยูร่อด 
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ขององค์กรในท่ามกลางเศรษฐกจิท่ีต้องมีการแข่งขนั	แต่การมองให้เหน็ถงึความเช่ือมโยง	 

และระบบที่สัมพันธ์กัน	 ก็จะเป็นผลดีต่อคนในองค์กรท่ีเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญ 

ในการด�าเนินธุรกิจในระยะยาว

บทเรียนการด�าเนินงาน

บริษัท	 แสงไทยเมตัลดรัม	 จ�ากัด	 เป็นความส�าเร็จในการสร้างบรรยากาศให้คน 

อยากท�างาน	 ให้คนท�างานอย่างมีความสุข	 ให้รู ้จักการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง	 

มีวนิยัในการใช้ชวีติ	มีจิตอาสา	ท�าให้อยูร่่วมกันได้อย่างสนัตสิขุ	โดยอาศยัปัจจยัสนับสนนุ	 

ส�าคัญโดยเฉพาะนโยบายระดับบริหารที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 รวมทั้งการมีทีมงาน 

ทีม่คีวามมุง่ม่ัน	ตัง้ใจ	เสยีสละ	จนเกดิเป็นชุมชนสมานฉนัท์ขึน้ในองค์กร	โดยใช้ต้นทนุทีม่อียู่ 

มาเป็นแนวทางส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ	การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายนอก	

จนสามารถปรับวิธีคิดของทีมงาน	 แล้วน�ากระบวนการต่าง	 ๆ	 ที่ได้เรียนรู้มาออกแบบ 

โครงการเพื่อให้เข้ากับบริบทขององค์กร	 จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน	 

เกดิการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วนจนกลายเป็นวถิชีวีติของชาวแสงไทยเอง	และสามารถ 

บรรเทาปัญหาในด้านต่าง	 ๆ	 ให้กับพนักงานได้อย่างน่าชื่นชม	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ไม่ได้หวังเพียงแค่ให้บริษัทร�่ารวยอย่างเดียว	 แต่ยังเอาใจใส่ 

ถึงความอยู่ดีกินดีของพนักงานในทุกระดับด้วยเช่นกัน
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กลุ่มบริษัท เย่ห์ กรุ๊ป

เป็นมิตรต่อชุมชน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นวัตกรรม DryDye
สิ่งทอไม่ใช้น�า้
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Yeh Group 

เป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�าด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ	 ผลิตสินค้าให้กับลูกค้าช้ันน�าทั่วโลก	 

บริษทัฯ	มุง่เน้นการน�านวตักรรมท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาใช้ในด้านกระบวนการผลติ	 

และการส่งต่อความภาคภูมิใจในฐานะเป็นบริษัทองค์กรของไทยเพื่อแข่งขันในตลาด 

อุตสาหกรรมระดับโลก	 มีพนักงานคนไทยและคนต่างชาติ	 รวม	 900	 คน	 และท�างาน 

ภายใต้วัฒนธรรม	Together	Yeh	Group	Family

จุดแข็งของ	 Yeh	 Group	 คือความมุ่งมั่นเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	 (รักษ์โลก)	 ซึ่งสื่อสารผลิตภัณฑ์สู ่ลูกค้าด้วยนวัตกรรมช้ันน�าของโลก 

มีกระบวนการผลติเส้นด้าย	ตัง้แต่ต้นน�า้	กระบวนการกลางน�า้	น�าพาสสีูเ่นือ้ผ้าโดยไม่ใช้น�า้	 

ผ่านการผลิตที่เรียกว่า	 DRYDYE	 คือ	 ย้อมสีผ้าด้วยคาร์บอนไดออกไซด์	 และส่งสินค้า 

สู่ลูกค้าด้วยมาตรฐานชั้นน�า
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ทายาทผู้บริหารรุ่นที่ 3 ของ Yeh Group

คุณ	พิชญ์สินี	เย่,	Marketing	Coordinator	&	Visual	Designer	พูดถึงธุรกิจในสายตา 

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างน่าสนใจว่า

“ Yeh	 Group	 เป็นบริษัทที่ผลิตผ้ามากกว่าสามสิบปี	 เราเน้น	

เทคโนโลยีใหม่	ๆ 	เราให้ความส�าคญักบัการการลงทนุด้านนวตักรรม	คอื		

การทอผ้าโดยไม่ใช้น�า้	บรษิทัฯ	ร่วมกบับรษิทัทีผ่ลติเครือ่ง	ผลงานการวจิยั	

ร่วมกับนักวิชาการทรงคุณวุฒิประเทศเนเธอแลนด์พัฒนาจนเป็น	

เครื่องแรกของโลก	 เราต้องการให้ผู ้บริโภคมีส่วนร่วมในการลด		

Environment	Impact	ได้จริง	ๆ	เราภูมิใจสองส่วนคือ	ส่วนแรกคือ		

ภูมิใจในความเป็นไทย	 ส่วนท่ีสองคือ	 การท่ีเราไม่ได้ท�าลายเร่ือง	

สิ่งแวดล้อม	 มันเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเรา	 นอกจากเรา	

จะช่วยลดแล้วเราต้องช่วยกนัขยายผลให้เกดิการรับรูสู้ส่งัคมได้ด้วย ”
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การแต่งกายนับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์	 รสนิยม	 ความเป็นทีม	 

และความผกูพนัด้วยลักษณะของลูกค้าท่ีมคีวามต้องการหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในกลุ่มแบรนด์ชั้นน�า	 สินค้าของบริษัทฯ	 มีผลต่อการแข่งขันในระบบตลาดที่สูงข้ึน	 

Yeh	Group	พยายามสร้างโอกาสให้ชมุชน	และคนไทยได้มโีอกาสเข้าถงึผลติภณัฑ์และ 

สนิค้าของบริษัทฯ	เพือ่เป็นทางเลอืกท้ังในด้านราคาและคณุภาพ	จงึได้จดทะเบยีนสนิค้า 

ภายใต้ชื่อ	 DRYDYE	 เพื่อให้เกิดการจับต้องและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศ	 ปัจจุบัน 

พนักงานของ	Yeh	Group	มีความภาคภูมิใจที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นผลงานของตนเอง 

และสามารถสร้างความผูกพันและความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร	 บริษัทฯ	 ได้วางแผนในการ 

พัฒนาระบบให้พนักงานทุกคนสามารถน�าสินค้าของบริษัทเพื่อจ�าหน่ายผ่านออนไลน ์

เป็นการต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับพนักงานของบริษัทฯ	อีกด้วย
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สุขภาพยั่งยืน นวัตกรรมยั่งยืน 

ปัจจุบัน	Yeh	Group	ได้ริเริ่มในการน�านวัตกรรมด้านเสื้อผ้าเข้าไปมีบทบาททางสังคม 

เพื่อสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้นิยม 

ในด้านการออกก�าลังกายและแฟชั่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา	 มีกิจกรรมมหกรรมการวิ่ง 

หลายรายการที่บริษัทฯ	 เข้าไปมีบทบาทในการร่วมสนับสนุนรวมถึงได้มีการจัดแสดง 

สินค้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์สัญชาติไทย	 เช่น	 กิจกรรมวิ่ง	 KU	 RUN	 

วิ่งลั่นทุ่ง	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 และ	 โครงการเดิน	 วิ่ง	 

เพื่อสุขภาพ	KU	RUN	ครั้งที่	1	สนามที่	2	วิ่งป่าลั่น	สนั่นสกลนคร	เป็นต้น	
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Yeh	 Group	 ยังเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นต้นแบบ	 (Best	 Practice)	 ในการศึกษาดูงาน 

ของหน่วยงานที่มีความสนใจ	 เป็นตัวอย่างของสถานประกอบการและอุตสาหกรรม 

เชงินเิวศของจงัหวดัสมุทรสาคร	ด้วยมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมและบรหิารจดัการท้ังระบบ  

บริษัทฯ	 จึงม่ันใจและยินดีในการเข้าร่วมกับเครือข่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็น 

ภาครัฐ	 เอกชน	 ชุมชน	 รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อน�าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปสู่การ 

ขยายผลและพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและลดการเพิ่มปริมาณมลพิษให้กับ 

สิง่แวดล้อม	อย่างไรกต็าม	การมีสิง่แวดล้อมท่ีด	ีย่อมมากบัการค�านงึและตระหนกัถงึการม ี

สขุภาพทีด่	ีดงันัน้	ในระยะเริม่ต้นของการส่งเสริมอตุสาหกรรมให้เกดิความมัน่ใจในด้าน 

สขุภาพ	Yeh	Group	จงึต้องพฒันาสนิค้าและสร้างทางเลอืกให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรม 

ทางสขุภาวะของผูค้นในสงัคมรวมถงึแบ่งปันซึง่กนัและกนัให้เกดิผลลพัธ์ทีย่ัง่ยนืร่วมกนั

ชุมชนมีส่วนร่วม คุณธรรมยั่งยืน

การสร้างความร่วมมือกับชุมชนเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน	 

บรษิทัฯ	ไม่เพยีงแต่ให้การบรกิารและพฒันากจิกรรมด้านจติอาสาให้กบัชมุชนตามวาระ 

และโอกาส	 เช่น	 วันส�าคัญ	 และประเพณีทางวัฒนธรรมเท่านั้น	 มากไปกว่านั้น	 คือ	 

การเปิดบ้านเพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ของบริษัทฯ
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กิจกรรมเด่นที่ชี้บอกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชนที่สร้างผลกระทบ 

ทีท่กุคนรู้สกึร่วมได้	คอื	“กิจกรรมท�าบญุปีใหม่”	ท่ีบรษิทัฯ	ได้จดัข้ึนมกีารนิมนต์พระสงฆ์ 

จ�านวน	 89	 รูป	 มารับสังฆทานและบ�าเพ็ญพิธีทางพระพุทธศาสนาน�ามาสู่การสร้าง 

ความรักสามคัคทีัง้ภายในองค์กรท่ีมีความหลากหลายของเชือ้ชาต	ิวฒันธรรมและภาษา	 

พนกังานได้อิสระในการเข้าร่วมกจิกรรมโดยการแต่งกายให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมของ 

ประเทศของตน	 ชุมชนได้มีโอกาสร่วมท�าบุญและน�าเสนอกิจกรรมของนักเรียน 

ในชมุชนโดยบรษัิทฯ	ได้สนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิกจิกรรมทัง้หมด	กจิกรรมนี	้ 

ท�าให้พบว่าสามารถน�าไปสู่การมีภาพลักษณ์ท่ีดีท่ีเกิดความร่วมใจของหลายส่วน	 

และเครือข่าย	 ท�าให้ผู ้บริหารมั่นใจว่า	 การจัดกิจกรรมประจ�าปีดังเช่นปีใหม่นี	้ 

นอกจากเป็นการขอบคณุพนกังาน	และตอบแทนสงัคมแล้วยงัสามารถสร้างความผกูพนั 

ร่วมกันระหว่างองค์กรกับชุมชนได้เป็นอย่างดี	 โดยมีพลังศาสนาเป็นศูนย์กลาง 

ในการถักทอเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือเชิงบวก
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พนักงานที่มีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรม	กล่าวสะท้อนความรู้สึกต่อกิจกรรมทางศาสนา 

ที่เกิดขึ้น	ว่า	

“ พวกเราเกิดความปิติมาก	 ๆ	 กับการท�ากิจกรรมบุญพิธีปีใหม่		

เราเตรยีมจดัสถานทีร่่วมกนั	พนกังานทกุคนร่วมไม้ร่วมมอืและออกแบบ	

กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานทั้งชาวไทย	

และชาวต่างชาต	ิซึง่สิง่ทีเ่ราท�าในครัง้นี	้เป็นการเปิดให้ชมุชนมาร่วมกบั	

เราเป็นครั้งแรก	 และพบว่าได้ผลเกินคาด	 มีคนเข้ามาร่วมกิจกรรม	

จากภายนอกจนเรารู้สึกว่า	 กิจกรรมแบบนี้	 ผู้บริหารให้ความส�าคัญ	

และน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในทุก	ๆ	ปี	”
จากบทเรียนการขับเคลื่อนพันธกิจด้านคุณธรรม	 พบว่า	 Yeh	 Group	 มีพื้นฐาน 

การพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการความสุขมาโดยตลอด	 มีแนวทางในการ 

ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	 ที่สะท้อนถึงการเอาใจใส่ในคุณค่าและผลลัพธ์ที่เป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	 รวมถึงมีแนวโน้มของการพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใต้วัฒนธรรมการบริหารจัดการ	ดังนี้
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บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน)

ส่งเสริมคนดี สู่คุณธรรมยั่งยืน
สร้างสุข สร้างสุขภาพ 

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน)

เป็นโรงงานผลติพอีีทรีไีซเคลิจากขวดพลาสตกิท่ีใช้แล้ว	ในประเทศไทย	เมือ่ปี	ค.ศ.	2014	 

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของบริษัท	 ได้รับการรับรองในระดับสากล	 

อีกทั้งผลิตภัณฑ์รีไซเคิล	ได้รับการรับรองจากโรงงานชั้นน�าอย่าง	โคคาโคล่า

แรกเร่ิมมีก�าลังการผลิตติดตั้ง	 40,000	 ตันต่อปี	 เป็นการลงทุนคร้ังแรกของบริษัทฯ	 

ในอุตสาหกรรมโพลเีอสเตอร์	โรงงานแห่งนีร้บัวตัถดุบิหลกั	PTA	จากโรงงาน	อนิโดรามา	 

ปิโตรเคมี	และ	โรงงานทีพีที	ปิโตรเคมิคอลส์	ทั้งนี้	ในปี	พ.ศ.	2554	บริษัทได้ด�าเนินการ 

ปรบัปรุงการผลติเสร็จสมบรูณ์	ท�าให้มกีารผลติเพิม่ขึน้เป็น	127,000	ตนัต่อปี	ผลติภณัฑ์ 

ที่มาจากโรงงานแห่งนี้รองรับลูกค้าในตลาดหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม	อาทิ	เสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกาย	วัสดุสิ่งทอที่ใช้ในบ้าน	สิ่งทอทางเทคนิค	เป็นต้น

Mr.	 Aloka	 Lohia	 ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัทฯ	 ให้ทรรศนะเพื่อส่งสารสู่การรับรู ้

ของการด�าเนินการในทิศทางอนาคตของบริษัทเพื่อการพัฒนาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และพนักงานอย่างน่าสนใจว่า	 “การปฏิวัติทางเศรษฐกิจคร้ังต่อไปเริ่มต้นแล้ว		

และจุดเปลี่ยนส�าคัญคือ	การมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน”

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ความร่วมมือ ส่งต่อสู่ความยั่งยืน

ส�าหรับ	อินโดรามาฯ	“พลาสติกต้องไม่ตกเป็นจ�าเลยทางสังคม”	จากกระบวนการผลิต 

ในยุคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและตอบสนอง 

ความต้องการด้านการบรโิภคของผูค้นท้ังโลก	ท�าให้เกดิกระแสการต่อต้านกระบวนการ 

ที่จะน�าไปสู่การสร้างมลพิษในอนาคต	อินโดรามาฯ	กลับมองเห็นโอกาสของการปฏิวัติ 

เศรษฐกิจในวิสัยทัศน์ข้างหน้าที่จะต้องหันกลับมาทบทวนนวัตกรรมและศึกษาวิจัย 

เพื่อเป็นผู้น�าด้านอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	เป็นผู้น�าด้านกระบวนการรีไซเคิล	จากขวดพลาสติกที่เป็นจ�าเลยทางสังคมว่า	

เป็นขยะที่เป็นสาเหตุที่ให้โลกร้อน

จากจุดเริ่มของบริษัทฯ	 ที่มีความพร้อมด้านความรู้ทั้งด้านนวัตกรรม	 รวมถึงการสร้าง 

วัฒนธรรมให้พนักงานมีจิตวิญญาณด้านสิ่งแวดล้อม	 จึงน�าไปสู่การขยายผลต่อยอด 

สู่สังคมในวงกว้าง

“	 เราให้ความส�าคัญต่อการสร้างความร่วมมือที่จะพัฒนาธุรกิจ	

ให้ยั่งยืน	และมุ่งมั่นสร้างคนของเราให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี		

พวกเขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีดีสู ่สังคม	 และสามารถถ่ายทอด	

ความรู้แก่ชุมชนได้ด้วยทักษะและความรู้ท่ีมี	 ท่ีนี่	 คนจึงมีความส�าคัญ		

เพราะว่า	คนมีชีวิต	เครื่องจักรถ้าหากขาดคนท�างานมันก็เดินเองไม่ได้		

หวัใจมันจงึอยูท่ีค่น	โรงงานของเราจึงสร้างความสขุให้คนก่อน	แล้วสร้าง	

สุขภาพที่ดี	นอกจากนี้ก็ต้องส่งเสริมคนดีด้วยควบคู่กันไป	”
[	คุณประไพ	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายบริหารและบุคคล	]

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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รูปธรรมของการแบ่งปันสู่สังคมเกิดผลลัพธ์ที่เด่นชัดและรางวัลที่ได้รับอย่างมากมาย	 

อินโดรามาฯ	 จึงจัดได้ว่า	 เป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมที่ควรค่าต่อการเชิดชูเกียรต	ิ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น	 เช่น	 กิจกรรมฝึกอาชีพ 

ด้วยการสานตะกร้าจากวัสดุรีไซเคิล	 ซึ่งด�าเนินการมาหลายปีต่อเนื่อง	 สามารถเข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น	 ๆ	 ที่ เ ก่ียวข้องในการสานสัมพันธ์และเสริมทักษะ 

ด้านการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เช่น	 การท�า 

น�้ายาล้างจานใช้ในครัวเรือน	 การสอนปลูกผักปลอดภัยในชุมชน	 การแกะสลักผลไม้ 

ซ่ึงเป็นจุดแข็งทางเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐม	 นอกจากน้ียังพบว่า	 มีกิจกรรม 

ที่เชื่อมโยงกับภาครัฐในระดับต�าบล	อ�าเภอและจังหวัดอีกมากมายที่บริษัทฯ	ได้เข้าไป 

มีบทบาทในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม	 การอบรมความปลอดภัยด้านการขับข่ี	 

และกิจกรรมด้านต่อต้านยาเสพติด	 โดยเป็นโรงงานต้นแบบด้านสถานประกอบการ 

ต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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เครือข่ายชุมชน สังคม  
คือ มิตรแท้ด้านความยั่งยืน

จากกิจกรรมที่โดดเด่นในชุมชน	 ท�าให้เกิดการรับรู้ในศักยภาพของโรงงานที่สามารถ 

สร้างผลลัพธ์โดยอ้อมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง	 บริษัทฯ	 ได้เปิดพื้นที่ให้ม ี

การศึกษาดูงานเพื่อน�าไปต่อยอดในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลทั้งในระดับชุมชน	 

ท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษา	 และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ด้วยความเต็มใจและสร้างเครือข่าย 

การดูแลสุขภาพ	 สังคมและการสร้างความตระหนักในการลดปริมาณขยะรวมถึง 

การบริหารจัดการที่ถูกวิธีสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าคืนกลับสู่สังคม

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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สร้างเครือข่ายคุณภาพ  
เพ่ือสร้างคุณธรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อปี	พ.ศ.	2561	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมกับสหภาพยุโรปที่มุ่งมั่นที่จะลดของเสียพลาสติก	 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างข้อบังคับยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว	นอกจากนั้น 

ยังได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงก�าไรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน	เช่น	มูลนิธิ	Ellen	 

MacArthur	 Foundation	 ที่ได้ด�าเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้น	 อีกท้ังได้ร่วมตกลง 

ในพนัธสญัญาเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจหมนุเวยีนของพลาสตกิให้ก้าวหน้า	ภายใต้ความร่วมมือ 

กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (UNEP)	 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์

เศรษฐกิจหมนุเวียนเพ่ือการใช้พลาสตกิอย่างยัง่ยนื	พลาสตกิ	PET	จะยงัคงเป็นวสัดหุลกั 

ส�าคัญในการรีไซเคิลที่ยึดเป็นมาตรฐานส�าหรับรูปแบบธุรกิจหมุนเวียน	 ในช่วงสองปี 

ที่ผ่านอินโดรามา	 เวนเจอร์ส	 ได้ร่วมด�าเนินโครงการริเริ่มรีไซเคิลสารเคมีกับหุ้นส่วน 

ถึงสองโครงการ	โครงการเหล่านีช่้วยให้พลาสตกิคณุภาพต�า่ทีร่ไีซเคลิยาก	และพลาสตกิ	 

PET	ทีถ่กูใช้แล้ว	ถกูรีไซเคลิเป็นเม็ดพลาสตกิเกรดบรสิทุธ์ิ	ด้วยความร่วมมอืภายในยโุรป 

ในปี	พ.ศ.	2562	คาดการณ์ว่า	ไอวีแอลสามารถน�ามอโนเมอร์ที่ผลิตโดยบริษัท	 IONIQA	 

กลับมารวมกับวัตถุดิบเดิม	เพื่อรีไซเคิลเป็น	PET	เกรดบริสุทธิ์	นี่แสดงให้เห็นถึงวัฏจักร 

การผลิต	 PET	 จากของเสียที่ใช้งานแล้ว	 การร่วมทุนกับบริษัท	 Loop	 Industries	 

จะช่วยสลายโพลิเมอร์	PET	จากขยะที่ใช้งานแล้ว	และสร้าง	PET	เกรดบริสุทธิ์	100%

บริษัทฯ	 มีการสื่อสารข้อมูลจริงเพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง	 เป็นการส่งต่อข้อมูลให้เห็นสถานการณ์จริง 

ที่เกิดขึ้น	 ผ่านการเก็บข้อมูลและสื่อสารอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการรายงาน 

และการสื่อสารสู่การรับรู้ให้กับสาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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การส่งต่อวิสัยทัศน์และการด�าเนินการของบริษัทฯ	 ภายในองค์กรนั้น	 เป็นส่ิงท่ี 

อินโดรามาฯ	 ได้ด�าเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนางานและคนท�างานให้ม ี

ความสุขร่วมกันในการผลักดันพันธกิจขององค์กร	 ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ ์

ในด้านการสร้างคณุภาพ	สร้างความสขุ	และส่งเสรมิคนดใีนองค์กรนัน้	เป็นความโดดเด่น 

ทีแ่สดงออกมาในการท�างาน	และวนิยัของพนกังาน	อนัสะท้อนเป็นผลลพัธ์ทีพึ่งประสงค์	 

เช่น	 กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	 LSS	 Activity	 

และการประกวด	QCC	เป็นต้น

จากความส�าเร็จที่มีรางวัลอันสะท้อน 

ความส�าเรจ็อย่างมากมายท่ีอนิโดรามาฯ	 

ได้รับทั้งระดับชุมชน	ประเทศและระดับ 

สากล	 นับเป็นบทเรียนให้บริษัทฯ	 ต้อง 

ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานควบคู่ 

ไปกับการสร ้ า งธรรมาภิบาลด ้ าน 

การบริหารอย่างทั้งระบบในโรงงาน 

เพื่ อ ให ้ เ กิ ดความร ่ วม มือและ เกิ ด 

วัฒนธรรมส่งเสริมให้มีคนดีในองค์กร 

เพื่อเตรียมพร้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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บริษัทได้จัดท�ากิจกรรมด้าน	Happy	Workplace	และขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม 

สขุภาวะภายในองค์กรมากกว่า	10	ปี	จนม่ันใจท่ีจะกล่าวได้ว่า	พนักงานของอนิโดรามาฯ	 

ทุกคนมีความสุข	โดยชี้วัดได้จากอัตราการลาออกในรอบปีเป็นศูนย์	ท�าให้ถือได้ว่าเป็น 

องค์กรที่เป็นธุรกิจคุณธรรมที่น่าสนใจเช่นกัน

ตัวอย่างโครงการเด่นด้าน ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร  
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธี  

โครงการปลอดสารเสพติดในบริษัทอินโดรามาฯ

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
แลบบอราทอรีส์ จ�ากัด

สู่ องค์กรธุรกิจคุณธรรม
จากวิสัยทัศน์คุณภาพ

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ�ากัด 

ก่อตั้งปี	 พ.ศ.	 2513	 เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตเครื่องส�าอางแห่งแรกของประเทศไทย	 

ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมความงามชั้นเลิศสู่ผู ้บริโภค	 จนเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล	 ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหารงานและทีมงานที่เช่ียวชาญอย่าง 

มืออาชีพ	 โรงงานผลิตท่ีได้มาตรฐาน	 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ที่ต้องการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ของ ILC 

[	เราคอืผูน้�าด้านธรุกจิ	Cosmetics	&	Personal	Care	ทัง้ในประเทศ	

และต่างประเทศ	 ท่ีมุ่งมั่นพัฒนา	 สร้างสรรค์นวัตกรรมความงาม		

ด้วยการผลิตเครื่องส�าอางคุณภาพชั้นเยี่ยมตามความต้องการของ	

ลูกค้าได้อย่างทันสมัย	ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค	]

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ทีมงานคุณภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์	ของ	 ILC	 มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการประสานการด�าเนินงาน 

ระหว่างแผนกต่าง	ๆ	ดังนี้

•	 แผนกวิจัยพัฒนาประเมินผลิตภัณฑ์	จัดซื้อ	จัดหา	วางแผน	ประกันคุณภาพ	 

จัดส่ง	 โลจิสติกส์	 และวิศวกรรม	 ท่ีจัดไว้เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย ์

ความต้องการของลกูค้าท้ังในและต่างประเทศได้ตรงจดุ	ในด้านงบประมาณ 

และคุณภาพได้อย่างโดดเด่นไม่เหมือนใคร	 ตลอดจนมีทีมธุรกิจให้บริการ 

ประสานงานส�าหรับคู่ค้าทั้งด้านผู้ขายและผู้ซื้อ

ทั้งนี้	 ILC	 รักษามาตรฐานของโรงงานผลิต	โดยจัดให้โรงงานของเรามีสายการผลิต 

ที่สามารถรองรับค�าสั่งซื้อตั้งแต่จ�านวนน้อยไปจนถึงจ�านวนมาก	 เพ่ือปรับเปลี่ยน 

ได้ทันต่อความนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามแฟชั่น	 ตลอดจนได้รับ 

การตรวจสอบตามมาตรฐานสูงสุดด้านอนามัย	 คุณภาพ	 และประสิทธิภาพอยู่เสมอ	 

เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 ท�าให้ 

ชื่อเสียงของ	 ILC	 ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นบริษัทผลิตเคร่ืองส�าอาง 

ชั้นน�าของประเทศไทย

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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รู้จักพอเพียง สังคมเป็นสุข

ILC	ส่งเสรมิและสนบัสนนัให้พนกังานเป็นคนดมีีน�า้ใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่	จดักจิกรรมเสรมิสร้าง 

ความสามคัคขีองคนในบริษทั	โดยทางผู้บริหารบริษทั	ILC	และผูบ้รหิารบรษัิทเครอืสหพฒัน์ 

ทกุคนได้น�าปรชัญาของ	ดร.เทียม	โชควฒันา	ท่ีกล่าวไว้ว่า	“รูจ้กัพอเพยีง	สงัคมเป็นสขุ”	 

มาใช้ในการบริหารงานในบริษัท	 ตลอดจนยึดหลักการท�างานคือ	 “สร้างคนดี	 สินค้าด ี

และสังคมดี”	 ให้แก่ประเทศชาติด้วยเหตุนี้	 บริษัท	 ILC	 จึงมีนโยบายในการด�าเนิน 

กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่สอดคล้องกับคุณธรรมความที่ส่งต่อให้กับสังคม	3	มิติ	ดังนี้

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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 1. สังคมดีในองค์กร 

	 ILC	 เชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานทุกคนว่ามีความส�าคัญและมีบทบาท 

อย่างมาก	 การส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีชีวิตชีวา	 ตั้งใจขยัน

ขันแข็งเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น	 จะท�าให้บริษัทผลิตผลงานที่ดีและ 

มีคุณภาพ	 แต่ในความเป็นจริงยังมีพนักงานบางส่วนไม่ตั้งใจที่ปฏิบัติงาน	 

ท�างานไม่เต็มประสิทธิท่ีพบเกิดจากพฤติกรรม	 แรงจูงใจและจิตส�านึก 

ของตัวพนักงานเอง	 นอกจากนั้นแรงจูงใจภายนอกและการได้รับอิทธิพล 

จากสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ของบริษัททั้งทางด้านกายภาพและสังคม	หากเรา 

สามารถสรรสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจก่อให้เกิดปัญญา 

ที่งดงามสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุดเป็นรูปธรรมก็ 

จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิตของพนักงานและของบริษัท	ดังนั้นทางบริษัท	 

ILC	จึงใช้แนวคิด	Happy	Workplace	เป็นเครื่องมือในการสร้างความสุข 

ขององค์กรอนัจะน�าไปสูก่ารสร้างคณุภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน	ซึง่เกีย่วข้องกบั 

ความสุขที่บูรณาการทั้ง	 กาย	 ใจ	 สังคม	 อารมณ์	 และสุขจากการแบ่งปัน

และปัญญา	 ที่มีต้นทุนเดิมคือการเสริมรากฐานให้เกิดวัฒนธรรมการท�าดี 

ในกลุ่มพนักงานนั่นเอง

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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 2. สังคมรอบข้างดี 

	 มีกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีท้ังภาครัฐและเอกชนรวมถึง 

มูลนิธิต่าง	 ๆ	 ท่ีเกื้อกูลประโยชน์ส่วนรวม	 เช่น	 กิจกรรมพัฒนากลไก 

และสนับสนุนการศึกษา	 การจ้างงานผู้พิการ	 เป็นต้น	 ซ่ึงเป็นกิจกรรม 

ที่สามารถจับต้องได้และเป็นรูปธรรมในปีที่ผ่านมา	 รวมถึงการได้รับ 

เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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 3. สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี

	 มวลรวมของความสุขที่จะเกิดขึ้นและส่งต่ออย่างยั่งยืนภายใต้ทรัพยากร 

และส่ิงแวดล้อมที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด	 ILC	 ไม่นิ่งดูดายในการขยายผล 

พลังความดีสู ่การแบ่งปันและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในสิ่งแวดล้อม 

เชิงสังคม	 และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	 เพราะเชื่อมั่นว่า	 การพึ่งพาอาศัย 

ของสรรพสิ่งเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดปัจจัยที่จะเสริมสร้างความดีที่ยั่งยืนได	้ 

กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการในมิตินี้	 เป็นส่วนผสมของคุณภาพที่ออกไป 

สู่สังคมอย่างเป็นธรรมชาติ	 และนับว่าเป็นคุณธรรมที่จะส่งผลให้บริษัทฯ	 

และสังคมเติบโตไปด้วยกัน	 ตอบสนองนโยบายด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมที่ประกาศไว้ว่า	
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[		เรามคีวามตัง้ใจท่ีจะพฒันาธรุกจิควบคู่ไปกบัการพฒันาสิง่แวดล้อม	

โดยมุ่งเน้นวางแผนการป้องกัน	 ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงาน	

ผลิตเครื่องส�าอางและขอบเขตการด�าเนินงานของบริษัท	 ILC		

ทั้งหมด	 ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม		

พร้อมกับปลูกจิตส�านึกแก่บุคลากรในองค์กรให้ใช้ทรัพยากร	

อย่างรูค้ณุค่า	ประหยัดพลังงาน	และจดักจิกรรมช่วยเหลอื	สร้างสรรค์	

ประโยชน์กลับคืนสู่สังคมอีกมากมายอยู่เสมอ	]

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) 
ประเทศไทย

เพ่ือการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน
คลื่นผู้น�าเข้มแข็ง

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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กว่าจะมาเป็น AGC Group  
ในการก้าวเข้าสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม 

กลุ่มบริษัทเอจีซี	(AGC	Group)	ประเทศไทย	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท	อาซาฮีกลาส	 
จ�ากัด	ประเทศญี่ปุ่น	ประกอบไปด้วยบริษัท	กระจกไทยอาซาฮี	จ�ากัด	มหาชน	บริษัท	 
ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์	 จ�ากัด	 บริษัท	 เอจีซี	 เทคโนโลยี	 โซลูชันส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 
และ	 บริษัท	 เอจีซี	 ออโตโมทีฟ	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 มีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ	 
นบัตัง้แต่	บรษิทั	อาซาฮ	ีกลาส	ได้ก้าวขึน้เป็นผูผ้ลติกระจกแผ่นรายแรกของประเทศญีปุ่น่	 
และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญของประเทศ	 ได้แก่	 กระจกแผ่น	 อิเล็กทรอนิกส์	 เคมีภัณฑ์	 
และเซรามิก	ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดให้เป็นกลไกในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	ที่ส�าคัญ	เช่น	 
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง	อุตสาหกรรมยานยนต์	และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นโยบายส�าคัญส�าหรับการบริหาร 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน  
ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

จากนโยบาย	 CSR	 ของกลุ่มบริษัท	 AGC	 เรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อสังคม:	 
โดยพัฒนาจาก	“ความรับผิดชอบ”	สู่	“การไว้วางใจ”	โดยสิ่งเหล่านี้ต้องมาจากใจของ 
พนักงานท่ีมีจิตอาสา	 มาร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม	 เร่ิมจากจุดเล็ก	 ๆ	 คือ 
ตัวเราเองที่สร้างให้เกิดการท�างานด้านจิตอาสาได้อย่างต่อเนื่องและติดตามผลอย่าง 
แท้จริงผ่านโครงการฑตูความด	ีเอจีซี	(AGC)	รวมท้ังยงัมีค่านยิมด้านคณุธรรม	3	เร่ืองหลกั	 
ได้แก่	 1)	 สร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายตาม 
มาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด	2)	ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด	 และ	 3)	 รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดหาให้อย่างเต็มที่เพื่อให ้
ลกูค้าพงึพอใจและไว้วางใจ	อกีท้ังคนในองค์กรต้องมีคณุธรรม	คณุธรรมจะเกิดขึน้ได้ต้อง 
เกดิความตระหนกัในคณุค่าของการท�าความด	ีความดจีะท�าให้เกดิความสขุข้ึนในสงัคม	 
ด้วยเหตุนี้การท�ากลุ่มบริษัท	AGC	จึงท�ากิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจ 
ของบุคลกรทั้งระดับผู้บริหาร	 พนักงาน	 โดยมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนอกบริษัท	 
เพื่อให้สามารถด�าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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กิจกรรมส�าคัญที่องค์กรด�าเนินการ  
ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน 

กลุม่บรษิทัเอจซี	ี(AGC	Group)	ประเทศไทย	จดัท�าโครงการ	AGC	พฒันาบ้านเกดิอย่าง 

ต่อเนื่อง	จนถึงปัจจุบัน	ด้วยการฝึกฝนเด็ก	ๆ 	ในชนบทให้	“เรียนเพื่อรู้	ท�าด้วยรัก	ฝึกฝน	

ปฏิบตัแิละต่อยอด”	ใน	3	โครงการย่อย	เพือ่น�าไปพัฒนาบ้านเกดิ	ได้แก่	โครงการศิลปะ 

พัฒนาบ้านเกิด	โครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด	โครงการดนตรีเพื่อการพัฒนา	 

และโครงการฑูตความดี	AGC	เนื่องจากการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องของการ 

ให้วตัถ	ุสร้างอาคาร	มอบอปุกรณ์การเรยีน	แต่คอืการช่วยกนัพฒันาไปจนสดุทางเพือ่ให้ 

คนหรือองค์กรนั้นช่วยเหลือตัวเองได้	แล้วกลับมาช่วยเหลือสังคมต่อไป	มีรายละเอียด 

ของแต่ละโครงการดังนี้

 โครงการเพ่ือเด็กไทย 

ซึง่มโีครงการย่อยในการพฒันาศกัยภาพเดก็ในชนบท	รปูแบบต่าง	ๆ 	บรษิทัฯ	 

เร่ิมต้นเชื่อมต่อกับคุณครูในชนบท	 พัฒนาคนรุ่นใหม่	 ให้เป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการพัฒนาสังคม	เรื่องการศึกษา	การเรียนรู้นอกห้องเรียน	การฝึกอาชีพ	 

ค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงในชนบทและ	ส่งเสรมิการฝึกฝนตนเองจนสร้าง 

รายได้มาเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย	โดยทางบริษัทฯ	เข้าไปท�าโครงการ	พบว่า 

เด็กไทยมีความสามารถทางศิลปะ	จึงสนับสนุนอุปกรณ์ในการวาดภาพ	คือ	 

1)	 ศิลปะพัฒนาบ้านเกิด	 จัดกิจกรรมจัดหาศิลปินไปฝึกสอน	พาไปดูงาน 

และนทิรรศการศลิปะเพ่ือเปิดโลกทัศน์	พร้อมท้ังจดัหาช่องทางและส่งเสรมิ 

การจ�าหน่ายผลงานของเด็ก	ๆ 	ส่งผลให้เด็ก	ๆ 	ในระดับประถม	มัธยมศึกษา 

และมหาวิทยาลัย	 จากพื้นที่ชนบทห่างไกล	 และชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 มีโอกาส	 

มอีาชพี	สามารถสร้างรายได้	เป็นทุนศกึษาเล่าเรยีน	จนได้รบัรางวลัมากมาย	 

ท�าให้ตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน	 และได้น�าทักษะเหล่านั้น	 

กลับไปสอนเขียนภาพให้กับรุ่นน้องและเด็กนักเรียนที่บ้านเกิดของตนเอง	 

2)	 แพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 2	 โครงการย่อย	 

คือ	โครงการนวดแผนไทย	และโครงการสวนสมุนไพร	
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 โครงการนวดแผนไทย 

ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็ก	ๆ	โดยแพทย์ผู้ช�านาญจากโรงพยาบาล 

วิชัยยุทธของเด็ก	 ๆ	 ในโครงการมีพัฒนาการเป็นอย่างดีจากที่นวดไม่เป็น	 

นวดยังไม่ได้น�้าหนัก	 วันนี้สามารถเป็นหมอนวดมืออาชีพ	 สามารถนวดบ�าบัด 

อาการเจบ็ป่วยเบือ้งต้นได้	ท�าให้เดก็	ๆ 	ได้ท้ังทักษะการนวด	อาชพีเสรมิเพิม่	 

รายได้และอนรุกัษ์ภมิูปัญญาไทย	โดยเม่ือมีงานหรอืกิจกรรมต่าง	ๆ 	กลุม่เดก็	ๆ 	 

นวดแผนไทยกจ็ะไปออกร้านให้บรกิาร	จนเป็นท่ีรูจ้กัของสังคมในวงกว้างขึน้	

 โครงการสวนสมุนไพร 

ให้โรงเรียนในโครงการจัดพื้นท่ีเป็นสวนสมุนไพรแห่งความรู้เพื่อให้ผู ้ที ่

พบเห็นทราบถึงคุณค่าได้รับความรู้และกระตุ้นความสนใจ	 นอกจากนี้	 

ยังได้จัดให้เด็ก	 ๆ	 ไปเรียนรู้ดูงานท่ีสวนสมุนไพรของปราชญ์ชาวบ้าน	 เช่น	 

มหาลยับ้านนอก	แหล่งเรยีนรูน้อกต�าราท่ีบ้านจ�ารงุ	จงัหวดัระยอง	เพือ่น�ามา 

ต่อยอดกิจกรรมที่โรงเรียนของตนเอง	3)	 โครงการดนตรีเพื่อการพัฒนา		

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางดนตรีอย่างมืออาชีพ	 โดยจัดหาคร ู

ผูเ้ชีย่วชาญ	และเครือ่งดนตร	ีเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมนี	้พฒันาการของเดก็	ๆ 	 

ในโครงการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย	ๆ	จากเด็กบางคนที่ไม่มีพื้นฐาน	ได้รับการฝึกฝน 

และพัฒนาจนสามารถเข้าร่วมประกวดดนตรี	 จนได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	และ	4)	โครงการ	

ทตูความด	ีเช่น	กจิกรรมคอมพวิเตอร์เพือ่น้อง	กจิกรรมปันน�า้ใจต้านภยัหนาว 

และไข้เลือดออก	โครงการค่ายดนตรี	
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงาน 

จากการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องของในส่วนขององค์กรนั้น	 บริษัท	 

กระจกไทยอาซาฮี	จ�ากัด	(มหาชน)	จนกระทั่งร่วมกับ	2	บริษัท	ไทยอาซาฮี	เคมีภัณฑ์	 

จ�ากัด	เพิ่มเป็น	3	บริษัท	เอจีซี	ออโตโมทีฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และ	4	บริษัท	เอจีซี	 

เทคโลโนยี	โซลูชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	การขยายจาก	1	องค์กรเป็น	2	ถึง	4	บริษัท	 

เพื่อขยายฐาน	ทูตความดี	AGC	ให้คนเกิดจิตอาสา	มีส่วนร่วมโครงการได้มากขึ้น	และ 

เห็นประโยชน์ในการท�าเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนไปในทางเดียวกัน	และสามารถต่อยอดได้	

ความส�าเร็จระดับบคุคล	ภายในองค์กรนัน้	ส่งผลให้คนในองค์กร	มคีวามสขุจากกิจกรรม 

ต่าง	 ๆ	 ที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมเรื่องการแบ่งปัน	 การให้	 คนในองค์กรมีก�าลังใจ	 

มีการให้ก�าลังใจกันและกัน	 มีการเปิดใจยอมรับกันและกันมากขึ้น	 ร่วมคิด	 ร่วมท�า 

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ร่วมกันท�าความดีมีจิตอาสาเพิ่มข้ึน	 ส่งผลให้คนในองค์กรมีความสุข 

และท�างานอย่างมีความสุขร่วมกัน
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บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก

คุณธรรมเป็นพื้นฐานของการอยู ่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 เป็นหนึ่งในค่านิยมร่วม 

ของกลุ่มบริษัท	 AGC	 (Integrity)	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “มองให้ไกล	 (Look	 Beyond)”	 

บริษัทจึงมุ่งสู่การด�าเนินการที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ด้วยการ 

เติบโตและพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบในแบบอย่างของธุรกิจระดับโลกที่จะช่วย 

สนบัสนนุให้เกดิสงัคมท่ีดีกว่า	โดยใช้หลกัการท่ีค�านงึถงึความมคีณุธรรมทัง้การด�าเนินการ 

ภายในและภายนอกองค์กร	โดยการปฎิบัติอย่างซื่อตรงและจริงใจ

ปัจจัยความส�าเร็จคือ	 ความร่วมมือร่วมใจ	 ความมุ่งมั่นในการร่วมกันสร้างและต่อยอด	 

ปัญหาอุปสรรคคือ	 การสื่อสารต้องเป็น	 2	 ทาง	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ	 แลกเปลี่ยน 

และเรียนรู้	 รวมถึงความชอบของแต่ละคน	 เพื่อปรับกิจกรรมและวิธีการด�าเนินการ 

ให้เหมาะสมต้องไม่ย่อท้อ	 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เปิดใจ	 รับฟัง	 และมุ่งมั่น	 รวมทั้ง	 

“คิดดี	พูดดี	ท�าดี	และท�าจิตใจให้ผ่องใส”
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โรงแรมเอวาซอน หัวหิน

บริการด้วยคุณธรรม
ใส่ใจธรรมชาติ
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เอวาซอนหัวหิน (EVASON HUA-HIN) 

เป็นโรงแรมห้าดาวประเภทรีสอร์ท	 ตั้งอยู่ในต�าบลปากน�้าปราณ	อ�าเภอปากน�้าปราณ	 

จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์	ซึง่เปิดมาตัง้แต่ปี	2001	ปัจจบุนัมพีนกังาน	จ�านวนกว่า	200	คน 

มีพนักงานชาวต่างชาติเป็นระดับบริหาร	ประกอบด้วยชาวอังกฤษ	ชาวฟิลิปปินส์	และ

ชาวอินเดีย	พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่

โรงแรมเอวาซอนได้ด�าเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า	 “To	 heath	 people	with	 

connect	 arrow	 them	 ช่วยให้ผู้คนได้มีการติดต่อหรือรู้จักตัวเอง	 หรือกับโลกที่อยู่ 

รอบตัว”	 การจัดสรรธรรมะและธรรมชาติที่ให้ลงตัวกับความผ่อนคลายจะสามารถ 

ท�าให้ชีวิตลดความเร่งรีบลงไปได้	 EVASON	 มองว่าสังคมปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะม ี

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก	 แต่คนกลับมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง	 บางครั้ง 

อยู ่ในบ้านเดียวกัน	 แต่ไม่ค ่อยได้พูดคุยกัน	 กลับสื่อสารผ่านเคร่ืองมือสื่อสาร	 

ผูบ้รหิารได้ออกแบบการบรหิารและให้ความส�าคญัต่อการบริการให้คนใช้ชวีติแบบเนบิช้าลง	 

(Slow	 Life)	 เพ่ือให้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง	 อยู่กับธรรมชาติที่สงบเงียบ	 ได้ด่ืมด�่ากับ 

ความสุขที่แท้จริง	 การจัดบรรยากาศทางสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงความสงบ 

นบัว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึง่ท่ีโรงแรมฯ	ได้น�ามาใช้ในการพัฒนาคนและให้บรกิารลกูค้า	 

ทัง้นี	้นอกจากความผ่อนคลายท่ีได้ยงัเป็นการเสรมิพลงัภายในและภายนอกอย่างสมดลุ	
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คุณธรรมกับวิถีธรรมชาติที่ลงตัว

บริบทของการให้บริการซึ่งเป็นงานหลักของโรงแรมฯ	 การสร้างความเข้าใจใน 

ความหลากหลายด้านศาสนา	วัฒนธรรม	และประเพณีเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายต่อการน�าไป 

ปฏิบัติของพนักงาน	 อีกทั้งเสน่ห์ของงานบริการที่	 EVASON	 ค้นพบประการหน่ึง	 คือ	 

จุดแข็งของความเคารพ	ความนอบน้อม	ความเอื้ออาทร	ความจริงใจและความอบอุ่น 

ในภูมิภาคเอเชียเช่นประเทศไทย	 เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถส่งต่อและปฏิบัติต่อ 

ลูกค้าผู้มาเยือนอย่างภาคภูมิใจ	EVASON	ได้วางรากฐานในการให้บริการของพนักงาน 

เพื่อตอบสนอง	ลูกค้า	แขกผู้มาเยือน	(Guest)	ด้วยค่านิยม	ที่พึงปฏิบัติ	7	ประการ	ดังนี้	

 Integrity : 
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความถูกต้อง	 กล่าวคือ	 ยึดหลักศีลธรรม	 

จรรยาบรรณ	 จริยธรรม	 ความซื่อสัตย์	 ความตรงไปตรงมา	 ไม่โกง	 

ไม่เบียดบังผลประโยชน์ของเพื่อนร่วมงาน	ลูกค้าและหุ้นส่วน	

 Caring : 
มุง่หวงัตัง้ใจทีจ่ะให้การดแูลลกูค้าอย่างประทับใจ	ตลอดจนเพือ่นร่วมงาน	 

และชุมชนในพื้นที่โดยรอบ	 และด�าเนินการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

สิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจไว้

 Attitude : 
ปฏิบัติงานโดยใช้พลังขับเคลื่อนท่ีมาจากทัศนคติที่ดีและการท�างาน 

เป็นทีม

 Nature : 
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมอย่างยั่งยืน	 และส่งเสริมค่านิยม 

การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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 Development : 
สนับสนุนการพัฒนาจิตใจของเพื่อนร่วมงาน	 ร่างกายและจิตวิญญาณ 

เพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต

 Ownership : 
สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นส่วนร่วม

ค่านิยมทั้ง	7	ประการดังกล่าว	สื่อให้เห็นถึงแนวทางในการท�าธุรกิจที่ยึดมั่นในคุณธรรม	 

จรยิธรรมอันดงีาม	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความพอเพียงท่ีพยายามใช้ทรพัยากรทางธรรมชาติ 

ให้คุ ้มค่าที่สุด	 ความมีวินัย	 ในการท่ีจะดูแลลูกค้าดุจดังแขกพิเศษที่มาเยี่ยมเยือน	 

ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าธุรกิจ	 ต่อลูกค้าเป็นส�าคัญ	 และการมีจิตอาสาที่จะท�า 

ประโยชน์เพ่ือผูอ่ื้นเพือ่สิง่อืน่ให้ดยีิง่ขึน้ไป	ค่านยิมเหล่านีไ้ด้ถูกแปลงออกมาเป็นกจิกรรม 

ในรปูแบบต่าง	ๆ 	โดยใช้หลกัการของ	Happy	Workplace	มาเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือน 

กิจกรรม	 โดยพยายามสร้างความเข้าใจและให้พนักงานเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่โรงแรม 

ได้ส่งมอบให้	รวมทัง้เป็นความรูท่ี้พนกังานสามารถน�ามาปรบัใช้กบัชีวติประจ�าวันได้ด้วย	
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

 กิจกรรม Use Bicycle in resort 
รณรงค์	 ให้พนักงานใช้จักรยานส�าหรับการท�างานภายในรีสอร์ท	 

เพื่อลดมลภาวะ	ส่งเสริมสุขภาพ	

 กิจกรรม Monthly HAD DAY 
เมนพูเิศษอาหารกลางวนั	ประจ�าแต่ละเดอืน	เมนแูต่ละเดอืนจะไม่ซ�า้กนั	 

ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกจะมาบริการปรุงอาหารและเสิร์ฟเจ้าบ้าน	 

อาหารทุกเมนู	 ทุกม้ือจะไม่ปรุงอาหารด้วยผงชูรส	 เน้นโภชนาการ 

เพื่อสุขภาพของเจ้าบ้าน(พนักงาน)	ตลอดจนมีสลัดบาร์ทุกวัน

 กิจกรรมกีฬาประจ�าแต่ละเดือน 
แบ่งพนักงานออกเป็นบ้านสี่หลัง	 มีการก่อกองทรายประกวดกัน	 

มีการท�ากระทงประกวด	ซึ่งเป็นกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ	ไม่ก่อ 

ให้เกิดมลภาวะ	หรอือนัตรายต่อสิง่แวดล้อม	โดยให้แขกเข้ามามส่ีวนร่วม	 

และให้เป็นผู้ตัดสิน	 โดยมีการจัดเป็น	 Dinner	 หรือ	 Party	 ในธีมงาน 

ลอยกระทง	เช่น	มีร�าไทยให้แขกได้ชม	มีการแต่งชุดไทย

 กิจกรรมแข่งขันกีฬากับชุมชน 
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งฟุตบอลปราณบุรี	 –	 สามร้อยยอดร่วมแข่งขัน 

ฟุตบอลประเพณี	หัวหิน	–	ชะอ�า	ทุกปี	ร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลต่อต้าน 

ยาเสพติด	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ปากน�า้ปราณ	ร่วมเดิน	–	วิง่โอลมิปิก	 

เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

 กิจกรรม Herb Garden 
ปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานเองที่ห้องอาหารเจ้าบ้าน	 เพื่อสุขภาพดี 

ของเจ้าบ้าน
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 โครงการคัดแยกขยะ 
ส่งเสริมด้านการมีระเบียบวินัย	 การรู้จักคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู	่ 

พยายามใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 การฝึกอบรม 
เอวาซอนมห้ีองฝึกอบรมส�าหรบัพนกังาน	ซึง่เป็นการส่งเสรมิและพัฒนา 

ศกัยภาพพนกังานในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านภาษา	ด้านอาชพี	หรอืทกัษะอืน่	ๆ 	 

ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

 Meditation การท�าสมาธิ 
บริการกลุ่มลูกค้าและพนักงาน	 ส�าหรับลูกค้า	 ทางโรงแรมมีโปรแกรม 

ให้เลือกจองได้ตามความต้องการ	 โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเป็นผู้น�า	 

แนวทางนี้ได้มาจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ	 ของพระธรรมมงคลญาณ	 

(หลวงพ่อวิริยังค์	สิรินฺธโร)

 การท�าบุญตักบาตร 
ทุกวันพระใหญ่	 โรงแรมจะส่งเสริมให้พนักงานได้ท�าบุญ	 ซ่ึงก็มี 

การประชาสัมพันธ์ให้แขกท่ีมาพักเข้าร่วมด้วยเช่นกัน	 นอกจากนี้ 

มีการน�าพนักงานท�าบุญตามเทศกาล	 วันมาฆบูชา	 วันวิสาขบูชา	 

วันเข้าพรรษา	 วันออกพรรษา	 การท�าบุญประจ�าปีในวันก่อตั้งโรงแรม	 

ทุกกิจกรรมท่ีจัดให้พนักงาน	 ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้แขกที่สนใจ 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมด้วย	เช่นกัน

 มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่รอบโรงแรม 
มอบอุปกรณ์การศึกษา	 และบริจาคถังขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

ให้กับอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด	 การท�าโป่งอาหารเสริมให้กับ 

ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอื่น 

อีกหลายโครงการ
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กิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่ทีมงานได้ด�าเนินการในการขับเคลื่อนสู่การเป็น 

องค์กรคุณธรรม	 ซึ่งจากการพูดคุยพบว่ามีอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ	 โดยเฉพาะ 

กิจกรรม	“หมิาลายนั	ซงิก้ิงโบวล์	เมดเิตชัน่”	(Himalayan	Singing	bowl	meditation)	 

เป็นศาสตร์แห่งการบ�าบัดจิตใจด้วยคลื่นเสียง	 (Sound	 Therapy)	 เป็นศาสตร ์

การเยยีวยาทีส่ามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย	โดยคลืน่พลงังานทีเ่กดิข้ึนนีจ้ะไปกระตุน้ให้ 

ลมปราณมีพลัง	 โน้มน�าสภาวะจิตให้จิตสงบนิ่ง	 ผ่อนคลาย	 สามารถใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการฝึกสมาธ	ิในการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ส�าหรบัแนวทางนีท้างโรงแรมเอวาซอนได้น�ามา 

จากหลกัสูตรของสปา	โดยส่งพนกังานไปเรียนเมือ่สองปีท่ีผ่านมา	แล้วน�ามาประยกุต์ใช้ 

เพื่อเป็นกิจกรรมบ�าบัดจิต	และสามารถน�าองค์ความรู้นี้มาถ่ายทอดสู่ทีมงานได้
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ผลลัพธ์สะท้อนจากการสร้างคุณธรรมในองค์กร

ในการขบัเคลือ่นงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมทางโรงแรมเอวาซอน	พบว่า	ผลประกอบการ 

ในแต่ละปี	 มีก�าไรเกินที่ตั้งไว้อย่างน่าอัศจรรย์	 เป็น	 Happy	Owner	 นอกจากนี้แล้ว	 

เอวาซอนจะมอีงค์กรกลางระหว่างประเทศ(Maintain	and	Improve	Standard)	มาสุม่ 

ส�ารวจคุณภาพของการบริการ	โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า	ที่ผ่านมาเขาจะแฝงตัว 

มาเป็นแขกปะปนอยูก่บัแขกทีม่าพกั	ทางโรงแรมไม่มทีางรูเ้ลยว่าใครเป็นผูต้รวจ	ดงันัน้	 

ทางเอวาซอนต้องมีการรักษามาตรฐานด้านการบริการให้คงที่ตลอดเวลา	 ส�าหรับ	 

Community/Supplier	ทางเอวาซอนเองมีการประเมินเป็นประจ�าทกุเดอืน	คอืต้องรู้ว่า 

เขาจะมคีวามสขุตรงไหน	อะไรทีท่�าให้เขามคีวามสขุ	เช่น	การออกเชค็ให้ตรงเวลา	การยดึมัน่ 

ในพันธสัญญากับคู่ค้า	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับมาสู่เอวาซอน	

ผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือ	การ	 turnover	ของพนักงานประจ�า	อยู่ใน 

ปริมาณที่ต�่า	 ท�าให้โรงแรมประหยัดงบประมาณในการจัดหาคนใหม่มาท�างาน	 เพราะ 

การรับคนใหม่เข้ามาท�างานในแต่ละคน	 ทางโรงแรมต้องมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 

ในการพฒันาทกัษะด้านต่าง	ๆ 	มากมาย	พนกังานสามารถซมึซบัความรูส้กึถงึความเป็น 

เจ้าของได้	 โดยทางโรงแรมมีการแจ้งยอดถึงต้นทุนและก�าไรสุทธิของผลประกอบการ 

ในแต่ละเดอืน	ได้ขึน้บอร์ดไว้ให้ทุกคนได้ด	ูพนกังานเองท�าให้รูส้กึถงึความเป็นเจ้าของบ้าน 

อย่างแท้จริง	 ในส่วนนี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเอาใจใส่ทั้งพนักงานและแขก 

ผู้มาเยือนอย่างเท่าเทียมกัน
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บริษทั ไอดเีอ็ม (ประเทศไทย) จ�ากดั

ผลิตภัณฑ์ไม้เทียมสังเคราะห์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

องค์กรคุณธรรมแท้ :

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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รู้จักองค์กร ดี ๆ ชื่อ IDM

จากประสบการณ์ท�าให้มีความช�านาญในการท�างานไม้เทียมโดยเฉพาะจากไม้เทียม 

จัดว่าเป็นวัสดุใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก	และจ�าเป็นต้องให้ความรู้ในการติดตั้งที่ถูกต้อง 

กบัผูบ้รโิภค	IDM	คอื	ทางเลอืกท่ีมีผูเ้ชีย่วชาญด้านวสัดไุม้เทยีมในประเทศไทยท�าให้ลกูค้า 

ส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทฯ	จากการริเริ่มก่อตั้งบริษัทมาไม่ถึง	10	ปี	ยอดขาย 

ของบริษัทฯ	มแีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่งและมคีวามโดดเด่นในตลาดอตุสาหกรรม 

ด้านเฟอร์นิเจอร์	รวมถึงการออกแบบและตกแต่งทั้งภายในและภายนอก

คุณพงษ์สิน	เฉิดฉายพันธุ์	ผู้บริหารยุคใหม่ที่ตัดสินใจเริ่มท�าธุรกิจด้านงานไม้สังเคราะห ์

เกรดพรีเมี่ยมตั้งแต่ปี	 2548	 โดยได้จัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทอย่างเป็นทางการ 

ทีบ่รหิารงาน	บนความเข้าใจและเน้นคณุภาพในชือ่	บรษิทั	ไอดเีอม็	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	 

IDM	 (THAILAND)	 CO.,LTD	 ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์	 

เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2557

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ในความเป็นธุรกิจน้องใหม่	 การบริหารจัดการ	 โครงสร้างองค์กร	 และการน�าองค์กรของ 

ผู้บริหารเป็นการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างธุรกิจเหมือนการสร้างครอบครัว	จากความประทับใจ 

ของพนักงานประมาณ	70	คนต่างสัมผัสได้ว่า	ทกุคนมีความรู้สกึร่วมไปในทศิทางเดียวกนัว่า	 

บริษัทของเรา	 คือ	 บ้านท่ีสองอย่างแท้จริง	 พนักงานทุกคนร่วมผลักดันเป้าหมาย 

ขององค์กร	ซึง่สิง่เหล่านีม้าจากความเปลีย่นแปลงจากจดุเลก็	ๆ 	ทีเ่รยีกว่า	ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน	หรือ	IDM	Team

“ ที่นี่ผู้บริหารของเราบริหารแบบให้ใจกับพวกเรามาก	 ๆ	 เหมือน	

ลักษณะลุย	ๆ 	ก็ว่าได้	ซึ่งให้ใจมาเราก็ให้ใจคืนกลับไป	พนักงานของเรา	

จงึมุง่มัน่ท�างานให้บรรลเุป้าหมาย	และพบว่า	ทกุคนมีความสขุเพ่ิมมากข้ึน	

จากการร่วมไม้ร่วมมือกัน	 ปัจจุบันนี้	 เรากล้าที่จะบอกว่าคนของเรา	

ยังไม่มีใครคิดจะลาออก	โดยหนึ่งปีที่ผ่านมาจากข้อมูล	เรายังไม่พบว่า		

คนของเราลาออก	มแีต่คนเข้ามาสมคัรงานเพือ่อยากท�างานกบัเรา ”
[	ภาคย์สมร	เข็มทิศ	:	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	]

จุดเริ่มบัดดี้เกมส์ ของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ  
สู่ความสัมพันธ์ห่วงใยที่เกินคาด

บริษัทฯ	 ใช้ศักยภาพจากผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสบการณ์	 อย่างคุณภาคย์สมร	 

เข็มทิศ	หรือพี่ดาว	ต�าแหน่งผู้จัดการ	ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาแนวทางการสร้าง 

ความสขุในองค์กร	มาวางรากฐานและเชือ่มโยงต่อเนือ่งกบัเครอืข่ายอืน่	ๆ 	ทีเ่ป็นเครอืข่าย 

องค์กรสร้างเสริมสขุภาวะของส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	 

จากการเรียนรู้เครื่องมือสร้างสุขรวมถึงน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง	 พบว่า	 การสร้าง 

ความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเล็ก	 ๆ	 ที่มีความหมายสามารถท�าให้เกิดความรักสามัคคี 

อย่างไม่เคยมมีาก่อน	คอื	การดูแลเทคแคร์ห่วงใยกนัด้วยกจิกรรมทีเ่รยีกว่า	“บัดด้ีเกมส์”	

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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“ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่า	แต่ก่อนพวกเราท�าแต่งาน	ต่างคนต่างอยู่		

หลงัจากได้มโีอกาสเข้าร่วมเครอืข่ายองค์กรสร้างสุขและได้ทมีงานจาก	

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรมาท�ากิจกรรม	Team	Building	ให้กับ	

พนักงานของเราท�าให้พวกเราเห็นคุณค่าและเข้าใจเพื่อนร่วมงานมาก	

ยิ่งข้ึน	 มีกิจกรรมหนึ่งท่ีทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 มันท�าให้พวก	

เรารูส้กึได้ถงึความรกัทีเ่ราแบ่งปันความห่วงใย	ซือ้ขนมมาให้กนั	จรงิ	ๆ 		

กิจกรรมมันจบไปนานแล้ว	 แต่ว่าสายสัมพันธ์และความห่วงใยก็ยังอยู่		

วันนี้	 พวกเรายังมีการทักทายซื้อของฝากเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 มาให้บัดด้ี		

และเพือ่นร่วมงาน	ซึง่ส่ิงเหล่านีไ้ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน	และนอกจากนีก้ม็	ี

กจิกรรมทีท่�าให้พวกเราได้มาร่วมกนัท�าร่วมกนัสร้างและแบ่งปันสูส่งัคม		

ท�าให้รูส้กึว่างานท่ีเราท�ามนัมคีณุค่าและความหมายทัง้ต่อบรษิทัฯ	และ	

กับผู้อื่น	 เช่น	 การน�าวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ยากไร	้	

หรือขาดแคลน	 เป็นต้นว่า	 การปรับปรุงและสร้างบ้านใหม่ให้กับ	

ผู้สูงอายุ	ในพื้นที่ต่างจังหวัด ”
[	ภาคย์สมร	เข็มทิศ	:	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	]

เสียงสะท้อนจากทีมงานที่รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริมความสุขในที่ท�างาน

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู ้ให้เกิดความเข้าใจในนวัตกรรม 

ด้านไม้สงัเคราะห์แก่พนกังานและบคุคลท่ัวไปเนือ่งจากเป็นวสัดใุหม่ทีผ่่านกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 การเตรียมความพร้อมและเข้าใจ 

ในผลิตภัณฑ์นอกจากจะต่อยอดในมุมมองของการขาย	 ยังสามารถสร้างความเข้าใจ 

และการท�างานด้วยทกัษะใหม่ให้กบัผูส้นใจอกีด้วย	มีกจิกรรมทีเ่ป็นทีภ่าคภมูใิจทีเ่กดิขึน้ 

จากภายในและส่งต่อภายนอก	 คือ	 การอบรมให้ความรู้ให้กับช่างที่ท�างานเกี่ยวข้อง 

กับงานไม้เพ่ือตอบแทนสู่สังคม	 ซึ่งกิจกรรมนี้เรียกว่า	“กิจกรรมฝึกอบรมช่างฝีมือ”	

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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กิจกรรมจิตอาสาส่งความสุขซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ  
จากผลิตภัณฑ์วัสดุของบริษัทฯ

“ เรามองว่าองค์ความรูด้้านนี	้เป็นส่ิงใหม่ทีบ่รษิทัฯ	น�าเข้ามา	มนัจะเกดิ	

ประโยชน์อย่างย่ิง	 หากสามารถน�าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งทาง	

ด้านทักษะวิชาชีพ	และวิชาการส�าหรับผู้สนใจ	บริษัทฯ	จึงเปิดโอกาส		

อบรมให้ความรู้ฟรี	แก่ผู้สนใจ	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ	

ของเราเป็นผู้ให้ความรู้	”

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สนใจจากภายนอก

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ผลลพัธ์ของการแบ่งปันความรูสู้ภ่ายนอกท�าให้เกดิความตระหนกัในการใช้วสัดเุหลอืใช้ 

และน�ามาพัฒนาให้เกิดความผูกพันในกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ	เช่น	การน�าวัสดุไปท�า 

กระถางปลูกต้นไม้เพื่อจ�าหน่ายให้กับพนักงาน	 น�าไปปลูกท่ีบ้านเป็นการห่วงใยต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าและมูลค่าในส�านึกของการรีไซเคิลและลดภาวะโลกร้อน 

ได้อีกด้วย	 ในมิติคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับหลักการทางศานา	 พบว่า	 บริษัทได้มีกิจกรรม 

ระดมทุนบริจาค	 การจ�าหน่ายสินค้ามือสอง	 และน�าเงินสนับสนุนที่ได้มอบให้แก่ 

วัดพระบาทน�้าพุ	 เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับเครือข่ายด้านการท�างานจิตอาสาเฝ้าระวัง 

และดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อ	HIV	ที่จังหวัดลพบุรี

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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IDM	 เชื่อว่าสัมพันธภาพเกิดขึ้นได้จากการได้มีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ด้วยเหตุนี ้

จึงมีเรื่องราวของความประทับใจในหลายกิจกรรมที่ท�าจบแล้วแต่ยังฝังอยู่ในความรู้สึก 

ที่ดีของพนักงาน	 โดยมีผู้บริหารเป็นปัจจัยส�าคัญ	 การมุ่งคนและมุ่งงาน	 เป็นธรรมชาติ 

ขององค์กรธุรกิจ	 แต่ทั้งนี้	 การมุ่งสังคมเพื่อดึงศักยภาพของบริษัทและชุมชนเติบโต 

ไปด้วยกัน	 บริษัทจึงขยายผลให้เกิดกิจกรรมและสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 

ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	 และกิจกรรมท่ีโดดเด่นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ครอบครัว	 

IDM	 เปิดโอกาสในการสร้างงานให้กับผู ้สูงอายุ	 คือ	 การรับผู ้สูงอายุเข้าท�างาน	 

และเสริมศักยภาพให้กับชุมชน	 นับเป็นการสร้างงานบนฐานวัฒนธรรมของชุมชน 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย	คือ	ต่อองค์กรและชุมชน	

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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ความส�าเร็จและปัจจัยท่ีท�าให้เกิดความส�าเร็จของ	 IDM	 ที่ค้นพบ	 คือ	 การสร้าง 

ความผูกพันระหว ่างผู ้บริหารกับเพื่อนร ่วมงานท่ีเกิดข้ึนอย่างเป ็นธรรมชาติ	 

มีความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งในตัวบุคคล	 ทักษะของบุคล	 และในหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ	 

การสื่อสารเพื่อก�ากับเป้าหมายขององค์กรให้ส�าเร็จนั้น	 มีความส�าคัญกับการร่วมแรง 

ร่วมใจระหว่างพนักงานทุกคน	 ซึ่งปัจจุบัน	 มีการต่อยอดกิจกรรมของบริษัทฯ	 ให้กับ 

พนักงานได้เรียนรู้เคร่ืองมือในการสร้างสุขภาวะในองค์กรซ่ึงมีความสอดคล้องกับ 

การขับเคลื่อนแนวทางด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ได้อย่างลงตัว	 มีกิจกรรมการส่งเสริมการออมท่ีก�าลังริเร่ิมเพื่อสร้างความตระหนัก 

และวางแผนร่วมกันให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานบนพื้นฐานของความพอเพียง	 

ซึ่งเป็นเป้าหมายในระยะยาวของบริษัทฯ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 IDM	 มีความเชื่อว่า	 

การมีเป้าหมายของการอยู ่ร่วมกันเพื่อสร้างงานให้กับองค์กรอย่างเต็มศักยภาพ	 

คอื	การท�างานอย่างมีจติส�านกึและใส่ใจซึง่กนัและกนัเพือ่สร้างบ้านแห่งคณุธรรมให้เป็น 

บ้านที่น่าอยู่ของทุก	ๆ	คน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

คือ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สุขจากการให้ใจใฝอ่าสา

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร388



กว่าจะเป็น “ไออาร์พีซี” 

บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	เดิมชื่อ	บริษัท	อุตสาหกรรม	ปิโตรเคมีกัลไทย	จ�ากัด	 

(มหาชน)	หรือ	“ทีพีไอ”		ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจ�าหน่ายตั้งแต่	ปี	2525	และได้ขยาย 

สายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นรวมทั้งขยายโรงงาน	และสร้าง 

สาธารณูปโภคพื้นฐานส�าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างครบวงจร	 ต่อมาบริษัทฯ	 

ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน	หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท	 เมื่อปี	 2540	บริษัทฯ	 

จ�าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี	2543	และประสบความส�าเร็จ	ในการ 

ฟื้นฟูกิจการเม่ือปี	 2549	 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทไออาร์พีซี	 และบริษัทในเครือเป็น 

ผูป้ระกอบการปิโตรเคมีอย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกของภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	 

มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยองซ่ึงเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหาร 

จัดการของบริษัทฯ	พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการด�าเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ครบวงจร	เช่น	มีท่าเรือน�้าลึก	คลังน�้ามัน	และ	โรงไฟฟ้า	เป็นต้น
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แนวทางนโยบายในการบริหารองค์กร

ส�าหรับการบริหารของบริษัท	 พัฒนาขึ้นตามหลักการ	Plan-Do-Check-Act	เพื่อให้ 

เกิดการพัฒนาอย่างต ่อเนื่อง	 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานการจัดการสากล	 

ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	

 1.  นโยบายและความเป็นผู้น�า (Policy & Leadership) 
การก�าหนด	 การส่ือสาร	 และการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของฝ่าย

บริหารอย่างชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการบริหาร

งานด้าน	QSSHE	ตลอดจนกล่าวถึงการทบทวนประสิทธิผลการด�าเนิน

งานด้าน	QSSHE	

 2. การวางแผน (Planning) 
การประเมินความเส่ียง	 การเข้าถึงกฎหมาย	 รวมถึงการตรวจประเมิน

ด้าน	QSSHE	ส�าหรับการควบรวมและเข้าถือครองสินทรัพย์และ

โครงการใหม่		ตลอดจนการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับวัฎจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์			

 3. วิศวกรรม การด�าเนินงาน และการบ�ารุงรักษา  
  (Engineering, Operations and Maintenance) 

การบริหารความเสี่ยงด้าน	QSSHE	ในช่วงการออกแบบ	 การก่อสร้าง	

การทดสอบ	 การปฏิบัติงานทั้งที่ด�าเนินงานโดยหน่วยงาน	 หรือ	 ผู้รับ

เหมาและผู้รบัจ้าง	การบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์อย่างเหมาะสม	

รวมถงึการเตรยีม	ความพร้อมและตอบสนองในกรณฉีกุเฉนิ	เพือ่ลดและ

บรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	 ซึ่งรวมถึงด้านการระบายมลภาวะ

ออกจากพื้นที่	การระบายน�้าเสีย	และการจัดการของเสีย	เป็นต้น			
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 4. การติดตามและปรับปรุงประสิทธิผลการด�าเนินงาน  
  (Performance Monitoring and Improvement) 

การตรวจสอบและตรวจประเมินประสิทธิผลการด�า เนินงาน	 

และการแก้ไขและป้องกัน	 เพื่อจัดการสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	 

ตลอดจนการน�าการเรียนรู ้ ท่ีผ ่านมาและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไป 

ขยายผลต่อไป	 รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายและแผนงานการปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง	

 5. ทรัพยากรและโครงสร้างการบริหาร  
  (Resources and Organization) 

การก�าหนดบทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผิดชอบ	ตลอดจนความสามารถ 

ของผู ้ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม	 เพื่อให้การบริหารงาน	 เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	

 6. วัฒนธรรม การสื่อสาร และข้อมูล  
  (Culture, Communications and Information) 

การสร้างการมีส่วนร่วม	 พฤติกรรม	 และวัฒนธรรมด้าน	SSHE	 

อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้กับ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจ	ตลอดจนการจัดการและควบคุมเอกสาร

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 391



เส้นทางความดีมีกระบวนการอย่างไร

ตามกรอบการด�าเนินงานดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมตามกระบวนการ	 

Happy	8	Menu	พร้อมกบัสือ่สารการท�างานผ่าน	HE	News	เป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์ 

ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ 

กจิกรรมต่าง	ๆ 	ขององค์กร	โดยมีการออกแบบกจิกรรมสร้างสขุครอบคลมุทัง้	8	ประการ	 

ซึง่เมือ่พจิารณาตามแนวทางคณุธรรมพืน้ฐานแล้ว	พบว่า	กจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ด�าเนนิการ 

มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการส่งเสริมเสรมิคณุธรรม	พืน้ฐาน	ทัง้ด้าน	พอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	 

จิตอาสา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสาค่อนข้างชัดเจนมาก	 

อย่างเช่น	 กิจกรรมเยี่ยมไข้พนักงาน	 กิจกรรมบริจาคโลหิต/คลังโลหิต	 IRPC	 

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน	 โครงการพัฒนาจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน 

ในชุมชน	 การมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานของพนักงานและชุมชนรอบบริษัท	 

รวมทั้งการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน	 เป็นสถานที่ให้คนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจ 

มาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่คดิค่าบรกิาร	อกีท้ังเป็นสถานท่ีรบัรองส�าหรบัลกูค้าหรอืบคุคล 

ส�าคญัของบริษัท	นอกจากนีไ้ด้จัดต้ังเครอืข่ายความรูด้้านโรคเอดส์และวณัโรคเพือ่ชุมชน	 

ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้ช่วยเหลือ	 ผู้อื่นท่ียากไร้	 รวมทั้งผู ้ด้อยโอกาส	 

และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
บทเรียน 50 กรณี องค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร392



นอกจากการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานแล้วองค์กรแห่งนี้ยังเน้นการปฏิบัติธรรม 

เพื่อขัดเกลาจิตใจพนักงานให้มีความอ่อนโยน	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 มีเมตตากรุณาต่อ 

เพื่อนมนุษย์และสังคมรอบข้าง	 โดยผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 กิจกรรมในวันส�าคัญ 

ทางศาสนา	การจดัทอดกฐนิ	ทอดผ้าป่า	ให้วดัในพ้ืนทีแ่ละวัดทีข่าดแคลนในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	 

การเข้าค่ายธรรมะ	ส่งพนกังานไปปฏิบัตธิรรม	ซึง่จดัเป็นประจ�าทกุปี	โดยมวีตัถุประสงค์ 

เพื่อขัดเกลาจิตใจพนักงานให้มีจิตส�านึกท่ีดีและให้ความส�าคัญกับการท�าความด	ี 

รวมทั้งเพื่อสร้างคุณค่าด้านจิตใจและเชิดชูคุณค่าด้านศาสนา	วัฒนธรรม	และประเพณี 

อันดีงามของสังคม
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ผลลัพธ์การด�าเนินงาน

ผลจากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	โดยผ่านการท�ากิจกรรมในด้านต่าง	ๆ 	ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ที่สะท้อนกลับมาสู่องค์กรหลายด้านด้วยกัน	ดังนี้	

 ประการแรก 
เรื่องความรักและความผูกพันต่อองค์กร	ความร่วมมือร่วมใจ	การค�านึง 

ถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมีมากขึ้น	

 ประการที่สอง 
พนกังานยิม้แย้มแจ่มใส	เป็นมติรกนัมากขึน้	มคีวามสามคัค	ีท�าให้ไม่เกดิ 

ความขัดแย้งในองค์กร	

 ประการที่สาม 
พนักงานมีจิตอาสามากขึ้น	 มีน�้าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเวลาเพื่อน 

ได้รับความเดือดร้อน	และยังรวมตัวกันเป็นกลุ่ม/ชมรมเพื่อท�ากิจกรรม 

ช่วยเหลือสังคมร่วมกัน	โดยการสนับสนุนจากบริษัท	นอกจากจะท�าให้ 

พนักงานในองค์กรมีความสุขท่ีเป็นส่วนบุคคล	 คือ	 การมีจิตส�านึกด	ี 

มีมโนธรรม	 คุณธรรมและเห็นคุณค่าในตนเอง	 ซ่ึงเป็นความสุขจาก 

ภายในตัวบุคคล	 ท�าให้บรรยากาศการท�างานเต็มไปด้วยการช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน	 มีการท�างานเป็นทีมอย่างแท้จริง	 

และจากการช่วยเหลือกันภายในองค์กรแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงสังคม	 

ด้วยการท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 ช่วยเหลืองานชุมชนรอบข้าง	 

รู้จักแบ่งปันมีจิตสาธารณะ	

นอกเหนือจากผลลัพธ์ด้านคุณภาพแล้ว	 ในส่วนด้านปริมาณก็มีเช่นกัน	 ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องการ	 Turn	 over	 ของพนักงานที่มีในอัตราต�่า	 ซึ่งมีผลดีต่อองค์กรในการรักษา 

พนักงานที่มีฝีมือไว้	 สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เริ่มจากการมีคุณธรรมความดี	 ประจ�าใจ	 

ดังนัน้จะเหน็ได้ว่า	การพัฒนาบคุลากรให้สขุจากภายในจากคนหนึง่คน	สามารถต่อยอด 

ไปสู่คนหมู่มากจนกลายเป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
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บทเรียนการด�าเนินงาน

จะเห็นได้ว่า	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ส่งเสริมให้พนักงานท�ากิจกรรม 

มากมาย	 เน้นในเร่ืองของการแบ่งปัน	 การให้คืนแก่สังคมหรือจิตอาสา	 ด�าเนินการ 

ผ่านสมาคม	 หรือชมรมต่าง	 ๆ	 ที่จัดตั้งขึ้นโดยพนักงานของบริษัท	 ในขณะเดียวกัน 

ก็ไม่ละเลยที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นระบบ 

สวัสดิการต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นทางด้านกายภาพ	นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนา 

จิตใจของคนในองค์กรด้วยเช่นกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักธรรมทางศาสนา 

เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการฝึกฝนอบรมพฒันาจิตใจ	เพราะมคีวามเชือ่มัน่ว่าจติทีฝึ่กดแีล้ว 

มีความเข้มแข็งจะมีพลังท�าให้บุคคลนั้นสามารถจัดการชีวิตได้ดี	 เนื่องจากจิตใจ 

ที่ขาดความเข้มแข็ง	 ขาดพลังแห่งความมุ่งมั่น	 ขาดก�าลังใจจะไม่สามารถน�าพาชีวิตไป 

ให้ก้าวไกลได้	 การพัฒนาจิตโดยใช้หลักธรรมะ	 ผ่านการฝึกสมาธิ	 จะช่วยให้จิตใจมีสติ	 

มีความสงบมั่นคง	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน	 พัฒนางานเป็นอย่างมาก 

และส่งผลต่อการพัฒนาสังคมต่อไป
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วิเคราะห์บทเรียนองค์กรคุณธรรม 

เร่ืองราวการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรจากทั้ง	 50	 องค์กร	 ถือว่าเป็น 

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการถอดบทเรียนด�าเนินงานของแต่ละองค์กร	 ซ่ึงสามารถ 

แยกออกเป็นประเด็นที่ส�าคัญได้ดังนี้	

ขนาดขององค์กร 

ในการจัดขนาดขององค์กรนั้น	ผู้เขียนได้ใช้จ�านวนคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรเป็นเกณฑ์ 

การแบ่งขนาดโดยอ้างอิงตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม	 ว่าด้วยเร่ือง	 พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 พ.ศ.2543	 ได้ก�าหนดลักษณะวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม	จ�าแนกตามจ�านวนการจ้างงาน	 (คน)	ก�าหนดให้องค์กรที่มี 

การจ้างคนไม่เกิน	50	คน	จัดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก	องค์กรที่มีการจ้างคนระหว่าง	50	–	200	คน	 

จัดเป็นธุรกิจขนาดกลาง	และองค์กรที่มีการจ้างคนตั้งแต่	200	คนขึ้นไป	จัดเป็นธุรกิจ 

ขนาดใหญ่	 ด้านขนาดขององค์กรที่ได้ถอดบทเรียนครั้งนี้	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ 

ขนาดใหญ่	โดยธุรกิจทีม่ขีนาดใหญ่ท่ีสดุคอื	บรษิทั	เวสเทิร์น	ดจิติอล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	 

ซึ่งมีพนักงานสองหมื่นกว่าคน	 ในจ�านวนนี้มีองค์กรขนาดกลางเพียง	 2	 องค์กรเท่านั้น	 

และไม่พบว่ามีธุรกิจขนาดเล็กในการถอดบทเรียนครั้งนี้	 ขนาดขององค์กรมีส่วนส�าคัญ 

ในการท�ากจิกรรม	เนือ่งจากมีความยากในการออกแบบกจิกรรมให้ครอบคลมุคนทัง้หมด	 

แต่การจะท�ากิจกรรมอะไรกต็ามอาจก่อให้เกดิพลงัหรอืแรงกระเพ่ือมภายในองค์กรได้ดี	 

เพราะด้วยปริมาณของจ�านวนคนที่มีมาก	 ซึ่งอาจจะสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได ้

ดังนี้
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องค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็ก องค์กรขนาดใหญ่

1)	โอกาสและความท้าทาย	:	

•		 ความยืดหยุ่นในด้านการท�างาน 

และกฎระเบียบ

•		 บคุลากรในต�าแหน่งหนึง่	ๆ 	ต้องรบัผิดชอบ 

งานหลายอย่าง	 ท�าให้เกิดการเรียนรู ้

และพัฒนาทักษะที่หลากหลาย

•		 ลักษณะการบริหารงานแบบองค์กร 

แนวราบ	ท�าให้บุคลากรเรียนรู้ได ้

กว้างขวาง	

•	 งบประมาณจ�านวนมากสามารถ 

ออกแบบกิจกรรมได้ค่อนข้างอิสระ

•	 มีโอกาสในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

ที่เป็นคนเก่ง	คนดี	ซึ่งมีแรงจูงใจภายใน 

ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

อยู่แล้ว	ซึ่งถือเป็นปัจจัยน�าเข้า 

ที่ท�าให้การท�ากิจกรรมประสบ 

ความส�าเร็จ	

2)	แนวทาง	:	

•		 สนับสนุนให้บุคลากรมีแรงจูงใจ 

และทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้วยการน�าตนเอง	

•		 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู ้

โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องน�าไปปรับใช ้

กับการท�างานด้วย

•		 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วม 

กิจกรรมด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นและถนัด	 

ไม่กระทบกับเวลางาน	

•	 สนับสนุนให้บุคลากรมีแรงจูงใจ 

และทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้วยการน�าตนเอง

•	 เนื้อหาการเรียนรู้สามารถเน้นทักษะ 

การท�างาน	(Work	skill)	และทักษะ 

การใช้ชีวิต	(Life	skill)	หรือบางประเด็น 

ที่บุคลากรสนใจ	โดยบางส่วนอาจไม่ต้อง 

น�ามาใช้จริงในการท�างานทันที	 

เนื่องจากองค์กรมองการพัฒนาบุคลากร 

ในลักษณะการลงทุนระยะยาว

•	 การลงทุนในหลักสูตรการฝึกอบรม 

ที่มีมาตรฐานและการเชิญวิทยากร 

ที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้	

3)	ข้อจ�ากัด	:	

•		 งบประมาณการพัฒนาบุคลากร 

ค่อนข้างจ�ากัด

•		 การหยุดงานของบุคลากรเพื่อเข้าไป 

รับการฝึกอบรมในชั้นเรียนจะกระทบ 

ต่องาน	

•	 ลักษณะการบริหารงานแบบองค์กร 

แนวดิ่ง	การท�างานอาจไม่คล่องตัว 

มากนัก	มีความเข้มงวดในเรื่อง 

กฎระเบียบขององค์กร	
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ประเภทธุรกิจ 

การเก็บข ้อมูลในการถอดบทเรียนครั้ งนี้ 	 พบว ่ามีองค ์กรที่ เป ็นกรณี ศึกษา 

มีการด�าเนินธุรกิจที่หลากหลาย	ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์	 อุตสาหกรรม 

เครือ่งนุง่ห่ม	อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์	อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	อตุสาหกรรม 

ปิโตรเคมี	 อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค	 อุตสาหกรรมอาหาร	 รวมทั้งอาหารทะเล	 

ส่งออก	และธรุกิจบรกิาร	เช่น	โรงแรมและธนาคาร	หลกัการส่งเสรมิคุณธรรมในองค์กร 

อาจจะไม่ได้มีข้อจ�ากัดในเรื่องประเภทของธุรกิจ	 แต่สิ่งส�าคัญคือนโยบายของผู้บริหาร 

เป็นหัวใจหลักในการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร	 เพราะถ้าผู ้บริหาร 

เห็นความส�าคญัและให้การสนบัสนนุท่ีดีท้ังด้านงบประมาณ	สถานที	่เวลา	และบคุลากร	 

ก็จะก่อให้เกิดการก�าหนดเป็นนโยบายที่มีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน	 รวมทั้ง 

สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 และผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการท�า 

กิจกรรมต่าง	ๆ	กับพนักงานด้วย	ก็จะส่งผลต่อความส�าเร็จได้มากยิ่งขึ้น
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ลักษณะคุณธรรมเด่น 

เม่ือน�าคุณธรรม	 4	 ประการ	 คือ	พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 มาเป็นกรอบ 

ในการวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรกรณีศึกษาทั้ง	 50	 องค์กรนี้	 

พบว่า	 สามารถน�ามาเชื่อมโยงกับคุณธรรมดังกล่าวได้ทั้งหมด	 ขึ้นอยู่กับผู้อธิบายว่า 

จะเชื่อมโยงในมิติใด	หากกล่าวถึง

 คุณธรรมด้านความพอเพียง 

ซึ่งหมายถึง	 ความพอเพียงในการด�าเนินชีวิต	 แบบทางสายกลาง	 มีเหตุผล 

ใช้ความรู ้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ	 มีความพอประมาณ	 พอดี	 

ไม่เบียดเบียนตนเอง	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ไม่ประมาท	สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี	 

รู ้ เท ่าทันการเปลี่ยนแปลง	 จะเห็นได้ว ่าการด�าเนินงานขององค์กร 

ในการส่งเสรมิให้พนกังานมคีณุธรรมข้อนี	้พบว่าองค์กรทีไ่ด้ไปถอดบทเรยีน 

ได้ด�าเนินการอยู่แล้ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าศาสตร์พระราชามาเป็น 

แนวทางในการบริหารและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน	 ซ่ึงได้ 

ด�าเนินการผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ออกแบบขึ้น
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 คุณธรรมด้านวินัย 

ในทีน่ีห้มายถงึ	การยดึมัน่และรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตน	ทัง้วนิยัต่อตนเอง 

ในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า	วินัยต่อองค์กร	สังคม	ปฏิบัติตามจริยธรรม	 

จรรยาบรรณ	 และเคารพต่อกฎหมาย	 พบว ่า	 คุณธรรมด้านวินัย 

เป ็นเรื่องส�าคัญท่ีทุกองค ์กรพยายามส ่งเสริมกันมาอย ่างต ่อเนื่อง	 

เพราะหมายถึง	ความคุ้มค่า	ความก้าวหน้า	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคน 

ในองค์กร	คณุธรรมด้านวนิยัเป็นสิง่จ�าเป็นในการท�าให้คนหมูม่ากอยูร่่วมกนั 

อย่างสันติสุข	 ท�าให้องค์กรในสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ดังเช่น 

ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ปอ.ปยุตโต)	 ได้กล่าวถึงวิธีสร้างวินัยไว้ว่า	 

“การจะให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ยั่งยืนเคยชิน	 ย่อมมาจากจิตใจ 

ที่มีความพึงพอใจ	มีความสุขในการท�าพฤติกรรมนั้น	เมื่อเกิดปัญญาเรียนรู้	 

เกิดความรู้ความเข้าใจมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกระท�านั้น	 

จะเป็นวิธีสร้างวินัยความรับผิดชอบในตนเอง	 เป็นการจัดสรรโอกาส	 

ท�าให้ชีวิตและสังคมมีระเบียบเป็นโอกาสแก่การพัฒนามนุษย์”	

ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม 
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 ด้านสุจริต 

หมายถึง	 ความซื่อตรง	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 ยึดม่ัน	 ยึดหลักในการรักษา 

ความจริง	 ความถูกต้อง	 ความเป็นธรรมทั้งปวง	 นอกจากตนเองจะเป็น 

คนซื่อตรงแล้ว	 ต้องกล้าปฏิเสธการกระท�าท่ีไม่ซื่อตรง	 ไม่ซื่อสัตย์ของ 

บุคคลอื่นที่จะท�าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย	 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสังคม 

ของเราประสบปัญหาเรื่องความไม่สุจริตจนสร้างความเสียหายมากมาย	 

ต้ังแต่ปัญหาขนาดเล็กท่ีเกิดขึ้นระดับบุคคลจนไปถึงปัญหาขนาดใหญ่ 

ระดับประเทศชาต	ิซึง่ล้วนแล้วเกดิจากสาเหตขุองความโลภ	ความไม่ซือ่ตรง	 

องค์กรต่าง	 ๆ	 ได้ให้ความส�าคัญในการต่อด้านการทุจริตคดโกงต่าง	 ๆ	 

แต่ในทางปฏิบัติจริงต้องยอมรับว่าสังคมไทยเรายังขาดความเป็นเอกภาพ 

ในการต่อต้านเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจัง	แต่กน่็าชืน่ชมว่าองค์กรทีไ่ด้ไปถอดบทเรยีน 

ครั้งนี้	 ให้ความส�าคัญในด้านการส่งเสริมความสุจริต	ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรม 

ทีจ่�าเป็นต่อทกุองค์กรและสงัคม	ไม่ว่าจะเป็นความซือ่สตัย์สจุรติในระดบัไหน 

กต็าม	ซึง่องค์กรเหล่านีไ้ด้พยายามปลกูฝังหรอืสอดแทรกอยูใ่นกจิกรรมต่าง	ๆ 	 

เพื่อให้พนักงานได้ประพฤติปฏิบัติ	 เพราะหากพนักงานขาดคุณธรรมข้อนี ้

เมือ่ใด	กจ็ะมคีวามวุ่นวายไม่สงบเกดิขึน้แน่นอน	จะมกีารเอารดัเอาเปรยีบกัน	 

คนก็จะสะสมเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น	 จนก่อให้เกิดปัญหาอื่น	 ๆ	 ตามมาอีก 

มากมาย
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 ด้านจิตอาสา 

หมายถึง	 การเป็นผู ้ที่ ใส ่ใจต่อสังคมสาธารณะ	 และอาสาลงมือท�า 

อย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าท่ีของตนเอง	 ด้วยความรัก	 ความสามัคค	ี 

เพือ่ประโยชน์ของผูอ่ื้น	ของสงัคม	ของประเทศชาต	ิโดยมไิด้หวงัผลตอบแทน	 

ท�าความดีเพื่อความดี	เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม	ท�าอย่างสม�่าเสมอจนเป็น 

นิสัย	 ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ทุกองค์กรมี	 และได้ส่งเสริมกันมาอย่างต่อเนื่อง 

เช่นกัน	โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรภาคธรุกจิทีไ่ด้น�าแนวทางความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมมาใช้ในการส่งเสริมคนในองค์กรให้มีจิตอาสา	 เพื่อการสร้างสังคม 

ที่ดี	 ท�าให้องค์กรสามารถด�าเนินกิจการไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 

สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กร 

มีความมั่นคงเข้มแข็งในการด�าเนินกิจการและได้รับการยอมรับจากสังคม 

ไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในและสังคมภายนอกองค์กร	 อันน�าไปสู่การสร้าง 

ความสขุความพึงพอใจให้เกดิขึน้กบับคุลากรภายในองค์กร	รวมถงึการสร้าง 

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างองค์กรกับสังคมภายนอก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หลายองค์กรได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการรวมกลุ ่มขึ้น 

เพื่อท�ากิจกรรมด้านจิตอาสา	 ท�าให้องค์กรได้แรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 

ในการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 อีกทั้งยังช่วยสร้าง 

ความรักใคร่สามัคคีกันระหว่างบุคลากร	ส่งผลให้การด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	

เม่ือกล่าวโดยภาพรวม	 จะเห็นว่าองค์กรต่าง	 ๆ	 ที่ท�าการถอดบทเรียนครั้งนี้ได้ 

ด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมหลักทั้ง	4	ด้านควบคู่กันไปกับการพัฒนาธุรกิจ	ซึ่งอาจจะ 

มีด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาในบางองค์กร	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและความต้องการ 

ของแต่ละองค์กร	 แต่โดยภาพรวมทุกองค์กรได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคน 

ให้มีคุณธรรม	 รวมทั้งคุณธรรมด้านอ่ืน	 ๆ	 เช่นเรื่องความกตัญญูกตเวที	 เรื่อง 

ความรับผิดชอบ	เรื่องของความมีสติมีสมาธิ	เรื่องของศีลธรรม	เป็นต้น	เป้าหมายหลัก 

คือการสร้างสังคมคุณธรรมในองค์กร
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ปัจจัยความส�าเร็จ 

เม่ือพูดถึงความส�าเร็จของการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	 สิ่งส�าคัญคือ 

ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง	ซึง่สามารถสรปุได้เป็นประเดน็ดงัต่อไปนี้	

 1) ด้านผู้บริหารขององค์กร 

ต ้องมีวิสัยทัศน ์และมีความตั้ ง ใจส ่ ง เสริมให ้พนักงานในองค ์กร 

มีคุณธรรม	 โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการพัฒนาคน	 มีความตั้งใจ 

ที่จะส่งเสริมให้คนในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข	 คือเป็นทั้ง 

คนเก่งและคนดีขององค์กร	 ซึ่งผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนที่ดีทั้งด้าน 

งบประมาณ	สถานที่	เวลา	และบุคลากร	รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัต ิ

อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 

ขององค์กรด้วยเช่นกัน	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรัก	ความศรัทธา	ความเชื่อมั่น 

ในตัวผู ้น�าซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ประสบความส�าเร็จได้เร็วขึ้น	
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 2) คณะท�างานมีความเข้มแข็ง 

มีโครงสร้างการท�างานและมีบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน	 โดยอาจจะ 

มกีารแบ่งหน้าทีก่นัในแต่หมวดกจิกรรม	ซึง่ทีมงานต้องเป็นผูท้ีม่ใีจรกัในงาน 

และสนใจเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสรมิคณุธรรมในองค์กร	ต้องมกีารท�างาน 

เป็นทีม	 พยายามค้นหานวัตกรรมและวิธีการใหม่	 ๆ	 เพื่อเป็นเคร่ืองมือ 

ในการพัฒนาคน	 รวมทั้งก่อให้เกิดความท้าทายสร้างความน่าสนใจ 

ในการท�ากิจกรรม	

 3) การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

เป็นปัจจัยของความส�าเร็จที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	การจะท�ากิจกรรมใด	ๆ	 

ก็ตามหากขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน	กิจกรรมนั้น	ๆ	ก็ยากที่จะส�าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค ์	 ในการสร ้างการมีส ่วนร ่วมนั้นก็มีหลายวิธีการ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 เช่น	 การยกย่องชมเชย	 หรือการสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้คนได้ตระหนักเห็นความส�าคัญต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง	 มีบุคคล 

ต้นแบบในด้านการท�าความดี	 ซึ่งผู้น�าหรือผู้บริหารขององค์กรมีส่วนส�าคัญ 

เป็นอย่างย่ิงที่จะเป็นโมเดลให้คนในองค์กรยึดเป็นแบบอย่างท่ีส�าคัญ	 

การส ่งเสริมคุณธรรมในองค ์กรมีหลายหลายกิจกรรมที่ ไม ่ต ้องใช ้ 

งบประมาณใด	 ๆ	 ดังตัวอย่างในเล่มนี้	 ที่ใช้การชื่นชมกัน	 ยกย่องให้คนดี 

มีที่ยืน	ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรให้น่าอยู่ได้
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 4) ช่องทางในการสื่อสาร 

องค์กรต้องมีช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงานอย่างทั่วถึง	 

รวดเร็ว	และครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสังคมออนไลน์	 

ทางบอร์ดประชาสมัพนัธ์	หรอืเสยีงตามสาย	กระบวนการนีก่้อให้เกดิการรบัรู้ 

ความเป็นไปขององค์กรร่วมกัน	

 5) เป็นระบบ 

ท�าพร้อมกันทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	 ผสมผสานกับกระบวนการ 

ท�างานปกติขององค์กรเป็นระบบท่ีง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัต ิ

ของพนักงานในองค์กร	 เพราะพฤติกรรมด้านบวกหรือพฤติกรรม 

ด้านคุณธรรมควรจะต้องด�ารงอยู ่ในวิถีชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับ	 

แม้แต่ในการท�างานปกติประจ�าวันด้วยเช่นกัน	 ทั้งนี้	 องค์กรควรมีระบบ 

มาสนับสนุนให้เกิดการเอื้อต่อการท�าความดีทุกรูปแบบ
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การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความส�าคัญกับองค์กร 

ในระยะยาว	 เพราะเชื่อว่าหากพนักงานมีคุณธรรมประจ�าใจในการด�าเนินชีวิต	 

เขาก็จะมจิีตใจทีด่งีามไปด้วย	ซึง่อาจจะแสดงออกมาในลกัษณะของการเอือ้เฟ้ือ	เผือ่แผ่	 

การเสยีสละ	การมจีติอาสา	การแบ่งปัน	ความซือ่สตัย์สจุรติ	ความจรงิใจ	เมือ่บรรยากาศ 

แบบนี้เกิดขึ้นในองค์กร	ก็จะส่งผลให้คนในองค์กรมีความสุข	มีความรัก	มีความห่วงใย 

คอยช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน	 รวมไปถึงการด�าเนินชีวิตในครอบครัวก็มีความรัก 

ความอบอุ่น	ซึ่งจะน�าไปสู่การให้บริการต่อลูกค้า	คู่ค้า	ประชาชนที่รับบริการให้เกิดเป็น 

ความไว้เนือ้เชือ่ใจ	(Trust)	เพือ่จะเป็นก้าวส�าคญัท่ีจะน�าไปสูก่ารเป็นสงัคมคณุธรรมต่อไป
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มหาวิทยาลัยมหิดล.

พรทพิย์	จติรภกัดี	และคณะ(2561)	นวัตกรรมน�าสุขยคุดจิติอล.	บริษทั	ไซเบอร์พริน้ท์กรุป๊	จ�ากดั	 
โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 สมาคม 
บรรจุภัณฑ์ไทย.

พิมพร	ศิริวรรณ	(2560)	ผึ้งน้อยเบเกอรี่:สร้างสุขในองค์กร	เอาจริงเรื่องวินัยการเงิน	[ออนไลน์]. 
เข้าถึงได้จาก:	 http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641934	 
[10	พฤศจิกายน	2561].

วิวัฒน์	 เศรษฐช่วย(2559)	 ชีวิตความส�าเร็จของผู้บุกเบิกเบเกอร่ี“ผึ้งน้อย”.	 [ออนไลน์].เข้าถึง 
ได้จาก:	 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	จ�ากัด	โครงการพัฒนาและส่งเสริม 
การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุภทัรา	บวัเพิม่	(2560)	สรรสาระองค์กรสขุภาวะ	แนวคดิและกรณตีวัอย่าง:	องค์กรผ่อนคลายด	ี 
(Happy	Relax)	พิมพ์ครั้งที่	2	บริษัท	พี.เอ.ลีฟวิ่ง	จ�ากัด	โครงการพัฒนาและส่งเสริม 
การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยมหิดล.

ยงจริาย	ุอปุเสน	(2561)	คูม่อืส่งเสรมิองค์กรคุณธรรม	:	เอกสารประการบรรยาย	โดยศูนย์คณุธรรม	 
(องค์การมหาชน)
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เกษดา	 ศิริขันธ์.	 หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล.	 บริษัทไทยซัมมิท	 ฮาร์เนส	 จ�ากัด(มหาชน).	 

8	สิงหาคม	2561.	สัมภาษณ์.
จรูญ	ศิริสรณ์.	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบุคคล.	บริษัท	ริกิการ์เม้นส์	จ�ากัด.	12	ตุลาคม	2561. 

สัมภาษณ์.
พิเชษฐ	สิริวาส	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล.	บริษัท	แม่น�้าสแตนเลสไวร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 

5	กันยายน	2561.สัมภาษณ์.
ไพรัช	จันทสุวรรณโณ.	เจ้าหน้าที่อาวุโส.	บริษัทไอ	อาร์	พี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)	8	สิงหาคม	2561.	 

สัมภาษณ์.
รัตนา	ปาละพงศ์	บริษัท	ผึ้งน้อยเบเกอรี่	จ�ากัด	26	พฤศจิกายน	2561.	สัมภาษณ์
สุภาพร	 แดงสา.	 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยฯ	 ระดับวิชาชีพ.	 บริษัท	 ริกิการ์เม้นส์	 จ�ากัด.	 

12	ตุลาคม	2561.สัมภาษณ์.
สุณิสา	รองรัตน์.	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการมนุษย์	บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว	จ�ากัด	14	กันยายน	 

2561.สัมภาษณ์.
วันชัย	 สุวรรณมณี.	 ผู้จัดการแผนกองค์การสัมพันธ์.บริษัท	 สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง	 

จ�ากัด	(มหาชน)	.	28	ตุลาคม	2561.	สัมภาษณ์.
วิภาภรณ์	 เกียรติอ�านวย	 ดร.	 รองกรรมการผู้จัดการ.	 บริษัท	 เจ.เอช.อุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 

21	กันยายน	2561.สัมภาษณ์
อัสนียา	สุวรรศิริกุล	ดร.	บริษัท	สมบูรณ์	กรุ๊ป	จ�ากัด.	7	พฤศจิกายน	2561.	สัมภาษณ์
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คณะผู้จัดท�า

1.	 นายยงจิรายุ	อุปเสน	 ผู้จัดการส�านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่าย

	 	 ทางสังคม	ศูนย์คุณธรรม

2.	 นางสาวสุขุมาล	มลิวัลย	์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่าย

	 	 ทางสังคม	ศูนย์คุณธรรม

3.	 นางสาวพัลลภา	ฉัตรทอง	 นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม	ศูนย์คุณธรรม

4.	 นางสาวจุไลลักษณ์	เหมศิร	ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ	มูลนิธิหัวใจอาสา

5.	 นางสาวเพชรมณี	พุทธรักษ	์ เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ	มูลนิธิหัวใจอาสา

6.	 นางสาวรวิวรรณ	ธรรมมะ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ	มูลนิธิหัวใจอาสา

7.	 นายสุเทพ	ทองจีน	 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ	มูลนิธิหัวใจอาสา

8.	 นายสิทธิพร	กล้าแข็ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ	มูลนิธิหัวใจอาสา




