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คำ�นิยม

	 ในการดำาเนินโครงการ	“	มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่ม

คุณภาพชีวิตที่ดีสำาหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก	(Happy	Workplace	On	Logistics)	”	

โดยการสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	 น้ัน				

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย	ได้พยายามที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่มุ่งเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำางานในองค์กรด้านโลจิสติกส์ให้มีสุขภาวะที่ดี	 	มีความ

สามารถในการปฏิบัติงาน	และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันด้วยความ

สุข	8	ประการ	(Happy	8)	 เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุขในสถานการณ์โลกที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ให้องค์กรสามารถอยู่รอด	และเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

	 อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์น้ัน	จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างยิ่งเมื่อ

เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)		เนื่องจากประเทศไทยนั้นจะกลายเป็น

ศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน	ทั้งการขนส่งสินค้า	และบริการ	ดังน้ัน	

บุคลากรขององค์กร	หรือหน่วยงานต่าง	ๆ	ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร	จนถึงผู้ปฏิบัติงาน	จึงมี

ความจำาเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว	และพัฒนาองค์กร	ให้สอดคล้องกับทิศทาง	และ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ	ทั้งเร่ืองของการพัฒนาองค์กร	

การพัฒนาบุคลากร	รวมทั้งการให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรอีกด้วย	

ในการน้ี	สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย	จึงได้จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของการสร้างเสริม

องค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำาหรับบุคลากรโลจิสติกส์ในรูปแบบขององค์กร

ต้นแบบ	โดยร่วมมือกับองค์กรต่างในการจัดตั้งเครือข่าย	จัดกิจกรรมจัดการความรู้	

ตลอดจนนำาประสบการณ์มาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
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 หนังสือเล่มนี้	เป็นการสรุปภาพรวมจากการถอดบทเรียนขององค์กรต่าง	ๆ	ที่

ร่วมเป็นเครือข่ายกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยในการนำาความรู้เกี่ยวกับความสุข	8	ประการ	

(Happy	8)	ไปสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข	และต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร	

และพนักงานของทุกองค์กรต้นแบบ	และทุกองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ร่วมกันแบ่งปัน

ประสบการณ์	จุดประกายความคิด	และต้ังใจที่จะผลักดันสิ่งดีดีเหล่าน้ีให้เกิดขึ้น									

ในองค์กรของท่าน	ที่สำาคัญคือเป็นแรงบันดาลใจให้สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยมุ่งมั่นที่จะนำา

สิ่งต่าง	ๆ	ที่ได้รับเหล่าน้ี	ไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนร่วมอาชีพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ได้นำาไปดำาเนินการ	อันจะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติงาน	องค์กร	และประเทศชาติต่อไป

	 	 	 	 	 		(นายเกริกกล้า				สนธิมาศ)

	 	 	 	 	 ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
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คำ�นำ�

  ความสุขภายในองค์กรคืออะไร?

	 	 สำาคัญกับองค์กรอย่างไร?

	 	 และทำาอย่างไรเราจึงจะได้มาซึ่งความสุขภายในองค์กร?

	 เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า	“ความสุข”	คือสิ่งที่เราทุกคนแสวงหา	หลายคน

มุ่งแสวงหาความสุขด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป	แต่คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าหน่ึงในความ

สุขที่ทุกคนต้องการ	คือความสุขจากการทำางาน	เพราะในทุกๆ	วันเราใช้เวลากับการ

ทำางานเสียเป็นส่วนใหญ่	ดังนั้นการได้ทำางานที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราได้นั้น

จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่ง

	 แต่ด้วยการทำางานในยุคปัจจุบันที่พลวัตรไม่เคยหยุดน่ิง	ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่

บนความเร่งรีบของธุรกิจ	ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อความสุขในการทำางาน	สิ่งต่างๆ	เหล่า

น้ีได้กลายมาเป็นโจทย์สำาคัญขององค์กรต่างๆ	ว่าทำาอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความสุข

ให้กับบุคลากรของตนได้	ความสุขน้ันได้กลายเป็นปัจจัยสำาคัญในการทำาธุรกิจ	เพราะใน

ปัจจุบันธุรกิจไม่ได้แข่งขันด้วยศักยภาพและความสามารถของคนแต่เพียงอย่างเดียว	แต่

คือการทำาอย่างไรจึงจะสามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ	ให้ทำางานอยู่กับองค์กรใน

ระยะยาว	เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต
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	 หนังสือ	 “คู่มือทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ในกลุ่มอุตสาหกรรม											

ด้านโลจิสติกส์”	 เล่มน้ี	 เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายของ															

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย	ที่เช่ือมั่นและให้ความสำาคัญกับการสร้างความสุขภายในองค์กร	

ผ่านการรวบรวมองค์ความรู้จากองค์กรต้นแบบของสมาพันธ์โลจิสติกส์ในการสร้าง		

ความสุขภายในองค์กร	เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบในธุรกิจ	หรือบุคคลที่สนใจการ

สร้างความสุขในองค์กร	สามารถนำาไปศึกษาและปรับใช้ภายในการสร้างความสมดุล			

ระหว่างการใช้ชีวิตและการทำางานได้

	 ด้วยความที่ทุกธุรกิจมีบริบทที่แตกต่างกัน	แต่ทุกองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

คือการสร้างความสุขภายในองค์กร	เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน	หนังสือเล่มนี้จะ

เป็นเหมือนแนวทางให้กับผู้ที่สนใจการสร้างความสุขภายในองค์กร	ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร	

และองค์กรอื่นที่ประสบความสำาเร็จในการสร้างความสุขภายในองค์กร	มีกระบวนการ

สร้างความสุขอย่างไรบ้าง	หนังสือ	“คู่มือทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ในกลุ่มอุตสาห

กรรมด้านโลจิสติกส์”	เล่มนี้มีคำาตอบให้กับท่านแล้ว

	 คณะผู้จัดทำา	“คู่มือทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์”

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
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ส�รบัญ
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#		 บริษัท	127	จำากัด	

ค		 บริษัท	คอนเซ็นเตอร์	จำากัด

	 บริษัท	เค.	แอร์แอนด์ซี	เฟรทเซอร์วิส	จำากัด

จ		 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	จิรเจริญ	

	 บริษัท	จี	ที	แอล	(ประเทศไทย)	จำากัด	

ซ		 บริษัท	ซี.ดับบลิว.ดี	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	

	 บริษัท	ซูมิโทรนิคส์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	

	 บริษัท	เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง	กรุ๊ป	จำากัด	

ด		 บริษัท	ไดมอนด์	ฟู้ด	โปรดักท์	จำากัด	

ท		 บริษัท	ทีวี	ไดเร็ค	จำากัด	(มหาชน)	

บ		 บริษัท	บลูโอเชี่ยนอินเตอร์เทรด	จำากัด	

	 โรงพยาบาลสัตว์บางนา	

พ		 บริษัท	พรอมพท์	โพรวายด์	จำากัด	

ม		 บริษัท	มิตซุย-โซโค	(ประเทศไทย)	จำากัด	

	 บริษัท	มิทส์	โลจิสติคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	

	 บริษัท	เมดิเตอร์เรเนียน	ชิปปิ้ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	

	 บริษัท	เมอิโก	ทรานส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	
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ว		 บริษัท	วิค	แอนด์	ฮุคลันด์	จำากัด	(มหาชน)	

	 บริษัท	วี	จี	ไอ	โกลบอล	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	

	 บริษัท	วี	แอนด์	พี	เอ็กซแพนด์	เมททัล	จำากัด

	 บริษัท	เวริทรานส์	โกลบอล	โลจิสติกส์	จำากัด

ส		 บริษัท	สมุทรสาคร	เอส.ดี.โอ	(49)	จำากัด

อ		 บริษัท	อีเกิลส์	แอร์	แอนด์	ซี	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 บริษัท	อีเทอร์นิตี้	แกรนด์	โลจิสติกส์	จำากัด	(มหาชน)

	 บริษัท	เอช	วี	พลาส	จำากัด	

	 บริษัท	เอเวอร์กรีน	คอนเทนเนอร์	เทอร์มินัล	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 บริษัท	เอส.เอ็น.พี.	ชิปปิ้ง	กรุ๊ป	จำากัด

	 บริษัท	เอ็ม	พลัส	อาร์	ฟอร์เวิร์ดดิ้ง	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 บริษัท	แอลเอฟ	โลจิสติกส์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 บริษัท	ไอดีล	คอนโซลิเดเตอร์	จำากัด

บทสรุปการสร้างสุข
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บริษัท 127 จำ�กัด
(ONE TWO SEVEN CO., LTD.)

“เชื่อมั่นและยอมรับ สู่คว�มสุขในก�รทำ�ง�น”

ความสำาคัญกับเร่ืองจิตใจของคน	ที่ต้องการการสนับสนุนในการทำางานรวมถึงได้รับการ

ยอมรับในองค์กร	ถ้าองค์กรใดองค์กรหน่ึงสามารถสร้างคุณค่าในงานให้กับพนักงานได้	

พนักงานก็จะเกิดความภาคภูมิใจในการทำางานและทำางานได้อย่างมีความสุข	สำาหรับ

องค์กรแห่งน้ี	ทั้งผู้บริหารและหัวหน้างานต่างให้การยอมรับและเช่ือในคุณค่าของ

พนักงาน	จึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ทำางานอย่างเต็มความสามารถของตน	สิ่ง

เหล่าน้ีได้สะท้อนและกลายเป็นความสุขในการทำางานในท้ายที่สุด	 องค์กรแห่งน้ีคือ	

บริษัท	127	จำากัด	บริษัทผู้ให้บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์ 

	 บริษัท	127	จำากัด	เป็นบริษัทหน่ึงในกลุ่มบริษัท	เอ็น	เอช	โลจิสติคส์	จำากัด		

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.	2532	โดยเน้นการให้บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์	และตรวจปล่อยตู้	

การดูแลทำาความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์	ทั้งนี้บริษัท	127	จำากัด	ยังมีรถหัวลากให้บริการ

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว	และเพิ่มมูลค่าในการบริการด้านการขนส่ง	แบบครบวงจร	

ตามนโยบายของบริษัท	พร้อมรถหัวลาก	กว่า	50	 คันที่พร้อมให้บริการรับ-ส่งตู้

คอนเทนเนอร์ของสายการเดินเรือต่างๆ	รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการฝาก

ตู้สินค้าเป็นการชั่วคราวในบริเวณลานของบริษัท	127	จำากัด

 สำาหรับการทำางานในองค์กรใด

องค์กรหน่ึงน้ัน	การให้ความสำาคัญทั้งในเร่ือง

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนับได้ว่าเป็น

สิ่งสำาคัญ	โดยเฉพาะในเร่ืองปัจจัยภายในที่ให้
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	 เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึก

อยากร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว	นอก

เหนือจากการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

แล้ว	ความสุขของพนักงานก็นับได้ว่าเป็น

ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการทำางานเช่น

เดียวกัน	ดังน้ันบริษัท	127	จึงได้เร่ิมให้

ความสำาคัญในเ ร่ืองความสุขภายใน

องค์กร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัด

สวัสดิการต่างๆ	ที่สามารถตอบโจทย์ของ

พนักงานได้	 ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการ

ศึกษาแก่บุตรของพนักงาน	 โดยมุ่งหวัง

ช่วยเหลือในส่วนค่าเทอมของบุตรหลาน

พนักงานที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล

จนถึงระดับปริญญาตรี	การจัดให้มีการ

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี	การจัดให้

มีอาหารกลางวันหรือค่าอาหารกลางวันให้

แก่พนักงาน	เพื่อช่วยเหลือในเรื่องค่าครอง

ชีพของพนักงาน	นอกจากน้ีบริษัทฯ	ก็ยัง

จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ	ตามที่กฎหมาย

กำาหนดไว้	เช่น	การจัดชุดยูนิฟอร์มให้กับ

พนักงาน	หรือการจัดตั้งกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพ	 เพื่อให้เป็นหลักประกันทางการ

เงินเม่ือพนักงานต้องออกจากการทำางาน

ให้กับองค์กร
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	 นอกเหนือจากในเรื่องของการจัดสวัสดิการต่างๆ	ให้กับพนักงานแล้วนั้น	การ

จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนก็นับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าจ้างค่า

ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับการทำางานของพนักงาน	ซึ่งไม่เพียงแต่ค่าตอบแทน

รายเดือนเท่าน้ัน	แต่บริษัทฯ	ยังได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินพิเศษประจำาปี	

(Bonus)	เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจในการทำางานของพนักงาน	ที่ร่วมแรงร่วมใจมา

ตลอดทั้งปีอีกด้วย

ร่วมกันเพื่อความเป็นศิริมงคลแล้วน้ัน	ยังมีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อให้

พนักงานทุกคนได้พูดคุยปรึกษาหารือปัญหาในเรื่องต่างๆ	ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

	 ในเร่ืองความสัมพันธ์ภายในองค์กรของบริษัท	127	 น้ัน	นับได้ว่าเป็นไปใน

ทิศทางที่ดี	ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดบรรยากาศในการทำางานที่ดี	มาจากผู้บริหารที่เข้าใจ

พนักงาน	ให้การยอมรับและความเช่ือมั่นในตัวพนักงาน	เปิดโอกาสโดยการมอบหมาย

งานที่ท้าทาย	ซึ่งมีส่วนสำาคัญที่ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำางาน	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้

ส่งผลในทางบวก	ทำาให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำางาน	พนักงานทุกคนต่างร่วม

แรงร่วมใจกันในการทำางาน	สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเร่ือง	มีความเป็นห่วงเป็นใย

ซึ่งกันและกัน	และเกิดกำาลังใจในการทำางานในท้ายที่สุด

	 ทั้งน้ีเพื่อให้โครงการต่างๆ	ที่มุ่งเน้นสร้างความสุขภายในองค์กรดำาเนินไปใน

ทิศทางที่ถูกต้องและสามารถวัดผลได้	ทางคณะทำางานฯ	จะมีการสอบถามความสุขของ

พนักงานโดยการพูดคุยและสอบถามอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้สามารถทราบถึงผลการ

ดำาเนินโครงการต่างๆ	รวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทราบถึงความต้องการของ

พนักงาน	นอกจากน้ี	คณะทำางานฯ	ยังใช้วิธีการสังเกตการทำางานของพนักงาน	หรือ

กิจกรรมพนักงานต่างๆ	ก็เป็นอีกหน่ึงกลไก

หน่ึงในการขับเคลื่อนความสุขของพนักงาน	

โดยจัดข้ึนเพื่อให้พนักงานได้ร่วมสนุก	 เกิด

ความรู้สึกผ่อนคลายจากการทำางาน	เช่น	การ

จัดให้มีกิจกรรมทำาบุญครบรอบวันเกิดของบ

ริษัทฯ	โดยนอกจากจะให้พนักงานได้ทำาบุญ
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สอบถามจากทางหัวหน้างานของพนักงาน	ว่าพนักงานมีความต้ังใจและมีความสุขใน

การทำางานหรือไม่	รวมไปถึงติดตามอัตราการลาออกของพนักงาน	ซึ่งหลังจากการให้

ความสำาคัญเรื่องของความสุขของพนักงาน	ทำาให้ในปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีอัตราการลาออก

ของพนักงานที่น้อยมาก	ซึ่งสิ่งต่างๆ	 เหล่าน้ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสุขของ

พนักงานได้เป็นอย่างดี
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CONCENTER CO.,LTD
บริษัท คอนเซ็นเตอร์ จำ�กัด
(CONCENTER CO.,LTD.)

“คอนเซ็นเตอร์เพิ่มสุข”
	 เมื่อพูดถึงนโยบายในการดูแลพนักงาน	ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	

นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงาน	ถ้าองค์กรสามารถ

กำาหนดแนวทางในการดูแลพนักงานหรือมีสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ

พนักงานได้	ก็จะสามารถช่วยเหลือเร่ืองการดำารงชีวิตของพนักงานและสร้างความพึง

พอใจในการทำางานได้เป็นอย่างดี	สำาหรับองค์กรแห่งน้ีมีการวิเคราะห์ความต้องการของ

พนักงาน	 เพ่ือกำาหนดแนวทางการดูแลพนักงานได้อย่างเหมาะสมผ่านโครงการและ

สวัสดิการรูปแบบต่างๆ	องค์กรแห่งนี้คือ	บริษัท	คอนเซ็นเตอร์	จำากัด	บริษัทผู้ให้บริการ

ด้านการขนส่ง

	 ด้วยโลกธุรกิจที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	ทำาให้ทุกองค์กรต้องเตรียม

บุคลากรให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต	ไม่เพียงแต่พัฒนาในเร่ือง

ศักยภาพของคนเท่าน้ัน	แต่คอนเซ็นเตอร์ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรให้กลายเป็น

องค์กรแห่งความสุข	โดยมุ่งให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตในการทำางาน	บริษัทฯ	จึงได้มี

การจัดกิจกรรมและมีสวัสดิการต่างๆ	เพิ่มเติมอยู่เสมอ	หน่ึงในน้ันคือการจัดโครงการ	

Happy	Workplace	“คอนเซ็นเตอร์	เพิ่มสุข”

	 บริษัท	 คอนเซ็นเตอร์	 จำากัด	

(Concenter	Co.,Ltd.)	ผู้ดำาเนินธุรกิจขนส่ง

ตู้บรรจุสินค้า	 โดยมีสำานักงานต้ังอยู่ที่ถนน	

บางนา-ตราด	กรุงเทพมหานคร	ให้บริการ

ลานวางและฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์	รวมทั้ง

เป็นผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อีกด้วย
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	 สำาหรับคอนเซ็นเตอร์แล้ว	การสร้าง

ความสุขภายในองค์กรจะถูกขับเคลื่อนผ่าน

นโยบายการดูแลพนักงานในรูปแบบต่างๆ	

ด้วยมุ่งหวังเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ	 มี

กำาลังใจและมีความสุขในการทำางาน	โดยจะมี

การประเมินถึงความต้องการของพนักงาน	

หรือรับฟังข้อมูลของพนักงานที่ประสบปัญหา

ที่องค์กรสามารถดำาเนินการได้ตามความ

เหมาะสม	ดูถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไข

ปรับปรุงเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร	 จนเกิดเป็น

โครงการ	“คอนเซ็นเตอร์	 เพิ่มสุข”	ซึ่งเป็น

โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต

ของพนักงาน	และช่วยเหลือเร่ืองการดำาเนิน

ชีวิตประจำาวันของพนักงาน	 ไม่ว่าจะเป็น

โครงการที่อยู่ในรูปของตัวเงิน	เช่น	โครงการ

เงินกู้ ,	 โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือใน

โอกาสต่างๆ	เช่น	เงินช่วยเหลืองานบวช	เงิน

ช่วยเหลืองานแต่ง	 เงินช่วยกรณีบิดามารดา

เสียชีวิต	 เ งินค่าคลอดบุตรของพนักงาน	

เป็นต้น

	 นอกเหนือจากโครงการต่างๆ	ที่มุ่ง

เน้นช่วยเหลือพนักงานในรูปของตัวเงินแล้ว	

คอนเซ็นเตอร์ยังได้มีการจัดสวัสดิการต่างๆ	

เพื่อช่วยเหลือพนักงาน	เช่น	โครงการทำางาน

เสาร์เว้นเสาร์	 เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพัก

ผ่อนกับครอบครัวมากข้ึน	(บริษัทฯ	ในธุรกิจ

ขนส่งส่วนใหญ่ทำางาน	6	วัน	/	สัปดาห์)	หรือ
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โครงการหักเงินสะสม	2%	นอกเหนือจากกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เพื่อกระตุ้นนิสัยรักการ

ออมและเป็นหลักประกันในอนาคตของพนักงาน

	 ไม่เพียงแต่ให้ความสำาคัญกับโครงการและสวัสดิการต่างๆ	เท่านั้น	แต่คอน

เซ็นเตอร์ยังมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน	ด้วยการจัดสร้างห้องที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	

โดยปรับปรุงจากห้องเก็บของของบริษัทฯ	ให้กลายห้องเอนกประสงค์สำาหรับทำากิจกรรม	

เป็นห้องพักผ่อน	ดื่มกาแฟ	 รับประทานอาหารหรือฟังเพลง	 โดยที่พนักงานทุกแผนก

สามารถใช้ประโยชน์จากห้องนี้ได้	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้มีการจัดซื้อผลไม้หรือขนมทานเล่นไว้

ให้บริการพนักงานทุกอาทิตย์อีกด้วย

	 อีกหน่ึงช่องทางที่บริษัทฯ	ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการดูแลพนักงานก็คือ	

การสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก	(Exit	Interview)	เพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลในการลาออก

ของพนักงาน	ถ้าการลาออกเกิดจากปัญหาการทำางานหรือหัวข้อในปัจจัยใดที่ส่งผลให้

พนักงานลาออก	ทางฝ่ายบุคคลก็จะหาแนวทางแก้ไขและเสนอแต่ผู้บริหารเพื่อทำาแก้ไข

ต่อไป

	 จากโครงการต่างๆ	ที่คอนเซ็นเตอร์ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น	ปัจจุบันพบว่า

อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำา	พนักงานส่วนใหญ่มีอายุงานสูง	มีความ

กระตือรือร้นในการทำางาน	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	แสดงให้เห็นว่าพนักงานเกิดความ

ผูกพันกับองค์กร	ทั้งหมดน้ีสะท้อนให้เห็นถึงผลจากการสร้างบรรยากาศแห่งความสุข

ภายในองค์กรแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
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บริษัท เค. แอร์แอนด์ซี เฟรทเซอร์วิส จำ�กัด 
(K. AIR & SEA FREIGHT SERVICES CO., LTD)

“สร้�งสุขอย่�งสมดุล คน – ง�น – ครอบครัว”

เกิดความสุขในแนวทางเดียวกันได้	สำาหรับองค์กรแห่งน้ี	ความสุขไม่ใช่เป็นเพียงแค่มุม

มองในระดับบุคคลเท่าน้ัน	แต่ความสุขควรจะครอบคลุมถึงการทำางานและความสุขใน

การใช้ชีวิตส่วนตัวด้วย	องค์กรแห่งน้ีจึงมุ่งสร้างสมดุลแห่งความสุข	กล่าวคือความสุขใน

ระดับบุคคล	ความสุขจากการทำางาน	และความสุขในครอบครัวของพนักงาน	องค์กร

แห่งน้ีคือ	บริษัท	เค.	แอร์แอนด์ซี		เฟรทเซอร์วิส	จำากัด	บริษัทผู้ให้บริการรถขนส่งและ

กระจายสินค้า	

	 บริษัท	เค.	แอร์แอนด์ซีเฟรทเซอร์วิส	จำากัด	(K.	Air	&	Sea	Freight	Services	

Co.,Ltd.)	บริษัทผู้ให้บริการรถขนส่งและกระจายสินค้า	เป็นบริษัทในกลุ่ม	Eagle	Thai	

Group	กลุ่มบริษัทผู้นำาด้าน	โลจิสติกส์ครบวงจร	ที่มีความชำานาญในเรื่อง	Freight	Man-

agement	และการบริหารคลังสินค้า	(WMS)	ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก

	 กลุ่มบริษัท	Eagle	Thai	นับได้ว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้ความสำาคัญกับการสร้าง

ความสุขภายในองค์กรอย่างแท้จริง	ด้วยความที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรตระหนักถึง

ผลจากการให้ความสำาคัญเร่ืองคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน	ด้วยเป้าหมายที่ว่าทำา

อย่างไรจึงจะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำางาน	พนักงานมีรายได้ที่เหมาะสม

 กระแสการตื่นตัวเร่ืองการสร้างความสุขภายใน

องค์กร	 ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่แต่ละองค์กรให้

ความสำาคัญ	 ซึ่งเมื่อกล่าวถึงนิยามของความสุขก็จะพบ

ว่า	 ความสุขของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน	 แต่

จะทำาอย่างไรองค์กกรจึงจะสามารถทำาให้บุคลากรทุกคน
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มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง	และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง	

สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ได้กลายมาเป็นโจทย์สำาคัญของผู้บริหารและคณะทำางานฯ	บริษัท	K.	Air	

&	Sea	เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

	 เพื่อให้นโยบายต่างๆ	เกิดเป็นภาพร่างที่ชัดเจน	K.	Air	&	Sea	ได้ใช้	Happy8	

เป็นกรอบในการสร้างความสุขภายในองค์กร	กิจกรรมต่างๆ	จะถูกขับเคล่ือนโดยแผนก

บุคคล	ที่มีบทบาทในการกำาหนดแผนกิจกรรมต่างๆ	ภายใต้กรอบของโครงการ	Happy	

Workplace	โดยอยู่บนพื้นฐานสมดุลความสุขของ	“คน	–	งาน	–	ครอบครัว”	กล่าวคือ

บุคลากรต้องมีความสุขเป็นอันดับแรก	ถ้าบุคลากรมีความสุข	ก็จะทำางานได้อย่างมีความ

สุข	และส่งผลต่อความสุขของครอบครัวในท้ายที่สุด

	 ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ต้องทำางานแข่งขันอยู่กับเวลา	การสร้างความผ่อน

คลายในการทำางานจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่	K.	Air	&	Sea	ให้ความสำาคัญ	เพื่อลดความเครียด

จากการทำางาน	K.	Air	&	Sea	จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อผ่อนคลายความเครียดและ

สร้างความสุขให้กับพนักงานผ่านโครงการ	Happy	Relax	ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมท่อง

เที่ยวประจำาปี	หรือการจัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำาปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม	่รวมไปถึง

การจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ	ภายใต้โครงการเราคือครอบครัวเดียวกัน	และอนุรักษ์

ประเพณีไทย	เช่น	การจัดงานสงกรานต์	รดน้ำาดำาหัวผู้ใหญ่	และกิจกรรมที่สร้างความสุข

ทางใจในโครงการ	Happy	Soul	เช่น	การทำาบุญไหว้พระตามวัดต่างๆ	เป็นต้น

	 กิจกรรมพนักงานไม่เพียงแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายความเครียดจาก

การทำางานเท่าน้ัน	แต่	K.	Air	&	Sea	ยังใช้กิจกรรมพนักงานเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

ความสัมพันธ์	ทัศนคติและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร	ผ่านทางโครงการ	Happy	Heart
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เช่น	การจัดกิจกรรมวันเกิดให้กับพนักงาน	โดยจะมีการส่งของขวัญวันเกิด	ผู้บริหาร

สาขาจะเป็นตัวแทนมอบของขวัญและอวยพรวันเกิดให้กับพนักงาน	ฯลฯ	ไม่เพียงแต่

ทำาให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงานเท่าน้ัน	แต่ยังทำาให้พนักงานเกิดความรู้สึก

ผูกพันในตัวองค์กรได้อย่างดีอีกด้วย

	 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่	K.	Air	&	Sea	ให้ความ

สำาคัญ	K.	Air	&	Sea	จึงมีโครงการต่างๆ	เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านโครงการ	

Happy	Brain	ไม่ว่าจะเป็นโครงการพี่สอนน้อง	หรือการเรียนรู้แบบ	Self-Learning	ผ่าน

ระบบ	Web	Intranet	เพื่อเป็นการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร

 Happy	Money	เป็นอีกหนึ่งโครงการที่	K.	Air	&	Sea	ผลักดันเพื่อสร้างความ

สุขภายในองค์กร	ไม่เพียงแต่การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	แต่	K.	Air	&	Sea	มองถึงการ

สร้างความสามารถในการบริหารจัดการเงินของพนักงาน	โครงการต่างๆ	จึงเกิดข้ึน	ไม่

ว่าจะเป็นโครงการวันหยุดเสาร์เว้นเสาร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน,	

โครงการคืนวันหยุดและวันลาที่พนักงานไม่ได้ใช้ตามสิทธิ์	(ลากิจและลาพักร้อน)	โดย

บริษัทจะจ่ายคืนในอัตรา	1.5	เท่า	หรือโครงการให้เบี้ยขยันกับพนักงานที่ไม่ขาด	ลา	มา

สาย	ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจในการทำางานของพนักงาน	เป็นต้น

	 ไม่เพียงแต่ให้ความสำาคัญใน

ระดับบุคคลเท่านั้น	แต่	K.	Air	&	Sea	ยัง

ให้ความสำาคัญกับครอบครัวของพนักงาน	

โดยบริษัทฯ	จะมีการมอบเงินช่วยเหลือใน

โอกาสต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน,	

งานศพบิดา–มารดาของพนักงาน,	การ

ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวพนักงาน	รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร

ของพนักงานที่มีผลการเรียนดี	หรือได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของทาง

โรงเรียน	เป็นต้น
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	 K.	Air	&	Sea	ยังมุ่งคืนความสุขสู่สังคมภายนอก	ด้วยการจัดโครงการต่างๆ	

ภายใต้กรอบ	Happy	Heart	&	Happy	Society	ไม่ว่าจะเป็น	การบริจาคโลหิต	การ

สนับสนุนหน่วยงานเพื่อสังคมภายนอก	 เช่น	การจัดกิจกรรมทำาบุญที่บ้านเด็กอ่อน

พญาไท	หรือการอุดหนุนสินค้าจากสมาคมคนพิการต่างๆ	ตามโครงการ	แบ่งปันความ

รักจากพี่สู่น้อง	สร้างรายได้และปันน้ำาใจสู่ผู้ด้อยโอกาส	โดย	K.	Air	&	Sea	จะมีการลงขาย

สินค้าผู้ด้อยโอกาสผ่านทาง	Web	Intranet	ของทางบริษัทฯ	เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆ	

อีกด้วย	จึงอาจกล่าวได้ว่า	K.	Air	&	Sea	ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงการสร้างความสุขภายใน

องค์กรเท่านั้น	แต่ยังสร้างสมดุลความสุขสู่ครอบครัวและสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี
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ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด จิรเจริญ
(JIRAJAROEN LIMITED PARTNERSHIP)

“ง�นได้ผล คนเป็นสุข”

ประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงานในองค์กรนั้นๆ	แต่องค์กรแห่งน้ีไม่เคยมองข้าม	

“ความสุข”	ของพนักงานในฐานะหน่ึงในปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ	 เพราะองค์กร

แห่งน้ีเช่ือว่าพนักงานคือฟันเฟืองสำาคัญของความสำาเร็จ	ดังนั้นการให้ความสำาคัญกับ

พนักงานจึงเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำาคัญอยู่เสมอ	องค์กรแห่งน้ีคือ	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	

จิรเจริญ	บริษัทผู้รับเหมาด้านการขนส่ง	

	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	จิรเจริญ	(Jirajaroen	Limited	Partnership:	JR)	เป็นห้างหุ้น

ส่วนจำากัดที่ดำาเนินธุรกิจขนส่งในรูปแบบครอบครัว	โดยให้บริการรับ-ส่งสินค้าในพื้นที่

ต่างๆ	ครอบคลุมทั่วประเทศ	โดยมีสำานักงานตั้งอยู่ที่อำาเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	และ

มีสำานักงานสาขาที่อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	ก่อตั้งข้ึนในปี	พ.ศ.	2546	ด้วยทุนจด

ทะเบียน	5,000,000	บาท	โดยมีประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจผู้รับเหมาขนส่งมากว่า	

20	ปี	ด้วยการสืบทอดการบริหารจากรุ่นสู่รุ่น	ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับ

เหมาขนส่งสินค้าของบริษัทขนส่งช้ันนำามากมาย	อาทิเช่น	บริษัท	 เอสซีจี	 โลจิสติกส์	

แมเนจเม้นท์	จำากัด,	บริษัท	เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์	จำากัด,	บริษัท	แพนดส์กรุ๊ปโลจิสติ

กส์	จำากัด,	บริษัท	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์	จำากัด,	สหกรณ์โคนมหนองโพ	(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์)	เป็นต้น

 การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	

ศักยภาพของพนักงานนับได้ว่าเป็นปัจจัย

สำาคัญต่อประสิทธิภาพทางการแข่งขัน

ขององค์กร	 คงไม่มีใครปฏิเสธว่า	 ความรู้

ความสามารถเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อ
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การให้ความสำาคัญในเร่ืองคนของ	JR	นับได้ว่าสะท้อนอยู่ในนโยบายของบริษัท	เห็นได้

จากวิสัยทัศน์	

“มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง	

พัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐาน	‘งานได้ผล คนเป็นสุข’ 

พร้อมมุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล และรับผิดชอบต่อสังคม” 

ที่มองว่าการทำางานจะมีประสิทธิภาพน้ัน	ต้องมาจากความสุขภายในองค์กรเป็นพื้นฐาน

สำาคัญ	และพันธกิจขององค์กร	ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำาหรับพนักงานอย่าง

สม่ำาเสมอ	ดังนั้นเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจกลายเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม	JR	จึงได้ใช้

กรอบความสุข	8	ประการ	“Happy8”	มาเป็นแนวทางในการกำาหนดกิจกรรมต่างๆ	ภาย

ใต้ชื่อโครงการว่า	“งานได้ผล	คนเป็นสุข”

	 เพื่อให้ทุกโครงการที่	JR	จัดขึ้น	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	จึงได้เปิดโอกาส

ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	

จากน้ันจึงให้คณะทำางานฯ	มีส่วนร่วมในการคัดเลือกรูปแบบกิจกรรม	กำาหนดรูปแบบ

และระยะเวลาในการดำาเนินกิจกรรม	ซึ่งในปัจจุบันมีโครงการที่เลือกมาดำาเนินการ							

5	กิจกรรมด้วยกัน

1.	การปรับปรุงสถานที่ทำางาน	–	มีการจัด

สถานที่พร้อมเคร่ืองออกกำาลังกายในที่ทำางาน

และที่บ้านพักพนักงาน

2.	กิจกรรม	5	ส	–	ส่งเสริมให้พนักงานมี

สุขภาพที่ดีในการทำางาน
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	 จากการทำาโครงการในระยะเวลาที่ผ่านมา	ทำาให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม

ในการกำาหนดรูปแบบกิจกรรมของตนเองมากข้ึน	กิจกรรมที่จัดขึ้นจึงอาจเรียกได้ว่า

สามารถบรรลุความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง	พนักงานเกิดแรงจูงใจในการ

ทำางาน	มีประสิทธิภาพในการทำางานที่ดี	ลดอุบัติเหตุที่เกิดในการขับข่ี	อีกทั้งยังเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

3.	 โครงการวันดีดี	 มีให้กัน	–	มีการจัด

กิจกรรมเลี้ยงอาหารพนักงานเดือนละคร้ัง	

โดยจะมีการหมุนเวียนเมนูพิเศษอยู่เรื่อยๆ

4.	 โครงการทำาดีมีแต้ม	–	 เป็นโครงการที่

สนับสนุน	KPIs	ขององค์กรในด้านต่างๆ	ยก

ตัวอย่างเช่น	ส่งเสริมให้เกิดการทำางานที่มี

ประสิทธิภาพ	การสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้า	 หรือการลดอัตราการลาออกของ

พนักงาน	และสร้างแรงจูงใจในการทำางาน	

โดยเฉพาะพนักงานขับรถที่เป็นกลุ่มหลักของ

องค์กร	ถ้าพนักงานมีการขับรถได้จำานวนเที่ยว

ขนส่งสูง	 มีอัตราการส้ินเปลืองน้ำามันที่ดี	 ขับ

รถไม่เกินความเร็วที่กำาหนดไว้	ฯลฯ	ซึ่งหาก

พนักงานปฏิบัติได้ตาม	KPIs	 ข้อใดข้อหน่ึง	ก็

จะมีการสะสมแต้มเพื่อแลกรับของรางวัล	หรือ

เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ส่งท้ายปี

5.	 กิจกรรมกีฬาสร้างสุข	–	JR	มีการจัด

แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	 โดยให้พนักงานและ

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแข่งขันด้วย
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	 สำาหรับ	GTL	แล้ว	ผู้บริหารของบริษัทฯ	นับได้

ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญในการกำาหนดทิศทางในเร่ืองการ

สร้างความสุขภายในองค์กร	ซึ่งนับว่าเป็นเร่ืองดีของ

องค์กรที่ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับการสร้างความสุข

ภายในองค์กร	ด้วยเล็งเห็นว่า	การให้ความสำาคัญกับ

บริษัท จี ที แอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
(GTL.(THAILAND) CO.,LTD.)

“คว�มสุข ฟันเฟืองสู่คว�มสำ�เร็จ”

ในการทำางาน	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	องค์กรน้ันก็จะสามารถรักษาบุคลากรที่เป็นเหมือน

ทรัพยากรที่มีค่าให้ทำางานอยู่กับองค์กรได้	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีแฝงอยู่ในความคิดของผู้

บริหาร	ที่พร้อมจะสร้างความสุขภายในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	องค์กรแห่งน้ี

คือ	บริษัท	จี	ที	แอล	(ประเทศไทย)	จำากัด	บริษัทผู้ให้บริการด้านการขนส่ง

	 บริษัท	จี	ที	แอล	(ประเทศไทย)	จำากัด	(GTL	(Thailand)	Co.,Ltd.	หรือบริษัท	

Global	Transport	and	logistics	(GTL)	เป็นบริษัทผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าทั้งภายใน

และต่างประเทศทั้งทางและเรือและทางอากาศ	อีกทั้งการให้บริการด้านเอกสารพิธีการ

ศุลกากร	การประกันภัยทางการขนส่งสินค้า	ฯลฯ	ด้วยเครือข่ายทั่วโลกซึ่งสามารถทำาให้

ผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกจัดส่งอย่างปลอดภัยและทันเวลา

 การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 หลายๆ	

องค์กรไม่ได้มองคนเป็นเหมือนเคร่ืองมือในการทำา

ธุรกิจ	 แต่มองคนในฐานะกลไกสำาคัญในการพัฒนา

องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน	 อีกหนึ่งแนวคิดสำาคัญที่

เกิดขึ้นมาพร้อมๆ	กันคือการสร้างความสุขในองค์กร	

ถ้าองค์กรใดองค์กรหน่ึงมีพนักงานที่มีความสุข
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พนักงานเป็นหน่ึงในปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจประสบความสำาเร็จได้	 โดย

เฉพาะการให้ความสำาคัญในเร่ืองการสร้างความสุขภายในองค์กรที่สอดคล้องกับแผน

ธุรกิจของบริษัทฯ	ดังน้ันถ้าพนักงานมีความพึงพอใจในการทำางาน	รักในการทำางานให้

กับองค์กร	ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำางาน	พนักงานก็จะตอบสนองความ

ต้องการขององค์กรด้วยการทำางานที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

จำานวน	2,000	บาท,	ในวันเกิดพนักงาน	บริษัทฯ	มีการจัดงานวันเกิด	รวมทั้งมอบเค้กเป็น

ของขวัญวันเกิดให้กับพนักงาน,	การจัดงานเลี้ยงประจำาปีในช่วงปีใหม่,	การจัดสัมมนา

ประจำาปี	หรือการสนับสนุนให้พนักงานได้ออกกำาลังกายหลังเลิกงาน	เช่น	การเล่นแบ

ตมินตัน	ฯลฯ	ทั้งหมดนี้เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน	และ

เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและกลุ่มพนักงาน	เป็นต้น	ซึ่งจากกิจกรรม

ต่างๆ	ที่ได้จัดข้ึนนั้น	ส่งผลให้	GTL	มีบรรยากาศในการทำางานที่ดี	 ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน	จนทำาให้เพื่อนร่วมงานกลายมาเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงาน

เช่นเดียวกัน

	 ไม่เพียงแต่เพื่อนร่วมงานที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงานเท่าน้ัน	หัวหน้างาน

ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้บรรยากาศในการทำางานเป็นไปในทิศทางที่ดี	ด้วย

วัฒนธรรมองค์กรของ	GTL	หัวหน้างานจะคอยให้คำาปรึกษาและคำาชี้แนะในการทำางานให้

กับพนักงาน	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดกลายเป็นค่านิยมของ	GTL	จากผู้บริหารสู่

หัวหน้างาน	หัวหน้างานสู่พนักงาน	มองเห็นพนักงานเป็นเสมือนทรัพยากรที่มีค่าของ

องค์กร	เห็นได้จากการตอบแทนในการทำางาน	ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการให้กำาลังใจกับ

พนักงานที่ทุ่มเทให้กับองค์กร	GTL	ก็ได้มีการให้รางวัลสำาหรับพนักงานดีเด่นของ

	 ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ	ทาง	GTL	

มีการจัดให้มีโครงการต่างๆ	ตามความเหมาะ

สม	 โดยจะมุ่งเน้นในเร่ืองการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร	 เช่น	 ในทุกๆ	2	

เดือน	 บริษัทฯ	 มีการมอบเงินสำาหรับให้

พนักงานกินเลี้ยงสังสรรค์ในบริษัท	 เป็น
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บริษัทฯ	ในช่วงปลายปีอีกด้วย

	 ผลจากการจัดกิจกรรมต่างๆ	ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสุขภายในองค์กรนั้น	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้วิธีการติดตามผลความพึงพอใจในการทำางาน	หรือสังเกต

ความทุ่มเทในการทำางานของพนักงานเพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัดฯ	ซึ่งผลที่ได้จากโครงการต่างๆ	

พบว่าพนักงานอยากมาทำางานมากขึ้น	มีประสิทธิภาพในการทำางานที่ดีขึ้น	ความสัมพันธ์

ในองค์กรก็เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน	มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีทำาให้

บรรยากาศในการทำางานไม่ตึงเครียดจนเกินไป	และส่งผลต่อการส่งมอบบริการที่ดีของบ

ริษัทฯ	อีกทางหนึ่งด้วย

	 สำาหรับ	GTL	แล้ว	การให้ความสำาคัญกับพนักงานไม่หยุดแต่เพียงเท่าน้ี	แต่

สำาหรับในอนาคต	GTL	ยังมุ่งพัฒนาในด้านนโยบายและคุณภาพในการทำางานของ

พนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม	โดยจะปรับปรุงการช่วยเหลือในเร่ืองสวัสดิการของ

พนักงานให้มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน	ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการช่วยเหลืองานแต่งงาน	

งานบวช	หรืองานศพของญาติพนักงาน	ฯลฯ	ทั้งนี้	เพื่อให้	GTL	สามารถสร้างความสุขให้

กับพนักงานและสามารถเติบโตเคียงคู่กับไปกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
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บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

(C.W.D. INTERNATIONAL CO., LTD.)

“รับฟัง เข้�ใจ เข้�ถึง”

	 สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากงาน

บริการก็คือ	การบริการที่สามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้	รวมถึง

สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

ในการใช้บริการ	 การที่ผู้ ให้บริการจะ

สามารถสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการได้น้ัน	“พนักงาน”	ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบบริการก็

จะต้องทำางานด้วยความสุข	ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำางาน	ก็ย่อมที่จะสามารถส่ง

มอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้	สำาหรับองค์กรแห่งน้ี	การที่จะบรรลุเป้าหมายในการ

สนองตอบความต้องการของลูกค้าได้น้ัน	สิ่งสำาคัญก็คือทำาอย่างไรจึงจะทำาให้พนักงานมี

ความสุข	และพร้อมที่จะส่งต่อความสุขน้ันให้กับผู้รับบริการ	องค์กรแห่งน้ีคือ	บริษัท	

ซี.ดับบลิว.ดี	 อินเตอร์เนช่ันแนล	จำากัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจนำาเข้า-ขายส่งสินค้าอุปกรณ์

สำานักงาน

	 บริษัท	ซี.ดับบลิว.ดี	อินเตอร์เนช่ันแนล	จำากัด	(C.W.D.	International	Co.,	

Ltd:	C.W.D.)	เป็นบริษัทผู้ดำาเนินธุรกิจด้านการจัดจำาหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองใช้สำานักงาน	

คอมพิวเตอร์	ตลอดจนผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มเคร่ืองใช้ในห้องอาหาร	ซึ่งครอบคลุมการจัด

ส่งทั้งในกรุงเทพปริมณฑล	และต่างจังหวัดทั่วประเทศภายใต้การดำาเนินงาน	และการ

บริหาร	โดยนำาระบบ	IT	มาใช้ในทุก	Function	ของการจัดการ	ตั้งแต่การสั่งสินค้าจากผู้

ผลิตโดยตรง	ไปจนถึงการรับสินค้าของคลังสินค้า	ตลอดไปจนกระทั่งสินค้าส่งถึงมือ

ลูกค้าปลายทาง	 โดยมีการใช้	Software	ที่รองรับและสอดคล้องกับพฤติกรรมที่
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เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า	โดยให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว	โดย

มุ่งเน้นด้านความพึงพอใจของลูกค้า	 จัดส่งสินค้าตรงต่อเวลามีการรับผิดชอบใน

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท	และเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์	ที่จะช่วยการบริหารงานด้านจัด

ซื้อ-จัดหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่าย	และเพิ่มประสิทธิผล

ของขบวนการทำางานจัดซื้อได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ือง	ตั้งแต่การสร้างนโยบายและ

กลยุทธ์ต่างๆ	ที่สามารถสร้างความสุขให้กับพนักงานได้	 โดยเร่ิมจากการรับฟังปัญหา

ต่างๆ	ของพนักงาน	หาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	

โดยแผนการสร้างความสุขจะปรับเปลี่ยนไปตามความเห็นส่วนใหญ่ของคนในองค์กร	

อาจจะเห็นได้ว่า	C.W.D.	ไม่ได้เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	แต่	C.W.D.	จะ

	 จุดเ ร่ิมต้นของการให้ความ

สำาคัญเ ร่ืองการสร้างความสุขภายใน

องค์กรของ	C.W.D.	 เกิดมาจากการที่ใน

อดีตนั้นยังไม่มีหน่วยงานหรือคณะทำางาน

ที่รับผิดชอบด้านการสร้างความสุขของ

พนักงานโดยตรง	แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ	

เล็งเห็นว่าการสร้างความสุขภายในองค์กร

จะเป็นตัวแปรสำาคัญในการสร้างความ

สามารถทางธุ รกิจให้ กับองค์กร	 ถ้ า

พนักงานมีความสุขก็ย่อมที่จะส่งมอบ

บริการที่ดีให้กับลูกค้าได้	 ดังน้ันจึงได้มี
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ค่อยๆ	กำาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป	เพื่อให้

นโยบายในด้านคนและการดำาเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตามเป้าหมายที่วางไว้และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้	 ซึ่งนอกจาก

กิจกรรมต่างๆ	จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรแล้วน้ัน	ก็ยังเป็นเคร่ืองมือใน

การสร้างความสุขให้กับพนักงานได้อย่างดีอีกด้วย	เช่น	กิจกรรมการจัดเลี้ยงและท่อง

เที่ยวประจำาปี	 เป็นต้น	 ในส่วนแผนงานในอนาคต	ผู้บริหารของ	C.W.D.	ต้องการ

โครงการที่จะทำาให้พนักงานได้ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น	จึงคิดที่จะจัดให้มีการประชุมร่วม

กันทุกฝ่าย	แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน	เพื่อร่วมกันหาวิธีการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	หรือร่วมกันกำาหนดแนวทางกิจกรรมต่างๆ	ที่จะทำาให้พนักงานได้มี

โอกาสทำางานร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

ฯลฯ	แต่ก็จะมีสวัสดิการอื่นๆ	เพิ่มเติมด้วย	เช่น	มีสวัสดิการให้พนักงานสามารถกู้ยืมเงิน

ฉุกเฉินได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำา	เป็นต้น	โดยทั้งหมดนี้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานที่องค์กรสามารถ

ทำาได้

	 สวั สดิ การ นับได้ ว่ า เป็ นอี ก

ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อความสุขภายใน

องค์กร	สำาหรับ	C.W.D.	ก็เช่นเดียวกัน	ใน

ส่วนสวัสดิการต่างๆ	ทางบริษัทฯ	ได้จัดให้

สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกฎหมาย

กำาหนด	 เช่น	 สวัสดิการประกันสังคม

	 C.W.D.	 ได้มีการจัดกิจกรรม

พนักงานต่างๆ	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่าง เพื่ อนพนักงานรวมไปถึง กับ

องค์กร	เพราะ	C.W.D.	เชื่อว่าถ้าพนักงาน

ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่มีช่อง

ว่างก็จะทำาให้การทำางานร่วมกันเป็นไปใน

ทิศทางที่ดี	สามารถทำางานได้อย่างลุล่วง
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	 จากการให้ความสำาคัญเร่ืองความสุขและความสัมพันธ์ภายในองค์กร	ทำาให้

ในปัจจุบัน	C.W.D.	 มีอัตราความพึงพอใจในการทำางานที่สูงข้ึน	 เน่ืองมาจากทุกคน

สามารถมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่างๆ	สามารถพูดคุยหรือแสดงออกซึ่งความคิดเห็น

ของตน	ทำาให้บริษัทฯ	มีบรรยากาศในการทำางานที่ดี	พนักงานทุกคนในองค์กรมีความรัก

ใคร่กลมเกลียวกัน	สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องและมีความเป็นกันเอง	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้

นำามาซึ่งความสุขในการทำางาน	จนสามารถส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้ตามเป้า

หมายที่วางไว้
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บริษัท ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(SUMITRONICS (THAILAND) CO., LTD)

“กิจกรรมนำ�สุขที่ STX”

	 ถ้าจะพูดถึงปัจจัยในการสร้าง

ความสุขภายในองค์กร	เช่ือว่าปัญหาแรก

ในใจของหลายๆ	องค์กรคือ	ทำาอย่างไร

จะลดความเครียดจากการทำางานของ

พนักงานได้	ปัญหาความเครียดจากการทำางานได้กลายเป็นเป้าหมายแรกของการสร้าง

ความสุขภายในองค์กร	และหนึ่งในหลายๆ	เครื่องมือที่ทุกองค์กรนิยมนำามาใช้เป็นลำาดับ

แรกๆ	ก็คือ	กิจกรรมพนักงาน	เช่นเดียวกันกับองค์กรแห่งนี้ที่ได้เริ่มต้นโครงการความสุข

ภายในองค์กรด้วยกิจกรรมพนักงานในรูปแบบต่างๆ	ด้วยมุ่งหวังผ่อนคลายความเครียด

จากการทำางานและสร้างความสุขให้กับพนักงานอย่างยั่งยืน	องค์กรแห่งนี้คือ	บริษัท	ซูมิ

โทรนิคส์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจด้านการขายชิ้นส่วน	Electronic 

	 บริษัท	ซูมิโทรนิคส์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	<Sumitronics	(Thailand)	Co.,Ltd:	

STX>	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.1992	โดยเป็นหนึ่งบริษัทในกลุ่ม	Sumitronics	Group	ประเทศ

ญี่ปุ่น	 เป็นบริษัทผู้ดำาเนินธุรกิจซื้อมาขายไป	นำาเข้าและส่งออกสินค้าประเภทช้ินส่วน	

electronic	ในประเทศไทยมีอาคารสำานักงานอยู่ที่	Column	Tower	และ	Warehouse	ใน

พื้นที่เขตบางนา
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	 เมื่อพูดถึงเร่ืองการสุขของ	STX	แล้ว	ในปัจจุบัน	หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ือง

การดูแลพนักงาน	รวมถึงการสร้างความสุขภายในองค์กร	คือฝ่ายบุคคลและคณะกรรม

การสวัสดิการฯ	ทั้ง	2	หน่วยงานจะทำางานร่วมกัน	โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการ	Happy	

Workplace	ที่ใช้แนวคิด	Happy8	เป็นกรอบในการทำากิจกรรมต่างๆ	เร่ิมต้ังแต่เดือน	

กรกฎาคม	พ.ศ.2556	–	เดือนมิถุนายน	พ.ศ2557	เป็นระยะเวลา	1	ปี

	 บทบาทของฝ่ายบุคคลและคณะกรรมการสวัสดิการฯ	 นอกจากจะมี

วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางและปรับปรุงสวัสดิการในองค์กรแล้ว	ยังมีหน้าที่ในการ

กำาหนดแนวทางการสร้างความสุขให้กับพนักงาน	รวมถึงเพื่อลดอัตราการขาด	ลา	มา	

สายของพนักงาน	ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	ของ	STX	สามารถแบ่งออกได้เป็นด้านต่างๆ	ดังนี้

 Happy Body	–	STX	ได้ให้ความสำาคัญกับกับเรื่องสุขภาพของพนักงานเป็น

อันดับแรก	ดังน้ันจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนเร่ืองสุขภาพร่างกาย	เช่น	การออก

กำาลังกายเป็นเวลา	5	นาทีในเวลา	15.00	น.	เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน	พ.ศ.2556	ที่ผ่านมา	

ซึ่งพบว่าหลังจากการจัดกิจกรรมน้ีพนักงานมีสุขภาพที่ดีข้ึน	 ช่วยผ่อนคลายความ

ตึงเครียดจากการทำางานได้เป็นอย่างดี	ซึ่งนอกจากการออกกำาลังกายแล้ว	ทาง	STX	ยังได้

จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับพนักงานอีกด้วย

 Happy Relax	–	เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน	STX	

ได้จัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปี	รวมถึงการจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง	นอกจากนี้	STX	ยังจัด

ให้มีกิจกรรม	Happy	Birthday	โดยจะมีการแจ้งพนักงานที่เกิดในเดือนน้ันๆ	ผ่านทาง

บอร์ดประชาสัมพันธ์	และมีการมอบเค้กวันเกิดให้กับพนักงาน	นอกจากนี้พนักงานที่มีวัน

เกิดยังสามารถหยุดในเดือนเกิดได้	1	วัน	ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน

และกระชับความสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ

 Happy Money	–	เพื่อสร้างนิสัยในการออมเงิน	STX	ได้อบรมการบริหาร

เงิน	ทั้งในส่วนการออม	และวิธีการลงทุนเพื่อสร้างรายได้	รวมทั้งยังมีเงินช่วยเหลือใน

ด้านต่างๆ	เช่น	เงินกู้ฉุกเฉิน	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	เงินค่ารักษาพยาบาล	เป็นต้น
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 Happy Society –	ไม่เพียงแต่แบ่งปันความสุขภายในองค์กรเท่าน้ัน	แต่	

STX	ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคของให้แก่เด็กกำาพร้า	โดยอนุญาติให้พาครอบครัวหรือเพ่ือน

ไปได้	เพื่อสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้

	 แม้ว่าในปัจจุบัน	แผนงานโครงการเพื่อสร้างความสุขจะยังไม่สำาเร็จตามแผนที่

วางไว้	แต่	STX	ก็คาดหวังว่าการให้ความสำาคัญในเรื่องความสุขภายในองค์กรนั้นจะส่งผล

ในทางที่ดีขึ้นกับพนักงาน	ไม่ว่าจะเป็นการมีอัตราการขาด	ลา	มา	สายที่ลดลง,	พนักงาน

มีอัตราการเสี่ยงเป็นโรค	Office	Syndrome	ที่ลดลง,	พนักงานมีความรู้ในการบริหารเงิน

มากขึ้น	ซึ่งในท้ายที่สุด	STX	คาดหวังให้พนักงานเกิดความสุขในการทำางาน	และร่วมงาน

กับองค์กรในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำาคัญต่อไป
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	 ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค	นับได้ว่า

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง	 ปัจจัย

สำาคัญที่จะทำาให้องค์กรใดองค์กรหน่ึงประสบ

ความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจได้น้ัน	 ก็คือ

การมีบุคลากรที่มีศักยภาพ	แต่จะทำาอย่างไร

	 ก ลุ่ ม เ ซ็ น ท รั ล 	 ม า ร์ เ ก็ ต

ติ้ง(Central	Marketing	Group	Co.,Ltd.:	

CMG)	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2539	เป็นก

ลุ่มบริษัทผู้ดำาเนินธุรกิจด้านการผลิต	ค้า

ปลีก	ค้าส่ง	 เป็นผู้นำาเข้าและตัวแทน

จำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้

จึงจะสามารถรักษาบุคลากรให้สามารถทำางานอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว	การบริหาร

จัดการงานให้สมดุลกับชีวิตส่วนตัว	เพื่อให้พนักงานเกิดความสุขในการทำางานกับองค์กร

จึงเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง	องค์กรแห่งนี้เชื่อว่าถ้าพนักงานมีความสมดุลระหว่างการทำางาน

และการใช้ชีวิตส่วนตัว	ก็จะส่งผลให้เกิดความสุขและความผูกพันต่อองค์กรได้	องค์กร

แห่งนี้คือ	บริษัท	เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง	กรุ๊ป	จำากัด	ผู้จัดจำาหน่วยสินค้าอุปโภคและบริโภค

ลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเช่ือถือจากผู้บริโภคทั่วโลก	

ด้วยความเช่ียวชาญทางการตลาดและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน	CMG	จึงเป็นผู้

เลือกสรรสินค้านำาเข้าได้ตรงใจผู้บริโภคและยังเป็นผู้วางแนวทางอันทันสมัยให้กับตลาด

แฟชั่นไทย		ด้วยสินค้าคุณภาพ	วิสัยทัศน์ทางด้านแฟชั่นและความทันสมัยจึงทำาให้สินค้า

ของ	CMG	เป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศอีกด้วย

บริษัท เซ็นทรัลม�ร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
(CENTRAL MARKETING GROUP CO.,LTD.)

“CMG สร้�งสมดุลชีวิต สร้�งคว�มสุข”
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	 จากแนวคิดที่ว่า	“บุคลากร”	คือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ขององค์กร	การที่พนักงานจะมีความสุขในการทำางานได้นั้น	จะต้องเกิดจากความสมดุล

ระหว่างการทำางานและชีวิตส่วนตัว	 เน่ืองด้วยลักษณะธุรกิจที่มีความกดดันและมีการ

แข่งขันสูง	ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการบริหารหน่วย

งานให้เกิดความสมดุลระหว่างประมาณงานและบรรยากาศที่ดีในการทำางาน	ผู้บริหาร

ของ	CMG	จึงมีบทบาทในด้านต่างๆ	เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงาน	ไม่ว่าจะเป็น

การประชุมประจำาเดือน	การจัดกล่องรับฟังความคิดเห็น	ฯลฯ		ซึ่งรวมไปถึงการผลักดัน

ให้เกิดโครงการ	Happy	Workplace	ด้วยมุ่งหวังว่าความสุขในการทำางานของพนักงาน

จะช่วยลดปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติในการทำางาน

หรือช่องว่างระหว่างหน่วยงานก็ตาม

	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรวางไว้	โครงการดูแลพนักงานต่างๆ	จึงได้เกิด

ข้ึน	 โดยมี	Happy8	 เป็นกรอบในการกำาหนดกิจกรรมการ	เช่น	 โครงการลดหน้ีสิน

พนักงาน	เพ่ือลดปัญหาหน้ีสินที่เกิดข้ึนในกลุ่มพนักงาน	รวมถึงเพื่อปรับทัศนคติในการ

บริหารเงินของพนักงาน	โดยทาง	CMG	ได้มีการใช้กิจกรรมต่างๆ	เพื่อปรับทัศนคติของ

พนักงานในระยะยาว	เช่น	การจัดบรรยาย	“การบริหารจัดการหนี้สินส่วนตัว”	ให้กับ

พนักงาน,	การส่งเสริมการทำาบัญชีรายรับรายจ่าย,	การแข่งขันการออมเงิน	ที่ให้พนักงาน

แข่งขันออมเงินโดยดูจากความถี่และความสม่ำาเสมอในการฝากเงิน	โดยไม่ถอนเงินหรือ

ปิดบัญชีตลอดอายุโครงการ	(1	ปี)	โดยมีรางวัลเป็นประกาศนียบัตรและคะแนนพิเศษใน

การประเมินผลฯ,	การจัดแปลงผักสวนครัวรวมถึงการจัดสวัสดิการ	 เช่น	คูปองอาหาร,	

การจัดตลาดนัด	CMG	ให้สถานที่ในการขายของ	และการจัดรถรับส่ง	เป็นต้น

	 เพื่อให้โครงการต่างๆ	เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้	CMG	จึงได้มีการสำารวจ

1)	การสนับสนุนการทำางานของพนักงานใน

ด้านต่างๆ	เช่น	การนำาระบบ	IT	ที่ทันสมัยมา

ปรับใช้ในการทำางาน

2)	การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็นมากข้ึน	ผ่านทางช่องทาง

ต่างๆ	เช่น	การตั้งคณะกรรมการปรับปรุงงาน
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สำารวจอัตราความพึงพอใจในการทำางาน	(ESI	Score)	โดยแบ่งเป็นปัจจัยในด้านต่างๆ	

ตามแนวคิด	Happy8	ทั้งก่อนและหลังโครงการ	Happy	Workplace	ควบคู่กับการใช้ตัว

ช้ีวัดต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นอัตราการลาออก	(Turnover	Rate)	และกระบวนการทำางานที่

เปลี่ยนแปลงไป	ฯลฯ	ในการวัดผลโครงการต่างๆ

	 ซึ่งจากผลของตัวช้ีวัดน้ีเอง	ทำาให้	CMG	สามารถนำามาปรับปรุงนโยบายใน

การดูแลพนักงาน	เช่น	ปัญหาความเครียดและปัญหาสุขภาพจากการทำางาน	ที่ส่งผลต่อ

ความสุขที่ลดลง	ทำาให้	CMG	ได้มีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อ

แก้ปัญหาในเร่ืองสุขภาพของพนักงาน	ในส่วนปัญหาเร่ืองความเครียดจากการทำางานน้ัน	

ก็ได้มีการเสนอจัดต้ังชมรมกีฬาและชมรมสันทนาการตามความสนใจของพนักงาน	โดย

บริษัทฯ	จะสนับสนุนในส่วนอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการทำากิจกรรม	ซึ่งในปัจจุบันได้มีชมรม

ต่างๆ	ที่เกิดจากความสนใจของพนักงานมากมาย	เช่น	ชมรมฟุตบอล,	วอลเล่ย์บอล,	เท

เบิ้ลเทนนิส,	ตะกร้อ,	หมากฮอส,	คหกรรม,	คาราโอเกะและพระเครื่อง	เป็นต้น

	 ไม่เพียงแต่ให้ความสำาคัญกับพนักงานภายในเท่าน้ัน	แต่	CMG	ยังให้ความ

สำาคัญกับสังคมภายนอกอีกด้วย	ในฐานะที่	CMG	เป็นองค์กรของคนไทย	จึงมุ่งหวังที่จะ

เห็นคนไทยมีระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่โดยรวมดีข้ึน	CMG	เช่ือว่าการมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยให้องค์กรเป็นส่วนหน่ึงในการนำาพาสังคมและชุมชนสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืนโดย	CMG	ได้มีการกำาหนดแผนการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	(CSR)	ตามนโยบายด้าน	CSR	ของกลุ่มเซ็นทรัล	และเป็นส่วนที่ให้บริการชุมชน

ให้ดีที่สุดที่สามารถทำาได้	โดยแบ่งออกเป็น	4	ด้านหลักๆ	เช่นโครงการการอนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรม	การพัฒนาชุมชน	การมุ่งเน้นการสนับสนุนให้คนคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	

และโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาต่างๆเพื่อโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเด็ก

และเยาวชน	เป็นต้น
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	 การที่องค์กรใดองค์กรหน่ึงจะก้าว

ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขได้น้ัน	ถ้าไม่

ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนในองค์กร	หรือ

อาศัยฝ่ายบุคคลเป็นกลไกขับเคลื่อนแต่เพียง

อย่างเดียว	การจะเป็นองค์กรแห่งความสุข

ก็คงจะเป็นเรื่องยากหรืออาจต้องใช้ระยะเวลานาน	แต่สำาหรับองค์กรแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีผู้

บริหารที่เช่ือมั่นในแนวทางการสร้างความสุขภายในองค์กร	แต่พนักงานทุกคนยังให้

ความร่วมมือในการผลักดันองค์กรของตน	ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขได้เป็น

อย่างดี	องค์กรแห่งนี้คือ	บริษัท	ไดมอน	ฟู้ด	โปรดักท์	จำากัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจแปรรูปอาหาร

ทะเล

	 บริษัท	ไดมอน	ฟู้ด	โปรดักท์	จำากัด	(Diamond	Food	Product	Co.,Ltd.)	

บริษัทแปรรูปอาหารทะเลและรับจ้างผลิตอาหารทะเลกระป๋องแปรรูป	(OEM)	ส่งออกยัง

ต่างประเทศทั้งในแถบแอฟริกา	และบางประเทศในอเมริกาใต้	เอเชียและตะวันออกกลาง	

ด้วยมาตรฐาน	GMP	&	HACCP

	 ในอดีตที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงานอย่างต่อเน่ือง	

แต่ยังไม่ได้มีการให้ความสำาคัญกับนโยบายการสร้างความสุขภายในองค์กร	แต่ใน

ปัจจุบัน	ผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้มีความคิดที่จะสร้างความสุขภายในองค์กรอย่างเป็นรูป

ธรรม	โดยเลือกที่จะให้ความสำาคัญต่อความรู้สึกของพนักงานก่อนผลประโยชน์เป็น

สำาคัญ	มองพนักงานเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน	จึงได้มีการจัดโครงการต่างๆ	เพื่อ

มุ่งสู่การเป็น	“องค์กรแห่งความสุข”	ในท้ายที่สุด

บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำ�กัด
(DIAMOND FOOD PRODUCT CO.,LTD.)

“ร่วมสร้�งคว�มสุข สู่ก�รเป็น Happy Workplace”
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	 เมื่อผู้บริหารให้ความสำาคัญกับ

การสร้างความสุขภายในองค์กรแล้ว	เพื่อ

เปลี่ยนนโยบายให้เป็นรูปธรรม	จึงได้มี

การต้ังคณะทำางานฯ	 ข้ึนเพื่อจัดกิจกรรม

สร้างความสุขภายในองค์กร	โดยเร่ิมจาก

กิจกรรม	Happy	Birthday	เป็นกิจกรรม

	 คณะทำ า ง านฯ	 จะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร

ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง	โดยเฉพาะ

การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์

กิจกรรม	Happy	Workplace	ซึ่งเมื่อมี

กิจกรรมต่างๆ	ก็จะได้รับความสนใจจาก

พนักงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

แรก	ซึ่งในช่วงเร่ิมต้นของการดำาเนินการน้ัน	ทางคณะทำางานฯ	ได้จัดกิจกรรมเฉพาะใน

ส่วนสำานักงานก่อน	และได้ขยายทั่วทั้งบริษัทฯ	ครอบคลุมถึงในส่วนปฏิบัติการดังเช่นใน

ปัจจุบัน

	 ในส่วนของกิจกรรมพนักงาน	ทางบริษัทฯ	ก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อ

ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร	รวมทั้งเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการ

ทำางาน	และด้วยการที่บริษัทฯ	มีพนักงานไม่เยอะมาก	ทำาให้สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ	

ได้ง่าย	และส่วนใหญ่ทำางานร่วมกันมานาน	ทำาให้รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

ถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่ผู้บริหารและพนักงานได้ทำากิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	การจัด

กิจกรรมออกกำาลังกายยามเช้าตามโครงการ	Happy	Exercise	ซึ่งพนักงานก็ให้ความร่วม

มืออย่างดี,	มีการเปิดเพลงเพื่อคลายเครียดในระหว่างทำางานหรือที่เรียกว่า	Happy	

Song,	กิจกรรม	Happy	Birthday	สำาหรับพนักงานที่เกิดในเดือนน้ันๆ	หรือกิจกรรม	

Happy	Make	Money	ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้พนักงานฝึกการออมเงินผ่านกระปุก

ออมสินที่ทางบริษัทฯ	เตรียมไว้ให้
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	 กิจกรรมพนักงานยังรวมไปถึงการจัดกิจกรรมในวันสำาคัญต่างๆ	การท่องเที่ยว

ต่างจังหวัด	หรือการจัดเลี้ยงพนักงานประจำาปี	สิ่งต่างๆ	 เหล่าน้ีทำาให้พนักงานหาย

เหนื่อยจากการทำางาน	ผู้บริหารและพนักงานได้รู้จักและมีความเข้าใจกันมากขึ้น	และส่ง

ผลต่อความสุขของพนักงานได้เป็นอย่างดี	และด้วยความที่เป็นองค์กรที่มีขนาดไม่ใหญ่

มาก	จึงทำาให้บรรยากาศในองค์กรเป็นไปด้วยความอบอุ่น	เพื่อนร่วมงานมีความเข้าใจซึ่ง

กันและกัน	 เวลามีปัญหาก็จะช่วยกันแก้ไข	 เกิดเป็นบรรยากาศในการทำางานแบบ

ครอบครัวที่อบอุ่น

	 สวัสดิการก็เป็นสิ่งสำาคัญที่สร้างความสุขให้กับพนักงาน	บริษัทฯ	ได้จัดสรร

สวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม	

แต่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้	เช่น	การจัดให้มีโครงการออมเงิน	

เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการออม	และการแจกข้าวสาร	ผ่านโครงการ	“ทำาดีมีข้าว มีเงิน” 

เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและสร้างแรงจูงใจในการทำางาน	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	เพื่อเป็นการประเมินผลการดำาเนินงานกิจกรรมต่างๆ	ทางคณะทำา

งานฯ	ได้มีการกำาหนดตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานในหลายรูปแบบ	เช่น	แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ	รวมถึงติดตามผลจากอัตราการลาออกของพนักงานโดยรวม	เปรียบเทียบ

ก่อนและหลังโครงการต่างๆ	เพื่อให้สามารถนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงการ

ต่างๆ	ของทางบริษัทฯ	ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น

	 จากแนวทางการสร้างความสุขที่กล่าวมาน้ันได้ส่งผลดีต่อบริษัทฯ	ในหลาย

ด้าน	กล่าวคือทำาให้พนักงานมีการสื่อสารกันมากข้ึน	 มีความกล้าแสดงออก	มีความ

สามัคคีซึ่งกันและกัน	ซึ่งเมื่อพนักงานทุกคนสามัคคีซึ่งกันและกัน	ก็จะส่งผลให้หน่วยงาน

มีการทำางานที่ดี	และส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการแข่งขันขององค์กร	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ี

เกิดขึ้นเพราะการทำางานอย่างมีความสุขนั่นเอง
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 “โอ้พระเจ้า...มันยอดมาก”	แน่นอนว่าคำาพูดประโยค

นี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยิน	ซึ่งทุกครั้งที่เราได้ยินก็มัก

จะนำามาซึ่งรอยยิ้มและความสนใจไม่ว่าเรากำาลังจะทำาอะไรอยู่

ก็ตาม	 ธุรกิจน้ีไม่เพียงแต่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเท่าน้ัน	แต่

ความสุขของคนภายในองค์กรแห่งน้ีก็ก้าวกระโดดไปด้วย

	 จุดเร่ิมต้นของการให้ความสำาคัญเร่ืองความสุขภายในองค์กรของ	TV	Direct	

มาจากผู้บริหารที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกมิติ	ทุกคนในองค์กรต้องมี

ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	ความสุขของพนักงานนับได้ว่าเป็นกลไกสำาคัญในการ

ดำาเนินธุรกิจ	เห็นได้จากการที่	TV	Direct	มี	Business	Model	ที่ว่า	“Entertaining	People	

with	Information”	ถ้าพนักงานไม่เกิดความสุข	ความสนุก	ก็ย่อมไม่สามารถบรรลุเป้า

หมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้

เช่นเดียวกัน	องค์กรแห่งนี้มีชื่อว่า	“บริษัท	ทีวี	ไดเร็ค	จำากัด”	มหาชน	ผู้นำาเสนอสินค้า

ด้วยการทำาธุรกิจแบบ	Multi-Channel	Direct	Marketing

	 บริษัท	ทีวี	ไดเร็ค	จำากัด	(TV	Direct)	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2542	ในช่วงแรกประกอบ

ธุรกิจการตลาดด้วยการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านทางโทรทัศน์	ซึ่ง

ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์	ต่อมา	TV	Direct	ได้มีการขยายการนำา

เสนอสินค้าในหลายช่องทาง	ปัจจุบันได้ขยายไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย	

ซึ่งในปัจจุบัน	TV	Direct	ยังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง	มีสินค้าจำานวนรวมกว่า	2,500	รายการ	

ศูนย์กระจายสินค้ากว่า	36	แห่ง	ร้านค้าปลีก	TV	Direct	Showcase	มากกว่า	30	แห่ง	

และมีพนักงานมากกว่า	1,500	คน

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำ�กัด (มห�ชน)
(TV DIRECT PUBLIC CO., LTD)

“วิธีสุข วิถีทีวีไดเร็ค”
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	 ฝ่ายบุคคลนับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารให้ความสำาคัญและมีบทบาทใน

การสร้างความสุขภายในองค์กร	โดยทำาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	

เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ	CEO	โดยฝ่ายบุคคลได้มีการจัดทำา	Happy	Workplace	Year	

Plan	โดยใช้	Happy8	เป็นกรอบในการทำากิจกรรม	ซึ่งจะมีการระบุถึงกิจกรรมที่จะเชื่อม

โยงกับ	Core	Value	ของบริษัท	โดยถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของฝ่ายบุคคล	ซึ่งกิจกรรมใน

ส่วนกลางจะถูกจัดโดยฝ่ายบุคคล	แต่ในฝ่ายหรือหน่วยงานก็จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สร้างความสุขภายในหน่วยงานเช่นเดียวกัน	โดยกิจกรรมต่างๆ	จะแบ่งออกเป็นแต่ละ

ด้านตาม	Happy8	ซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำาคัญต่างๆ	ยกตัวอย่าง	เช่น

 Happy Heart	“มีน้ำาใจเอื้อเฟื้อ	เอื้ออาทร

ต่อกัน	รู้จักแบ่งปันกัน”	–	TV	Direct	มีความเชื่อว่า	

ถ้าบริษัทดูแลพนักงานดี	พนักงานก็จะตอบแทนให้

กับบริษัทเช่นเดียวกัน	ดังน้ันการให้ความสำาคัญกับ

พนักงานจึงเป็นเร่ืองสำาคัญ	เช่น	การเยี่ยมพนักงาน

ที่เจ็บป่วย,	การมอบของขวัญวันเกิด,	กิจกรรม	TV	

Direct	In	Love	ที่จะมีการมอบ	Chocolate	หรือ	

Heartbeat	 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับพนักงาน	

รักใครชอบใครปิดคนนั้น

	 โดยเฉพาะในกิจกรรมครบรอบ	15	ปี	TV	

Direct	มีการให้พนักงานแต่ละฝ่ายออกบูทขายอะไร

ก็ได้	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	 โดยมีงบให้บูทละ	

3,000	บาท	รายได้จากการขายจะนำาสมทบทุน

บริจาค	 โดยให้พนักงานโหวตว่าจะนำาเงินที่ได้ไป

บริจาคที่ไหน	ซึ่งหน่วยงานภายนอกสามารถร่วม

ออกบูทได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	แต่ใช้วิธีการเชิญ

ชวนให้มีการร่วมทำาบุญกับทางบริษัท	แทน
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 Happy Body “มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งกายและใจ”	–	TV	

Direct	มีการจัดกิจกรรม	TVD	Sport	Day	โดยจะมีการดึงพนักงานจากแต่ละฝ่ายเข้ามา

มีส่วนร่วม	แบ่งเป็นคณะกรรมการในส่วนต่างๆ	นอกจากน้ียังมีการตรวจสุขภาพประจำา

ปี	มีประกันสุขภาพรวมถึงห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลวิชาชีพอีกด้วย

 Happy Family “ครอบครัวที่มั่นคงและอบอุ่น”	คำาว่าครอบครัวน้ันหมายถึง	

ครอบครัวของพนักงานเอง	และครอบครัว	TV	Direct	ดังนั้น	บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมเสริม

สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว	เช่น	กิจกรรม	“TVD	รักพ่อ	/	แม่”	ซึ่งจะมีการประกวด

การ์ดในวันพ่อและวันแม่	 โดยบริษัทจะมีรางวัลให้	ซึ่งคนที่ได้รางวัลน้ันทางบริษัทก็จะ

เชิญพ่อหรือแม่มาที่บริษัท	ในส่วนครอบครัว	TV	Direct	 น้ัน	จะมีกิจกรรมรดน้ำาดำาหัว

ผู้ใหญ่	เชิญผู้บริหารและหัวหน้ามาให้พนักงานรดน้ำาดำาหัวในกิจกรรม	“ชุ่มฉ่ำากายใจ	ปี

ใหม่ไทย	TV	Direct”

	 TV	Direct	พยายามที่จะสร้างกิจกรรมต่างๆ	โดยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ

พนักงาน	ดังน้ันจึงต้องมีการกำาหนด	KPI	ทุกโครงการว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกี่คน	

พนักงานจะสามารถเห็นตารางกิจกรรมได้ผ่านทางการแจ้งข่าวสารภายใน	รวมถึง	HR	

Calendar	ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงตารางกิจกรรมภายในบริษัท	 เช่น	วันพิเศษ	กิจกรรม

ต่างๆ

	 ในความเป็นจริงแล้ว	พนักงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอาจจะมีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมน้อยกว่าพนักงานในส่วนกลาง	แต่บริษัทฯ	ก็ไม่ได้ละเลยในการสร้างความสุข	

กิจกรรมไหนที่สาขาต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมได้ก็จะพยายามทำา	แต่โดยส่วนมากจะ

เน้นเร่ืองความรู้มากกว่า	ในส่วนกิจกรรมน้ันอาจจะไม่ได้เข้าร่วม	แต่พนักงานก็จะได้รับ

สิ่งของ	ยกเว้นกิจกรรมใหญ่ๆ	ที่จะมีการให้พนักงานจากต่างจังหวัดเข้าร่วมด้วย	

นอกจากนี้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานถือได้ว่ามีส่วนสำาคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ

พนักงาน	ดังน้ันฝ่ายบุคคลจึงต้องสามารถเจรจาโน้มน้าวผู้บริหารแต่ละหน่วยงานได้	ใน

ขณะเดียวกันผู้บริหารก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกัน

	 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งของ	TV	Direct	เท่านั้น	ซึ่งผลจาก

แนวทางการสร้างความสุขภายในองค์กรของ	TV	Direct	นั้น	พบว่าในปัจจุบัน	TV	Direct	

มีอัตราการลาออกที่ลดลง	จาก	9%	เหลือเพียงแค่	7%	เท่านั้น
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	 ในปั จจุ บั น 	 “ความสุ ขภายใน

องค์กร”	 ได้กลายมาเป็นสิ่งสำาคัญที่แต่ละ

องค์กรมุ่งหวังให้เกิดข้ึนภายในองค์กร	ด้วย

ตระหนักว่าความสุขภายในองค์กรจะส่งผลให้

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำางานที่ดีข้ึน

	 เพราะ	BOI	เชื่อว่าการดำาเนิน

ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้	ต้องมา

จากจุดเร่ิมต้นที่สำาคัญนั่นก็คือ	 “คน” 

คนเป็นเสมือนองค์ประกอบที่สำาคัญของ

องค์กร	องค์กรจะก้าวหน้าได้ก็ต้องมา

จากคนหรือพนักงานเป็นสำาคัญ	ดังน้ัน

องค์กรแห่งน้ีจึงให้ความสำาคัญกับพนักงานในฐานะฟันเฟืองสำาคัญขององค์กร	องค์กร

แห่งนี้คือ	บริษัท	บลูโอเชี่ยนอินเตอร์เทรด	จำากัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจเดินเรือขนส่งน้ำามัน

	 บริษัท	บลูโอเชี่ยนอินเตอร์เทรด	จำากัด	(Blue	Ocean	Intertrades	Co.,	Ltd.;	

BOI)	ก่อตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.2000	(พ.ศ.2543)	โดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในเร่ืองการเดินเรือ

ทะเลและวิศวกรรม	เป็นผู้ให้บริการเรือขนส่งน้ำามันทั้งในส่วนน้ำามันดีเซลและน้ำามันเตา

ให้แก่ลูกค้า	โดยคำานึงถึงสุขภาพ	สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำาคัญ	ปัจจุบันให้

บริการในพื้นที่อ่าวอุดม	ศรีราชา	ระยองและสงขลา

จึงเป็นโจทย์สำาคัญของ	BOI	ว่าจะทำาอย่างไรให้พนักงานมีความสุขในการทำางาน	ภูมิใจ

ในงานที่ทำาและองค์กร	BOI	เช่ือว่าถ้าพนักงานมีความสุขในการทำางาน	ก็ย่อมส่งผลถึง

ประสิทธิภาพในการทำางานที่ดีตามไปด้วย

บริษัท บลูโอเชี่ยนอินเตอร์เทรด จำ�กัด 
(BLUE OCEAN INTERTRADES CO., LTD.)

“BOI คว�มสุขที่จับต้องได้”

42



	 หลายท่านอาจสงสัยว่าด้วย

ธุรกิจการเดินเรือ	อาจจะมีส่วนทำาให้เกิด

การเหลื่อมล้ำารวมถึงความไม่เข้าใจกัน

ระหว่างพนักงานในสายสำานักงานและ

สายเดินเรือ	ซึ่งทาง	BOI	ก็ไม่ได้เพิกเฉย

กับปัญหาที่เกิดข้ึน	จึงได้จัดโครงการใจ

เขาใจเรา	 โดยให้มีการสลับคนทำางาน

	 ด้วยลักษณะสภาพการทำางานของ	BOI	ได้แบ่งพนักงานออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ

พนักงานในสำานักงาน	และพนักงานที่ทำางานบนเรือ	ทำาให้แนวทางการสร้างความสุขให้

กับพนักงานจะต้องปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพการทำางานของพนักงาน	 โดย

เฉพาะพนักงานที่ทำาบนเรือที่จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเรือกับหัวหน้าและเพื่อนร่วม

งาน	(ทำางาน	30	วัน	พัก	6	-	7	วันติดต่อกัน)	บรรยากาศในการทำางานจึงเป็นเหมือน

ครอบครัวเดียวกัน	อยู่กันอย่างพี่น้อง	นายเรือผู้ซึ่งเป็นเสมือนผู้บริหารบนเรือจึงต้องเป็น

แบบอย่างที่ดีในการทำางาน	ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน	รวมถึงต้องทำาหน้าที่แก้ไขปัญหาให้

กับผู้ใต้บังคับบัญชา

	 สำาหรับพนักงานในสายการเดินเรือ	BOI	ได้จัดให้มีโครงการ	“สมรรถภาพยอด

เยี่ยม สุขภาพเด็ด สุขอนามัยเป็นเลิศ”	เนื่องจากเห็นว่าพนักงานในสายการเดินเรือจะไม่

ค่อยมีโอกาสได้ออกกำาลังกาย	จึงได้มีการสนับสนุนให้พนักงานออกกำาลังกายง่ายๆ	เช่น

การ	Sit	up	ฯลฯ	โดยจะมีการเก็บผลเพื่อติดตามสุขภาพของพนักงานด้วย	ปัจจุบัน

พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น	มีอัตราการเจ็บป่วยน้อยลง	จนนับได้ว่า	BOI	เป็นตัวอย่างที่ดีให้

กับบริษัทในธุรกิจเดินเรืออื่นๆ	ให้หันมาให้ความสำาคัญกับสุขภาพของพนักงาน

	 ในส่วนของพนักงานที่ทำางานในสำานักงาน	BOI	ก็จะจัดให้มีโครงการต่างๆ	ให้

พนักงานเข้าร่วมเช่นเดียวกัน	เช่น	โครงการวันเกิดพนักงาน	บริษัทฯ	ก็จะให้การ์ดวันเกิด

ที่เขียนอวยพรโดยผู้บริหาร	แต่ถ้าในเดือนน้ันมีคนเกิดหลายคน	ก็จะนัดรวมกันเพื่อร่วม

กันเป่าเค้กวันเกิดในทุกๆ	เดือน	รวมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันในตอนเย็น	เป็นต้น
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	 บนเรือมาทำางานที่สำานักงาน	เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน	เปลี่ยนมุม

มอง	ระหว่างพนักงานสายสำานักงานและสายเดินเรือ	ทำาให้ในปัจจุบันพนักงานทั้ง	2	ฝ่าย

สามารถทำางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

	 นอกจากน้ี	BOI	ยังให้ความสำาคัญในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ือง	โดย

เฉพาะในเร่ืองของการศึกษา	ถ้าพนักงานอยากเรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน	บริษัทฯ	จะ

สนับสนุนให้พนักงานสามารถลาไปสอบได้	ค่าลงทะเบียนเรียน	บริษัทฯ	จะสำารองจ่ายให้

ก่อน	พนักงานสามารถนำามาคืนภายหลังได้	ถ้าเรียนจบในระดับที่สูงข้ึนก็จะสามารถ

เติบโตก้าวหน้าได้มากข้ึน	BOI	สนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ	

พนักงานทุกคนมีโอกาสเติบโตไปได้เร่ือยๆ	ในสายงานของตน	ถ้าโตจากตำาแหน่งระดับ

ล่าง	บริษัทฯ	จะสนับสนุนการอบรมที่สูงขึ้นทั้งเรื่องความรู้และสายอาชีพ	กรณีที่พนักงาน

มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะทำางานในตำาแหน่งที่สูงข้ึนแต่ยังไม่มีตำาแหน่งว่าง	ก็จะ

ขึ้นทะเบียนเป็นตำาแหน่งที่สูงขึ้น	เช่น	นายท้ายเรือถ้ามีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง	ก็จะสามารถ

ก้าวขึ้นเป็นต้นหน	ต้นเรือ	และนายเรือได้

	 สวัสดิการก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญต่อความสุขของพนักงาน	BOI	ได้

จัดให้มีโครงการต่างๆ	มากมาย	 เช่น	 โครงการอาหารกลางวัน	บริษัทฯ	จะจัดงบ

ประมาณไว้ส่วนหนึ่ง	เพื่อซื้ออาหารให้กับพนักงานเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ,	โครงการวัน

หยุดเสาร์เว้นเสาร์	 เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนมากข้ึน,	 เงินกู้สวัสดิการโดยไม่คิด

ดอกเบี้ย	โดยบริษัทฯ	มีเงื่อนไขว่าจะต้องกู้ไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์	เช่น	ค่าเล่าเรียนของ

บุตรหลาน	ค่ารักษาพยาบาลฯ	โดยกู้ได้สูงสุด	2	เท่าของเงินเดือน

	 ไม่เพียงแต่ให้ความสำาคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเท่านั้น	แต่	BOI	ยังให้

ความสำาคัญกับการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย	เช่น	ในช่วงมหาอุทกภัยในปี	2554	BOI	ก็ได้

ส่งเรือไปช่วยผลักดันน้ำาที่คลองวัดโพธ์ิเพื่อเร่งการระบายน้ำา	หรือการรวมกลุ่มบริษัทที่

ดำาเนินธุรกิจทางเรือไปร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล	เป็นต้น

	 ผู้บริหารนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญในการสร้างความสุขให้กับพนักงาน	

โดยได้มีนโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองการให้ความสำาคัญต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน	เช่น	

จัดให้มีโครงการ	Management	Visit	ซึ่งจะเป็นการเยี่ยมเรือโดยผู้บริหาร	เพื่อสอบถาม

ถึงความเป็นอยู่ของพนักงาน	รวมถึงให้ความรู้ในเร่ือง	ต่างๆ	เช่น	การให้ความสำาคัญ
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ในเร่ืองความปลอดภัยของพนักงาน	ด้วยการจัดโครงการ	Safety	Award	 ข้ึน	ถ้าการ

ปฏิบัติงานไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย	ทางผู้บริหารก็จะมีการมอบเงินรางวัลให้ตั้งแต่	

5,000	–	30,000	บาท	เพื่อส่งเสริมเร่ืองความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย		ซึ่งจาก

แนวทางการสร้างความสุขที่เป็นรูปธรรมของ	BOI	น้ัน	ปัจจุบันพบว่าพนักงานมีความสุข

และรู้สึกเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน	มีอัตราการมาทำางานที่สูงข้ึน	การขาดลามา

สายลดลง	และที่สำาคัญพนักงานทุกคนของ	BOI	เกิดความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าขององค์กร	

(Ownership)	ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการที่จะร่วมสร้างความก้าวหน้าต่อไปให้กับองค์กรแห่ง

นี้	บริษัท	บลูโอเชี่ยนอินเตอร์เทรด	จำากัด
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	 ด้วยแนวทางในการบริหารคนของผู้บริหาร

องค์กรแห่งน้ี	ที่มุ่งหวังให้ทั้งพนักงานที่ทำางานในองค์กร

แห่งน้ี	รวมไปถึงผู้ที่มาใช้บริการเกิดความสุขที่ได้เดินเข้า

มาภายในองค์กรที่อบอุ่น	ความสุขจึงได้กลายมาเป็นหลัก

ปรัชญาในการบริการคนขององค์กรแห่งน้ี	 ไม่เพียงแต่

	 โรงพยาบาลสัตว์บางนา	 เป็นโรง

พยาบาลสัตว์เอกชนที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด	

24	ชั่วโมง	ให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทั้งตรวจรักษา

ทั่วไป	และตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง	 เอ็กซ์เรย์	

อัลตราซาวด์	ผ่าตัด	บริการอาบน้ำา-ตัดขน			รับ

ฝากเลี้ยงและฝากรักษา	จำาหน่ายสินค้าสัตว์เลี้ยง

สร้างความสุขให้กับพนักงานเท่าน้ัน	แต่องค์กรแห่งน้ียังเป็นเหมือนสถานที่ที่สร้างความ

สุขใจให้กับผู้ที่มารับบริการอีกด้วย	องค์กรแห่งนี้คือ	โรงพยาบาลสัตว์บางนา	ผู้ให้บริการ

ครบวงจรเรื่องการดูแลสัตว์

ตลอดจนรถบริการรับส่งสัตว์เลี้ยง	เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ	

	 จากปรัชญาเร่ืองการบริการคนสู่นโยบายการดูแลพนักงาน	ที่เคารพและให้

เกียรติซึ่งกันและกัน	ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร	รวม

ทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน	เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงระบบ

งาน	กิจกรรมและสวัสดิการต่างๆ		ในวันน้ีโรงพยาบาลสัตว์บางนาได้ดำาเนินตาม

แนวทางที่ผู้บริหารคาดหวังไว้	 โรงพยาบาลฯ	ได้ให้ความสำาคัญกับพนักงาน	จึงได้ใช้

โรงพย�บ�ลสัตว์บ�งน�
(BANGNA PET HOSPITAL)

“สุขจ�กผู้ให้ สู่คว�มสุขใจของผู้รับ”
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	 กิจกรรมต่างๆ	ได้ถูกนำามาใช้ใน

การสร้างความสุขและบรรยากาศที่ดีภายใน

องค์กร	ยกตัวอย่างเช่น	ในอดีตพนักงาน

ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลฯ	จะไม่ค่อยกล้า

แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ	เวลา

ทำางาน	เมื่อเกิดปัญหาก็จะไม่เกิดการแก้ไข

กิจกรรมและสวัสดิการต่างๆ	เป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขให้กับพนักงานในองค์กร	

ด้วยความเช่ือที่ว่าถ้าพนักงานมีความสุขในการทำางาน	ก็ย่อมที่จะส่งมอบบริการที่ดีให้

กับลูกค้าเช่นเดียวกัน	ดังน้ันเพื่อให้รูปแบบการทำากิจกรรมต่างๆ	สามารถสร้างความสุข

ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างแท้จริง	จริงได้ใช้แนวคิด	Happy8	เพื่อเป็นกรอบในการจัด

กิจกรรมต่างๆ	โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม	เช่น	การจัดวันครบรอบวันก่อตั้ง

โรงพยาบาลในวันที่	9	เมษายน	ของทุกปี	ในวันนั้นโรงพยาบาลจะปิดให้บริการ	และจะมี

การนิมนต์พระเพื่อจัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตร	 มีการผูกข้อมือจากผู้บริหารและ

สัตวแพทย์	และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน	มีการจัดกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	ที่

จะให้ผู้บริหาร	สัตวแพทย์และพนักงานแบ่งกลุ่มกันทำาความสะอาดโรงพยาบาล	รวมไป

ถึงรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน	เช่นเดียวกัน	ในวันที่โรงพยาบาลฯ	จัดกิจกรรมส่งท้ายปี

เก่าต้อนหลังปีใหม่	ก็จะมีการจัดกิจกรรมทำาความสะอาดในช่วงเช้า	และจัดกิจกรรม

สังสรรค์ในช่วงเย็น	ซึ่งในกิจกรรมน้ีจะให้ทุกคนร่วมกันแบ่งกลุ่มจัดการแสดง	รวมถึงจับ

สลากสิ่งของ	ซึ่งสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพนักงานได้อย่างมาก

โดยจะมุ่งเน้นในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายเท่าน้ัน	โรงพยาบาลฯ	ต้องการสร้างความ

ร่วมมือและบรรยากาศที่ดีในการทำางาน	จึงได้อาศัยการจัดสัมมนาประจำาปี	 เป็นช่อง

ทางในการสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานผ่านการทำากิจกรรมกลุ่ม	ผลที่ได้คือพนักงาน

ร่วมมือซึ่งกันในการทำางาน	เมื่อเกิดปัญหาก็จะนำามาปรึกษาหารือระหว่างกัน	กล้าแสดง

ความคิดเห็นมากขึ้น	 เปิดใจกันมากข้ึนและมีความสุขในการทำางาน	นอกจากน้ี	 โรง

พยาบาลฯ	ยังพาพนักงานท่องเที่ยวต่างจังหวัดในโอกาสเดียวกัน	ทำาให้พนักงานรู้สึกผ่อน

คลายจากการทำางานได้อีกด้วย
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	 ไม่เพียงแต่จัดกิจกรรมต่างๆ	

เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงานเท่านั้น	

โรงพยาบาลฯ	 ยั งมุ่ ง เน้นการสร้าง

สุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน	ผ่านการจัด

ชมรมแบดมินตันและจัดการแข่งขันข้ึน

ประจำาปีภายในโรงพยาบาลฯ	โดยอาศัย

	 	นอกจากนี้	อีกหนึ่งโครงการที่น่า

สนใจ	คือโครงการออมวันละนิดจิตแจ่มใส	

โรงพยาบาลฯ	ได้มีการซื้อกระปุกออมสินให้

กับพนักงานทุกคนเก็บไว้ใน	Locker	ซึ่ง

พนักงานทุกคนสามารถออมเงินได้ตามแต่

สะดวก	 โดยไม่ได้กำาหนดจำานวนเงินออม	

โดยเมื่อครบ	4	เดือน	ทางโรงพยาบาลฯ	จะ

นำากระปุกออมสินไปฝากเงินที่ธนาคารให้กับ

พนักงาน	นับได้ว่าเป็นการสร้างนิสัยรักการ

ออมให้กับพนักงานได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง

เวลาว่างในช่วงพักเที่ยงและพัก	18.00	นาฬิกา	 ในการรวมกลุ่มเพื่อจัดการแข่งขัน									

แบตมินตัน	นอกจากน้ียังได้มีการสนับสนุนให้พนักงานได้ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มร่ืน	

และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณหลังโรงพยาบาลฯ	 โดยให้พนักงานช่วยกันดูแล	 โดย

ผลผลิตที่ได้นั้นพนักงานสามารถนำามาแบ่งปันกันระหว่างเพื่อนพนักงานได้อีกด้วย

	 ด้วยจำานวนพนักงานประมาณ	40	คน	ทั้งสัตวแพทย์	 ผู้ช่วยสัตวแพทย์	

พนักงานต้อนรับฯ	ซึ่งอาจจะดูไม่มากเมื่อเทียบกับจำานวนกิจกรรมที่จัดข้ึน	แต่ผลจาก

การจัดกิจกรรมต่างๆ	ทำาให้ทุกคนที่ทำางานในโรงพยาบาลสัตว์บางนาน้ันไม่รู้สึกเหน่ือย

กับงานที่ทำา	ในทางตรงกับข้างกลับเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำางานได้

อย่างดี

	 นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ	ที่จัดข้ึนแล้วน้ัน	โรงพยาบาลสัตว์บางนาก็ยังได้

จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ	เพื่อดูแลพนักงาน	เช่น	มีเบี้ยขยัน,	การมอบรางวัล
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พนักงานดีเด่นให้กับพนักงานที่มีความรับผิดชอบ	โดยมาจากการลงคะแนนของเพื่อน

พนักงานด้วยกันเอง,	รางวัลสุขภาพดีเด่น,	การมอบทองคำาสำาหรับพนักงานที่ทำางานกับ

องค์กรมาเป็นระยะเวลานาน	ฯลฯ	ซึ่งทั้งสัตว-แพทย์	พนักงาน	แม่บ้านฯ	ทุกคนสามารถ

มีส่วนร่วมได้ทุกกิจกรรม	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ทำาให้พนักงานเกิดขวัญกำาลังใจในการทำางาน

	 จากแนวคิดในการสร้างความสุขของโรงพยาลสัตว์บางนา	อาจจะกล่าวได้ว่า

เกิดมาจากการที่ผู้บริหารตระหนักรู้ในตัวของพนักงาน	พยายามหาแนวทางที่จะช่วยลด

ความขัดแย้งและประสานความแตกต่างของแต่ละบุคคล	เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน	

ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการทำางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน	จนนำามาซึ่งความภาค

ภูมิใจและความสำาเร็จร่วมกันของโรงพยาบาลสัตว์บางนาแห่งนี้อย่างไม่รู้จบ
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	 การดำาเนินธุกิจในปัจจุบัน	การบริหาร

กิจการให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรมที่ดี	ยึดหลัก

คุณธรรม	โปร่งใสและตรวจสอบได้	หรือการบริหาร

งานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลนับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	

นอกจากจะทำาให้พนักงานทำางานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

	 บ ริษัท	 พรอมพท์ 	 โพรวายด์ 	

จำากัด	(Prompt	Provides	Co.,Ltd.:	PPV)	

เป็นบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า	

ซึ่งประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสาร	ทั้งทางบก	ทางน้ำา	ทาง

อากาศ	ทั้งภายในและต่างประเทศ	อีกทั้งให้

และขยันหมั่นเพียรแล้วน้ัน	ยังช่วยสร้างให้เกิดความเช่ือมั่นต่อองค์กรจากภายนอกอีก

ด้วย	องค์กรแห่งน้ียึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล	จึงมุ่งม่ันให้คู่ค้า	พนักงาน	และองค์กร

เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน	องค์กรแห่งนี้คือ	บริษัท	พรอมพท์	โพรวายด์	จำากัด	ตัวแทนนำา

เข้าและส่งออกระหว่างประเทศ

บริการคลังสินค้า	(Warehousing)	ตัวแทนออกของและพิธีการทางศุลกากร	 โดยเน้น

ความพึงพอใจในระดับสูงสุดจากลูกค้า	โดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้พนักงานยึดหลักธรรมา			

ภิบาล

	 ด้วยพันธกิจของ	PPV	ที่มุ่งเน้นการดูแลลูกค้า	 คู่ค้า	และพนักงานอย่างเป็น

ธรรม	หลักธรรมาภิบาลจึงได้ถูกนำามาใช้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองของคนด้วย	

สำาหรับ	PPV	น้ันอาจไม่ใช่องค์กรที่มีพนักงานมากนัก	แต่บริษัทฯ	ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ

บริษัท พรอมพท์ โพรว�ยด์ จำ�กัด
(PROMPT PROVIDES CO.,LTD.)

“ดูแลพนักง�นอย่�งเป็นธรรม ต�มหลักธรรมภิบ�ล”
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เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร	

ยกตัวอย่างเช่น	โครงการ	Happy	Birth-

day	to	you	ที่รับผิดชอบโดยแผนกบุคคล	

จัดขึ้นเพื่อมอบของขวัญวันเกิดให้กับ

พนักงาน	โดยให้พนักงานทุกคนช่วยกัน

ทำาของขวัญและการ์ดวันเกิดให้แก่เจ้าของ

วันเกิด		นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมใน

	 เพื่อทำาให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับการดูแลที่ดีและเป็นธรรม	PPV	จึงได้มีการ

จ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจพนักงานจากผลประกอบการของบริษัทในกรณีที่สามารถส่งมอบ

บริการที่ลูกค้าพึงพอใจในทุกกระบวนการ	ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทฯ	จะได้กำาไรน้อยลง	แต่ใน

ทางกลับกันลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดี	 เช่นเดียวกันกับที่พนักงานจะเกิดแรงกระตุ้นใน

การให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มากข้ึน	สิ่งต่างๆ	 เหล่าน้ีทำาให้

พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัท	และมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกประบวนการทำางาน

	 นอกจากน้ี	PPV		 ยังได้มีการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม	 โดยมุ่งยก

ระดับศักยภาพของพนักงาน	โดยปัจจุบันมี	3	โปรแกรมการฝึกอบรมที่ได้ผลเป็นอย่างดี	

คือ	การอบรมสนทนาภาษาอังกฤษประจำาวัน	(Daily	Conversational	English	Class),

โอกาสสำาคัญต่างๆ	เช่น	การมอบของขวัญและการจัดกิจกรรมวันปีใหม่	 เพื่อเป็นการ

เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง	ผู้บริหาร	หัวหน้าแผนกและพนักงานทุกคนภายในบริษัทฯ	

โดยใช้วันสำาคัญต่างๆ	เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์	
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การอบรมธุรกิจประจำาเดือน	(Monthly	Internal	Business	Seminars)	และโครงการนำาร่อง	

ระบบพี่เลี้ยงระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน	(Pilot	Mentoring	Program	which	Couple	

Staff	with	Management)	เป็นต้น

	 จะเห็นได้ว่าความสุขของพนักงานน้ันไม่ได้เกิดมาจากการมีรายได้ที่สูง	 มี

ตำาแหน่งที่ใหญ่โตหรือได้ทำางานอยู่ในองค์กรที่มีช่ือเสียงแต่อย่างใด	แต่อยู่องค์กรนั้นๆ	

สามารถตอบสนองความสุขของพนักงานได้มากน้อยเพียงใด	องค์กรแห่งนี้ไม่เพียง

ดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นอยู่บนหลักธรรมาภิบาลเท่าน้ัน	แต่ยังดูแลพนักงานด้วยความเป็น

ธรรม	เพื่อให้พนักงาน	ลูกค้าและองค์กรเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
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	 ในปัจจุบันหลายๆ	องค์กรได้หันมาให้ความสำาคัญใน

เร่ืองการสร้างความสุขภายในองค์กร	และกิจกรรมพนักงานได้

เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือที่หลายๆ	องค์กร	นำามาใช้ในการผลักดัน

ให้เกิดความสุขต่างๆ	 เหล่าน้ัน	สำาหรับองค์กรแห่งน้ีได้จัด

โครงการกิจกรรมต่างๆ	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมทุกกิจกรรมจะสามารถสร้างความสุขได้หลากหลาย	ถ้ามีการวางรูปแบบและ

แผนงานที่มีประสิทธิภาพ	องค์กรแห่งน้ีคือ	บริษัท	มิตซุย-โซโค	(ประเทศไทย)	จำากัด	

บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจตัวแทนนำาเข้าและส่งออก 

	 บ ริ ษั ท 	 มิ ต ซุ ย - โ ซ โ ค	

(ประเทศไทย)	จำากัด	<Mitsui-Soko	

(Thailand)	Co.,Ltd.:	MST>	ก่อตั้งขึ้นใน

ปี	ค.ศ.1988	บริษัทเป็นบริษัทผู้ดำาเนิน

ธุรกิจตัวแทนลูกค้าในการนำาเข้า	-	ส่ง

ออก	(Customs	Brokerage)	 รับบริการ

จองเรือเพื่อการส่งออก,	การทำาบัญชีเรือ

เพื่อการนำาเข้า	รวมถึงบริการทางด้าน

การขอคืนภาษีและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร

บริษัท มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จำ�กัด 
(MITSUI-SOKO (THAILAND) CO.,LTD.)

“หล�กหล�ยคว�มสุข ด้วยกิจกรรมสร้�งสุข”
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	 จากวิสัยทัศน์ของ	MST	ที่มุ่งมั่น

พัฒนาการบริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า	ทำาให้ผู้บริหาร

ขององค์กรตระหนักถึงเคร่ืองมือที่จะผลัก

ดันให้พนักงานสามารถส่งมอบการบริการ

ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ได้	นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรแล้ว	การสร้างความสุขภายใน

องค์กรได้กลายมาเป็นอีกหน่ึงเคร่ึองมือ

หน่ึง	ที่	MST	ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร	

จึงได้มีการส่งตัวแทนพนักงานเพื่อเข้าร่วม

เปิดมุมมองในโครงการ	Happy	Work-

place	ของ	สสส.	จนเกิดเป็นโครงการ

สร้างความสุขของ	MST	ในที่สุด
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	 เพื่อให้ทราบถึงสุขภาวะความ

สุขภายในองค์กร	MST	ได้มีการใช้เคร่ือง

มื อ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม สุ ข ที่ เ รี ย ก ว่ า									

Happinometer	ในการตรวจสอบความ

สุขภายในองค์กรและกำาหนดโครงการ

ต่างๆ	 เพื่อให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของพนักงานได้อย่างตรงจุด

	 เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทฯ	กำาลังทำา

อยู่	 จึงได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานทราบถึงโครงการต่างๆ	 ก่อนเร่ิมทำา

กิจกรรม	ซึ่งในปัจจุบัน	MST	มีโครงการที่น่าสนใจหลายโครงการ	 เช่น	โครงการ	“มุม

หนังสือ”	ที่มีการจัดมุมในบริษัทฯ	 ไว้ใช้ในการพักผ่อนและเติมความรู้ด้วยการอ่าน

หนังสือ	 เพราะ	MST	 เช่ือว่ามุมหนังสือในที่ทำางานจะเป็นเหมือนบันไดก้าวแรกสู่การ

ค้นคว้าหาความรู้	 หนังสือส่วนหน่ึงเป็นหนังสือที่มาจากการบริจาคของพนักงาน	

พนักงานคนใดมีหนังสือที่คิดว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพนักงาน	ก็สามารถ

นำามาแบ่งปันในมุมหนังสือได้

	 ไม่เพียงแต่ให้ความสำาคัญกับความสุขภายในองค์กรเท่านั้น	แต่	MST	ยังมุ่งส่ง

ความสุขสู่สังคมภายนอก	ผ่านโครงการ	“ถักทอสายใย	-	ผ้าพันคอที่รัก”	ที่ให้พนักงาน

ทุกคนที่สนใจร่วมกันถักผ้าพันคอไหมพรม	เพื่อใช้มอบให้แก่น้องๆ	นักเรียนในพื้นที่ห่าง

ไกล	หรือมูลนิธิที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคผ้าพันคอเข้ามา	โดยทาง	MST	ได้จัดให้

มีการสอนถักไหมพรมให้แก่ผู้ที่สนใจในช่วงพักกลางวันของวันทำางานตั้งแต่เวลา	12.30	

–	13.00	น.	หรือแม้แต่พนักงานท่านใดที่ไม่ถนัดการถักไหมพรม	ก็สามารถบริจาคเงิน

เพื่อใช้ในการซ้ือไหมพรม	หรือผู้ที่มีอุปกรณ์การถักไหมพรมก็สามารถนำามาให้เพื่อน

พนักงานที่มีความประสงค์ต้องการถักผ้าพันคอยืมได้	
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	 ไม่เพียงเท่านั้น	MST	ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์	ซึ่ง

เป็นมูลนิธิที่ดูแลเด็กและคนพิการ	ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพนักงานที่อยากส่งต่อ

ความสุขสู่สังคมภายนอกเป็นจำานวนมาก	กิจกรรมต่างๆ	เหล่าน้ีไม่เพียงสร้างความสุข

จากการเป็นผู้ให้เท่าน้ัน	 แต่ยังเป็นกิจกรรมที่พนักงานสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์	และเกิดความสามัคคีในการทำากิจกรรมต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี

	 ด้วยความที่บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจขนส่ง	ลักษณะการทำางานจึงอาจสร้าง

ความเครียดให้กับพนักงานได้	 แต่	MST	ก็ไม่ลืมที่จะสร้างกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย

ความเครียดจากการทำางานให้กับพนักงาน	จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อสร้างรอย

ยิ้มและเสียงหัวเราะ	หน่ึงในน้ันคือกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำาปี	ซึ่งพนักงานสามารถ

ผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานได้จากกิจกรรมนี้อีก

ทางหนึ่งด้วย

	 นอกจากกิจกรรมพนักงานต่างๆ	ที่	MST	จัดขึ้นภายในองค์กรเพื่อมุ่งหวังสร้าง

ความสุขภายในองค์กรแล้ว	อีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญที่	MST	ให้ความสำาคัญอยู่เสมอก็คือ	การ

จัดสวัสดิการต่างๆ	เพื่อช่วยเหลือการดำารงชีวิตของพนักงาน	ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเบี้ย

ขยัน,	รางวัลอายุการทำางาน,	การจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ,	สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม,	

การทำาประกันชีวิตและสุขภาพให้กับพนักงาน	รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือตามโอกาส

ต่างๆ	เช่นเงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ	ฯลฯ	ทุกสิ่งเหล่าน้ีเกิดจากการที่	MST	ให้ความ

สำาคัญในการดูแลพนักงานของตน	และมุ่งมั่นให้บุคลากรเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนา

องค์กร	เพื่อให้	MST	และพนักงานสามารถเติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน
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	 การที่องค์กรทุกองค์กรจะประสบ

ความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจได้น้ัน	ปัจจัย

สำาคัญอย่างหน่ึงที่จะช่วยผลักดันให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์และไม่อาจมองข้ามได้น่ันก็

คือ	ความสุขของคนภายในองค์กร	ถ้าทุกคนมี

โลจิสติคส์	(ประเทศไทย)	หรือ	MLT	เป็น	

จำากัด	เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม	Mitsui-Soko	

Thailand	Group	 ให้บริการด้านคลัง

สินค้าซ่ึงตั้งอยู่ที่ถนนบางนาด้วยระบบ

การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

ความสุขในการทำางาน	ก็จะช่วยให้เกิดการทำางานที่มีประสิทธิภาพและเป็นเหมือนพลังที่

ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไป	สำาหรับองค์กรแห่งนี้	ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจาก

ใครคนคนใดหนึ่ง	แต่เกิดจากการที่ผู้บริหารระดับสูงเอาใจใส่ดูและและใกล้ชิดกับ

พนักงาน	คณะทำางานฯ	มีการผลักดันความสุขอย่างเป็นรูปธรรม	 รวมไปถึงการมี

สวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม	จนทำาให้องค์กรแห่งน้ีกลายเป็นบ้านหลังที่สองของ

พนักงาน	องค์กรแห่งน้ีคือ	บริษัท	มิทส์	 โลจิสติคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	บริษัทผู้ให้

บริการด้านคลังสินค้าในกลุ่ม	Mitsui-Soko	Thailand	Group

	 บริษัท	มิทส์	โลจิสติคส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	<MITS	Logistics	(Thailand)	

Co.,Ltd.:	MLT>	เป็นบริษัทในกลุ่ม	Mitsui-Soko	Group	บริษัทผู้ให้บริการด้านการขนส่ง

สินค้า	ที่ก่อตั้งข้ึนในปี	ค.ศ.1909	มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งบริษัท	มิทส์	

บริษัท มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
(MITS LOGISTICS ( THAILAND ) CO.,LTD.)

“คว�มสุขพนักง�น คว�มสุของค์กร”
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	 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	ที่ต้องการเห็นองค์กรและพนักงานประสบความ

สำาเร็จไปด้วยกัน	โดยมุ่งเน้นที่ความสุขของผู้ปฏิบัติงาน	โดยปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผลต่อ

ความสุขของพนักงานต้องก้าวไปพร้อมๆ	กัน	ไม่ว่าจะเป็น	พนักงานต้องสามารถเติบโต

ในหน้าที่การงาน,	ผลตอบแทนต้องเป็นธรรมและเหมาะสมกับการทำางาน,	หัวหน้างาน

ต้องมีบทบาทสำาคัญในการบริหารทีมงาน	ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน

และสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม,	ต้องสร้างบรรยากาศการทำางานแบบเป็นทีม	

ฯลฯ	ทุกสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจในการทำางาน	

เม่ือพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำางาน	ก็จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลังเพ่ือให้งาน

นั้นๆ	ประสบความสำาเร็จ	ทั้งหมดนี้ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการทำาโครงการ	Hap-

py	Workplace	ภายใน	MLT

	 โครงการ	Happy	Workplace	ของ	

MLT	 ได้เ ร่ิมดำาเนินการข้ึน	 โดยใช้แนวคิด	

Happy8	เป็นกรอบในการทำากิจกรรม	ดังน้ัน

เพื่อให้การวางแผนโครงการ	Happy	Work-

p l ace 	 ขอ ง 	ML T 	 น้ั นมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ

คณะทำางานฯ	ได้มีการสำารวจความสุขของคนในองค์กรก่อนเร่ิมทำาโครงการฯ	ตามหลัก

ความสุข	8	ประการ

	 ปัจจัยที่	MLT	ให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก	คือเร่ือง	Happy	Relax	ดังน้ัน

กิจกรรมพนักงานจึงได้กลายมาเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการผ่อนคลายความเครียดจาก

การทำางาน	โดยคณะทำางานฯ	ที่มาจากกลุ่มพนักงาน	จะทำาการสำารวจและสรุปข้อมูล

ความต้องการของพนักงาน	นำามาคัดกรอง	จัดลำาดับความสำาคัญและความเป็นไปได้	

เพื่อจัดกิจกรรมที่พนักงานสนใจ	โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบ	ซึ่ง

ในบางคร้ังอาจมีการให้รางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน	เช่น	การพบปะสังสรรเพื่อรับประทาน
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อาหารร่วมกัน,	การแข่งขันกีฬาภายใน	“Sport	of	Smile”,	การจัดงานวันเกิด	“All	to-

gether	HBD”	ที่จัดให้มีการเลี้ยงอาหารร่วมกัน,	หรืองานเลี้ยงปีใหม่	เป็นต้น	ซึ่งผลจาก

โครงการ	Happy	Workplace	ของ	MLT	นั้น	พบว่าพนักงานอัตราความพึงพอใจที่สูงขึ้น	

โดยจะเห็นได้จากพนักงานมีอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมสูงถึง	95%	นั่นเอง

	 นอกเหนือจากกิจกรรมและโครงการต่างๆ	แล้วผู้บริหารและหัวหน้างานก็นับ

ได้ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ	สำาหรับที่	MLT	นอกจากผู้บริหารและหัวหน้าจะมีบทบาทสำาคัญใน

การสนับสนุนโครงการต่างๆ	 ผู้บริหารและหัวหน้างานยังนับได้ว่ามีความเข้าใจในตัว

พนักงานเป็นอย่างดี	โดยจะเน้นมอบหมายงานให้ถูกคน	เพ่ือให้งานน้ันๆ	เหมาะกับตัว

พนักงานเอง	ถ้าพนักงานได้ทำางานที่ชอบหรือถนัด	ก็จะช่วยลดความเครียดจากการ

ทำางาน	และทำาให้พนักงานมีความสุขกับงานที่ทำานั่นเอง

	 การดูแลในเรื่องบรรยากาศในการทำางาน	ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่	MLT	ให้ความ

สำาคัญ	โดยบรรยากาศในการทำางานจะถูกขับเคลื่อนผ่านวัฒนธรรมองค์กร	และการสร้าง

ทัศนคติที่ดี	ในส่วนวัฒนธรรมองค์กร	MLT	มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการยิ้มแย้มให้แก่กัน

ผ่านโครงการ	“ทักทายด้วยสวัสดี	สร้างไมตรีด้วยรอยยิ้ม”	เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานทุกคน

เกิดความสนิทนมกันและทำางานด้วยรอยยิ้ม	ในขณะที่การสร้างทัศนคติที่ดีน้ัน	มุ่งหวัง

เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรักและความผูกพันในองค์กร	เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือที่

ถูกนำามาใช้	โดยผู้ที่มีบทบาทสำาคัญคือหัวหน้างานจะคอยดูแลเอาใจใส่และให้คำาปรึกษา

กับพนักงานอยู่เสมอ	การดูแลถูกส่งต่อกันจากผู้บริหารสู่หัวหน้างาน	จากหัวหน้างานสู่

พนักงาน	และในกลุ่มพนักงานเอง	ทำาให้ทุกคนในองค์กรแห่งนี้พูดเป็นเสียงเดียวกัน	MLT	

นั้นดูแลทุกคนเหมือนบ้าน

	 จากการให้ความสำาคัญในเร่ืองการสร้างความสุขภายในองค์กร	กล่าวได้ว่าส่ง

ผลดีต่อ	MLT	อย่างมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคนภายในองค์กร	ทุกคนมี

ความสามัคคี	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	พนักงานมีขวัญกำาลังใจที่ดีในการทำางานและอยาก

จะมาทำางาน	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีได้กลายเป็นรากฐานสำาคัญที่ส่งผลให้	MITS	 เกิดความ

แข็งแกร่งและพร้อมก้าวไปสู่การแข่งขันในอนาคตอย่างยั่งยืน
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	 นโยบายการดูแลพนักงานที่ดี	มีผล

ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม	อาจจะเป็น

ปัจจัยภายนอกที่สามารถสร้างความสุขให้กับ

คนที่ทำางานในองค์กรได้	แต่สิ่งที่สำาคัญยิ่งกว่า

น้ันคือปัจจัยภายใน	ที่ เกิดจากพนักงานใน

องค์กรได้ทำางานที่ตนเองรัก	สามารถสร้างความภูมิใจจากงานน้ันๆ	องค์กรแห่งน้ีไม่

เพียงมุ่งเน้นแต่ปัจจัยภายนอกเท่าน้ัน	แต่ยังมุ่งสร้างความสมดุลจากความสุขภายใน

ควบคู่กันไป	องค์กรแห่งน้ีคือ	บริษัท	เมดิเตอร์เรเนียน	ชิปปิ้ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	

ตัวแทนนำาเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ

	 	บริษัท	เมดิเตอร์เรเนียน	ชิปปิ้ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(Mediterranean	Ship-

ping	(Thailand)	Co.,	Ltd:	MSC)	เป็นบริษัทผู้นำาด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ	

โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท	MSC	Mediterranean	Shipping	Company	มีสำานักงานอยู่ที่

เมือง	Geneva,	Switzerland

บริษัท เมดิเตอร์เรเนียน ชิปปิ้ง 

(ประเทศไทย) จำ�กัด
(MEDITERRANEAN SHIPPING (Thailand) CO., LTD.)

“จุดเริ่มต้นของคว�มสุข”
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	 จุดเร่ิมต้นของการให้ความสำาคัญเร่ืองความ

สุขของคนในองค์กร	อาจจะนับได้ว่าเร่ิมมาจากการ

สังเกตและให้ความสำาคัญกับพนักงาน	โดยพบว่าใน

ปัจจุบันพนักงานมีความเครียดที่อาจเกิดจากการ

ทำางานและจากปัจจัยอื่นๆ	รวมไปถึงอัตราการลาออก

ของพนักงาน	(Turnover	Rate)	ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน	

จึงทำาให้ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลตระหนักถึงปัญหาที่

เกิดข้ึน	และพยายามที่จะจัดกิจกรรมหรือโครงการบาง

อย่างเพื่อสร้างความสุขของพนักงานในองค์กรแห่งน้ี	

โดยได้มีการศึกษาโครงการ	Happy	Workplace	เพื่อ

นำามาปรับและประยุกต์ใช้กับ	MSC

	 สำาหรับ	MSC	การบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลเริ่มมีรูปร่างที่ชัดเจนในปี	พ.ศ.2555	โดยได้เริ่มมี

การจัดตั้งหน่วยงานฝ่ายบุคคลข้ึน	แม้บริษัทฯ	จะพึ่งมี

หน่วยงานที่รับหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้

ไม่นาน	แต่แนวคิดเรื่องการให้ความสำาคัญกับความสุข

	 ของพนักงานก็ไม่ได้ถูกละเลย	MSC	ได้มีการส่งตัวแทนบริษัทฯ	 เข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนาและเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ	ที่มีแนวทางในการดูแลและให้ความสำาคัญกับ

ความสุขของพนักงาน	ทำาให้สามารถกำาหนดแนวทางที่เหมาะสมสำาหรับบริบทของ	MSC	

ได้้

	 ด้วยจำานวนพนักงานที่มีประมาณ	130	คน	(พ.ศ.2556)	ทำาให้การดูแลความสุข

ของพนักงานไม่เป็นเร่ืองที่ยากจนเกินไป	และด้วยบรรยากาศในการทำางานที่ทุกคนเป็น

เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน	ฝ่ายบุคคลจึงเน้นย้ำาด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดีด้วย

กิจกรรมต่างๆ	โดยใช้ข้อมูลพนักงานที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์	เช่น	การประชาสัมพันธ์วัน

เกิดของพนักงานในแต่ละเดือน	มีการจัดทำาสมุดรายช่ือ	/	บอร์ดพนักงานที่เกิดในแต่ละ

เดือน	(Happy	Birthday	Card)	ทำาให้พนักงานคนอื่นๆ	สามารถทราบวันเกิดของเพื่อน

ล่วงหน้ามีการเตรียมของขวัญและคำาอวยพรไม่เพียงแต่พนักงานในแผนกเท่าน้ัน	แต่รวม
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ถึงพนักงานในแผนกอื่นๆ	ด้วย	ซึ่งเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศในการทำางานได้อย่างดี

	 ในขณะเดียวกัน	พนักงานที่เป็น

เจ้าของวันเกิด	ก็จะได้รับ	Gift	Voucher	

มูลค่า	1,000	บาท	ที่ทำาให้กับพนักงานที่มีวัน

เกิด โดยเฉพาะ	 โดยจะมีการทำ า รูปของ

พนักงานลงไปบน	Gift	Voucher	ด้วย	ทำาให้

พนักงานที่ได้รับเกิดความรู้สึกดีใจและภาค

ภูมิใจในสิ่งที่บริษัทฯ	ทำาให้นอกเหนือจากเร่ือง

กิจกรรมต่างๆ	MSC	ก็ยังไม่ลืมที่จะจัดให้มี

สวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม	ไม่ว่า

จะเป็นเ ร่ืองสวัสดิการค่า รักษาพยาบาล

หรือวันหยุดต่างๆ	โดยไม่มีการเอาเปรียบพนักงาน	อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ

เหมาะสม	สิ่งใดที่บริษัทฯ	สามารถให้กับพนักงานได้มากกว่าที่กฎหมายกำาหนด	บริษัทฯ	

ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม

	 ผู้บริหารก็นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญในการสร้างความสุขของ	MSC	

เน่ืองจากจำานวนพนักงานของ	MSC	ที่มีจำานวนไม่มาก	ทำาให้บรรยากาศในการทำางาน

เป็นไปด้วยความใกล้ชิด	นอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานแล้ว	ผู้บริหารยัง

เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวที่พร้อมจะให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือพนักงานทั้งใน

เรื่องส่วนตัวและการทำางานได้

	 นับตั้งแต่	MSC	หันมาให้ความสำาคัญกับความสุขของพนักงาน	ถึงแม้จะเป็น

ระยะเวลาไม่นาน	แต่ก็เร่ิมเห็นรอยยิ้มของพนักงานมากข้ึน	บรรยากาศในการทำางานมี

ความอบอุ่นใกล้ชิดมากขึ้น	การทำางานมีความร่วมมือที่ดีข้ึน	 ใช้เวลาในการติดต่อ

ประสานงานระหว่างกันน้อยลง	ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ให้ลุล่วง

ไปได้ด้วยดี
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	 การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในธุรกิจการขนส่งที่มีการแข่งขันสูง	แน่นอนว่า

ลักษณะการทำางานจะต้องปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ทัน

ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	จนอาจส่ง

ผลต่อความเครียดและความกดดันจากการทำางาน	

และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานของ

องค์กรในท้ายที่สุด	การสร้างความสุขภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำาคัญที่ผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนส่งหันมาให้ความสำาคัญ	องค์กรแห่งน้ีก็เช่นกัน	นโยบายการดูแลพนักงานได้ถูก

ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม	ด้วยมุ่งหวังให้พนักงานเกิดความสุขที่ได้ทำางานใน

องค์กรแห่งนี้	บริษัท	เมอิโก	ทรานส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	บริษัทผู้ดำาเนินธุรกิจขนส่งครบ

วงจร

	 บริษัท	 เมอิโก	ทรานส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	<Meiko	Trans	(Thailand)	

Co.,Ltd.:	MTT>	เป็นบริษัทผู้ดำาเนินธุรกิจตัวแทนส่งออก	และนำาเข้าสินค้า	โดยทางเรือ

และทางอากาศ,	พิธีการศุลกากรสำาหรับนำาเข้าและส่งออก,	โรงเก็บสินค้า,	ขนส่งภายใน

ประเทศ,	บรรจุหีบห่อ,	ติดต้ังเคร่ืองจักร,	จัดเก็บสินค้าและจัดออกสินค้าภายในโรงเก็บ

สินค้าแบบครบวงจร	ก่อต้ังข้ึนเมื่อวันที่	7	ตุลาคม	พ.ศ.2539	โดยมีสำานักงานใหญ่อยู่ที่

ประเทศญี่ปุ่น	และมีที่ทำาการสาขาในต่างประเทศทั่วโลก	ทั้งใน	สหรัฐอเมริกา,	ยุโรปและ

ในเอเชียรวมถึงประเทศไทย	ด้วยพนักงานที่พร้อมให้บริการกว่า	170	คน	(ข้อมูล	ณ

บริษัท เมอิโก ทร�นส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
(MEIKO TRANS (THAILAND) CO.,LTD)

“อบอุ่นดั่งครอบครัว”
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เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.2556)

	 จุดเร่ิมต้นของความสุขภายในองค์กรของ	MTT	 น้ันนับได้ว่ามีกระบวนการที่

เป็นข้ันเป็นตอน	ทุกคนในองค์กรมีบทบาทในการร่วมกันสร้างความสุข	 เร่ิมตั้งแต่ผู้

บริหารที่มีหน้าที่ในการช้ีแจงและโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าในการ

ทำางานอย่างมีความสุข	ว่าส่งผลดีอย่างไรต่อพนักงานและองค์กร	จากน้ันจึงสร้างการมี

ส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาความสุขภายในองค์กรจากทุกหน่วยงาน	จนเกิดเป็น

แผนงานที่เป็นรูปธรรมดังเช่นปัจจุบัน

ความสุขในการทำางานได้มากกว่า	ดังน้ัน	MTT	จึงเปิดให้มีระบบการโอนย้ายและเปลี่ยน

งานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้หมุนเวียน	ไม่ทำางานใดงานหน่ึงจนเกิด

ความรู้สึกเบ่ือหน่าย	อีกทั้งให้พนักงานได้มีโอกาสทำางานที่ท้าทาย	ซึ่งจะช่วยในการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานได้เป็นอย่างดี	

	 กิจกรรมพนักงานก็นับได้ว่าเป็นกลไกสำาคัญที่	MTT	ใช้ในการสร้างความสุข

ภายในองค์กร	โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการซึ่งทางบริษัทฯ	ได้จัดให้กับพนักงานในรูป

แบบต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมกีฬาสี	หรือการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ	

เช่น	การทำาบุญบริษัทฯ	ประจำาปี,	การจัดงานปีใหม่ที่มีการจับสลากของขวัญภายในงาน	

ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ	เหล่าน้ี	นอกจากจะช่วยลดความเครียดจากการทำางานของ

พนักงานแล้วนั้น	ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอีกด้วย

	 ไม่เพียงแต่การจัดกิจกรรมพนักงาน	แต่สวัสดิการก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อความสุขของพนักงานเช่นเดียวกัน	MTT	มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน

สถานประกอบการ	ที่จะทำาหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความต้องการของพนักงาน

และดูแลสวัสดิการต่างๆ	ภายในบริษัทฯ	เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบสวัสดิการ

	 สำาหรับ	MTT	 แล้ว	 การพัฒนา

องค์กรให้มีบรรยากาศในการทำางานที่มีความ

สุขนั้น	นับได้ว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนา

ทุนมนุษย์ของบริษัท	แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสุข

ในการทำางาน	คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการได้

ทำางานที่ตนเองรักหรือถนัด	 จะส่งผลต่อ
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ให้ดีข้ึน	สำาหรับ	MTT	 น้ันมีการจัดสวัสดิการต่างๆ	ให้กับพนักงานตามความเหมาะสม	

เช่น	การตรวจสุขภาพประจำาปี,	การจัดให้มีสวัสดิการอาหารกลางวันแก่พนักงาน,	การ

จัดเบี้ยวันเกิดเป็นจำานวน	1,000	บาทสำาหรับพนักงานทุกคนที่เกิดในเดือนนั้นๆ

	 นอกจากน้ี	การปรับสภาพแวดล้อมในการทำางานก็นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญทั้งใน

เร่ืองสภาพจิตใจและสุขอนามัยของพนักงาน	ถ้าสภาพแวดล้อมในการทำางานไม่มีสุข

ภาวะที่ดีหรือไม่มีความปลอดภัย	ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงาน	

ดังนั้น	MTT	จึงได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสำานักงานให้มีความเหมาะสม	โดยเน้น

เร่ืองความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสำาคัญ	โดยเฉพาะในเร่ืองของความปลอดภัย	

MTT	ได้มีการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยข้ึนผ่านทางกิจกรรมต่างๆ	เช่น	Safety	Talk	

ในทุกเช้า,	การทบทวนระบบการจัดการความปลอดภัยทุกเดือน	รวมถึงจัดให้มีเบี้ยเลี้ยง

ความปลอดภัยในการทำางานประจำาเดือนให้กับพนักงานทุกคนในกรณีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ

เป็นจำานวนเงิน	500	บาท	เป็นต้น	เพื่อให้พนักงานตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยและ

เกิดความมั่นใจในการทำางานอยู่เสมอ

	 นอกจากสภาพแวดล้อมในการทำางานแล้ว	บรรยากาศในการทำางานก็นับได้ว่า

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำาคัญ	MTT	มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว	ซึ่งส่งผลต่อ

ความสุขในการทำางานเป็นอย่างมาก	จุดเด่นของบรรยากาศในการทำางานแบบครอบครัว

คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	การให้คำาปรึกษาเมื่อมีปัญหา	การยอมรับซึ่งกันและกัน	

สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีทำาให้พนักงานเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจว่าเพ่ือนร่วมงาน	หัวหน้า

งานและองค์กรจะคอยให้กับสนุนการทำางานของพนักงานอยู่เสมอ	ในทางกลับกันเมื่อ

เวลาบริษัทฯ	เกิดปัญหา	พนักงานทุกคนก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน	จนเกิด

เป็นความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วม	(Ownership)	 อย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด
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	 เพราะ	“องค์กร”	เกิดจาก	“คน”	หลายคน	

ที่ทำาตามหน้าที่ของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน	

ดังน้ันการร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กรจึงเป็นสิ่ง

สำาคัญ	แต่การจะทำาให้คนในองค์กรสามารถหลอมรวม

เป็นหน่ึงเดียวกันได้น้ัน	บรรยากาศในการทำางานก็นับ

ได้ว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญ	ถ้าองค์กรมีค่านิยมที่

เน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร	มีความสามัคคี	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ก็ย่อมที่

จะส่งผลให้บรรยากาศในการทำางานเป็นไปในทิศทางที่ดี	มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก	แต่มุ่งเน้นการรร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงานหรือขององค์กรได้	สำาหรับองค์กรแห่งน้ี	บรรยากาศในการทำางานที่ดีเป็น

ตัวแปรหน่ึงที่ส่งผลต่อความสุขขององค์กร	องค์กรแห่งนี้คือ	บริษัท	วิค	แอนด์	ฮุคลันด์

จำากัด	(มหาชน)	ผู้นำาด้านการผลิตท่อเอชดีพีอ

	 บริษัท	วิค	แอนด์	ฮุคลันด์จำากัด	(มหาชน)	(Wiik	&	Hoeglund	Public	Com-

pany	Limited:	KWH)	เป็นบริษัทในกลุ่ม	KWH	Group	ปี	มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศ

ฟินแลนด์	ดำาเนินธุรกิจการผลิตท่อเอชดีพีอี	 ทั้งในประเทศฟินแลนด์,	 เดนมาร์ก,	

แคนาดา,	สวีเดน,	โปแลนด์,	สาธารณเช็คและประเทศไทย	เป็นผู้นำาด้านการผลิตท่อเอ

ชดีพีอี	(High	Density	Polyethylene:	HDPE)	และท่อพลาสติกชนิดอื่นเช่น	ท่อวีโฮดูโอ	

(WehoDuo)	หรือท่อวีโฮไลท์	(Weholite)	ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ	ใน

คุณภาพผลิตภัณฑ์	และเป็นหน่ึงในบริษัทที่ได้รับการรับรองคุณภาพISO9001	:	2000,	

ISO14001	:	2004	ปัจจุบัน	(1	ก.ค.	พ.ศ.2556)	ได้ทำาการควบรวมกิจการกับบริษัท	Up-

onor	Corporation	เพื่อดำาเนินธุรกิจระบบท่อสาธารณูปโภค	ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่	คือ	

Uponor	Infra	Ltd.	ได้เริ่มดำาเนินการแล้ว	ณ	วันที่	1	กรกฎาคม	2556	ที่ผ่านมา

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำ�กัด (มห�ชน) 
(WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITES)

“บรรย�ก�ศสร้�งสุข”
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	 ถ้าจะพูดถึงการสร้างความสุขภายในองค์กรของ	KWH	นั้นจะมีส่วนงาน	HR	&	

Admin	ร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการฯ	เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลอยู่	ซึ่งการ

กำาหนดแนวทางหรือทิศทางของนโยบายต่างๆ	น้ัน	จะมาจากการสังเกตพฤติกรรมของ

พนักงานภายในองค์กร	ควบคู่กับมติคณะกรรมการสวัสดิการฯ	ของบริษัท	ซึ่งจะมาจาก

การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานภายในองค์กร	 โดยกิจกรรม

ต่างๆ	น้ันจะรวมอยู่ในโครงการ	Happy	Workplace	ของ	KWH	มุ่งเน้นกิจกรรมที่ช่วย

ผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน	รวมถึงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการ

แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน	 เช่น	การจัดกิจกรรมวัน

เกิด	(Birthday	Party)	กิจกรรมประจำาปี	หรือการจัดกิจกรรมส้มตำา	(เลี้ยงส้มตำาพนักงาน)	

ฯลฯ	กิจกรรมต่างๆ	เหล่านี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่ดูไม่มากนัก	แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึง

การเอาใจใส่พนักงาน	และสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

	 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี

ภายในหน่วยงานแล้วน้ัน	การดูแลพนักงานในรูปแบบของสวัสดิการก็นับได้ว่าเป็นสิ่ง

สำาคัญ	KWH	ได้จัดให้มีสวัสดิการอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม	และสามารถตอบ

โจทย์การดำารงชีวิตของพนักงานได้	เช่น	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	หรือการที่บริษัทฯ	

ทำาประกันชีวิตให้กับพนักงาน	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้พนักงานเกิด

ความรู้สึกถึงความมั่นคงในการทำางานกับบริษัทฯ

	 สำาหรับ	KWH	แล้วบรรยากาศในการทำางานก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญที่ส่งผล

ต่อความสุขของพนักงาน	ที่	KWH	 น้ันมีบรรยากาศในการทำางานที่ช่วยเหลือในการ

ทำางานระหว่างกัน	ผู้บริหารและพนักงานดูแลเอาใจใส่พนักงาน	ในขณะเดียวกันพนักงาน
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ทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการร่วมกัน

ทำากิจกรรมภายในองค์กรนั่นเอง

	 ไม่ เพียงแต่ รูปแบบโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ	ที่ส่งผลต่อความสุขภายใน

องค์กรเท่าน้ัน	แต่ผู้บริหารและหัวหน้างานก็นับ

ได้ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการสร้างความสุข

ภายในองค์กร	 สำาหรับ	KWH	ผู้บริหารและ

หัวหน้างานให้ความสำาคัญและใส่ใจกับพนักงานของตนเองอยู่เสมอ	โดยเฉพาะหัวหน้า

งานที่มีบทบาทสำาคัญในฐานะ	HR	Manager	จะมีการพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของ

พนักงานอยู่อย่างต่อเน่ือง	ทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัว	คอยให้คำาปรึกษาในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ	เมื่อพนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความสำาคัญกับตนเองอยู่เสมอ	ก็พร้อมที่จะ

ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ	และร่วมมือกันเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กร

วางไว้
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	 คงจะดีไม่น้อยถ้าองค์กรใดองค์กร

หน่ึงยึดความสุขของพนักงานเป็นหน่ึงในเป้า

หมายสำาคัญขององค์กร	และเชื่อว่าความสุขจะ

เป็นปัจจัยสำาคัญที่สามารถผลักดันให้องค์กรไป

สู่เป้าหมายที่วางไว้ได้	 สำาหรับองค์กรแห่งนี้

“ความสุข”	ได้กลายมาเป็นหนึ่งในค่านิยมร่วม	(Core	Value)	ที่องค์กรให้ความสำาคัญอยู่

เสมอ	นั่นย่อมเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่าไม่ว่าคุณจะทำางานอยู่ในส่วนใดขององค์กรแห่งนี้	คุณ

ก็จะสามารถพบกับบรรยากาศแห่งความสุขได้อย่างแน่นอน	องค์กรแห่งนี้คือ	บริษัท	วี	จี	

ไอ	โกลบอล	มีเดีย	จำากัด	มหาชน	(VGI)	บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา

	 บริษัท	วี	จี	ไอ	โกลบอล	มีเดีย	จำากัด	มหาชน	(VGI	Global	Media	Public	

Company	Limited:	VGI)	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	5	เมษายน	พ.ศ.2538	เป็นผู้ให้บริการเครือ

ข่ายสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตใน	ยุคสมัยใหม่	(Life	Style	Media)	

ซึ่งประกอบด้วย

	 1)	สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน	(ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส)	

	 2)	สื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด	(Tesco	Lotus	Big	C	และ	Watsons)	และ	

	 3)	สื่อโฆษณาในอาคารสำานักงาน

	 ตลอดระยะเวลา	13	ปีที่ผ่านมาด้วยพนักงานกว่า	500	คน	บริษัทประสบความ

สำาเร็จอย่างสูงในการพัฒนาธุรกิจด้านการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา	โดยมีการเติบโต

อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านผลประกอบการ	และขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 VGI	นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงองค์กรที่ให้ความสำาคัญเร่ืองความสุขของพนักงาน

อย่างเป็นรูปธรรม	เห็นได้จากการที่	VGI	มีการกำาหนดให้ความสุขของคนเป็นส่วนหนึ่งใน

นโยบายผ่านทางค่านิยมร่วม	(Core	Value)	ขององค์กร

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) 
(VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC CO., LTD.)

“VGI – Very Good Indeed”
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	 ตัวอักษร	“G”	ใน	“V	G	I”	ได้ถูกนิยามถึงสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้พนักงานของ	

VGI	เป็นคนเก่ง	คนดี	และมีความสุข	ดังนั้นนโยบายต่างๆ	จึงกลายมาเป็นเครื่องมือผลัก

ดันในการสร้างความสุขให้กับพนักงานด้วย

ปรับปรุงเพื่อให้มีความสุขมากข้ึน	 โดยจะนำาข้อมูลที่ได้มาสรุปเพื่อหาทางแก้ไขและ

ปรับปรุง	ใช้วิธีการดึงข้อมูลจากพนักงาน	เพื่อดูว่าสิ่งไหนที่ควรทำาและองค์กรสามารถ

ทำาได้	และโอกาสน้ันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีองค์กรอาจจะไม่รู้ถ้าไม่

ได้สอบถาม	จากการพูดคุยกับพนักงานทำาให้องค์กรรู้ถึงความคิดเห็นของพนักงานและ

สามารถพัฒนาปรับปรุงได้ทันที	ซึ่งที่ผ่านมา	VGI	ได้มีการปรับปรุง

	 ในส่วนปัจจัยที่เป็นตัวเงินและปัจจัยที่ไม่เป็นตัวเงิน	ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาน้ี

ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เป็นไปได้และชัดเจนเช่น	การปรับปรุงกระบวนการทำางาน	(Working	

Process)	การเพิ่มค่าครองชีพในส่วนภูมิภาค	เป็นต้น

	 นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องต่างๆ	แล้วนั้น	VGI	ยังได้จัดให้

มีกิจกรรมต่างๆ	ตามหลัก	Happy8	เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน	เช่น

(“V”	=	ทำางานด้วยพลังแห่งความทุ่มเท,	

	“G”	=	เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข,	

	“I”	=	สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นเลิศ)

	 VGI	 ได้ ใ ช้ เค ร่ืองมือที่ เ รียก ว่า	

“What	is	in	your	mind”	ในการตรวจสอบ

ความสุขของพนักงาน	โดยจะมีข้อคำาถามที่ใช้

วัดความสุขในมิติต่างๆ	เช่น	มีความสุขไหม	

ถ้ามีมากน้อยเท่ าไร	 และอะไรที่ควรจะ
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 Happy Body:	มีกิจกรรม	Sport	&	Family	day,	การตรวจสุขภาพประจำาปี,	มี

ชมรมกีฬาสำาหรับพนักงานรวมถึงห้อง	Fitness	Center	ซึ่งจะมีกิจกรรมมหมุนเวียนไป

เรื่อยๆ	เช่น	โยคะเป็นต้น

 Happy Relax:	จัดให้มีชมรมอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม,	กิจกรรมสัมมนา

ประจำาปี,	กิจกรรม	Staff	Party,	มุม	Relax	Corner	หรือมุมกาแฟที่จัดให้พนักงานได้พัก

ผ่อนจากการทำางาน

 Happy Soul:	จัดกิจกรรมตักบาตรลอยฟ้าร่วมกับ	BTS,	กิจกรรมด้านพุทธ

ศาสนา	“ปุจฉา-วิสัชนา	โยมถามมา	อาตมาตอบไป”	และ	“สนุกนึก	ตรึกทำา”	โดยพระ

มหาสมปอง	และ	“ธรรมะสวัสดี”	 โดยแม่ชีศันสนีย์	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เร่ือง

ธรรมะโดยมุ่งเน้นที่ตัวพนักงานและส่งต่อไปที่สังคมด้วย

 Happy Heart:	มีการออกเยี่ยมพนักงานในโอกาสต่างๆ	รวมถึงเร่ืองวันเกิด

พนักงาน	VGI	มีการแจ้งข้อมูลวันเกิดของเพื่อนพนักงานใน	Intranet	เพื่อให้เพื่อพนักงาน

ทราบล่วงหน้า	เป็นต้น

 Happy Brain:	มีการทำา	Knowledge	Sharing	ใน	Intranet,	โครงการมุม

หนังสือ	ที่จะมีการคัดสรรหนังสือดีๆ	ที่พนักงานสามารถเลือกอ่านได้	รวมถึงโครงการพี่

สอนน้อง	เพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนพนักงานอีกด้วย

 Happy Family:	มีการจัดกิจกรรมรดน้ำาดำาหัวแบบไทยๆ,	มีการมอบรางวัล	

Long	Service	Award	สำาหรับพนักงานที่ทำางานกับองค์กรมาอย่างยาวนาน	ฯลฯ	ซึ่งเป็น

สิ่งที่ช่วยสร้างให้พนักงานรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว	VGI

 Happy Money:	VGI	มุ่งเน้นให้ความสำาคัญเร่ืองการบริหารจัดการเงินของ

พนักงาน	จึงได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ึน	เพื่อสร้างนิสัยการออมให้กับพนักงาน	

รวมถึงเป็นแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับพนักงาน

 Happy Society:	การช่วยเหลือสังคมนับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้บริหารของ	

VGI	ให้ความสำาคัญ	จากชมรมอาสาที่ได้กล่าวไปข้างต้น	ได้ต่อยอดไปสู่การช่วยเหลือ

สังคม	เช่น	การสร้างอาคารเรียน	การบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน	อุปกรณ์กีฬา	ฯลฯ	

ให้กับโรงเรียนต่างๆ	ในโครงการ	1	วัน	1,000	รอยยิ้ม	รวมไปถึงโครงการมอบเงินร่วม

สร้างสาวิกาสิขาลัย	เป็นต้น
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	 อาจจะกล่าวได้ว่า	VGI	ไม่เพียงแต่

ให้ความสำาคัญกับความสุขของคนภายใน

องค์กรเท่าน้ัน	 แต่ยังมุ่งสร้างความสุขไปสู่

สังคมภายนอก	อุดมการณ์ต่างๆ	เหล่านี้ได้ถูก

สร้างและปลูกฝังอย่างต่อเน่ืองภายในองค์กร	

ทำาให้ในปัจจุบัน	VGI	 นับได้ว่าเป็นองค์กรที่

สร้างความสุขให้กับพนักงานภายในองค์กร

และยังสามารถส่งต่อความสุขสู่สังคมภายนอกได้อย่างแท้จริง

72



	 ในยุคปัจจุบัน	 แนวคิดการสร้าง

ความสุขภายในองค์กรได้ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็น

กลไกสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ	จนกลายมา

เป็นโจทย์ให้กับองค์กรต่างๆ	 ว่าทำาอย่างไรจึง

จะทำาให้บุคลากรของตนมีความสุขได้อย่าง

ยั่งยืน	การที่บุคลากรภายในองค์กรจะมีความสุขมากน้อยเพียงใด	ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้น

จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้มากน้อยแค่ไหน	สำาหรับองค์กร

แห่งน้ี	ด้วยการจัดวางแนวทางที่เหมาะสม	ทำาให้องค์กรแห่งน้ีสามารถสร้างความสุขให้

กับบุคลากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี	องค์กรแห่งนี้คือ	บริษัท	วี	แอนด์	พี	เอ็กซแพนด์	

เมททัล	จำากัด	ผู้นำาในการผลิตและส่งออกตะแกรงเหล็กฉีก

	 บริษัท	วี	แอนด์	พี	 เอ็กซแพนด์	 เมททัล	จำากัด	(V&P	Expanded	Metal	

Co.,Ltd.:	V&P)	ก่อตั้งข้ึนเมื่อ	พ.ศ.2517เป็นผู้ริเร่ิม	และเป็นผู้นำาในการผลิตและส่งออก

ตะแกรงเหล็กฉีกทำาพื้นทางเดิน	ฝาท่อราคาประหยัด	 ร้ัว	สโตร์	ฝ้า	กันขโมย	ช่องลม

ระบายอากาศ	แผงกันนก	เสริมปูนฉาบป้องกันผนังปูนแตกร้าว	มานานกว่า	32	ปี	ยึดมั่น

ในนโยบายคุณภาพ	และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง	ผลิตตะแกรงเหล็ก

ฉีกตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น	JIS	G	3351และ	JIS	A	5505

	 ถึงแม้	V&P	จะเป็นองค์กรที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก	แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำาให้

ความสุขของ	V&P	น้อยลงแต่อย่างใด	ด้วยความที่มีพนักงานจำานวนไม่มาก	ทำาให้ความ

สัมพันธ์ภายในองค์กรเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน	บรรยากาศในการทำางานจึงเป็นไป

ด้วยความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือพี่น้อง	ทำาให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น

	 เพื่อเพิ่มเติมความสุขภายในองค์กรให้มากข้ึน	V&P	จึงได้มีการจัดโครงการ	

Happy	Workplace	 ข้ึนภายในหน่วยองค์กร	 โดยใช้แนวคิดความสุข	8	ประการหรือ

บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำ�กัด 
(V&P EXPANDED METAL CO.,LTD)

“สร้�งค่�นิยม ขับเคลื่อนคว�มสุข”
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	 นอกจากความสุขในระดับตัวบุคคล

แล้ว	V&P	ยังขยายความสุขไปสู่ภายนอก	โดย

เฉพาะครอบครัวของพนักงานผ่านโครงการ	

Happy	Family	ด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์

ภายในครอบครัว	 เช่น	การจัดกิจกรรมตาม

เทศกาล	เช่น	วันพ่อ	วันแม่	รวมถึงให้พนักงาน

ได้ทำากิจกรรมในช่วงวันหยุดยาวด้วยการช่วย

Happy8	เป็นกรอบในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	Happy	Body	ที่มุ่งเน้นเสริม

สร้างสุขลักษณะที่ดีภายในองค์กร	ด้วยการสนับสนุนการออกกำาลังกายภายในองค์กร	

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเร่ืองโรคภัยไข้เจ็บ,	การดูแลรักษา	และเร่ือง

โภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

	 นอกจากการดูแลเรื่องสุขภาพกายแล้ว	เรื่องสุขภาพใจก็เป็นสิ่งสำาคัญ	V&P	ได้

ใช้กิจกรรม	Happy	Soul	เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม	จริยธรรมภายในองค์กร	ด้วยการเตรี

ยมความพร้อมก่อนการทำางานด้วยการนั่งสมาธิเป็นเวลา	5	นาที	หรือการจัดทำาข้อความ

คติเตือนใจในจุดที่สะดุดตาอ่านงาน	ฯลฯ

	 การผ่อนคลายความเครียดจากการทำางานก็เป็นสิ่งสำาคัญ	V&P	ได้ใช้	Happy	

Relax	 เป็นกรอบในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ทั้งการท่องเที่ยวประจำาปี	 รวมทั้งการจัด

กิจกรรมสันทนาการในรูปแบบต่างๆ	ทั้งมุขฮาประจำาสัปดาห์,	การเล่นหมากรุก	รวมทั้ง

การจัดวงดนตรีที่มาจากการรวมตัวของพนักงานภายในองค์กร

	 V&P	ยังมองเห็นถึงการติดอาวุธทางปัญญา	ด้วยการสนับสนุนให้มีการเพิ่ม

ศักยภาพและความรู้ในการทำางานผ่านโครงการ	Happy	Brain	เช่น	การจัดอบรมทักษะ

พนักงาน,	การจัดหาบทความที่น่าสนใจให้กับพนักงาน	รวมถึงข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับพนักงานในตำาแหน่งนั้นๆ	โดยจัดในพื้นที่ที่เห็นและอ่านได้ง่าย	นอกจากน้ี	 เพื่อให้

พนักงานมีการบริหารทางการเงินที่ดีและมีหลักประกันทางการเงินในอนาคต	V&P	ได้จัด

ให้มีการออมเงินในโครงการ	Happy	Money	ผ่านทางกระปุกออมสินที่บริษัทฯ	ให้กับ

พนักงาน	เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการออม	รวมทั้งยังมุ่งหวังให้พนักงานมีเงินออมเพื่อ

อนาคตและยามฉุกเฉินอีกด้วย
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จัดแผนการเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวให้แก่พนักงาน	และใส่ใจใน

สุขภาพของครอบครัวพนักงาน	ควบคู่กับการสร้างความสุขจากการแบ่งปัน	ด้วยการจัด

กิจกรรมเพื่อสังคม	ชุมชนและสถานศึกษาในโครงการ	Happy	Society	เช่น	การจัด

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ	และการทำาถังขยะเพื่อน้อง	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ล้วนมุ่งหวังเพื่อสร้าง

ความสุขทางใจอยู่ตลอดเวลา

	 ไม่เพียงแต่จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	เท่าน้ัน	แต่กิจกรรม	Happy	Work-

place	ได้ถูกนำามาใช้ในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กรด้วย	ผ่านโครงการ	Happy	

Heart	ที่สนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติดี	พูดดี	ทำาดี	มีการแนะนำาตักเตือนซึ่งกันและกัน	รวม

ถึงปลูกฝังในเรื่องของการให้อีกด้วย

	 จากการวางแผนงานโครงการ	Happy	Workplace	ได้อย่างเหมาะสม	ทำาให้

ในปัจจจุบันบรรยากาศแห่งความสุขได้ถูกแพร่กระจายไปทุกอณูของ	V&P	 เกิดเป็น

บรรยากาศที่ดีในการทำางาน	บุคลากรทุกคนพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	เพื่อ

สร้างการเติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน
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	 คงไม่มีองค์กรใดปฏิเสธได้ว่าการ

ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น น้ั นมี ผู้ มี ส่ ว น

เก่ียวข้องทางธุรกิจมากมาย	 ไม่เพียงแต่

เฉพาะคู่ค้าเท่าน้ัน	แต่ยังรวมถึงพนักงาน

	 บริษัท	เวริทรานส์	โกลบอล	โล

จิสติกส์	จำากัด	(Veritrans	Global	Logis-

tics	Co.,Ltd.:	VGL)	เป็นบริษัทที่ดำาเนิน

ธุรกิจตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้นำาเข้า	

ก่อตั้ งขึ้ นในปี 	 ค .ศ .2010	 ปัจจุบัน มี

พนักงานกว่า	30	คนโดยมีสำานักงานใหญ่

อยู่ในประเทศไทย	ประกอบด้วย	4	สาขา

ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	(สำานักงานใหญ่),	

สนามบินสุวรรณภูมิ,	ท่าเรือน้ำาลึกแหลม

ฉบัง	และจังหวัดเชียงใหม่	 รวมถึงยังมี

สาขาในภูมิภาคเอเชียทั้งในมาเลเซีย,

และสังคมภายนอกอีกด้วย	ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า	การให้ความสำาคัญเร่ืองการดูแล

สังคมและสิ่งแวดล้อม	ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่าง

ยั่ งยืน	 แม้ว่าจุดประสงค์หลักในการทำาธุรกิจจะเป็นการส่งมอบการบริการที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลประกอบการที่เหมาะสม	แต่องค์กรแห่งน้ีไม่เคยลืมที่จะให้

ความสำาคัญกับสังคมภายนอกเช่นเดียวกัน	องค์กรแห่งนี้คือ	บริษัท	เวริทรานส์	โกลบอล	

โลจิสติกส์	จำากัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

บริษัท เวริทร�นส์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำ�กัด  
(VERITRANS GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD)

“สุขด้วย CSR คืนคุณค่�สู่สังคม”
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สิงคโปร์	และเมียนมาร์	พร้อมด้วยเครือค่ายทางธุรกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลก

	 สำาหรับ	VGL	แล้ว	ด้วยจำานวนพนักงานที่ไม่มากนักก็เป็นสิ่งหน่ึงที่ทำาให้

บรรยากาศในการทำางานเป็นไปอย่างราบร่ืน	พนักงานทุกคนรวมถึงผู้บริหารสามารถพูด

คุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยตรง	แต่ทางบริษัทฯ	โดยฝ่ายบุคคลก็ได้จัดให้มี

โครงการต่างๆ	 เพื่อยกระดับสภาพจิตใจของพนักงานให้มากข้ึน	ยกตัวอย่างเช่น	

โครงการเช้าวันใหม่ที่สดใส	ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการที่บริษัทฯ	 เล็งเห็นว่า	ด้วย

สภาพแวดล้อมการทำางานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันและเร่งรีบ	ทำาให้พนักงานห่างไกล

จากศาสนา	ทางบริษัทฯ	จึงคิดโครงการน้ีข้ึนเพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาในตอนเช้าอย่าง

น้อย	5-10	นาทีในการร่วมกันสวดมนต์เพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งและมีสติในการเริ่มทำางาน

	 ไม่เพียงแต่มุ่งยกระดับจิตใจของคนด้วยกิจกรรมทางศาสนา	VGL	ยังได้จัด

กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ	เพื่อให้พนักงานเกิดความผ่อนคลายในการทำางานอีกด้วย	

ยกตัวอย่างเช่น	การจัดกิจกรรมรดน้ำาดำาหัวพนักงานที่อาวุโสภายในหน่วยงาน	 เพื่อ

เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ในบริษัท	อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล	

หรือการจัดกิจกรรมปีใหม่ทุกปี	 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสังสรรค์หลังจากเหน็ดเหนื่อย

จากการทำางานตลอดทั้งปี	เป็นต้น

	 นอกเหนือไปจากการให้ความ

สำาคัญกับพนักงานแล้วน้ัน	VGL	ยังมุ่งให้

ความสำาคัญกับการดูแลสังคมภายนอกด้วย

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด	

“Charity	and	Go	Green”	โดยได้มีส่วน

ร่วมในโครงการปลูกป่าทดแทนรวมถึง

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการต่างๆ	ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ซึ่งไม่เพียงแต่

ทำากิจกรรมเพื่อสังคมในภาพองค์กรเท่าน้ัน	

แต่ในส่วนของพนักงานเองก็ยังมีการจัด

กิจกรรมเพื่อมอบสิ่งดีๆ	ให้แก่สังคม	ผ่าน

การบริจาคเงิน ช่วยเหลือและสิ่ งของที่
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จำาเป็นให้แก่	วัด	โรงเรียน	โรงพยาบาล	ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญตามโครงการ	“บวร2”	

โดยเร่ิมโครงการถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงานในองค์กร	ซึ่งคำาว่า	“บวร2”	มีที่มาจากตัว

อักษรของสถานที่ต่างๆ	กล่าวคือ	“บ”	-	บ้านเกิด,	“ว”	-	วัด,	“ร”	–	โรงเรียน	และ	“ร”	

–	โรงพยาบาล	 น่ันเอง	ซึ่งในปีที่ผ่านมา	VGL	ได้ไปจัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านนาปอ	

อำาเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย	ทุกกิจกรรมที่จัดข้ึนไม่เพียงแต่เป็นการตอบแทนสังคมเท่าน้ัน	

แต่ยังสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้	ให้กับพนักงานได้อย่างดีอีกด้วย

	 สำาหรับ	VGL	แล้วความสุขของ

พนักงานและความสุขจากการตอบแทนสู่

สังคม	นับได้ว่าเป็นปรัชญาในการทำาธุรกิจ

ของ	VGL	ถ้าพนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีใน

การทำางาน	ก็ย่อมที่จะส่งมอบการบริการที่ดี

ให้แก่ลูกค้าได้	 เมื่อองค์กรมีความสุข	ก็จะ

สามารถส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับสังคมภายนอก

ต่อไปได้อย่างไม่รู้จบเช่นเดียวกัน
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	 “ความสุขในที่ทำางาน”	ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ

อย่างหน่ึงที่ส่งผลต่อการบริหารองค์กร	ถ้าคนในองค์กรมี

ความสุขในการทำางาน	ก็ย่อมที่จะส่งผลให้การทำางานน้ันมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน	 นอกจากน้ีความสุขยังส่งผลต่อ

บรรยากาศในการทำางานที่ดี	ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้ง

ภายในองค์กรและส่งผลต่อการติดต่อประสานงานภายในองค์กรที่ดีข้ึน	องค์กรแห่งน้ีจึง

ได้ให้ความสำาคัญกับการก้าวไปสู่การเป็น	“องค์กรแห่งความสุข”	องค์กรแห่งนี้คือ	บริษัท	

สมุทรสาคร	เอส.ดี.โอ.	(49)	จำากัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าในเขตภาคกลาง

	 บริษัท	สมุทรสาคร	เอส.ดี.โอ.	(49)	จำากัด	(Samutsakorn	S.D.O	(49)	Co.,Ltd.:	

SMK	S.D.O.)	เป็นบริษัทผู้ดำาเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าในเขตภาคกลาง	คลอบคลุม

พื้นที่	9	จังหวัด	ตั้งแต่นนทบุรี,	สมุทรสาคร,	สมุทรสงคราม,	นครปฐม,	ราชบุรี,	

กาญจนบุรี,	สุพรรณบุรี,	 เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทน

จำาหน่าย	เช่น	ผลิตภัณฑ์ในเครือ	P&G,	Gillette,	GlaxoSmithKline,	Cussons,	Malee,	

Dumex	และสินค้าอื่นๆ	อีกมากมาย

	 จุดเร่ิมต้นของการให้ความสำาคัญกับโครงการองค์กรแห่งความสุข	อาจจะ

กล่าวได้ว่ามาจากผู้บริหารขององค์กรที่ให้ความสำาคัญในเรื่องคน	พยายามหาแนวทางว่า

ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้บริษัทฯ	มีอัตราการลาออกที่ลดลง	ให้พนักงานทำางานอยู่กับองค์กร

นานๆ	มีคุณภาพชีวิตในการทำางานที่ดีข้ึน	และมีความสุขในการทำางาน	ดังน้ัน	SMK	

S.D.O.	จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำางานฯ	เพื่อแปลงนโยบายต่างๆ	ให้เป็นรูปธรรมผ่านทาง

กิจกรรมพนักงาน

	 ลักษณะกิจกรรมพนักงานของ	SMK	S.D.O.	 น้ันจะเน้นการเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ภายในองค์กร	กิจกรรมพนักงานจะเป็นเหมือนเคร่ืองมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท สมุทรส�คร เอส.ดี.โอ (49) จำ�กัด   
(SAMUTSAKHON S.D.O. (49) CO.,LTD.)

“เชื่อมั่นในคุณค่�ของคน”
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ต่างๆ	เหล่าน้ัน	โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ	

ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิด	Happy8	เช่น	กิจกรรมรดน้ำาดำาหัวในประเพณีสงกรานต์	ที่

เปิดโอกาสให้พนักงานได้รดน้ำาขอพรผู้บริหาร	งานประชุมประจำาปี	งานเลี้ยงสังสรรค์ปี

ใหม่	เป็นต้น	โดยกิจกรรมต่างๆ	เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในองค์กรทุกคนได้

ผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน	มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	และมีความสุขกับ

การทำางาน

	 ปัจจัยในเร่ืองเน้ืองานก็นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงาน	

SMK	S.D.O.	เช่ือว่าถ้าพนักงานได้ทำางานที่รักและถนัด	ก็จะทำาให้พนักงานสนุกกับสิ่งที่

ทำา	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและมีความสุขในการทำางานทุกคร้ังจากเน้ืองานที่

ทำา	ดังน้ันสำาหรับการทำางานที่	SMK	S.D.O.	บริษัทฯ	จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง

ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่	 สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้	ทักษะ	

ทัศนคติและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่	รวมถึงยอมรับในคุณค่าของงานที่พนักงาน

ได้ทำา	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าในงานที่ทำาด้วย

	 นอกจากกิจกรรมพนักงานและการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำางานแล้ว	ปัจจัย

สำาคัญที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงานไม่แพ้กันก็คือ	สวัสดิการของบริษัท	ซึ่งทางบ

ริษัทฯ	ได้มีการจัดสวัสดิการให้ไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายกำาหนด	เช่น	ประกันสังคม,	วัน

หยุดพักผ่อนประจำาปี,	โบนัสประจำาปี,	ประกันอุบัติเหตุ,	ตรวจสุขภาพประจำาปี,	ที่พัก,	

ของขวัญวันเกิด,	ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน,	เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ	ฯลฯ	ซึ่ง

ทั้งหมดน้ี	SMK	S.D.O.	 มุ่งหวังให้สวัสดิการที่บริษัทฯ	จัดให้น้ันสามารถช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานได้	

	 เพื่อให้โครงการต่างๆ	ที่จัดขึ้นภายในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพ	คณะทำางานฯ	

ได้มีการวัดผลโดยอาศัยตัวช้ีวัดต่างๆ	เช่น	การสำารวจอัตราความพึงพอใจของพนักงาน
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และอัตราการลาออก	ซึ่ง	จากแนวทาง

ต่างๆ	ที่กล่าวมาน้ัน	ทำาให้ในปัจจุบัน

พนักงานของ	SMK	S.D.O.	มีความสุขใน

การทำางานมากขึ้น	พนักงานมีความใกล้

ชิดสนิทสนมกัน	รวมไปถึงมีอัตราการ

ลาออกที่ลดลง

	 จากทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้น	

จึงอาจจะกล่าวได้ว่า	 ถ้าตัวเรามีความ

สุขในการทำางานแล้ว	สิ่งที่ตามมาคือ

การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี	สามารถทำางาน

ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ	สามารถสร้างความเช่ือ

ม่ันให้กับลูกค้าภายในและภายนอกได้	

เกิดเป็นความผูกพันกับองค์กรเสมือน

เป็น	“บ้านหลังที่	2”	ในที่สุด
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	 คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าเราทุกคน

ทำางานเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของเราได้	 อย่างไร

ก็ ต า ม 	 ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ ดี ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ จ ะ

รับประกันถึงความสุขของคนในองค์กรได้	แต่จะดีแค่ไหนถ้าองค์กรสามารถตอบโจทย์

เร่ืองการดูแลพนักงาน	ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน	สามารถสร้างศักยภาพให้กับทั้ง

พนักงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง	องค์กรแห่งนั้นคือ	บริษัท					อีเกิลส์	แอร์	แอนด์	ซี	

(ประเทศไทย)	จำากัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการ

	 บริษัท	อีเกิลส์	แอร์	แอนด์	ซี	(ประเทศไทย)	จำากัด	EAGLES	AIR	&	SEA	(THAI-

LAND)	CO.,LTD.	(จากนี้ขอใช้คำาย่อว่า	“อีเกิลส์ฯ”)	เป็นบริษัทชั้นนำาในด้านการรับจัดการ

ขนส่งสินค้าและบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในและระหว่างประเทศต้ังแต่ปี	พ.ศ.2534	

จนถึงวันน้ีเป็นเวลากว่า	20	ปี	สร้างโอกาสความม่ันคงและพร้อมเป็นผู้นำาด้านการให้

บริการโลจิสติกส์ครบวงจร	ด้วยทีมงานที่มีความเช่ียวชาญและพิเศษเฉพาะด้าน	ทั้งภาค

อุตสาหกรรมและภาคบริการ	สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ

บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำ�กัด   
(EAGLES AIR & SEA (THAILAND) CO.,LTD.)

“สร้�งคน สร้�งคว�มสุข”
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	 ด้วยพนักงานที่มีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันแต่ต้องทำางานภายในองค์กร

เดียวกัน	ความแตกต่างทำาให้เกิดช่องว่างขึ้นภายในองค์กร	อีกทั้งภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ

ที่ถดถอยในอดีตที่ผ่านมา	ได้กลายมาเป็นโจทย์ให้กับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการสร้าง

ความสุขว่าจะทำาอย่างไรจึงจะทำาให้ความสุขของพนักงานคงอยู่ดังเดิม	อีเกิลส์ฯ	จึงหัน

มาให้ความสำาคัญกับการสร้างความสุขผ่านการทำากิจกรรมต่างๆ	โดยได้นำากรอบแนวคิด	

Happy8	เข้ามาต่อยอดในการทำากิจกรรม	ซึ่งจะมีการกำาหนดแผนงานอย่างชัดเจนใน

แต่ละปี	โดยรูปแบบของการทำากิจกรรมน้ัน	จะมีการแบ่งพนักงานออกเป็นสีต่างๆ	ใน

การทำากิจกรรม	รวมทั้งมีการสะสมแต้มในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย	โดยจะมุ่งเน้นที่

พนักงานใหม่เป็นหลัก	เนื่องจากด้วยลักษณะของการดำาเนินธุรกิจ	ทำาให้บริษัทฯ	มีสาขา

กระจายกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆ	(พหลโยธิน,	สนามบินสุวรรณภูมิ,	 เพชรบุรี-ประตูน้ำา,	

ลาดกระบัง)	ประกอบกับการที่พนักงานมีเป็นจำานวนมาก	ทำาให้เกิดปัญหาช่องว่าง

ภายในองค์กร	พนักงานไม่รู้จักกัน	บริษัทฯ	จึงหาทางในการสร้างความคุ้นเคยให้กับ

พนักงานให้เร็วที่สุด

	 แต่ทั้งน้ีทุกกิจกรรมจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	กิจกรรมทุกกิจกรรมจะ

ผ่านกระบวนการคิด	ว่าจะทำาอย่างไรในการสร้างความคุ้นเคยให้กับพนักงานในช่วง

ระยะเวลาอันสั้น	ดังนั้น	จึงได้มีการคิดการบูม(การประชุมเชียร์)ของบริษัทฯ	ขึ้น	ซึ่งจะใช้

ในกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน	ซึ่งเน้ือหาจะเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	อยากสื่อ

ให้กับพนักงานนั่นเอง

	 อีเกิลส์ฯ	มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกับทุกหน่วยงาน	ไม่

ว่าจะเป็นภาคเอกชน	หน่วยงานราชการ	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน	เช่น	การ

ทำาบุญที่บ้านเด็กอ่อนพญาไท,	การบริจาคเลือด	บริษัทฯ	ก็จะมีการส่งตัวแทนพนักงานใน

แต่ละสาขาเข้าร่วม	โดยฝ่ายบุคคลจะทำาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม	ถ้า

พนักงานคนใดสนใจ	บริษัทฯ	ก็จะส่งไปเข้าร่วม	กิจกรรมนั้นๆ	โดยเฉพาะทาง	Intranet	

ซึ่งพนักงานสามารถหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ประกาศจากทางบริษัทฯ	รวมถึงมีกระทู้ซึ่ง

เป็นช่องทางในการสื่อสารติดต่อกับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย

	 สำาหรับ	อีเกิลส์ฯ	แล้ว	ความก้าวหน้าในเร่ืองอาชีพและสายงานของพนักงาน

นับได้ว่าเป็นเรื่องสำาคัญ	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ	Happy	Brain	จึงได้รับการผลักดันอย่าง
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เต็มที่เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของพนักงาน	เช่น	โครงการพี่สอนน้อง	เมื่อเวลาพนักงานไป

อบรมภายนอก	ก็จะมีการบอกต่อกันในองค์กรหรือสลับกันเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่

ได้เรียนรู้มาให้กับเพื่อนพนักงาน,	มีห้องสมุดพนักงาน	ซึ่งเวลามีหนังสือใหม่ๆ	ทางฝ่าย

บุคคลจะทำาการแจ้งผ่านทาง	Intranet	ซึ่งถ้าพนักงานสนใจสามารถติดต่อขอยืมได้

	 อีเกิลส์ฯ	ไม่เพียงแต่ใช้กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือหลักในการสร้างความสุขเท่าน้ัน	

ที่น่ียังได้มีการจัดสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบโจทย์ปัญหาของ

พนักงานได้	 เช่น	การตรวจสุขภาพประจำาปี	การจัดให้มีวันหยุดเสาร์เว้นเสาร์เพื่อให้

พนักงานประหยัดค่าใช้จ่ายและมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งข้ึน	การจัดกิจกรรมท่อง

เที่ยวประจำาปี	จัดสวัสดิการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำา	เป็นต้น

	 การสร้างบรรยากาศในการทำางานที่ดี	ก็นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญที่

ทำาให้พนักงานมีความสุข	บริษัทฯ	ได้วางนโยบายให้ผู้บริหารแต่ละสาขารับรู้และเข้าถึง

พนักงาน	เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที	และด้วยวัฒนธรรมการทำางานของ				

อีเกิลส์ฯ	ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสามัคคี	 อยู่ร่วมกันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน	

พูดจากันอย่างประนีประนอม	ทำาให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น

	 นอกจากให้ความสำาคัญกับพนักงานของบริษัทฯ	แล้วนั้น		อีเกิลส์ฯ	ยังไม่ลืมที่

จะให้ความสำาคัญกับครอบครัวของพนักงานด้วย	ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืองานศพ

ครอบครัวของพนักงาน	บริษัทฯ	จะให้ความสำาคัญอยู่เสมอ	ทั้งในการมอบเงินช่วยเหลือ

หรือการร่วมเป็นเจ้าภาพฯ	ก็ตามทีี	

	 ในส่วนของบุตรหลานของพนักงาน	บริษัทฯ	โดยเปิดโอกาสให้ลูกหลานของ

พนักงานสามารถเข้ามาทำางาน	Part	time	ในบริษัทฯ	ได้	เช่น	งานเอกสาร	ฯลฯ	นอกจาก

เป็นการสร้างรายได้ให้กับลูกหลานของพนักงานแล้ว	ยังเป็นการสนับสนุนในเร่ืองการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

	 หลังจากนโยบายการสร้างความสุขของ	อีเกิลส์ฯ	ได้ถูกสร้างข้ึนอย่างเป็นรูป

ธรรม	เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับองค์กรมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นพนักงานมีความสุข	ได้ทำางาน

ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	มีรายได้ที่เหมาะสมและไม่เป็นหน้ี	มีความก้าวหน้าในสายงานอย่าง

มั่นคง	มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง	รวมไปถึงครอบครัวมีความสุข	ตรงตามความ

คาดหวังของบริษัทฯ	ที่มองพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร	 ถ้าพนักงาน
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มี ค ว า ม สุ ข 	 มี

ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ

ทำางานที่ดี	ก็ย่อมที่จะส่ง

ผลต่อความก้าวหน้าของ

บริษัทเช่นเดียวกัน
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	 การเติบโตทางธุรกิจเป็นสิ่ งที่ทุก

องค์กรคาดหวังให้เกิดข้ึน	เมื่อธุรกิจมีการขยาย

ตัว	กำาลังคนในองค์กรก็ย่อมที่จะต้องเพิ่มขึ้น

เป็นเงาตามตัว	สิ่งที่เป็นเหมือนโจทย์สำาหรับทุก

องค์กรก็คือ	ทำาอย่างไรจึงจะสามารถสร้างหรือ

รักษาความสัมพันธ์ของคนในองค์กรไว้ได้	สำาหรับองค์กรแห่งน้ีแม้จะมีการเติบโตทาง

ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง	แต่ก็ยังเช่ือมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรจะเป็นหน่ึงในปัจจัย

ในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถก้าวต่อไปได้	องค์กรแห่งน้ีคือ	บริษัท	อีเทอร์นิตี้	แก

รนด์	โลจิสติกส์	จำากัด	(มหาชน)	ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

	 บริษัท	อีเทอร์นิตี้	แกรนด์	โลจิสติกส์	จำากัด	(มหาชน)	(Eternity	Grand	Logis-

tics	Public	Company	Limited:	ETG)	ก่อตั้งข้ึนในปี	ค.ศ.2002	ภายใต้ช่ือ	“Eternity	

Transport	2002	Co.,	Ltd.”	เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์	ซึ่ง

ในปัจจุบัน	ETG	ได้ขยายขอบเขตการให้บริการโลจิสติกส์	 โดยครอบคลุมการขนส่งและ

การกระจายสินค้า	การอำานวยความสะดวกในเร่ืองการขนส่งและให้คำาปรึกษาในเร่ือง

การขนส่งที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม	นอกจากน้ี	ETG	ยังให้บริการ

ด้านพิธีการศุลกากรสำาหรับการนำาเข้าและส่งออก	การบริหารคลังสินค้าอีกด้วย

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
(ETERNITY GRAND LOGISTICS PUBLIC CO., LTD.)

“จุดเริ่มต้นของคว�มสุข 
คือก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดี”
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	 ในปัจจุบันด้วยพนักงานกว่า	1,300	คนใน	10	สำานักงาน	ทำาให้เกิดช่องว่างใน

เร่ืองการสื่อสารระหว่างพนักงาน	อีกทั้งการที่	ETG	มีพนักงานเป็นจำานวนมากแต่ทำางาน

ในพื้นที่ต่างกัน	ทำาให้การสร้างความสุขให้กับพนักงานเป็นเร่ืองที่ทำาได้ยากข้ึน	ดังน้ัน	

ETG	จึงได้เร่ิมศึกษาแนวทางการสร้างความสุขในองค์กรต่างๆ	เพื่อนำามาปรับใช้ใน

องค์กร	โดยได้มีการกำาหนดกลยุทธ์ออกเป็น	5	ลักษณะกล่าวคือ

	 เมื่อคณะทำางานมีการกำาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนแล้ว	จึงได้มีการจัดทำาแผนการ

ดำาเนินงานโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการ	HR	Site	Tour	ที่เกิดมาจากสภาพการดำาเนิน

ธุรกิจของ	ETG	ที่มีสำานักงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ	จึงได้ใช้กิจกรรมน้ีในการประชาสัมพันธ์

เร่ืองๆ	ต่าง	จากที่เม่ือก่อนจะมีแต่การสื่อสารทางเดียวจากสำานักงานใหญ่ก็เปลี่ยน

เป็นการเข้าหาพนักงานโดยตรง	ซึ่งทางฝ่ายบุคคลจะมีการประชาสัมพันธ์กำาหนดการ

รวมถึงเร่ืองที่ต้องการจะสื่อสาร	เพื่อให้พนักงานสามารถเตรียมหัวข้อที่อยากจะสื่อสาร

กับฝ่ายบุคคลได้	ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

	 เนื่องจากอยู่ในระหว่างเริ่มโครงการ	Happy	Workplace	ดังนั้นเป้าหมายของ

โครงการจึงมุ่งเน้นให้ความสำาคัญเร่ืองการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรเป็นลำาดับ

แรก	เห็นได้จากแผนการดำาเนินโครงการประจำาปีของ	ETG	ที่เป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วน

ร่วมของพนักงานเป็นหลัก	โดยเน้นให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ	ที่องค์กรจัดข้ึน	ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม	ETG	Staff	Part	หรือ	ETG	Sport	Day	ที่ผู้

บริหาร	พนักงานรวมไปถึงญาติของพนักงานเองมาร่วมจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ	มี

การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์	ประกวดกองเชียร์	 โดยทางบริษัทฯ	จะมีเงินรางวัลมอบให้

4. Supervisor:	ผู้จัดการ	หัวหน้างานมีหน้าที่ผลักดันกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัทฯ

5. Participation:	สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมทำากิจกรรมของบริษัทฯ

1. Teamwork:	เน้นการทำางานเป็นทีม

2. Happy8:	ดำาเนินกิจกรรมตามกรอบ	

Happy8

3. Management:	ผู้บริหารมีหน้าที่ใน

การสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม
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สำาหรับการแข่งขันประเภทต่างๆ	ในขณะเดียวกันสำาหรับพนักงานใหม่ก็จะมีการจัด

กิจกรรมรับน้อง	โดยให้พนักงานแต่ละสำานักงานมากิจกรรมร่วมกันที่สำานักงานใหญ่	เพื่อ

ให้ทำาความรู้จักกัน	เหมือนรับน้องมหาวิทยาลัย	เป็นต้น

	 ด้วยลักษณะของธุรกิจโลจิสติกส์	รวมถึงการที่มีสำานักงานในหลายพื้นที่	หลาย

ท่านอาจจะสงสัยว่า	ETG	ทำาอย่างไรสำาหรับพนักงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

จริงๆ	เช่น	พนักงานขับรถที่ต้องทำางานตลอด	24	ช่ัวโมง	ทางบริษัทฯ	ก็จะมีการจัดงบ

ประมาณต่างหากสำาหรับพนักงานที่อยู่ตามสำานักงานต่างๆ	ซึ่งในสำานักงานน้ันๆ	

สามารถกำาหนดวันที่จะจัดกิจกรรมกันเองได้ตามความเหมาะสม	นอกจากน้ีทางฝ่าย

บุคคลยังมีการให้กำาลังใจพนักงานที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	 เช่นพนักงานขับรถ	

ด้วยการให้ทีมงานไปดักรอตามจุดต่างๆ	เพื่อมอบเคร่ืองดื่มต่างให้กับพนักงานขับรถ	

เป็นต้น

	 ผู้บริหารนับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ของ	

ETG	ผู้บริหารของ	ETG	 น้ันต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม	จึงเป็น

บทบาทสำาคัญที่ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวอย่างในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะในเทศกาล

ต่างๆ	 เช่น	การทำาบุญบริษัทฯ,	มีการแต่งตัวเป็นซานตาครอสแจกของขวัญในวัน

คริสต์มาส	หรือการจัดกิจกรรม	Happy	Birthday	Surprise	ที่จะมีการทำาการ์ดวันเกิดให้

กับพนักงานพร้อมกับลายเซ็นต์ผู้บริหาร	ที่สามารถเก็บไว้เป็นคุณค่าทางใจได้	 ฯลฯ	

เน่ืองจากในปีที่ผ่านมามีปริมาณงานที่สูง	ทำาให้พนักงานต้องทำางานมากข้ึนตามไปด้วย	

บริษัทฯ	จึงพยายามหาโอกาสในการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อผ่อนคลายให้กับพนักงาน

	 อาจจะกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน	

ETG	ได้เร่ิมดำาเนินโครงการเพื่อมุ่งไปสู่

การเป็นองค์กรแห่งความสุข	อาจจะยัง

ไม่สุขทั้ ง	100%	 แต่ด้วยแผนงานที่

ชัดเจนและการให้ความสำาคัญจากทุก

หน่วยงาน	ก็นับได้ว่า	ETG	เป็นองค์กรที่

สร้างความสุขให้กับพนักงานได้อย่างชัดเจนองค์กรหนึ่งเลยทีเดียว
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	 ความสุขในการทำางานนับได้ว่าเป็นปัจจัย

สำาคัญที่ทำาให้การการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปด้วย

ความราบร่ืน	ความสุขไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียด

และความขัดแย้งในการทำางานเท่าน้ัน	แต่ยังส่งผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์และการทำางานที่มีประสิทธิภาพของ

พนักงานและการพัฒนาขององค์กรในท้ายที่สุด

	 ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญจากความสุขในการทำางาน	องค์กรแห่งน้ีจึงเปิด

โอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในองค์กร	ผลักดันให้พนักงานทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่าง

เต็มที่	 เพ่ือให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ทำามีคุณค่าต่อองค์กร	องค์กรตอบสนองด้วยการ

สนับสนุนและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน	ปัจจัยต่างๆ	เหล่าน้ีเป็นแนวทางในการ

สร้างความสุขภายในองค์กรแห่งน้ี	บริษัท	เอช	วี	พลาส	จำากัด	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์	PVC	

Calendared

H.V.	PLAS	มุ่งหวังให้ธุรกิจเจริญเติบโตไปพร้อม	ๆ	กับลูกค้า	พนักงานและสังคม	ดังนั้น	

H.V.	PLAS	จึงให้ความสำาคัญเรื่องการช่วยเหลือสังคม	และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า	ด้วยความใส่ใจในการผลิตและควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมของโลก

	 การที่องค์กรจะเติบโตทางธุรกิจได้น้ัน	การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มี

	 บริษัท	เอช	วี	พลาส	จำากัด	(HV	PLAS	

CO.,LTD.:	H.V.	PLAS)	 เป็นโรงงานแห่งที่	2	ของ	

H.V.	GROUP	ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง	 เมื่อปี	พ.ศ.	

2542	และเร่ิมทำาการผลิตเม่ือปลายปี	พ.ศ.	2543	

เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์	PVC	Calendared	 โดย

บริษัท เอช วี พล�ส จำ�กัด
(HV PLAS CO.,LTD.)

“สร้�งแรงจูงใจ คือกลไกสร้�งคว�มสุข”

89คู่มือทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิต



	 ในส่วนของการสร้างแรงจูงใจใน

การทำางานให้ กับพนักงานน้ัน	 กิจกรรม

พนักงานนับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ที่	H.V	

PLAS	ใช้ในการสร้างความสุขในองค์กร	เช่น	

การเลี้ยงสังสรรค์ในวันปีใหม่	 เพื่อสร้างความ

ส นุกสนาน 	 ให้ พ นั ก ง าน ได้ ผ่ อ นคลาย

ความเครียดจากการทำางาน,	กิจกรรมรดน้ำา

คุณภาพนับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	และเป็นโจทย์สำาคัญให้กับผู้บริหารของ	H.V	PLAS	ว่าจะ

ทำาอย่างไร	องค์กรจึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานน้ันอยากทำางานกับองค์กรใน

ระยะยาว	H.V	PLAS	จึงได้ปรับตัวและพัฒนาแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการคน	ความ

สุขในองค์กรจึงได้กลายมาเป็นกลยุทธ์สำาคัญเพื่อรักษาบุคลากรอย่างยั่งยืน

	 เมื่อพูดถึงองค์กรแห่งความสุข	H.V	PLAS	นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงองค์กรที่มีการ

กำาหนดแนวทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ	 โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจและ

พฤติกรรมองค์กรในการดำาเนินตามเป้าหมาย	มุ่งสู่การเป็น	“องค์กรแห่งความสุขและ

ความผูกพัน”	ด้วยการใช้แรงจูงใจภายในและภายนอกอย่างสมดุลเพื่อให้พนักงานเกิด

ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร	กล่าวคือ	สร้างความสุขจากภายในด้วยการเช่ือมั่น

ในคุณค่าของพนักงาน	เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำางานที่ชอบและแสดงศักยภาพของตน	

และการสร้างแรงจูงใจหรือการสร้างความสุขจากภายนอก	นั่นก็คือนโยบายเรื่องการดูแล

พนักงานขององค์กรในรูปแบบต่างๆ	เช่น	กิจกรรมพนักงานและสวัสดิการ	เป็นต้น
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ดำาหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์	ที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารและเป็นการส่ง

เสริมวัฒนธรรมไทย,	การจัดกิจกรรมสันทนาการภายนอกบริษัทฯ	เช่น	การพาพนักงาน

ไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กผู้ยากไร้	การร่วมทำาบุญที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ	เพื่อให้

พนักงานได้มีโอกาสตอบแทนและสร้างความสุขให้กับสังคม	ซึ่งนอกจากจะสร้างรอยยิ้ม

และความสุขจากการเป็นผู้ให้แล้ว	เรายังได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานที่

เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างดี

	 สวัสดิการเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงาน	H.V.	PLAS	

ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยขยัน	กองทุนเงินทดแทน	กองทุนประกัน

สังคม	ชุดฟอร์มทำางาน	การตรวจสุขภาพประจำาปี	ฯลฯ	ไม่เพียงแต่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต

ที่ดีให้กับพนักงาน	แต่ยังเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจที่ดี	สร้างแรงจูงใจในการทำางาน	

และยังทำาให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับนโยบายการดูแลคนของบริษัทฯ	อีกด้วย

	 นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ในเร่ืองการสร้างความสุขภายในองค์กรของผู้บริหาร

แล้วนั้น	อีกหน่ึงหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญก็คือ	หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ฯ	ที่จะทำา

หน้าที่แปลงกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ	 ให้เป็นรูปธรรม	 รวมถึงมีบทบาทในการ

ประชาสัมพันธ์	การประสานงานและการอำานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ	ใน

การจัดกิจกรรมของบริษัทฯ	หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ฯ	จึงเป็นเหมือนช่องทางในการรับ

ฟังความคิดเห็น	ของพนักงาน	เพื่อนำามาปรับปรุงแนวทางต่างๆ	ให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย

	 จากนโยบายการสร้างความสุขภายในองค์กรของ	H.V	PLAS	นั้น	ปัจจุบันได้ส่ง

ผลในทางที่ดีต่อพนักงาน	บรรยากาศในการทำางานและองค์กร	กล่าวคือ	ทุกคนในองค์กร

มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	มีบรรยากาศที่ดีในการทำางานมากข้ึน	รวมถึงระบบการ

ทำางานภายในองค์กรและการติดต่อประสานงานระหว่างกันเป็นไปอย่างราบร่ืน	 เกิดเป็น

บรรยากาศที่ดีภายในองค์กร	ซึ่งสิ่งต่างๆ	เหล่านี้ส่งผลให้ในปัจจุบัน	H.V	PLAS	สามารถ

ผลิตสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้าและเติบโตได้อย่างมั่นคงนั่นเอง
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	 บริษัทเอเวอร์กรีน	คอนเทนเนอร์	

เทอร์มินัล	(ประเทศไทย)	จำากัด	(Evergreen	

Container	Terminal	(Thailand)	Limited:	

ECTT)	 เป็นบริษัทในกลุ่ม	 “Evergreen	

Group”	บริษัทชั้นนำาด้านการขนส่งตู้สินค้า	

ปัจจุบันมีสำานักงานมากกว่า	240	 แห่ง

เวลา	พนักงานทุกคนจึงต้องทำางานด้วยความแม่นยำาทั้งในเร่ืองข้อมูลและเวลา	เพื่อให้

สามารถส่งมอบบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงท	ีองค์กรแห่งน้ีไม่เคย

ลืมที่จะดูแลพนักงานของตนเป็นอย่างดี	ด้วยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนสามารถทำางานได้

อย่างมีความสุขภายในบ้านหลังนี้	องค์กรแห่งน้ีคือ	บริษัทเอเวอร์กรีน	คอนเทนเนอร์	เท

อร์มินัล	(ประเทศไทย)	จำากัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์	

ใน	80	ประเทศทั่วโลก	โดยในประเทศไทยมีสำานักงานและสาขารวมทั้งสิ้น	6	แห่งด้วยกัน

	 ECTT	 ก่อตั้งข้ึนในปี	ค.ศ.1991	โดยเร่ิมจากธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง

การนำาเข้าและส่งออก	และได้ขยายสู่การธุรกิจท่าเทียบเรือ	ณ	ท่าเรือแหลมฉบัง	จังหวัด

ชลบุรีในปี	1992	ซึ่งในปัจจุบัน	ECTT	ไม่ได้จำากัดการให้บริการเฉพาะในกลุ่ม	Evergreen	

Group	เท่าน้ัน	แต่ยังรวมถึงลูกค้าภายนอกด้วยบริการสถานีบรรจุ	และแยกสินค้ากล่อง	

บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 
(ประเทศไทย) จำ�กัด 

(EVERGREEN CONTAINER TERMINAL 
(THAILAND) Ltd.)

“สุขภ�พก�ยที่ดี สู่วิถีคว�มสุขแบบเอเวอร์กรีน”
	 เ น่ืองด้วยลักษณะการ

ทำางานของธุรกิจโลจิสจิกส์ที่ค่อน

ข้างเคร่งเครียดและต้องแข่งกับ
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(Inland	Container	Depot:	ICD),	การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถบรรทุก	และท่าเรือ

ขนส่งสินค้า

	 ถ้าจะพูดถึงนโยบายการสร้างความสุขให้กับพนักงานของ	ECTT	 น้ัน	อาจจะ

เรียกได้ว่าเกิดมาจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรผ่านทางคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึน

จากทุกหน่วยงาน	ทั้งน้ีคณะกรรมการที่สร้างความสุขภายในองค์กรจะจัดกิจกรรมตาม

ความเหมาะสม	และดำาเนินตามแผนงานที่วางไว้	ซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเน้นให้

พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม	โดยจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสุข	รวมถึงสร้าง

ความผ่อนคลายให้กับพนักงานเพื่อลดความเครียดจากการทำางาน	ซึ่งการกำาหนด

นโยบายต่างๆ	ในรูปแบบของคณะกรรมนั้น	ไม่เพียงแต่ทำาให้ตอบโจทย์ความต้องการได้

เท่าน้ัน	แต่ยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน	ในการกำาหนดทิศทางเร่ืองการดูแล

พนักงานได้อย่างดีอีกด้วย

	 สำาหรับ	ECTT	แล้ว	นโยบายในการดูแลพนักงานนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของสภาพ

ลักษณะขององค์กร	เพื่อให้นโยบายหรือโครงการต่างๆ	สามารถตอบโจทย์สภาพปัญหา

และความต้องการขององค์กรได้อย่างแท้จริง	เช่น	ในปัจจุบัน	ECTT	นั้นมีพนักงานที่มีอายุ

ในช่วง	35	–	45	ปี	และพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า	10	ปีขึ้นไปอยู่เป็นจำานวนมาก	บาง

คร้ังอาจทำาให้พนักงานมีความคล่องตัวในการทำางานที่ลดลงเน่ืองมาจากอายุพนักงานที่

มากข้ึน	ทำาให้ในปัจจุบัน	นโยบายในการสร้างความสุขให้กับพนักงานของ	ECTT	น้ันมุ่ง

เน้นในเร่ืองสุขภาพของพนักงานเป็นสำาคัญ	ทางบริษัทฯ	จึงได้จัดโครงการต่างๆ	ที่มุ่ง

เน้นเรื่องสุขภาพของพนักงาน	เช่น	การจัดกิจกรรมกีฬาพนักงานประจำาปี	ฯลฯ	โดยจะมี

คณะกรรมการฯในการดูแลกิจกรรมต่างๆ	ที่จัดข้ึน	เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

และช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน	เป็นต้น

	 นอกเหนือจากนโยบายที่มุ่งเน้นให้ความสำาคัญเร่ืองสุขภาพแล้วน้ัน	ECTT	ยัง

ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	ทั้งการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน	และการทัศน

ศึกษาฯ	เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ	และได้เปิดโลกทัศน์ในการทำางาน	เช่น	

การเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปี	ฯลฯ	โดยจะมีคณะกรรมการงานเลี้ยงพนักงาน	ซึ่งเป็นตัวแทน

จากทุกหน่วยงานในการดำาเนินกิจกรรม	 ซึ่งนอกจากพนักงานจะได้ผ่อนคลาย

ความเครียดจากการทำางานแล้ว	ก็ยังเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

93คู่มือทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิต



นับได้ว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก	 เพราะนอกจากพนักงานจะได้รับคำาอวยพร	

จากบริษัทฯ	แล้ว	เพื่อนร่วมงานที่ทราบก็จะร่วมอวยพรให้กับพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย

	 ในส่วนของสวัสดิการก็นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญในการสร้างความสุข

นอกเหนือไปจากกิจกรรมพนักงานต่างๆ	โดยทาง	ECTT	ได้มีการจัดสวัสดิการต่างๆ	เช่น	

การจัดเครื่องดื่มกาแฟและโอวัลตินเพื่อให้พนักงานได้ดื่มในระหว่างปฏิบัติงาน	การจัดรถ

รับส่งพนักงาน	การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี	และการให้สิทธิพนักงานที่ไม่ใช้

บริการประกันสังคมสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้	 ไม่เพียงแต่ให้ความสำาคัญกับ

สุขภาพของพนักงานเท่าน้ัน	แต่พนักงานที่มีครอบครัวก็ยังสามารถนำาคู่สมรสและบุตร	

รวมกันไม่เกิน	2	คน	มาใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เช่นกัน

	 จากการสร้างความสุขภายในองค์กรผ่านทางคณะกรรมการฯ	น้ัน	ในปัจจุบัน	

“ความสุขในการทำางาน”	 ได้ส่งผลในทางบวกต่อองค์กรอย่างมากมาย	กล่าวคือ	ใน

ปัจจุบัน	ECTT	มีอัตราการลาออกที่น้อยมาก	มีบรรยากาศในการทำางานที่ดีข้ึน	ให้ความ

รู้สึกในการทำางานแบบครอบครัวเดียวกัน	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ทำาให้การบริหาร

จัดการองค์กรเกิดความราบร่ืนข้ึน	ทุกคนทุกหน่วยงานในองค์กรให้ความร่วมมือในการ

ทำางานเป็นอย่างดี	เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน	ทุกฝ่ายก็พร้อมร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ	

ให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีี

	 ไม่เพียงเท่าน้ี	ECTT	ยังได้มีการวางทิศทางการบริหารความสุขภายในองค์กร	

โดยตั้งเป้าว่าในอนาคตจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายต่างๆ	 ในการดูแล

พนักงาน	เพื่อให้โครงการต่างๆ	ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้น	รวมถึง

ใช้เวลาและงบประมาณอย่างไรจึงจะเกิดคุณค่าสูงสุดต่อคนของ	ECTT	ต่อไป

	 อีกหน่ึงกิจกรรมที่น่าสนใจของ	

ECTT	ก็คือ	“การส่งมอบความสุข	อวยพรให้

กับพนักงาน”	 โดยฝ่ายบุคคลจะทำาการ์ด

พร้อมคำาอวยพร	รวมทั้งแจ้งวันเกิดให้กับ

เพื่อนพนักงานทาง	Email	 ซึ่งโครงการน้ี
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	 เพราะองค์กรแห่งน้ีเข้าใจถึงที่มาของความ

สุข	ความสุขนั้นไม่ได้มาจากปัจจัยหรือวัตถุภายนอก	แต่

ความสุขที่แท้จริงของคนเราน้ันเกิดจากใจของเรา	

องค์กรแห่งน้ีเข้าใจและยอมรับในความสุขของคนที่แตก

ต่างกัน	องค์กรแห่งนี้มีชื่อว่า	“บริษัท	เอส.เอ็น.พี.	ชิปปิ้ง	

กรุ๊ป	จำากัด	(S.N.P.	Shipping	Group	Co.,	Ltd.)

	 ด้วยแนวทางของบริษัทที่เช่ือว่าความสุข

น้ันเกิดข้ึนจากใจของคน	ถ้าคนมีทัศนคติที่ดีในการ

ทำางาน	 ก็ย่อมที่จะมีความสุขในการทำางานเช่น

เดียวกัน	 ดัง น้ันสำาหรับ	S .N.P	Group	 แล้ว

วุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์การทำางานจึงไม่ใช่สิ่งที่สำาคัญที่สุดในการทำางานที่	S.N.P	

Group	การที่จะได้มาซึ่งคนที่มีทัศนคติที่ดีมาร่วมงานจึงเร่ิมต้ังแต่กระบวนการสรรหา	

รวมถึงมีการหมุนเวียนพนักงานในแต่ละแผนก	นอกจากเพื่อให้พนักงานได้สร้างความคุ้น

เคยกับองค์กรและเพื่อนร่วมงานแล้ว	พนักงานยังสามารถทราบได้ว่าตนเองชอบหรือถนัด

ผู้ให้บริการวางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าให้กับผู้นำาเข้าและส่งออก	และผู้ให้บริการระบบ

ที่ปรึกษาศุลกากร

	 S.N.P	Group	ก่อตั้งข้ึนในปี	พ.ศ.	2524	เพื่อให้คำาปรึกษาด้านภาษีอากรและ

วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าให้กับผู้นำาเข้าและส่งออก	จากวันแรกที่มีพนักงานเพียงแค่	

7	คน	มาถึงในปัจจุบัน	S.N.P	Group	มีพนักงานมากกว่า	110	คน	และได้กลายมาเป็น

บริษัทผู้ให้บริการด้านระบบที่ปรึกษาศุลกากรและ	Logistics	ระดับต้นๆ	ของประเทศไทย

ที่สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้ตั้งแต่แหล่งผลิตในประเทศต้นทาง	เข้าสู่กระบวนการผลิต	

กระทั่งสู่ประเทศปลายทางได้อย่างครบวงจร

บริษัท เอส.เอ็น.พี. ชิปปิ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
(S.N.P. SHIPPING GROUP CO., LTD.)

“ขับเคลื่อนคว�มสุข ผ่�นก�รมีส่วนร่วม”
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	 จุดเร่ิมต้นของการให้ความสำาคัญ

ในความสุขของพนักงาน	 เกิดจากการที่ผู้

บริหารของ	S.N.P	Group	น้ันมีความเข้าใจ

พนักงาน	 ถ้าองค์กรสามารถตอบสนอง

ความต้องการระดับบุคคลได้	เข้าใจในสิ่งที่

พนักงานต้องการอย่างแท้จริงแล้ว	พนักงาน

ในงานประเภทไหน	S.N.P	Group	กล่าวได้ว่า	ณ	ที่แห่งน้ี	“งานไม่ได้เลือกคน”	แต่เป็น	

“คนเลือกงาน”	ได้	ซึ่งส่งผลต่อความสุขของพนักงานในระยะยาว

ก็จะมีความสุข	มีความสบายใจในการทำางาน	ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อ

องค์กร	ทุ่มเทให้กับองค์กรและอยากจะอยู่กับองค์กรไปอีกนาน	ดังน้ัน	ผู้บริหารจึงให้

ความสำาคัญกับความสุขข้ันพื้นฐาน	หรือความสุขในระดับบุคคลของพนักงาน	โดยเปิด

กว้างให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	เช่น	โครงการผู้บริหารพบ

พนักงาน	เป็นต้น

	 เพราะองค์กรเข้าใจในความต้องการข้ันพื้นฐานของบุคคล	ดังน้ัน	บรรยากาศ

ในการทำางานขององค์กรแห่งนี้จึงไม่ตึงหรือเครียดจนเกินไป	เช่น	ในการทำางานพนักงาน

สามารถเปิดเพลงฟังได้	เวลาทำางานอาจลุกขึ้นมาพูดคุยกัน	หรือในบางครั้งถ้ามีเวลาว่าง

ก็อาจร้องเพลงหรือทำากิจกรรมในที่ทำางาน	โดยสิ่งที่ทำาน้ันพนักงานจะรู้ขอบเขตของตน	

ไม่ทำาให้หน้าที่ที่รับผิดชอบน้ันเสียไปและไม่กระทบต่องานประจำาของตน	บรรยากาศใน

การทำางานจึงไม่เหมือนสถานที่ทำางานที่มีแต่เร่ืองงาน	แต่เป็นเหมือนคนในครอบครัว

เดียวกัน	 ซ่ึงนับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางานให้กับองค์กร

แห่งนี้

	 นอกเหนือจากจะมีผู้บริหารที่เข้าใจพนักงาน	มีบรรยากาศที่ดีในการทำางาน

แล้วน้ัน	การมีส่วนในการทำากิจกรรมของพนักงานนับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญใน

การทำาให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งความสุข	S.N.P	Group	มีการตั้ง	“สภาพนักงาน”	ที่

เป็นเหมือนเคร่ืองมือหรือฟันเฟืองในการผลักดันการสร้างความสุขภายในองค์กรอย่าง

เป็นรูปธรรม	สภาพนักงานมาจากการรวมกลุ่มกันของพนักงานจากแผนกต่างๆ	โดยจะ

ทำาหน้าที่เป็นทั้งตัวแทนของพนักงานในการนำาเสนอเร่ืองราวต่างๆ	สู่ผู้บริหาร	และเป็น
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ตัวแทนองค์กรในการสื่อสารและผลักดันโครงการต่างๆ	สู่พนักงาน	โดยสมาชิกของ

สภาพนักงานน้ันจะถูกคัดเลือกจากคณะผู้บริหารของบริษัท	เพ่ือผลักดันให้เกิดกิจกรรม

เพื่อพนักงาน	สภาพนักงานจะมีการวางแผนกิจกรรมสำาหรับพนักงานเอาไว้ล่วงหน้า	โดย

แผนการทำากิจกรรมของสภาจะสอดคล้องกับแผนแม่บทขององค์กร	เพื่อให้แนวทางใน

การดูแลสอดคล้องพนักงาน	และสอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานขององค์กร	ซึ่งแผน

งานต่างๆ	ที่ออกมาจากสภาพนักงานน้ัน	จะอยู่ในรูปของกิจกรรมรวมไปถึงสวัสดิการ

ต่างๆ	เช่น

 สวัสดิการ	–	ที่	S.N.P	Group	มีการจัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อพนักงาน	

โดยจะให้พนักงานออกค่าอาหารกลางวันเดือนละ	350	บาท	ส่วนที่เหลือบริษัทจะเป็น

ผู้รับผิดชอบ	พนักงานจะมีส่วนร่วมในการเลือกเมนูอาหาร	รวมไปถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่าย

ของพนักงานได้อีกด้วย	

	 อีกหน่ึงโครงการที่น่าในใจ	คือ	โครงการวันหยุดพิเศษ	พนักงานสามารถขอ

หยุดงานในกรณีที่เป็น	“วันหยุด-วันทำางาน-วันหยุด”	ได้	โดยสภาพนักงานจะทำาเร่ือง

เสนอทางผู้บริหาร	ถ้าพนักงานคนไหนต้องการหยุดงาน	ก็จะต้องเสียเงินเข้าการกุศล	30	

บาท	ขณะที่พนักงานที่มาทำางานในวันนั้นๆ	ทางบริษัทก็จะมีเงินพิเศษให้

 กิจกรรมพนักงาน	–	มีการจัดกิจกรรมเดือนละ	1	คร้ัง	โดยแบ่งเป็นแต่ละสี	

ซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปเพื่อสร้างความคุ้นเคยของพนักงาน	เช่น	

กิจกรรมจับคู่ดูหนังในเวลางาน,	กิจกรรมปิดตาเตะฟุตบอล	เป็นต้น

 โครงการการกุศลต่างๆ	–	ที่	S.N.P	Group	มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

สังคมมากมาย	เช่น	สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคเงินคนละ	10	บาท	/	เดือน	โดย

บริษัทจะช่วยสมทบเป็น	2	 เท่า	 เพื่อนำาเงินส่วนน้ีไปช่วยเหลือสังคม,	การรับบริจาค

สิ่งของ,	การให้พนักงานแนะนำาโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในท้องถิ่นเพื่อไปมอบทุน

การศึกษา

	 จากแนวทางการสร้างความสุขภายใน	S.N.P	Group	ที่กล่าวมาน้ัน	ทำาให้

พนักงานที่อยู่ในบ้านหลังน้ีมีความสุขในทุกๆ	วันที่มาทำางาน	พนักงานมีรอยยิ้มในการ

ทำางาน	สนุกกับงานที่ทำา	จนพนักงานหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	“S.N.P.	Shipping	

Group	สุขเหมือนบ้าน	สุขเหมือนโรงเรียน”
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	 ความเค รียดจาก

การทำางาน	 นับได้ว่าเป็นหน่ึง

ในปัญหาสำาคัญในทุกองค์กร	ด้วยสภาพการทำางานที่ต้องแข่งกับเวลา	รวมไปถึงการคาด

หวังการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพจากลูกค้า	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ส่งผลต่อความครียด

ในการทำางานของพนักงาน	เมื่อพนักงานเกิดความเครียดในการทำางาน	ก็จะส่งผลต่อ

บรรยากาศในการทำางานโดยรวมของบริษัทฯ	อีกด้วย	องค์กรแห่งนี้มุ่งหวังให้พนักงานทุก

คนรู้สึกผ่อนคลาย	มีบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำางาน	นโยบายด้านความ

สุขภายในองค์กรจึงได้ถูกนำามาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรแห่งน้ี	บริษัท	 เอ็ม	

พลัส	อาร์	ฟอร์เวิร์ดดิ้ง	(ประเทศไทย)	ตัวแทนดำาเนินการนำาเข้าและส่งออกอย่างครบ

วงจร

สวิตเซอร์แลนด์	ดำาเนินธุรกิจด้านการขนส่งรวมถึงเป็นตัวแทนผู้ดำาเนินการนำาเข้าและส่ง

ออก	ปัจจุบันมีสำานักงาน	72	แห่งใน	22	ประเทศ	และมีพนักงานมากกว่า	2,000	คนทั่ว

โลก	ขณะที่ประเทศไทยมีสำานักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร	ด้วยพนักงาน	35	คน	ปัจจุบัน	

บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจตัวแทนผู้ดำาเนินธุรกิจนำาเข้าและส่งออกทั้งทางเรือและทางอากาศ	

(Sea	&	Air	Freight	Forwarder)	การบริหารจัดการคลังสินค้า	(Warehouse	Manage-

ment	Systems:	WMS)	การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่ง	(Shipment

	 บ ริ ษั ท 	 เ อ็ ม 	 พ ลั ส 	 อ า ร์ 	

ฟอร์เวิร์ดดิ้ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	<M+R	

FORWARDING	(THAILAND)	CO.,LTD>	

เป็นบริษัทในกลุ่ม	The	M+R	Spedag	

Group	มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศ

บริษัท เอ็ม พลัส อ�ร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง 
(ประเทศไทย) จำ�กัด

(M+R FORWARDING (THAILAND) CO.,LTD)

“Happy Relax, Happy Together”
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Information	Systems:	SIS)	และระบบจัดการคำาสั่งซื้อ	(Order	Management	Systems:	

OMS)

	 จากวิสัยทัศน์ของ	M+R	ที่มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับพนักงาน	ทั้งในเร่ือง

ประสิทธิภาพในการทำางานและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของกิจการร่วมที่ว่า	“Our	em-

ployee’s	are	highly	competent	and	loyal	co-entrepreneurs”	ได้กลายมาเป็น

นโยบายสำาคัญในการให้ความสำาคัญในเร่ืองการดูแลพนักงาน	ถ้าพนักงานรู้สึกว่าตนเอง

ได้รับการดูแลที่ดีเพียงพอ	ได้มีโอกาแสดงศักยภาพในการทำางาน	ก็จะส่งผลให้พนักงาน

เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม	และทุ่มเทในการทำางานให้กับองค์กรในท้ายที่สุด

	 จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นให้ความสำาคัญกับพนักงาน	 ได้แปรเปลี่ยนมาเป็น

แนวทางและนโยบายที่เป็นรูปธรรม	จนเกิดเป็นโครงการ	Happy	Workplace	ของ	M+R	

ข้ึน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผ่อนคลายจากการทำางานให้กับพนักงาน	โดยทาง

บริษัท	ได้มีการสำารวจความสุขของพนักงานผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า	“แบบสำารวจความ

สุข:	Happinometer”	เพื่อวิเคราะห์ความสุขในด้านต่างๆ

	 ซึ่งจากผลการสำารวจฯ	สะท้อนให้เห็นว่าค่า	Happy	Relax	มีอัตราส่วนที่น้อย

ที่สุด	มาจากการที่พนักงานต้องการความผ่อนคลายในการทำางาน	คณะทำางานฯ	จึงได้

นำาผลจากการสำารวจฯ	มาเป็นจุดตั้งต้นในการออกแบบโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	เพื่อ

ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำางานที่ผ่อนคลายให้กับพนักงาน	โดยในเบื้องต้นได้จัด

กิจกรรมทั้งหมด	4	โครงการด้วยกันคือ

 M+R Happy Story –		เกิดจากการที่บริษัทต้องการให้พนักงานเกิดความ

ผ่อนคลายในระหว่างการทำางาน	จึงได้มีการหยิบยกเร่ืองเล่าดีๆ	เร่ืองขบขันหรือข้อคิด

ดีๆ	มาประกาศบนบอร์ดของบริษัทฯ	ซึ่งในระหว่างทำางาน	พนักงานก็สามารถที่จะหยุด

และอ่านได้	รวมถึงบริษัทฯ	ยังได้มีการนำาเกมส์ต่างๆ	มาประกาศบนบอร์ด	โดยจะมี

รางวัลให้กับพนักงานที่ชนะในเกมส์ต่างๆ	ด้วย	ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	เหล่าน้ีสามารถสร้าง
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 M+R Staff Outing	–	M+R	ได้มีการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ออกไปทำา

กิจกรรมร่วมกันปีละ	1	คร้ังนอกสถานที่	 โดยให้ทุกคนได้ทำากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม	ซึ่ง

นอกจากจะทำาให้พนักงานเกิดความสนุกสนานแล้วน้ัน	ยังเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	รวมถึงสนับสนุนการทำางานเป็นทีมอีกด้วย

 M+R Staff Dinner	–	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน	

ทั้งที่สำานักงานและที่ร้านอาหารภายนอก	โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ใน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	รวมถึงยังเป็นช่องทางให้ผู้บริหารและพนักงานได้

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 M+R Birthday Surprise –	ในทุกๆ		เดือน	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีเค้กและของ

ขวัญวันเกิดสำาหรับพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน	ในส่วนพนักงานที่ไม่ได้มาทำางานในวัน

นั้น	บริษัทฯ	ก็จะจัดเตรียมของรางวัลไว้ให้เช่นเดียวกัน

	 จากทุกกิจกรรมที่กล่าวมานั้น	นับได้ว่าส่งผลในทางที่ดีต่อ	M+R	ทำาให้ภายใน

บริษัทฯ	มีการสื่อสารกันมากขึ้นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	และระหว่างพนักงานด้วย

บรรยากาศในการทำางานที่ผ่อนคลาย	ไม่ตึงเครียดจนเกินไปได้เป็นอย่างดีทีเดียว
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กันเอง	บริษัทฯ	มีบรรยากาศในการทำางานที่ดีขึ้น	ไม่ตึงหรือเครียดจนเกินไป	ซึ่งจากผล

สำาเร็จของโครงการต่างๆ	ที่เกิดขึ้นแล้ว	ในอนาคต	M+R	คาดหวังว่าจะจัดกิจกรรมต่างๆ	

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	และระหว่างพนักงานกับ

พนักงานให้มากยิ่งขึ้น	รวมถึงยังมุ่งหวังให้กิจกรรมต่างๆ	จะช่วยลดอัตราการลาออกของ

พนักงานภายในองค์กรอีกด้วย
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	 แนวคิดเร่ือง	“ความ

สุขภายในองค์กร”	ได้กลายมา

เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	การที่องค์กรจะประสบความ

สำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจได้น้ัน	ย่อมต้องเกิดจากบุคลากรที่มีความสุขในการทำางาน	ถ้า

พนักงานมีความสุขก็จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	แต่การที่องค์กรใด

องค์กรหน่ึงจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขได้น้ัน	การขับเคล่ือนความสุขด้วย

เคร่ืองมือที่เรียกว่า	Happy8	นับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	สำาหรับองค์กรแห่งนี้	Happy8	ได้

กลายมาเป็นกรอบในการสร้างความสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ขับเคลื่อนโดยกลุ่ม

พนักงานจากทุกภาคส่วน	องค์กรแห่งน้ีคือ	บริษัท	แอลเอฟ	โลจิสติกส์	(ประเทศไทย)	

จำากัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจด้านการบริหารคลังสินค้า,	โลจิสติกส์และการขนส่ง

มากมาย	ด้วยพนักงานมากกว่า	900	คน	ที่พร้อมให้บริการด้วยระบบการบริหารและเครือ

ข่ายในระดับโลก

	 จากจุดเร่ิมต้นที่ทำาให้	LF	หันมาให้ความสำาคัญเร่ืองความสุขภายในองค์กร	

เพราะ	LF	เชื่อว่าการที่ผู้ใช้บริการหรือ	“ลูกค้าภายนอก”	จะได้รับการบริการที่ดีและเกิด

ความพึงพอใจสูงสุดนั้น	พนักงานที่เปรียบเสมือนเป็น	“ลูกค้าภายใน”	จะต้องปฏิบัติงาน

ด้วยความสุขก่อน	ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำางาน	องค์กรมีสภาพแวดล้อม

	 บ ริษัท	 แอลเอฟโลจิส ติกส์ 	

(ประเทศไทย)	จำากัด	<LF	Logistics	(Thai-

land)	Co.,Ltd.:	LF>	เป็นบริษัทในกลุ่ม	Li	

&	Fung	Company	 โดยเป็นผู้ดำาเนิน

ธุรกิจด้านการบริหารคลังสินค้า,								โล

จิสติกส์และการขนส่ง	ให้กับบริษัทช้ันนำา

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(LF LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.)

“คว�มสุข คว�มทรงจำ� ไม่มีที่สิ้นสุด”
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และบรรยากาศในการทำางานที่ดี	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ก็จะทำาให้เกิดการส่งมอบการ

บริการที่ดีให้กับลูกค้าได้	 เคร่ืองมือหน่ึงที่ถูกนำามาใช้เพื่อสร้างความสุขภายในองค์กรก็

คือ	โครงการ	Happy	Workplace	โดยกลุ่มเป้าหมายคือพนักงานของบริษัทฯ	ที่บริหาร

ดูแลคลังสินค้าอยู่ในพื้นที่ต่างๆ

	 ถ้าพูดถึงผู้มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนความสุขของ	LF	นั้น	จะพบว่าการ

สร้างความสุขไม่ได้ถูกขับเคลื่อนจากหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียว	

แต่เกิดมาจากคณะทำางานเสริมสร้างความสุขภายในองค์กร	ซึ่งมาจากตัวแทนหลาย

หน่วยงาน	โดยจะมีการกรอบในการดำาเนินงานที่ชัดเจน	 เร่ิมตั้งแต่การประชุมติดตาม

และวางแผน	เพื่อกำาหนดรูปแบบกิจกรรม	วัน	เวลาและสถานที่	เพื่อนำาเสนอผู้บริหารและ

ขออนุมัติ	และประชาสัมพันธ์โครงการ	ประเมินความสุขของบุคลากรก่อนเร่ิมโครงการ	

รวมไปถึงการประเมินผลการจัดกิจกรรม	เพื่อสรุปผลการประเมินความสุขและรายงาน

ผลต่อผู้บริหาร

	 เมื่อมีการกำาหนดแผนงานที่ชัดเจนแล้วน้ัน	คณะทำางานฯ	ได้มีการกำาหนด

ระยะเวลาในการดำาเนินโครงการออกเป็น	2	ช่วง	เพื่อให้สะดวกต่อการวัดผลและประเมิน

รูปแบบโครงการ	โดยระยะที่	1	เร่ิมจากเดือนมกราคม	พ.ศ.	2556	ถึงเดือนกรกฎาคม	

พ.ศ.	2556		และระยะที่	2	เร่ิมจากเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2556	ถึงเดือนกันยายน	พ.ศ.	

2556	โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ	ตามกรอบความสุข	8	ประการ	กล่าวคือ

 Happy Body	–	LF	 ได้ให้ความสำาคัญเร่ืองสุขภาพของพนักงาน	 โดย

สนับสนุนให้พนักงานออกกำาลังกายผ่านการเล่นกีฬาต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเต้น

แอโรบิคในทุกเย็นวันจันทร์และอังคาร	หลังเวลาเลิกงาน,	การแข่งขันเทเบิ้ลเทนนิสและ

แบดมินตันภายในบริษัท	รวมถึงการประชาสัมพันธ์ความรู้เร่ืองสุขภาพในทุกวันจันทร์,	

การจัดอบรมในเรื่องการการดูแลรักษาสุขภาพและการออกกำาลังกายด้วยการเล่น	Finess,	

การดูแลและควบคุมน้ำาหนักโดยวิทยากรรับเชิญจากภายนอก	ฯลฯ

 Happy Heart	–	LF	สร้างหัวใจที่เปี่ยมสุขของพนักงานผ่านทางโครงการ	

“WE	CARE”	ซึ่งจะมีการอวยพรวันเกิดและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พนักงานที่เกิดใน

แต่ละเดือน	รวมถึงกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การมอบรางวัลอายุการทำางาน,	การมอบทุนการ

ศึกษาให้กับบุตรหลานของพนักงาน,	กิจกรรมแนะนำาเพื่อนร่วมงานประจำาสัปดาห์	
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 Happy Relax	–	 เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน	LF	 ได้จัด

กิจกรรมพนักงาน	ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงประจำาปี,	กิจกรรมส้มตำาหรรษาและน้ำา

แดงคลายร้อน	รวมถึงการกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ	เพื่อแนะนำาอาชีพเสริมให้กับ

พนักงาน	เช่น	การสาธิตการปรุงอาหาร	และกิจกรรมสาธิตการแต่งหน้าโดยวิทยากรมือ

อาชีพ

 Happy Brain -	เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของพนักงาน	LF	ได้ส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ	E-Learning	รวมถึงการประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ในชีวิต

ประจำาวันผ่านระบบอีเมล์	และการให้ข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ	แก่พนักงานในรูปแบบของ	

“ER	TALK”	และ	“TOOL	BOX	TALK”

 Happy Soul	–	LF	ส่งเสริมให้เกิดความสุขทางใจ	ผ่านกิจกรรมทำาบุญบริษัท

ประจำาปี	และกิจกรรมตามเทศกาล	เช่น	การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและรดน้ำาดำาหัว

เนื่องในวันสงกรานต์์

 Happy Money	–	LF	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออม	รวมถึงจัดโครงการสิน

เชื่อดอกเบี้ยต่ำาสำาหรับพนักงานเพื่อการครองชีพและที่อยู่อาศัย	ผ่านสถาบันการเงินที่เข้า

ร่วมโครงการกับบริษัท	นอกจากนี้ยังมีโครงการจำาหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่พนักงานโดย

พนักงานอีกด้วย

 Happy Family	–	LF	ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน

ครอบครัวตามโอกาสต่างๆ	เช่น	กิจกรรมวันแม่	รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับ

เป็นต้น

104



พนักงานเรื่องการวางแผนครอบครัวโดยวิทยากรภายนอก

 Happy Society	–	ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้กับพนักงานเท่าน้ัน	แต่ยัง

แบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก	ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ	เช่น	กิจกรรมสร้างฝายก้ัน

น้ำาและปลูกต้นไม้ที่จังหวัดกาญจนบุรี,	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว,	กิจกรรม

บริจาคโลหิต	และโครงการปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสงคราม	เป็นต้น

	 อาจจะกล่าวได้ว่า	จากการกำาหนดแนวทางที่มีกรอบการทำางานที่ชัดเจน	

ทำาให้แนวทางที่คณะทำางานฯ	ดำาเนินการนั้น	สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนใน

องค์กรได้เป็นอย่างดี	จึงอาจเรียกได้ว่า	LF	เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สามารถสร้างความสุขให้

กับบุคลากรในองค์กร	ด้วยคณะกรรมการฯ	ที่มาจากทุกส่วนงานในองค์กรอย่างแท้จริง
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	 เพราะความสุขนั้นขึ้นอยู่กับใจเรา	

ถ้าคนซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญของการดำาเนิน

ธุรกิจมีความสุขกับงานที่ทำา	มีบรรยากาศใน

การทำางานที่ดี	 ทุกคนมีความสามัคคีกัน

สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีย่อมส่งผลให้เกิดเป็นบรรยากาศแห่ง

ความสุขภายในองค์กร	สำาหรับองค์กรแห่งน้ีเช่ือมั่นว่า	ถ้าทุกคนมีความสามัคคีซึ่งกัน

และกัน	พนักงานทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีก็จะหลอมรวมกัน	

เกิดเป็นบรรยากาศในการทำางานที่ดีได้	องค์กรแห่งน้ีคือ	บริษัท	ไอดีล	คอนโซลิเดเตอร์	

จำากัด	บริษัทผู้ให้บริการจัดเตรียมเอกสารพร้อมดำาเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้ประกอบ

การนำาเข้าและส่งออก

ส่งออก	ตลอดจนงานบริการแบบครบวงจรเพื่อให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทางด้วยความ

รวดเร็วและบริษัทลูกค้าพึงพอใจสูงสุด	ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ปัจจุบันบริษัทได้

ขยายสาขาให้บริการตามด่านศุลกากรต่างๆ	ภายในประเทศ	ได้แก่	ท่าเรือกรุงเทพฯ,	

ท่าเรือน้ำาลึกแหลมฉบัง	จ.ชลบุรี	ท่าเรือน้ำาลึกมาบตาพุด	จ.	ระยอง	และรวมถึงการ

บริการผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน	เพื่อพร้อมรับการเปิดการค้าเสรี

ภายใต้โครงการ	AEC	ซึ่งจะเริ่มใน	พ.ศ.	2558	เป็นต้นไป

	 บริษัท	ไอดีล	คอนโซลิเดเตอร์	

จำากัด	(IDEA	CONSOLIDATORS	CO.,	

LTD:	IDEAL)	เป็นบริษัทในกลุ่ม	“IDEAL-

GROUPS”	 กลุ่มบริษัทผู้ ให้บริการจัด

เต รียมเอกสารพ ร้อมดำ า เ นินพิ ธีการ

ศุลกากรแทนผู้ประกอบการนำาเข้าและ

บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จำ�กัด
(IDEAL CONSOLIDATORS CO., LTD.)

“สร้�งสัมพันธ์ สร้�งคว�มสุข”
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	 จุ ด เ ร่ิ มต้ น ในการ ให้ ความ

สำาคัญเร่ืองความสุขของพนักงาน	มาจาก

การที่	IDEAL	มีการขยายตัวทางธุรกิจ

อย่างต่อเน่ือง	ทำาให้ต้องมีการเพิ่มจำานวน

พนักงานเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่ม

ข้ึน	แต่สิ่งเหล่าน้ีทำาให้เกิดช่องว่างภายใน

องค์กร	 เช่น	การสื่อสารที่ไม่ตรงกันระหว่างพนักงาน	รวมไปถึงความสัมพันธ์ภายใน

องค์กรก็ตามที	ผู้บริหารจึงได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสให้พนักงานได้ทำากิจกรรมร่วมกัน

เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

	 กิจกรรมพนักงานและสวัสดิการได้กลายเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการสร้างความ

สุขให้กับพนักงาน	โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ	ทั้งในส่วนกิจกรรมภายใน	เช่น	

กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำาป	ีกิจกรรมธรรมะกับการทำางาน	โดยพระมหา

สมปองเพื่อให้พนักงานสามารถนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	ฯลฯ	และกิจกรรม

ภายนอกที่ครอบครัวของพนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	ซึ่งในปัจจุบัน	IDEAL	ได้ให้

ความสำาคัญกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	ทั้งการปลูกป่าชายเลนคลองโคลน	การสร้าง

ห้องน้ำาให้กับโรงเรียนตำารวจตะเวนชายแดน	 โดยจะมีการติดตามผลที่ได้จากการทำา

กิจกรรมอีกคร้ังหน่ึงเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่	IDEAL	 ได้จัดข้ึนน้ันเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว
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	 กิจกรรมของ	IDEAL	 นับได้ว่ามีส่วนสำาคัญในการสร้างบรรยากาศในการ

ทำางานที่ดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร	จากภาพการทำางานที่เคร่งขรึม	แต่หลังจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ	ก็ทำาทุกคนพร้อมที่จะเปิดใจเข้าหากันมากข้ึน	โดยรูปแบบกิจกรรมก็

จะมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆ	เพื่อกระตุ้นความสนใจของพนักงาน

ออกทุนในการทำาอาหารที่เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ใช้ในการจัดเล้ียงพนักงาน	เร่ิมแรก

จากการให้หน่วยงานภายนอกมาจัดเลี้ยงอาหารให้กับพนักงานเดือนละ	1	ครั้ง	เปลี่ยนมา

เป็นการให้พนักงานจับกลุ่มร่วมมือกันทำาอาหาร	เช่น	อาหารภาคเหนือ	อาหารภาคกลาง	

อาหารภาคใต้	ฯลฯ	มีการจัดการประกวดเล็กๆ	 เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ

พนักงาน	ทำาให้พนักงานได้พูดคุยปรึกษาหารือกันมากข้ึน	 เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ใน

กลุ่มพนักงานได้อย่างดี	 โดยอาหารที่ทำาก็จะแบ่งปันให้เจ้าหน้าที่ของสำานักงานที่เช่าอยู่

ด้วย

	 ผู้บริหารและหัวหน้างานก็นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญในการสร้าง

บรรยากาศที่ดีในการทำางาน	ผู้บริหารของ	IDEAL	นั้นให้ความสำาคัญและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมต่างๆ	ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัท	โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมต่างๆ	ที่

บริษัทฯ	จัดขึ้นจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนในองค์กร	ในขณะที่หัวหน้างาน

จะทำาหน้าที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของพนักงาน	รวมถึงยัง

เป็นต้นแบบที่ดีให้กับพนักงานอีกด้วย

	 ทุกกิจกรรมทุกโครงการนั้นมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน	IDEAL	มีการติดตามผลจาก

โครงการต่างๆ	 เพื่อนำามาวิเคราะห์และปรับปรุง	ซึ่งผลการประเมินการทำางานของ

พนักงานและการสำารวจความพึงพอใจในผลตอบแทนและสวัสดิการ	ได้กลายมาเป็นตัวชี้

วัดถึงผลจากนโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	ซึ่งจากนโยบายต่างๆ	ที่	IDEAL	ผลัก

	 แม้กิจกรรมต่างๆ	จะเป็นเคร่ือง

มือสำาคัญในการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม

พนักงาน	แต่สวัสดิการต่างๆ	ที่	IDEAL	จัด

ให้กับพนักงานก็นับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงเคร่ือง

มือที่ ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสุข

ภายในองค์กรได้ เป็นอย่างดี	 เช่น	 การ
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ดันให้เกิดข้ึน	ทำาให้ในปัจจุบัน	IDEAL	มีบรรยากาศในการทำางานแบบครอบครัวเดียวกัน	

พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีข้ึน	มีความร่าเริงแจ่มใส	เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่ม

พนักงาน	องค์กรสามารถดึงศักยภาพที่มีในตัวของพนักงานออกมาได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ	ทำาให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน	และสามารถตอบสนอง

ความพึงพอใจของลูกค้าได้ตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังไว้
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	 “ความสุขภายในองค์กร”	ได้กลายเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	เห็นได้จากแต่ละองค์กรที่กล่าวไปข้างต้น	ได้หันมาให้ความ

สำาคัญกับความสุขของบุคลากรของตนในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด	ซึ่งแต่ละองค์กรจะ

มีกลยุทธ์หรือวิธีการในการสร้างความสุขที่แตกต่างกัน	บางองค์กรให้ความสำาคัญกับการ

ผ่อนคลายความเครียดจากการทำางานผ่านกิจกรรมพนักงานในรูปแบบต่างๆ	บางองค์กร

ให้ความสำาคัญกับการช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานด้วยสวัสดิการ	ในขณะที่บาง

องค์กรให้ความสำาคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำางานที่ดีผ่านวัฒนธรรมองค์กรหรือ

ค่านิยมร่วม	แต่ไม่ว่าแต่ละองค์กรจะเลือกเส้นทางเดินอย่างไร	ทุกเส้นทางนั้นล้วนมุ่งไปสู่

จุดมุ่งหมายเดียวกัน	คือการสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรนั่นเอง

	 สำาหรับท่านที่เกิดข้อสงสัย	ว่าทำาอย่างไรองค์กรของเราจะมีความสุข	 เรา

สามารถปรับใช้แนวทางที่ประสบความสำาเร็จจากองค์กรอื่นได้หรือไม่	และควรจะเร่ิมต้น

อย่างไร	จึงจะสามารถสร้างความสุขภายในองค์กรของเราได้	หนังสือเล่มน้ีมีคำาตอบมา

ให้ท่านแล้ว

	 ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน	จึงทำาให้หลายองค์กรมักจะมอง

ข้ามเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	เช่น	สุขภาวะของบุคลากร	แต่เรามักจะมุ่งให้ความสำาคัญกับเป้า

หมายในการทำางานของตัวเราเอง	หน่วยงาน	หรือขององค์กร	คุณภาพชีวิตในการทำางาน

หรือความสุขจึงมักเป็นเร่ืองท้ายๆ	ที่เราจะนึกถึง	การสร้างความตระหนักรู้ถึงผลจาก

ความสุขภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำาคัญ	ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้ผู้บริหารและพนักงานใน

บทสรุปก�รสร้�งสุข

ก้�วแรกสู่คว�มสุข:
สร้�งก�รตระหนักรู้ “Happiness Result”
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องค์กรเช่ือในผลลัพธ์จากการสร้างความสุขภายในองค์กร	จึงเป็นหน้าที่สำาคัญของฝ่าย

บุคคล	คณะกรรมการฯ	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทำาอย่างไร	จึงจะสร้างความ

ตระหนักรู้ถึงผลจากการสร้างความสุขนั้นได้

	 กลุ่มผู้บริหารนับว่าเป็นกลุ่มคนสำาคัญที่เราต้องให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก	

ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่เน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน	เราอาจเป็น

ผู้แปลงนโยบายให้เป็นรูปธรรม	แต่ถ้าผู้บริหารภายในองค์กรที่เราทำางานอยู่น้ัน	มุ่งเน้นที่

เป้าหมายทางธุรกิจเป็นสำาคัญ	สิ่งเหล่าน้ีจะกลายเป็นโจทย์สำาคัญว่าทำาอย่างไร	จึงจะ

ทำาให้ผู้บริหารของเรานั้นสนใจเรื่องความสุขภายในองค์กร

	 เพื่อให้ผู้บริหารของเราตระหนักถึงการสร้างความสุขภายในองค์กรน้ัน	 เคร่ือง

มือที่สำาคัญคือ	ทำาอย่างไรเราจึงจะสามารถ	สร้างโอกาสทางการรับรู้ข้อมูลความสุข

ภายในองค์กร?	เราอาจเร่ิมจากการเชิญผู้บริหารของเราเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ	

เช่น

• สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการความสุขภายในองค์กร	 เช่น	สัมมนาของศูนย์สร้าง

เสริมสุขภาวะองค์กร	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ฯลฯ

• การประชุมเสวนาของกลุ่มองค์กร ที่องค์กรของเราสังกัดอยู่	หรือกลุ่มองค์กรที่ให้

ความสำาคัญกับสุขภาวะในองค์กร

• การศึกษาดูงานในองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำาเร็จในการสร้างความสุขภายใน

องค์กร

• เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้าน	Quality	of	Work-life,	Employee	Engagement,				

Human	Capital	หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรจากสถาบันภายนอก	เพื่อ					

จุดประกายความคิดในเรื่อง	Happy	Workplace

	 นอกเหนือจากการสร้างการตระหนักรู้เร่ืองการสร้างความสุขจากภายนอก

องค์กรแล้วน้ัน	การสร้างการตระหนักรู้จากภายในก็นับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	เราจึงต้องมี

การศึกษาหาข้อมูลถึงผลจากการสร้างความสุข	ว่าความสุขภายในองค์กรจะส่งผลดีต่อ

ธุรกิจอย่างไร	ซึ่งเราอาจศึกษาจากข้อมูลขององค์กรที่เคยประสบความสำาเร็จมาแล้วก็ได้	

เช่น	อัตราความพึงพอใจในการทำางาน	(Employee	Satisfaction	Index:	ESI)	หรือดัชนีชี้

วัดในด้านอื่นๆ	เช่น	อัตราการลาออก,	อัตราการขาด	ลา	มา	สาย,	ประสิทธิภาพในการ
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ทำางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากพฤติกรรมการทำางาน	ฯลฯ	ก่อนและหลังทำาโครงการฯ	น้ัน

เป็นอย่างไร	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนโครงการต่างๆ

	 “รู้เขารู้เรา	รบร้อยคร้ัง	ชนะร้อยคร้ัง”	คำากล่าวน้ีของซุนวูยังใช้ได้เสมอในทุก

สถานการณ์	ก่อนหน้าจะวางแผนโครงการ	เราควรจะประเมินองค์กรของเราก่อน	ว่าใน

ปัจจุบัน	ทิศทางขององค์กรเป็นอย่างไร	ปัจจัยด้านใดที่ส่งผลต่อความสุขของบุคลากรใน

องค์กรเป็นลำาดับแรก	ปัจจัยใดที่องค์กรของเราทำาได้ดีอยู่แล้ว	และปัจจัยใดที่องค์กรของ

เราควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น	ซึ่งอาจใช้วิธีการต่างๆ	เช่น	การสอบถามผู้บริหารถึง

วิสัยทัศน์ที่องค์กรอยากจะเป็นหรือเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ในอนาคต	การสอบถาม

พนักงาน,	การพูดคุยกับหัวหน้างานถึงความรู้สึกของพนักงาน	เป็นต้น

	 เพื่อให้ทราบถึงสุขภาวะขององค์กร	 เคร่ืองมือหน่ึงที่นิยมใช้ในการตรวจสุข

ภาวะภายในองค์กรก็คือ	Happinometer	หรือเครื่องมือตรวจสอบความสุข	8	ประการ

	 การประเมินสุขภาวะขององค์กรจะทำาให้เราทราบได้ว่า	ปัจจัยในด้านใดที่เรา

ควรให้ความสำาคัญเป็นลำาดับแรกๆ	 โดยเราไม่จำาเป็นต้องจัดทุกโครงการ	 เพื่อให้

สอดคล้องกับความสุขทั้ง	8	ประการก็ได้	 โดยเราอาจหยิบปัจจัยด้านใดด้านหน่ึงมา

พิจารณาเพื่อกำาหนดแนวทางแก้ไข

	 เพ่ือให้แผนงานที่วางไว้สามารถตอบโจทย์ความสุขของคนในองค์กรได้อย่าง

แท้จริง	คณะทำางานที่รับผิดชอบโครงการฯ	ไม่ควรมาจากหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว	

แต่ควรจะดำาเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการฯ	ที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน	เพื่อ

ให้คณะกรรมการฯ	 เป็นเหมือนตัวแทนความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง

	 สิ่งที่ควรระวังสำาหรับการสร้างความสุขภายในองค์กรก็คือ	“กับดักทางความ

ว�งแผนโครงก�ร บนพื้นฐ�นของข้อมูล
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คิด”	ในการสร้างความสุข	ซึ่งในบางคร้ังอาจทำาให้แนวทางที่เราวางไว้ไม่ประสบความ

สำาเร็จเท่าที่ควร	เช่น

• การจัดกิจกรรมเยอะ ไม่ได้หมายถึงความสุขจะเพิ่มข้ึนตามจำานวนกิจกรรม	เพราะ

บริบทขององค์กรน้ันไม่เหมือนกัน	แต่ละหน่วยมีปริมาณงานที่อาจส่งผลต่อการ

บริหารเวลาไม่เท่ากัน	การมีกิจกรรมที่มากเกินความจำาเป็นอาจส่งผลต่อการทำางาน

ของพนักงาน	หรืออาจส่งผลต่อต้นทุนในการจัดกิจกรรมได้	เป็นต้น

• แผนโครงการที่ดี ต้องมาจาก “เหตุไปหาผล” มากกว่า “ผลไปหาเหตุ” หลาย

องค์กรเลือกใช้วิธีการโยนลงกล่อง	คือนำากิจกรรมที่มีอยู่	มาจัดหมวดหมู่ให้ได้ตาม	

Happy8	โดยขาดการวางแผนและวิเคราะห์ถึงผลของโครงการต่างๆ	ซึ่งอาจส่งผล

ต่อผลลัพธ์ที่ตั้งไว้	 วิธีการที่ดีที่สุดคือวิเคราะห์ปัจจัยความสุขภายในองค์กร	 ว่า

ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	 เช่น	พนักงานเกิดความเครียดจากการ

ทำางานอันเน่ืองมาจากการปริมาณงาน	เราอาจเลือกใช้วิธีการสร้างความสุขในรูป

แบบอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ในรูปของกิจกรรม	เช่น	การเล่นเกมผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์	

หรือจัดกิจกรรมที่พนักงานสามารถร่วมสนุกได้โดยไม่ต้องผละจากหน้างานของตน	

เป็นต้น

	 เมื่อมีการกำาหนดแผนงานที่มีประสิทธิภาพแล้วนั้น	สิ่งที่สำาคัญก็คือ	ทำาอย่างไร

จึงจะทำาให้คนทั้งองค์กรสามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ	ได้	 ถ้า

พนักงานขาดซึ่งความเข้าใจ	โครงการต่างๆ	ก็อาจส่งผลต่อทัศนคติในด้านลบที่มีต่อ

องค์กรได้

	 ไม่เพียงแต่การสื่อสารให้ชัดเจนถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของโครงการ	แต่

การผลักดันและสื่อสารผ่านผู้บริหารรวมถึงหัวหน้างานนับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง	 ถ้าผู้

บริหารและหัวหน้างานให้ความร่วมมือต่อโครงการต่างๆ	เป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้า

ร่วม	รวมถึงสื่อสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีก็จะ

ช่วยส่งผลต่อทัศนคติในเชิงบวกต่อโครงการต่างๆ	 ของพนักงานได้เป็นอย่างดี

“3C” Key for success.
( Communication – Continuously doing – Check the result)
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เร่ิมแรกของโครงการ	รูปแบบของทำากิจกรรมไม่ควรเป็น	“Forced	Activity–	กิจกรรม

ภาคบังคับ”	แต่ควรเป็นการ	“Willing-To-Do	Activity	–	กิจกรรมภาคสมัครใจ”	การ

บังคับให้เข้าร่วมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	อาจจะไปกระทบเป้าหมายใน

ระดับบุคคลหรือในระดับหน่วยงานของพนักงาน	เน่ืองมาจากลักษณะหรือปริมาณงานก็

เป็นได้	 วิธีที่ดีที่สุด	คือการสร้างความเข้าใจและโน้มน้าวให้เกิดความสนใจในโครงการ	

เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตัวของพนักงานเอง	หรืออาจ

ผลักดันโครงการผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัดหรือหัวหน้างาน	ทั้งน้ีเพื่อลดความรู้สึกต่อ

ต้านจากโครงการใหม่ๆ

	 เพื่อให้โครงการต่างๆ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การติดตามผลการดำาเนิน

งานนับได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	การประเมินผลโครงการไม่ควรจะอยู่ในรูปแบบประเมินผล

รวม	(Summative	Assessment)	แต่เพียงอย่างเดียว	เพราะการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด

โครงการจะทำาให้เราไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโครงการได้	แต่ควรจะมีการประเมิน

โครงการในลักษณะการติดตามเป็นระยะ	(Formative	Assessment)	โดยอาจใช้วิธีการ

สอบถามถึงความรู้สึกของพนักงาน	หัวหน้างานในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะ	ตรวจ

สอบพฤติกรรมของคนในองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป	หรือการติดตามผ่านตัวชี้วัดต่างๆ	เช่น	

ความพึงพอใจในการทำางาน,	อัตราการขาด	ลามา	สาย	เป็นต้น	เพื่อให้สามารถนำาข้อมูล

ต่างๆ	มาปรับปรุงโครงการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดีข้ึนต่างๆ	มา

ปรับปรุงโครงการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดีขึ้น

	 โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	อาจเป็นเคร่ืองมือที่หลายองค์กรนิยมนำามาใช้

เพื่อสร้างความสุขภายในองค์กร	แต่ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้ความสุขนั้นอยู่กับองค์กรใน

ระยะยาว	อาจจะกล่าวได้ว่ามีปัจจัยแวดล้อมหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขภายใน

องค์กรได้ไม่แพ้กัน	ปัจจัยเหล่านั้นคือ	ผู้บริหารและหัวหน้างาน	ความสุขจากเนื้องาน	ค่า

นิยมและวัฒนธรรมองค์กร	บรรยากาศในการทำางาน	ผลตอบแทนและสวัสดิการ

• ผู้บริหารและหัวหน้างาน:	 นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อความสุขของ

พนักงานอย่างแท้จริง	ผู้บริหารถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด

ปัจจัยสร้�งสุข
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•	 ทิศทางขององค์กร	ถ้าผู้บริหารให้ความสำาคัญกับนโยบายด้านการดูแลพนักงาน	มี

ความเข้าใจพนักงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน	เช่นเดียวกับหัวหน้างาน

•	 ที่เป็นเหมือนผู้บริหารในหน่วยงาน	จะต้องให้ความสำาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา	ดูแล

เอาใจใส่และให้คำาปรึกษา	รวมถึงมีหน้าที่สำาคัญในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

และงานที่ทำา	บุคลากรในองค์กรก็จะเกิดความเช่ือมั่น	และพร้อมที่จะทุ่มเทให้การ

ทำางานของตนบรรลุเป้าหมายที่ทุกคนคาดหวังไว้		

• ความสุขจากเน้ืองาน: เมื่อพูดถึงความสุขจากเน้ืองาน	หลายองค์กรจะนึกถึงภาพ

การสรรหาบุคลากรที่เหมาะกับงาน	“Put	The	Right	Man	On	The	Right	Job”	ถ้า

พนักงานเหมาะสมกับงานที่ทำา	ก็จะสามารถทำางานน้ันๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แต่ในความเป็นจริงอาจจะเป็นเร่ืองยากที่จะสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่

ทำาในทุกตำาแหน่ง	รวมทั้งการทำางานลักษณะเดิมๆ	เป็นระยะเวลานานก็อาจจะส่ง

ผลต่อความเบื่อหน่ายในการทำางานได้

•	 	 การหมุนเวียนงาน	(Job	Rotation),	การเพิ่มคุณค่าในงาน	(Job	Enrichment)	

หรือการขยายงาน	(Job	Enlargement)	จึงกลายมาเป็นอีกเคร่ืองมือหนึ่งในการ

พัฒนาศักยภาพในการทำางานให้กับบุคลากร	รวมทั้งเป็นการสร้างคุณค่าในงานที่

ทำาให้กับพนักงานอีกด้วย

• ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร:	แนวปฏิบัติที่ถูกปลูกฝังจากรุ่นสู่ รุ่นภายใน

องค์กรนับได้ว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่ดีในการทำางาน	รวมไปถึง

ทัศนคติที่ดีและมีประโยชน์ต่อองค์กร	เช่น	วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม	การทำางาน

เป็นทีม	การเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพของพนักงานโดยไม่ปิดกั้น	สร้างความ

ยืดหยุ่นพร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลง	 มองความขัดแย้งเป็นโอกาสในการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	การดูแลซึ่งกันและกัน	ฯลฯ	สิ่งต่างๆ	เหล่าน้ีล้วนเป็นค่านิยม

ร่วมที่ควรผลักดันให้เกิดขึ้นในองค์กร

•	 	 ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์กรเร่ิมหันมาให้ความสำาคัญกับการสร้างค่านิยมร่วม

และวัฒนธรรมองค์กรแล้ว	โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทำางานแบบครอบครัวหรือแบบ

พี่น้อง	โดยอาจสอดแทรกไปในทุกกิจกรรม	ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ	ภายใน

องค์กร	เป็นต้น
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• บรรยากาศในการทำางาน: เพราะเราใช้เวลา	1	ใน	3	ของวันในที่ทำางาน	บรรยากาศ

ในการทำางานจึงเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหน่ึงที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางาน	ถ้าทุก

คนในองค์กรมีน้ำาใจ	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร	สิ่ง

ต่างๆ	เหล่านี้ก็จะส่งผลให้บรรยากาศในการทำางานเป็นไปในทิศทางที่ดี

• ผลตอบแทนและสวัสดิการ:	ปัจจัยสุดท้ายที่จะขาดเสียไม่ได้	คือการให้ผลตอบแทน

และสวัสดิการต่างๆ	ที่เหมาะสม	การให้ผลตอบแทนที่สูงหรือการให้สวัสดิการที่

หลากหลายไม่ได้เป็นเคร่ืองยืนยันถึงความสุขของพนักงาน	แต่ต้องอยู่บนพื้นฐาน

ของความเป็นธรรม	เหมาะสม	และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน

ได้

	 การมุ่งไปสู่การเป็น	“องค์กรแห่งความสุข”	ได้น้ัน	อาจไม่ได้มีเพียงเส้นทาง

เพียงเส้นทางเดียว	แนวทางที่เหมาะสมสำาหรับองค์กรหน่ึง	อาจไม่เหมาะกับอีกองค์กร

หน่ึงก็เป็นได้	 ถ้าท่านยังมองไม่เห็นหนทางของตนเองว่าจะเร่ิมต้นอย่างไร	การใช้กรอบ

ความสุข	8	ประการ	“Happy8”	มาเป็นกรอบในการกำาหนดทิศทางการสร้างความสุขก็

เป็นอีกหน่ึงแนวทางที่เหมาะสม	ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละองค์กร	ว่าองค์กรน้ันๆ	

ต้องการมุ่งไปสู่เป้าหมายใด	และแนวทางที่กำาหนดข้ึนมาน้ัน	สอดคล้องกับวัฒนธรรม

องค์กรหรือบุคลากรในองค์กรน้ันๆ	หรือไม่	ในอนาคต	องค์กรของท่านอาจกลายเป็น

องค์กรต้นแบบที่ประสบความสำาเร็จในการสร้างความสุขภายในองค์กรก็เป็นได้	 เช่น

เดียวกันกับทุกองค์กรที่กล่าวมาข้างต้น	ซึ่งล้วนมองเห็นภาพความสุขของคนในองค์กรได้

อย่างชัดเจนแล้ว	แล้วความสุขของท่านล่ะ	เป็นเช่นไร...?

บทส่งท้�ยสุดท้�ย
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