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	 “คน”	ทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุด		ที่จะนำาพาความสำาเร็จ

มาใหกับองคกรธุรกิจ			รวมถึงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน			เมื่อคนมี 

ความสุขดวยคุณภาพชีวิตท่ีดี		ยอมสามารถทำางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถปรับตัวสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง	 ดังนั้นการดูแล	 “คน”	

หรือ	 “พนักงาน”	 จึงเปนหัวใจสำาคัญในการสรางเสถียรภาพ	 และ	

ความยั่งยืนขององค์กร

  

	 โครงการ	Happy	SMEs	เป็นโครงการรวบรวมองคความรูของ 

SMEs	 ที่ไดรับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ	 (สสส.)	ภายใตแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน	

โดยดำาเนินการรวบรวมแนวคิด	 และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในองคกรจากผูประกอบการ	 SMEs	 ที่ประสบความสำาเร็จ	 และมีวิธี

การบริหารคนในองคกรใหมีความสุข	 โดยวัดจากผลการดำาเนินงาน

ตามหลัก	 Triple	 Bottom	 Lines	 (3Ps)	 3	 ดาน	 ไดแก	 คน	 (People)			 

ผลประกอบการทางธุรกิจ	 (Profit)	 และสภาพแวดลอม	 (Planet)	

ขององคกร	 โดยการดำาเนินโครงการรวมกันของภาคีเครือขาย	 คือ	

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 	สำานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม	(สสว.)	สภาหอการคาไทย	

สมาคมธนาคารไทย	สภาอุตสาหกรรม	และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ในการรวมคัดสรรกรณีศึกษา	เพื่อเผยแพรใหกับผูประกอบการ	SMEs	

ในรูปแบบสื่อตางๆ	รวมทั้งจัดพิมพเปนหนังสือ	“Happy	SMEs	องคกร

ใหสุข”	

คำ�นำ�
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	 สิ่งที่โครงการฯ	ไดคนพบ	คือ	ทุกองคกรตนแบบ	มีวิธีบริหาร

ทรัพยากรบุคคล		โดยมีพ้ืนฐานจากการ			“ให”			โดยเราพบวาผูประกอบการ

เจาขององคกรแหงความสุขเหลานั้น	 	 เริ่มจากการ	 “ใหใจ”	 	 ซึ่งเป็น

จุดเริ่มของการใหในโครงการ	 และกิจกรรมตางๆ	 ที่ไดสรางสรรคขึ้น

มาเพื่อสงเสริมให			“คน”		ในองคกรมีความสุขใน	การทำางานรวมกับ

องคกรอยางแทจริง	 และผูประกอบการเจาขององคกรแหงความสุข

ทุกทานตางยืนยันวามีความปล้ืมใจกับส่ิงที่ไดรับกลับคืนมาอยางเกิน

ความคาดหมาย	 และสิ่งสำาคัญที่สุดที่ตามมา	 ก็คือ	 ความยั่งยืนของ

องคกร		ซึ่งโครงการฯ	ไดรวบรวมสิ่งดีๆ	ที่เกิดขึ้นจาการ	“ให”	 	และ		

“สิ่งที่ไดรับกลับคืนมา”		ไวในหนังสือ	“Happy	SMEs	องคกรใหสุข”

	 ซึ่งแตเดิมไดตั้งเปาหมายในการจัดพิมพหนังสือ	1	เลม	แต

พบวาแนวคิดในการบริหาร	“คน”	ในองคกรใหมีความสุขนั้น	สามารถ

แบงออกเปน	2	กลุมใหญ				คือ			การบริหารจัดการ		โดยการนอมนำา

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และการบริหารจัดการเชิงสรางสรรค	

ในรูปแบบอื่นๆ		ซึ่งรวบรวมไวในหนังสือ	“Happy	SMEs	องคกรใหสุข”	

ชุดที่	1	และ	2		ซึ่งเราเชื่อวาหนังสือ	2	เลมนี้		จะทำาใหทานผูอานได	

ทราบถึงแนวคิด			และวิธีบริหารจัดการความสุขในองคกรด้วย

การใหและมีโอกาสไดสัมผัสกับการไดรับที ่เกินความคาดหมาย	

เชนกัน	
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	 โครงการฯ	 ขอขอบคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ	(สสส.)	ผู ประกอบการเจาขององคกรแหงความสุข	

ทั้ง	 10	 องคกร	 รวมถึงภาคีเครือขายทุกทานท่ีใหการสนับสนุน	 และ	

ใหความรวมมือเปนอยางดี	 ในการดำาเนินโครงการ	 Happy	 SMEs	

ใหสำาเร็จลุลวงเปนอยางดี	 และรวมเปนส่ือกลางในการสรางสรรคสิ่งดีๆ	

ใหเกิดข้ึนในสังคมธุรกิจของประเทศไทย	 โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการ	

SMEs	ไทยตอไป
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ธุรกิจบนเส้นทางสีขาว

นวัตกรรมบนความพอเพียง

Bee Product Be(e) Happy

รีสอร์ทแหงชีวิต...ความสุขแหงแผนดิน

ความสุขสีเขียว

1

41

79

117

145

สารบัญ

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส จำากัด

บริษัท บาธรูม ดีไซน จำากัด

บริษัท บีโปรดักส อินดัสตรี้ จำากัด

คำาแสด ริเวอร แคว รีสอรท

บริษัท ซองเดอร ไทยออรกานิคฟูด จำากัด



Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข” Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข”

	 ปจจุบันงานประชาสัมพันธกลายเปนเคร่ืองมือสื่อสาร

ทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดสำาหรับองคกร 

ยุคใหมโดยมีลักษณะการทำางานเชิงรุกมากขึ้น	 ในดานการนำา

ไปใชงานน้ันมีลักษณะเปนงานสนับสนุนงานอ่ืนๆ	เชน	นำามาเสริม

งานโฆษณา	 แนวโนมในอนาคตของการประชาสัมพันธจะมี 

บทบาทในการนำาองค กรมากขึ้นและมีส วนสำาคัญในการ 

ผลักดันใหองคกรประสบความสำาเร็จ			ซึ่งจากผลสำารวจลาสุด

ของเวิลดคอม	 พับลิครีเลชั่นส	 กรุ ป	 เรื ่องแนวโนมธุรกิจ	 

ป	พ.ศ.	2554-2555	จากบริษัททั่วโลกกวา	100	ราย	ชี้วา	ในป 

พ.ศ.	2555	องคกรสื่อสารอิสระทั่วโลกมีแนวโนมทางธุรกิจดีกวา 

ปที่ผานมา	 และพบวาธุรกิจทุกภาคสวนลวนแสดงความเชื่อมั่น

ในโอกาสทางการตลาด	และความสำาคัญของการประชาสัมพันธ	

โดยเลือกที่จะต อสัญญาเปนรายปกับทางบริษัทเอเจนซี่ 

ดานประชาสัมพันธ	มากกวาการทำาสัญญาเปนรายโครงการไป

1

ภาพรวมอุตสาหกรรม  
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“ธุรกิจบนเส้นทางสีขาว”

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำากัด
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บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส 

แอนด มารเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส จำากัด

3

	 บริษัท	ดีซี	คอนซัลแทนส	แอนด	มารเก็ตติ้ง	คอมมูนิเคชั่นส	

จำากัด	 ภายใตการนำาของประธานบริหาร	 คุณดนัย	 	 จันทรเจาฉาย	

เปนบริษัทท่ีปรึกษาดานการส่ือสารการตลาด	 และประชาสัมพันธช้ันนำา 

ดำาเนินธุรกิจบนแนวคิดที ่เร ียกวา	 “กลยุทธนานน้ ำาสีขาว” 

(White	 Ocean	 Strategy)	 ซึ่งเปนแนวทางการบริหารจัดการองคกร 

ใหเกิดประโยชนในระยะยาว	เปนหนึ่งเดียวกันกับสังคมรอบขาง	และ 

สรางวัฒนธรรมองคกรสีขาวใหเปนที่ประจักษดวยการประกาศ 

นโยบายชัดเจน	 ไมรับเปนที่ปรึกษาใหธุรกิจอบายมุขทุกประเภท 

	อีกทั้งยังโดดเดนในเรื่องของการนอมนำาแนวทางพุทธศาสนามาใช 

ใหเกิดประโยชนทั้งการทำาธุรกิจ และการทำาประโยชนแกสังคม 

จนไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง	 	 นี่คือที่มาของการแบงปน

ประสบการณและเร่ืองราวอันนาประทับใจจากคุณดนัย	 จันทรเจาฉาย 

เบอรหนึ่งขององคกร
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4จุดเริ่มตนของความสุข

	 แรงบันดาลใจที่ทำาบริษัทอยาง	DC	มีรูปแบบหรือเอกลักษณ 

ของตัวเอง	 เพราะเรารูสึกวาเรามีศักยภาพที่สามารถจะทำาอะไรที่ 

เปนประโยชนตอคนอื่นได	 สามารถเล้ียงดูคนอ่ืนไดอีกหลายๆ	 คน 

และยังสามารถที่จะสงตอศักยภาพตรงนี้ใหกับคนอื่นๆไดดวย	 

มีหลายคนบอกวาองคกรเราเปนเหมือน	 Social	 Agent	 คือเมื่อเรา 

ลุกข้ึนมาทำาอะไร	 สามารถสงผลกระทบใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง 

ไดเปนระยะๆ	ตลอดเวลา	
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	 บริษัท	DC	หรือ	Dharma	Communications	แปลวา	Dharma 

กค็อื			ธรรมชาติ					คอื	ความจรงิ	ความเปนธรรมดา					เพราะเรามคีวามเชือ่ 

วาถาอยูกับความจริงซึ่งมีอยู	3	ขอ	ไมเที่ยง  ไมทน  ไมแท  อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา	คือ	ถาเราเห็นความจริงอยูกับความจริงอยูกับธรรมชาติ 

แบบธรรมดาๆ	 ก็จะมีความสุข	 ความสุขตรงนี้ทำาใหเรามีสมาธิและ 

ปญญาท่ีจะนำาไปใชกับชีวิตของตัวเอง	 ชีวิตของทีมงานของคนรอบขาง 

และทำาการงานอยางประสบความสำาเร ็จ		อ ันนี ้ค ือจ ุดยืนของ

Dharma	Communication	หรือ	DC	

	 ตอนแรกที่นำาเสนอแนวคิดนี้ขึ ้นมา	 องคกรหลายแหงคาน 

บอกวา					คุณดนัยอยูในโลกอุดมคติ	ถาธุรกิจไมเอาเปรียบ																					ไมชิงไหวชิงพริบ 

ไมใตโตะไปไมได	 ผมก็เห็นดวยถาคิดแบบระยะสั้น	 แตถาคิด

แบบระยะยาว	 ทำาอยางนี้ไดไมนาน	 โลกทั้งโลกก็อยูอยางนี้ไมได	 

เปนไปไมได	 แตถามองระยะยาว	 คุณไมมีทางออกอื่น	 คุณตอง 

เดินทางนี้เทานั้นนี่คือ		หลักเศรษฐกิจพอเพียง				ของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว	และนี่ก็คือ	White	Ocean	ไมใช	Red	ไมใช	Blue	แต	

White	 คือ	 ทางที่เราจะตองเดิน	 โลกจะตองแบงปน	 คนที่มีวิสัยทัศน 

ตองมองการไกล	White	Ocean	มีกฎ	7	ขอ	ดังตอไปนี้

White Ocean องคกรสีขาว
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กฎขอที่	1		เกิดมาเพื่อสรางประโยชน

กฎขอที่		4		เราอยูในโลกที่อุดมสมบูรณโลกของการแบงปน

กฎขอที่		2		มองกวาง	คิดไกล	ใฝสูง

กฎขอที่		5		ยืนอยูบนพื้นฐานที่มั่นคงของความดี

กฎขอที่		3		หาจุดสมดุล	Bottom	Line

กฎขอที่		6		ISR	(Individual	Social	Responsibility)

กฎขอที่		7		Set	the	New	Benchmark

6
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	 เราตองหาหัวใจของเราใหเจอ วาเกิดมาเพ่ืออะไร  ถาเราเปน

องคกรท่ีเกิดมาเพ่ือใหตอสังคม	White	Ocean	อาจมองในอีกคำาพูดหน่ึง 

ในเรื่องของ	 Social	 Enterprise	 ก็ได	 ทำาธุรกิจบนเสนทางอรหันต 

ทำางาย	 เอาความรู ความสามารถ	 ทรัพยากร	 ความเชี ่ยวชาญ 

ขององคกรเติมเต็มชองวาง	 ตอบโจทยสังคม	 มีเยอะมากแลว	 

Social	 Enterprise	 หรือ	 White	 Ocean	 Organization	 ในอนาคต

จะเปนเทรนดของโลกใบนี้เทรนดของประเทศไทย	 ตัวอยางคือ 

วิริยะประกันภัยตั้งขึ้นมา	 60	 ป	 ดวยปณิธานของผูกอตั้ง	 วาตองการ 

ที่จะกระจายความเสี ่ยงใหคนในสังคม	 สิ ่งที ่เกิดขึ ้นกับวิริยะคือ	 

ขึ้นมาเปน	อันดับหนึ่งของธุรกิจประกันเกือบ	20	ปมาแลว		ครอง	

Market	Share	มากกวา	50%	แลว	องคกรสีขาวจะมีบุคลิกที่โดดเดน	

ไมเหมือนที่อื่น	 คือไมโฆษณาเลย	 มีความมั่นคง	 และไมจำาเปนตอง 

ลดราคาแขงกับใคร		นี่คือ	องคกรสีขาว	ยิ่งใหญและมั่นคง	ชัดเจนมาก

    กฎข้อที่ 1 เกิดมาเพื่อเติมเต็มเพื่อสร้างประโยชนให้กับ

                สังคม หรือ Social Enterprise
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	 ไมมองแคบ	 ไมมองแคกำาไรตอไตรมาส	 เงินปนผล																	

ผูถือหุนเทาไหร	คือ	ไมคับแคบเห็นแกตัวเทานั้น	มองระยะยาว	

ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือ	ไมโครซอฟท	ชัดเจนมากคนๆ	หนึ่งไมมีตนทุน											

ทางสังคมเลย	 เรียนหนังสือไมจบ	 เรียนแคป	 2	 ใน	 ฮารวารดเทานั้น								

เงินทุนก็ไมมีแตสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ทั้งใบได	 แลวขึ้นมา 

เปนมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก	 เขาฝนเห็นวาโลกใบนี้จะตอง

มีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่งายตอผูใช	 อาสาเปลี่ยนแปลงโลก	

คือเขาคิดใหญ	 นี่คือความคิดของคนๆ	 เดียว	 ตั้งเปาหมายมองกวาง	 

คิดไกล	ใฝสูง	เพราะฉะนั้นผมคิดวา	White	Ocean	มาแนนอน	เพราะ

อีก	 3	 ปเทานั้น	 เราเปด	 AEC	 แลว	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 

เราไมไดอยูในโลกแคบๆ	 แบบที่เราอยู	 มันเปดแลว	 และก็เห็นน้ำาไป 

ทุกที่น้ำาแผขยาย	 White	 Ocean	 เราตองเปดหู	 เปดตาใหกวางไกล	

มองไปไกลๆ	 มองตลาดเอเชีย	 ตลาดโลกทั้งหมด	 อันนี้คือกฎขอที่	 2													

เพราะถาไมมอง	เราจะถูกมองแนนอนวาเราอยูตรงไหน

กฎข้อที่ 2 คือ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง 
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	 คือ	People Planet Profit หาจุดสมดุลของกำาไรทั้งสามขอ

นี้	แลวก็มี	Passion	ความมุงมั่น	หนักแนน	ศรัทธาเปนศูนยกลาง	ดูแล

คนในองคกร	 คนนอกองคกร	 คนในสังคม	 มหาชน	 เทาที่เราจะสราง

ประโยชน	สรางสุขใหไดมากที่สุด	นั่นคือ	P	ที่	1	People			สวน	P	ที่	2 

คือ	Planet	เราตองดูแลรักษาทะนุถนอมสิ่งแวดลอม	เพราะไมเชนนั้น

ธรรมชาติจะเอาคืนแนนอน			สวน	P	ที่	3	Profit	ก็คือ	กำาไร	ผมก็ไป 

สำารวจมาปรากฏวาองคกรที่แสวงหาจุดสมดุลของกำาไร	 3	 ตัว	 เปน	

องคกรที่มีผลกำาไรสูงกวาบริษัทในกลุมเดียวกัน	6	เทา	เวลาที่มีวิกฤติ

ทุกองคกรแมกระทั่งบริษัทในดาวนโจนสถาหุนตกก็จะตกทั้งหมด	

ถาเปนองคกรที่มีความดีในเนื้อแทองคกรเหลานี้ผลกำาไรไมตก	

หุนไมตก	 อันนี้คือสิ่งที่นาสนใจมาก	 แตจะทำาอยางนี้ไดตองมี	 P	ที่	 4	

คือ	 Passion	 ซึ่งก็คือ	 ความหนักแนน	 มั่นคง	 ในศรัทธาอันแรงกลา 

นี่คือ	หนทางที่เราควรเดิน	นี่คือสัมมาอาชีวะ	หรือสัมมา	Marketing	ที่

    กฎข้อที่ 3 หาจุดสมดุล Bottom Line
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กฎข้อที่ 4 ก็คือเราอยู่ในโลกที่อุดมสมบูรณโลกของการแบ่งปัน    

            (Everyone is the Winner) 

เราควรจะเดิน	ตัวอยางเชน	S&P	องคกรเขาปฏิบัติธรรม	สงพนักงาน

เขาไปปฏิบัติธรรม	 8	 วัน	 7	 คืน	 เขามีศูนยปฏิบัติธรรมสวนตัว	 เมื่อ

ผูบริหารประกาศนโยบายไมเสิรฟเหลาหรือเบียร	 มี	 Passion	ถามวา

เกิดอะไรขึ้นกับ	S&P	ตอนนี้เขาเพิ่งฉลอง	37	ป	 เปนบริษัทที่ประสบ

ความสำาเร็จมากในตลาดหลักทรัพยขยายสาขามากมาย	แลวก็ออกไป 

ตางประเทศนี่คือตัวอยางที่ชัดเจนมากที่สุด

 ทุกคนเปนผูชนะรวมกันได 	แลวก็มีคอนเซ็ปท		ที่ฝรั่งเริ่มเดิน

ตามเราแลว	ก็คือเรื่องของ	Share	&	Ownless	โลกนี้คือการแบงปน 

Share	 คือแบงปน	 Ownless	 คือไมมีใครเปนเจาของ	 นี่คือความจริง 

เรามาอาศัยอยูช่ัวคราว	แลวศูนยกลางขององคกรสีขาวไมไดอยูท่ีเจานาย
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แตศูนยกลางขององคกรอยูท่ีหลักปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดขององคกร	 อาจจะ 

มาจากพนักงานก็ได	 อยางการยืนตรงเคารพธงชาติขององคกรเรา	

ไมใชมาจากผม	 แตมาจากพนักงานนำาเสนอเองวาทำาไมเราไมยืนตรง

เคารพธงชาติ	และเมื่อเขาเปนคนคิดเขาก็ตองเปนคนทำาใหสำาเร็จ	คือ

ผม	 Empower	 คนแลวปลดปลอยศักยภาพ	 แลวหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด	

มาจากจุดไหนก็ไดในองคกรอันน้ีสำาคัญ	เปนการปลดปลอยศักยภาพมนุษย

กฎข้อที่ 5 องคกรสีขาวเปนองคกรที่ยืนอยู่บนพื้นฐาน    

            ที่มั่นคงของความดี Integrity 
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 คิด พูด เชื่อ ทำา เปนเรื่องเดียวกันเปนเสนตรง	เพราะฉะนั้น

องคกรสีขาว	 เปนองคกรที่มีพลังตรงนี้	 คิด	 พูด	 เชื่อ	 ทำา	 เหมือนกับ

เปล่งออราออกมา	 พูดอะไรคนก็จะเชื่อ	 คนก็จะฟงแลวคนก็จะทำาตาม

เพราะวาทำาอยางนั้นโดยเนื้อแทมีวัฒนธรรมของความดีในเนื้อแท									

องคกร	ขอยกตัวอยางองคกรเล็กๆ	เปนธุรกิจขายรถมือสองที่อุดรธานี	

คือกลุม		LNS	Group	เขาบอกวา	LNS	ยอมาจาก	หลานนายสา	คือ	

เขาจะทำาธุรกิจตองนึกถึงคุณปูตลอดเวลาวาใหเลือดเนื้อเขามาทำา

ธุรกิจ	 เขาเลยเอามาตั้งเปนชื่อบริษัท	 บริษัทเขายืนตรงเคารพธงชาติ

แลวก็ใหพนักงานมารองเพลงชาติ	 เขาสามารถทองปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดดวย	 แลวก็มีเพลงมารช

ประจำาองคกร	 สวดมนตไหวพระทุกวัน	 และตั้งแตทำาธุรกิจวันแรกเขา

บอกวาขอยืนอยูบนความดี	 อยูบนคุณธรรมความซื่อสัตย	 เขาจะ 

ไมโกหกลูกคา	 ปรากฏเขาอยูมาแลว	 15	 ป	 ตอนนี้เปนอันดับหนึ่ง				

และผมคิดวาตอนนี้ขึ ้นมาเปนระดับประเทศแลว	 เขาเปนธุรกิจ 

รถมือสองแหงแรกที่มีระบบ	ISO	เปนของตัวเอง	มีการตรวจสอบ 

คุณภาพรถดวย	ISO		และตรวจสอบรถทั้งหมดเลยยอดเยี่ยมมาก
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oodood
	 เราเปดจากขางใน	คือ		เราจะไดยินคำาวา			CSR		(Corporate	

Social	 Responsibility)	 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

ทำาความดเีพือ่สงัคม		ซึง่ผมไมไดคาน							แตเหน็วามอีนัอืน่ทีล่งลกึกวานัน้ 

ดีกวาที่ทำาอยู	 คือ	 ISR	 (Individual	 Social	 Responsibility)	 คือ	 

ความดีตองทำาทุกวัน	ความดีไมมีวันหยุด	ความดีไมใชกิจกรรม	CSR	 

ความดีหยุดไมได	ความดีตองทำาทุกๆ		ลมหายใจเขาออก		เพราะฉะนั้น	

CSR	เปนปลายทาง	ISR	นี่ตนทาง	ตางกันตรงนี้	ความดีตองทำาทุกวัน	 

ไมมีวันหยุด	 ไมมีกั๊ก	 เหมือนน้ำากั๊กไมได	 ยิ่งกั๊กยิ่งไหลยิ่งทลายไป	

อันนี้คือหัวใจสำาคัญของ	White	Ocean	 เลย	ซึ่งตางจาก	CSR	ตรงที่ 

CSR	 เปนเรื่องของกิจกรรมเปนรูปแบบ	 หลายองคกรไมมีกำาไรก็ไมมี

กิจกรรม	 แต	 White	 Oean	 นี่ไมเกี่ยว	 ตั้งแตวันแรกที่ขึ้นมาทำาธุรกิจ	
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กฎข้อที่ 7 เรื่อง Set the New Benchmark

ISR	 ตองมีอยูแลว	 ในจิตวิญญาณ	 ในเลือดเนื้อทุกลมหายใจเขาออก

ของพนักงานทุกคนแลวขยายเขาไปที่ครอบครัวเขาดวย	 อันนี้สำาคัญ

มากกวาและมีพลังมากกวาเยอะ	นี่คือความตาง	ไมใชกิจกรรม	มันคือ

จิตวิญญาณ	

	 องคกรสีขาวเปนองคกรท่ีถือธงนำาทางความคิดของสังคม 

เปนองคกรที่เปลี่ยนกอนแลว	 องคกรอื่นจะเปลี่ยนตาม	 ตัวอยาง 

เชน	 อัมรินทรพริ้นติ้ง	 ซึ่งเปนธุรกิจสิ่งพิมพอันดับหนึ่งในตลาด 

หลักทรัพยของประเทศไทย	 คุณเมตตา	 อุทกะพันธุเจาของ	 ก็บอกวา

ตอนที่แถลงขาวเปดตัว	White	Ocean	ที่จริงอัมรินทรพริ้นติ้ง	 	ก็เปน

ธุรกิจสขีาวอยูแลว	แตมเีรือ่งหนึง่ทีย่งัไมขาว	พออาน				White	Ocean				เกดิ
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แรงบันดาลใจวา	อยากทำาใหขาวแบบ	100%			ประกาศวาตั้งแตนี้ตอไป	

นิตยสารทุกฉบับในเครืออัมรินทร์จะไมมีโฆษณาเครื่องดื่มอบายมุข 

อีกตอไป	 แอลกอฮอลก็จะไมมีอีกเลย	 จะเห็นไดวาตอนนี้ธุรกิจก็ยิ่ง

เติบโตก็เปน			Benchmark			ไปคือ					ยกระดับใหสูงขึ้น	ใชความเปนมนุษย 

สูงขึ้น	 เพราะฉะนั้นองคกรสีขาวมีมากมายในสังคมไทย	 และสังคม

ตางประเทศทั่วโลก	

                กฎ 7 ข้อของ White Ocean

1.	กฎขอที่	1	เกิดมาเพื่อเติมเต็มเพื่อสรางประโยชนใหกับสังคม		

			หรือ	Social	Enterprise

2.	กฎขอที่	2	คือ	มองกวาง	คิดไกล	ใฝสูง

3.	กฎขอที่	3	หาจุดสมดุล	Bottom	Line	คือ	People	Planet		

			Profit	และ	Passion

4.	กฎขอที่	4	เราอยูในโลกที่อุดมสมบูรณโลกของการแบงปน		

			Everyone	is	the	Winner

5.	กฎขอที่	5	ยืนอยูบนพื้นฐานที่มั่นคงของความดี	Integrity

6.	กฎขอที่	6	คือ	ISR	(Individual	Social	Responsibility)

7.	กฎขอที่	7	เรื่อง	Set	the	New	Benchmark		



Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข” Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข”

16ผลลัพธขององคกรสีขาว

องคกรสีขาวมีผลลัพธ	3	ขอ	ดังตอไปนี้

	 1.	 ผลกำาไร	 ผลประกอบการสูงกวาบริษัทในกลุมประเภท

เดียวกัน		6	เทา	เพราะเป็นองคกรที่มีทุนทางสังคมสูง	เมื่อมีทุนทาง

สังคมสูง	 ทุนดานอื่น	 ทางดาน	 Operation	 ต่ำา	 ดอกเบี้ยธนาคารต่ำา	

กูเงินงาย	มีปัญหาธนาคารตางๆ	ยินดีชวยเหลือ	เพราะนี่คือองคกรที่ดี 

ไมโกงไมหายไปไหนแนนอน	 ลูกคายินดีจายในราคาที่สูงกวา	 นี่คือ 

สิง่ทีค่นมองไมเห็น							เราอยูในโลกยคุใหมทีแ่ขงขนักนัเรือ่งความรวดเรว็ 

ในการจะเปน็ทีไ่ววางใจของกลุมเปาหมายตางๆ						และรกัษาไวซึง่ระดบั 

ความไววางใจนั้น	 ถาคนไมไววางใจเราเมื่อไหรตนทุนสูงขึ้นทันที				

อันนี้คือตนทุนที่คนมองขาม	แตสำาคัญที่สุดในยุคนี้	
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	 2.					องคกรสีขาวเป็นองคกรแหงความสุข	เปน็องคกรแหง	ความ 

คิดสรางสรรค	 เป็นองคกรที่ถือธงนำาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ทุกองคกร	 องคกรนี้จะนำาไปกอน	 องคกรนี้จะนำาทุกอยางใหสูงขึ้น 

Set	 the	 New	 Benchmark	 เป็นองคกรที่จะไมอยูกับความเคยชิน

กับกฎกติกาเดิมๆ	 แตเป็นคนที่ฉีกกรอบออกมาอยูนอกกฎตางๆ

เหลานี้แลวองคกรอื่นๆ	 ก็ตองเดินตาม	 นั่นเป็นองคกรแหงความสุข	

และองคกรแหงความคิดสรางสรรค	 เป็นองคกรที่เปรียบเสมือนเป็น

ดอกไม	อยูตรงไหนก็จะงดงาม		อยูตรงนั้นทำาใหสังคมงดงาม

	 3.	 เรื่องของ	 Sustainable	 Development	 องคกรสีขาวเป็น	

องคกรที่มีความยั่งยืน	 ในประเทศไทยก็อยูกันยาว	 ในตางประเทศ	

300-500	ปี	เพราะฉะนั้นตอนนี้	White	Ocean	ไมใชแนวคิดที่มีเฉพาะ

ประเทศไทย	 ตอนนี้ผมรับคิวบรรยายตอไปอีกหลายรอยตอน	 ผมไป

อเมริกาเมื่อกันยายนที่ผานมา	ฝรั่งตื่นเตนมาก	คิดไดอยางไร	อะไรเป็น 

แรงบันดาลใจ	เขาบอกอันนี้ใชเลย	อันนี้เป็นทางออกของโลกใบนี้เลย
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              ผลลัพธขององคกรสีขาว

1.	ผลกำาไร	ผลประกอบการสูงกวาบริษัทในกลุมประเภทเดียวกัน		 

			6	เทา

2.	เป็นองคกรแหงความสุข	เป็นองคกรแหงความคิดสรางสรรค	

เป็นองคกรที่ถือธงนำาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

3.	เป็นองคกรที่มีความยั่งยืน	(Sustainable	Development)
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							ประเด็นสำาคัญผมมีความเชื่อในเรื่องของ	DNA	คือทำาอะไรตอง

พยายามปลูกฝงไปในจิตวิญญาณของคน	 เพราะวาคนจะทำาหนาที่ 

ไดดีที่สุด	 เวลาที่ไมตองถูกสั่งถูกสอนวาตองทำาอะไร	 มนุษยเรามี

ศักยภาพมากมหาศาล	 โดยเฉพาะเมื่อเขารูสึกวามีอิสระ	 เพราะวาสิ่ง

สำาคัญที่สุดของการไดเกิดมาเปนมนุษย	คือ	สิทธิเสรีภาพในการเลือก	 

ผมมีหนาท่ี	ตองปลดปลอยศักยภาพของคนในองคกร							แตท้ังหลายท้ังปวง 

ตองมาจากวาตองมีเข็มทิศที่ชัดเจน	 ทุกคนตองเห็นภาพเดียวกัน		 

ทุกคนตองรูวาจะเดินไปตรงนั้น	 นั่นคือ	 เปาหมายที่ตองเดินไป	แตวา	

ระหวางการเดินบางทเีราอาจจะตองปลอย										บางคนอาจจะเดนิเอยีงขวา 

เดินเอียงซาย	เดินหรือจะตีลังกา	มันก็เปนสไตล		เปนสิทธิสวนบุคคล	

แตในสวนที่เขาจะไปตรงนั้น	ถาใจเขาไป	ทายที่สุดเขาก็ไปถึง	 เพราะ

ฉะนั้นเข็มทิศหรือวิสัยทัศนขององคกรเราชัด	

	 เราเปนองคกรที่ตั้งมาแลวมีความชัดเจนวา	 ธุรกิจอบายมุข 

เราไมแตะ	 อะไรที่ไมเปนประโยชน	 	 ไมสรางสรรคสังคมเราไมทำา 

เพราะวามีความเชื่อวาการที่เราไดเกิดมา									แมกระทั่งตัวเอง							หรือ 

องคกรของเรา	 เปนไปเพื่อสรางประโยชนใหกับโลกใบนี้	 ใหกับสังคม 

เรามีความเชื่ออยางนั้นจริงๆ	 คือวา	 เราไดอัญเชิญพระราชดำารัส 

ของพระราชบิดาที่ไดรับสั่งเอาไววา	 ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน 

กิจท่ีหน่ึง	(Our	Soul	is	for	the	Benefit	of	Mankind)	มาเปนสิ่งเตือนใจ 

อันนี้คือ	จิตวิญญาณของพวกเรา	และทุกครั้งที่เห็นวามีโอกาสทำาอะไร 

เพื่อผูอื่นจะมีความสุขมาก	 มันมีพลังมาก	 เพราะฉะนั้นพนักงานจะมี 
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สวนเกี่ยวของกับงานที่ขยับสังคมเยอะมาก	 เขาจะรูเลยวาเมื่อมีวิกฤติ 

ทางการเมืองเราก็ตองออกมาในแบบของเรา		ออกมาในแบบไมไปตี 

ไมไปตานใคร	แตออกในแบบสไตลของเรา	เชน		โครงการทำาดีเพื่อพอ 

และโครงการทำาดีเพ่ือพ่อ					ขอคนไทย	“ให้”	รักกัน								ตอนน้ีก็เปน							CSR										Brand 

ที่ดังที่สุด						

	 วัฒนธรรมองคกรเปนอยางนี้						แตก็ไมไดหมายความวาทุกคน 

จะมีหัวใจอยางนี้เหมือนกันทั้งหมด	 เราไมสามารถบอกไดวาหัวใจดี 

ทุกคน	 แตผมเชื่อวาพื้นฐานเหมือนกัน	 แตใครจะมาก	 ใครจะนอย 

ก็ปลอยเปนธรรมชาติ	คนแตละคนไมเหมือนกัน	และผมก็ไมเดือดรอน 

วาแตละคนเปนอยางไร	 แตวาเราก็สรางบรรยากาศ	 และสราง 

สภาพแวดลอมที่เขาจะลุกขึ้นมาทำาอะไรเพื่อสังคม

	 ในเรื่องนี้คุณพิมพกานต	 	ไชยสังข	 	ประธานเจาหนาที่ฝาย 

ตางประเทศไดถายทอดแนวคิดที่ไดรับมาจากองคกรวา	“เราคิดวาเรา 

ทำาธุรกิจดวยการดูแลคน	ดูแลโลก	โดยที่เรายังมีกำาไรอยู	ความมุงมั่น 

ของเราท่ีจะทำาธุรกิจชวยใหหลายองคกร	หันกลับมาดูตัวเอง	บางองคกร 

ก็เอานโยบายนี้ไปลองใช	 ซึ่งก็เชื่อวาสามารถทำาใหองคกรของเรา

เติบโตไปไดดวย	 อาจจะโตอยางชาๆ	 แตมั่นคงและยั่งยืน	 เพราะเรา

คิดวานโยบายหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวเอามาใชไดจริงๆ	และก็เชื่อวาสิ่งนี้ที่กำาลังเดินอยู	เรามา

ถูกทางแลว	และจะสามารถทำาใหประเทศชาติดำาเนินไปไดอยางมั่นคง

จริงๆ”	
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              ส่งผ่านแนวคิดสู่พนักงาน

1.	มีวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ชัดเจน

2.	ให้อิสระในการคิด	ตัดสินใจและปฏิบัติ

3.	สร้างบรรยากาศ	และสภาพแวดล้อมให้ทำาตามวัฒนธรรมองค์กร
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องคกรแห่งความสุขในแบบของดีซี

	 ในองคกรของเรา	 มีสวัสดิการหลายอยาง	 ซึ่งไมสงวนลิขสิทธิ์	

องคกรอื่นเอาไปใชไดเลย		เชน	เลี้ยงอาหารพนักงาน	2	มื้อ	กลางวัน	

เย็น	 แลวมีวันหยุดสำาหรับวันเกิดของคุณพอคุณแมพนักงาน	 เพราะ

ผมมีความเชื่อวา		คนเราจะประสบความสำาเร็จ				เจริญรุงเรือง	แลวก็

มีความสุขไดนั้น	 ความกตัญูเปนความดีเบื้องตน	 พระพุทธเจา

ตรัสวาความกตัญูเปนเครื่องหมายของคนดี	 เพราะฉะนั้น	 ถาเรา

ไมกตัญูตอบุพการี	 เราไมมีความสุขแทจริง	 ไมมีความเจริญแทจริง

แนนอน	ดใีจเพราะหลายๆ				คนไมเคยรูเลยวาคณุพอ			คณุแมเกดิวนัอะไร 

เขารูสึกดี	 คุณพอคุณแมก็รูสึกดีวาทำาไมไปกราบเทาคุณพอคุณแม 

มีคุณพอคุณแมมาที่ออฟฟศเลยบอกวาลูกเขาเปลี่ยนไปหลังจากที่มา

ทำางานที่นี่และสวัสดิการของเรา	ก็พยายามทำาใหดีที่สุด	
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	 ผมคิดวา	 พนักงานมีความสุข	 ผมรูสึกวาเขามีความภาคภูมิใจ 

อันหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนคือ	 เขาภาคภูมิใจกับการที่ไดเขามาเปน 

สวนหนึ่งขององคกร	และหลายๆ	ครั้งที่เราทำาอะไร	เขาก็จะน้ำาตาไหล 

หรือน้ำาตาซึมดวยความสุข	 ความซาบซึ้ง	 ความปติ	 หลายๆครั้งที่เรา

ทำางานออกไปจะมีลักษณะนี้	 ซึ่งเราก็เห็นอยู	 ตัวผมเองก็เปนดวย 

เราทำางานหลายๆ	 ครั้งก็รองไหออกมา	 ดวยความซาบซึ้งวาเรา 

มีโอกาสไดดูแลคนอื่น	 เปนประโยชนใหกับผูอื่นและธุรกิจของเรา 

องคกรของเราก็เปนตนแบบ	 ผมยกตัวอยางวาเราเปน	 Trend	 Setter	 

หรือวาเปนผูนำาทางความคิดอยางไรบาง	เชน	ตอนเชามีการสวดมนต 

สมาทานศีล	 เวียนกันออกไปสวดมนต	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผูบริหารตองออกไปคุย	 ตอนบายพนักงานตองออกไปคุย	 โดยมีเสียง

ตามสายทั้งออฟฟศ	 ซึ่งจะเปนชวงที่เขาจะมาถอดรหัสธรรม	 และ 

ตอนเย็นจะมีการยืนตรงเคารพธงชาติทุกวัน	 เขาแถวรองเพลงทุกวัน	

แลวก็สวดมนตกอนกลับบานทุกวัน	 เรารูสึกดี	 คนที่มาติดตองานดวย

ยังบอกวาดี	 เพราะขนาดหนวยงานราชการยังไมทำาเลย	 ซึ่งในระบบ

ตรงนี้ของเราผมก็แปลกใจวาองคกรอื่นตองขอเขามาดูงาน

	 ทุกวันอังคารและวันพุธ	 เราก็จะเปดออฟฟศ	 สำาหรับบำาเพ็ญ

สาธารณประโยชน	 กิจกรรมที่ทำาประจำาทุกวันอังคาร	 วันพุธก็คือ

ปฏิบัติธรรม	ก็จะนิมนตครูบาอาจารย	มาแสดงธรรม	สวดมนตไหวพระ

กอนแสดงธรรม	แลวก็นั่งสมาธิ	ก็ทำากันมานานแลว	ทุกคนก็แปลกใจ 

วาถาคิดเปนมูลคาตรงนี้คาเชาออฟฟศแพงมาก	 แพงที่สุด	 ตึกนี้ชั้นนี้

แพงที่สุด	แตปรากฏวาเราจัดกิจกรรมที่ไมไดเก็บเงินเก็บทอง	หรือหา

ประโยชนทางดานการคาทางธุรกิจเลย	 แลวเราก็ทำามานาน	 อยางที่
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ผมบอกวาถาเราดูแลคนอื่น	ธุรกิจของเราก็ไดรับการดูแลเอง

	 การปฏิบัติธรรมเราก็เปนองคกรแรกๆ	 ในประเทศไทย	 ที่สง 

พนักงานเขาปฏิบัติธรรม	8	วัน	7	คืน	ไมถือวาเปนวันลา	และเราเปน 

บริษัทแรกในเอเชียที่มี	 Press	 Center	 อยูในออฟฟศเราเอง	 ดูแล

นักขาว	 เปน	 PR	 แหงแรกในเอเชีย	 ตอนนี้ทุกที่ก็มีหมด	 ไมใชแคใน

ประเทศไทย	 ในเอเชียก็มีดวย	 เพราะเราก็ถือวาตองดูแลคน	 ตอง

ดูแลวิถีชีวิตของนักขาว	 โดยเฉพาะในชวงที่มีวิกฤติทางการเมือง

ก็ไดประโยชนมาก	 เพราะเราเปนองคกรที่มีความหนักแนนในการ

ทำาหนาที่	 และการเอื้อประโยชน	 โดยเฉพาะในชวงที่วิกฤติจะตอง							

เขมแข็งเปนที่พึ่งใหได	 เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถามวามีความสุขไหม	

ผมมีความสุขมากเพราะวาในระหวางที่เราทำางานไปดวย	 ก็สามารถ

จะชวยดูแลอะไรตางๆไปดวยได	 และผมก็เชื่อวาพนักงานของเราก็มี

ความสุขดวย

	 ซึ่งดร.วิทย	 สิทธิเวคิน	 ประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด

สนับสนุนในเร่ืองน้ีวา	“การทำางานท่ีน่ีคนแตละเปนคนสำาคัญทุกคนให

เกียรติกันและกัน	 เวลาเราทำาผิดพลาด	 คนใหอภัย	 เปนองคกรที่

ปลอดการเมือง	ไมมีใครแกงแยงชิงดีชิงเดน	อัตตาของแตละคนอยูใน

ระดับที่ต่ำามาก	นี่คือ		ความอบอุนใจ			องคกรเราอาจไมไดมีมูลคาทาง

การตลาดเปนหมื่นเปนแสนลานแตผมเชื่อวาเรามีความสุขใจมากกวา

หลายๆ	องคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรในโลกตะวันตก”
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                ความสุขในแบบของดีซี

1.	สวัสดิการเลี้ยงอาหารพนักงาน	2	มื้อ		กลางวัน	เย็น	และมี 

			วันหยุดสำาหรับวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่พนักงาน

2.	ตอนเช้ามีการสวดมนต์สมาทานศีล	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

			และตอนเย็นมีการยืนตรงเคารพธงชาติ	สวดมนต์ก่อนกลับบ้าน	 		

			ทุกวัน

3.	ทุกวันอังคาร	วันพุธมีการปฏิบัติธรรม	นิมนต์ครูบาอาจารย์ 

			มาแสดงธรรม

4.	ส่งพนักงานเข้าปฏิบัติธรรม	8	วัน	7	คืน	ไม่ถือว่าเป็นวันลา

5.	ทุกคนให้เกียรติกันและกัน	ให้อภัยกัน	เป็นองค์กรที่ปลอด		 				

			การเมือง	ไม่มีใครแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น	

6.	ภาคภูมิใจกับการท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร	มีโอกาส	 		

			ได้ดูแลคนอ่ืน	เป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน	และองค์กรก็เป็นต้นแบบ 

			ให้ที่อื่น

24
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25 หัวใจสีขาวทุกก้าวย่างคือความสุข

	 แมผมทำากิจกรรมเพื่อสังคมเยอะมาก	 แตก็มีเวลาเพียงพอ

ในการบริหารจัดการบริษัทหรือดูแลธุรกิจ	 ผมอยากบอกเคล็ดลับของ

ธรรมชาติ	 เคล็ดลับของจักรวาล	 เมื่อจิตของเรากวางใหญที่จะไปดูแล

มหาชนมากเทาไร	ตัวเราเองก็จะไดรับการดูแลมากเชนเดียวกัน	นี่คือ 

กฎของธรรมชาติมากเลย	 หลายคนอาจมองขามไป	 หลายคนอาจจะ

บอกวาเรามัวแตเอาเวลา	 เอาทรัพยากรของเราไปดูแลคนอื่น	 แลว

ตัวเราเองจะดูแลไดไหม	 ปรากฏวาได	 คือถาเราคิดวาหัวใจเปนสุข						

ทุกครั้งที่มันเตนเพื่อผูอื่น	 เราจะปวยไมได	 จะเครียดจะทุกขไมได	

จังหวะการเตนของหัวใจเรามันเพื่อคนจำานวนมาก	 	 	 เพราะฉะนั้น

ถามวาตัวเราไดรับการดูแลดีไหม	 ดีมากๆ	 อันนี้ผมยืนยัน	 ธุรกิจของ

เราไดรับการดูแลดีมากเลย	 พอประกาศไมรับเปนที่ปรึกษาใหธุรกิจ

อบายมุข	 คนเขามามหาศาลเลย	 เพราะจิตของเรามันแผกวางออกไป	

และเปนจิตที่บริสุทธิ์	

	 แลวในการขับเคลื่อนงานอยางนี้	 เราตองมีอัตตาของตัวเอง

ใหนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย	หรือกิเลสที่ทำาเพื่อตัวเอง			ทำาเพื่อมาเสริม	

เพื่อใหตัวเองดูดีจะตองไมมี	 เพราะถามีเมื่อไหร	 เทากับเปนการทำาดี 

เอาหนา	 	 ทำาดีหวังผล	 	 ทำาเพื่อคนอื่นก็จริงแตหวังใหตัวเองไดรับ	

คำาชื่นชมยกยอง	 จะไมไดรับผลสำาเร็จ	 คือ	 จิตตรงนี้มันตองใหญมัน

ตองแผกวาง	ผมยืนยันเลยเพราะวาผมทำาตรงนี้มานาน	วาธุรกิจอยูได	

มันมีพลังอะไรบางอยางเขามาชวยตลอดเวลาเลย	 จังหวะ	 หรืออะไร						

บางอยางก็จะเขามาโดยที่เรานึกไมถึง	มองไมเห็น	แตมีอยูตลอดเวลา
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         หัวใจสีขาวทุกก้าวย่างคือความสุข

1.	คิดวาหัวใจเปนสุขทุกครั้งที่เตนเพื่อผูอื่น	จะปวยไมได	เครียด	 				

				หรือทุกขไมได	จังหวะการเตนของหัวใจเพื่อคนจำานวนมาก

2.	ลดอัตตาของตัวเองใหนอยที่สุดหรือไมมีเลย	หรือกิเลสที่ทำา 

			เพื่อตัวเอง	ทำาเพื่อมาเสริมเพื่อใหตัวเองดูดีจะตองไมมี

26

อุปสรรคขององคกรสีขาว

	 เมื่อเราประกาศไมรับเปนที่ปรึกษาใหธุรกิจอบายมุข	 ก็เจอ 

บททดสอบทั้งขางใน	 และขางนอกองคกร	 ตอนนั้นประกาศเมื่อ

ประมาณ	18	ปที่แลว	ผมเปนเบอรหนึ่งของบริษัท	MDK	Consultants	

(Thailand)	Co.,Ltd.	 	 	 นั่งเปน	CEO	 เมื่อเห็นแลววาเราถือเข็มทิศ

องคกร	 ก็ประกาศนโยบายเลย	 ปรากฏประกาศแลวนายไมพอใจ	 สั่ง

ใหยกเลิกประกาศนี้ดวน	เพราะขัดกับ	Code	of	Conduct		ของ	บริษัทแม 

ที่จดทะเบียนอยูที่อังกฤษ	 คือถึงแมวาเราจะเปนบริษัทเล็กๆ	 แตเปน 

สวนหนึ่งขององคกรยักษใหญระดับโลก	 คือเขาดาเลยวาเห็นแกตัว	

คือตอนนั้นผมก็เปนเด็กดวยอายุประมาณ	28-29	ป		ประกาศนโยบาย	

ผลงานก็ไมมี	 เขาก็สงสัยวาทำาไมมีอะไรที่แปลกไมเหมือนชาวบาน	

อันนี้ก็คือบททดสอบแลว	 และพอประกาศไมเอาปบ	 ลูกคาอยากได 

ทันทีเหมือนกับวาองคกรนี้นาสนใจ	 วิ่งมาเลย	แตวาทั้งหลายทั้งปวง
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นั่นคือแรงกดดันขางนอก	 ไมสำาคัญเทากับแรงกดดันขางใน	 อันนี้ผม
ยอมรับตรงๆ	วา	ชวงแรกที่ประกาศนโยบายนี้	 ใจยังไมมั่นคงพอถาม
ใจตัวเองวาอยากทำาไหม	อยากทำา	 เพราะวานายก็อยากทำา	ลูกนองก็
อาสาทำา	 ลูกคาก็วิ่งมาเลย	 คาตอบแทนก็มหาศาล	 ใจตัวเองอยากทำา
มากนี่คือบททดสอบที่สำาคัญ	ผมจะตองตอสูกับใจตัวเอง	3	ป	นอนไป 
พลิกไปพลิกมาทำาเถอะๆ	 อยากทำา	 แตทายที่สุดมหัศจรรยก็เกิดขึ้น	
ปาฏิหาริยแหงธรรม	 ก็คือวาอะไรก็ตามที่เราคิด	 เชื่อ	 พูด	 และก็ทำา	
ซ้ำาๆ	จะกลายเปนจิตวิญญาณของเรา	

	 เมื่อมาตั้งบริษัทเองตอนนี้ทำาไมไดแลวจริงๆ	 และไมใชแคผม	
พนักงานทั้งหมดทำาไมไดแลวจริงๆ	 มันกลายเปนชีวิตเราไปแลว	
แตเราตองผานบททดสอบใหได	อันนี้คือสิ่งที่เจอมา	แลวเจอเยอะมาก 
แตสิ่งที่จะเลาตอจากนี้ก็คือวา	ปาฏิหาริยแหงธรรมเกิดขึ้นจริง	ธรรมะ
จัดสรรหรือวาจักรวาลจัดเรียง	 หลังจากเราไมทำากับธุรกิจเหลา	 ไวน	
บุหรี่	 เสื่อมเสียสังคมแลว	 7-8	 ป	 ปรากฏวาสิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นบน
โลกใบนี้	 ในสังคมไทยในประเทศชาติก็เกิดขึ้น	 กองทุนสสส.	 เกิดขึ้น
หลังจากผมประกาศนโยบายนี้	 7-8	 ป	 คราวนี้ถามวาถาจะมีบริษัท
ประชาสัมพันธเขาไปทำางานใหกับ	สสส.	 ในโครงการดีๆ	 เพ่ือสังคม 
เมาไมขับ	นี่เปนคนคิดเองเลย	และทำาดีเพื่อพอ	โครงการดีๆ	เพื่อสังคม 
ตอนนี้ก็ยังทำางานใหกับ	สสส.	อยูหลายๆ	โครงการอยางทูตความดี 
แหงประเทศไทย	 สสส.	 ก็เขามาสนับสนุน	 	 เพราะวาเขาก็เห็นวาเปน
เนื้อแทของเราจริงๆ			



Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข” Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข”

28
             อุปสรรคขององคกรสีขาว

  

1.	ความกดดันทั้งจากภายในและภายนอกองคกร	จากความเห็นที่				

				แตกตางกันของเจานาย	ลูกนอง	และลูกคา

2.	ความกดดันจากความไมมั่นคงของใจตนเอง

การพัฒนาองคกร

	 เราเปนองคกรท่ีเนนเร่ือง	ระเบียบวินัย เปนอันดับแรก	อาจดูวา 

เราเนนเรื่องใจ	เรื่องธรรมะ	แตเราเนนเรื่องวินัยเปนอันดับหนึ่ง						เชน 

ใครมาสาย	ตองเล้ียงขนมพนักงานคนอ่ืนท้ังออฟฟศ	คือ	เปนการลงโทษ 

แบบนารัก	 แตเราเปนองคกรที่ไมหยอนยาน	 เพราะพระพุทธเจา 

ก็ตรัสไววา	มนุษยตางจากสัตวเดรัจฉานตรงที่ม ีระเบียบวินัย	ถา 

มนุษยไรซึ่งระเบียบวินัยก็ไมตางอะไรกับสัตวเดรัจฉาน	 และผมก็ 

เอามาใชกับพนักงานทุกคน	 นี่คือ	 ระเบียบวินัยที่ทุกคนตองมี	 เพราะ 

ฉะนั้นเราเปนองคกรท่ีงานตองเสร็จไมมีขออาง	 เราก็พยายามพัฒนา

เกิดเปนมนุษยแขงสูงไมแขงต่ำา	 ไมมีขออาง	 และอยาไปอางวา 

คนอื่นไมดีอยางไร	เราคือ	“มนุษย”	อันนี้สำาคัญ	เราก็มีโปรแกรมตรงนี้ 

มาจากหลักธรรมของพระพุทธเจาในการฝกพัฒนา	 เพราะฉะนั้นใคร 

จะมีขออางผมบอกวาดูพระพุทธเจา	 ดูพระเจาอยูหัว	 เปนไอดอล	 (Idol)		

ของเรา	เราตองไอดู	(I	Do)	คือทำาตาม	นี่คือคอนเซ็ปกวางๆ
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	 ในกระบวนการพัฒนาเราใหความรูเยอะ	 ทั้งในแงของทักษะ 

การทำางานในเรื่องทฤษฎี	 เรื่องความจำาตางๆ	 ทั้งหลาย	 แตเราเนน 

เรื่องรูจริง	 คือตองลงมือปฏิบัติ	 ตองทำาจริงๆ	 รูจริงๆ	 พอรูจริงแลว 

มันไมใชการเรียนรูผานสมอง	 แตเปนการเรียนรูผานหัวใจ	 รูจริง 

เขาลงมือปฏิบัติเราจึงเนนกิจกรรมเพื่อสังคม	 เพราะรูจริงแลวเขา 

ไมตองทองจำา	 เราจะไมเนนการพึ่งพาขอมูลแบบทุติยภูมิ	 หรือ 

Secondhand	Knowledge	ที่คนอื่นเรียกวา	Secondary	 Information 

ไมเอาอยาไปอางวาคนอื่นพูดอยางนั้น	อยางนี้	ตองเห็นจริง	ตองลงมือ 

ปฏิบัติจริง	เปนการเรียนรูผานหัวใจ	แลวมันจะจารึกอยูในหัวใจไมตองจำา	

	 แตวาทั้งหลายทั้งปวงก็ยังสูรูแจงไมได	รูแจงหมายถึง	ทำาแลว 

ทำาอีก	 เรียนรูจนเรารูวาจะพัฒนาตรงไหนอีก	 ตรงไหนดีแลว	 อันนั้น 

คือรูแจง	 ทำาไปเรื่อยๆ	 ทำาซ้ำาๆ	 แลวมีการประมวล	 ประเมิน	 วิมังสา	 

จนกระทั่งรูแจง	 อันนี้เปนการรูแบบรูลึก	 รูรอบ	 อันนี้คือการพัฒนา 
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ทุนมนุษยของเรา	 คือเราใหลงมือปฏิบัติ	 เรามีชวงแลกเปลี่ยนเรียนรู	 

เรื่องหนึ่งที่ทำาบอยมากคือ	 เรื่องของการทำาไดอะล็อก	 คือนั่งแชร 

ความรูกันทั้งหมด	 แบบไมมีระดับขั้น	 ไมมีใครเปนเจานาย	 ใครเปน

ลูกนอง	มาแลกเปลี่ยนรูกันวาสิ่งที่เขาไดทำาไป	 เขาไดเรียนรูอะไรกับ

ตัวเขาเอง	 แลวมาแชรซึ่งกันและกัน	 มันเปนการขยาย	 เปนเรื่อง	 KM	

(Knowledge	Management)	ที่ดีกวาการเรียนรูลักษณะอื่น

                   การพัฒนาองคกร

  

1.	เนนเรื่องระเบียบวินัยเปนอันดับแรก

2.	เนนเรื่องรูจริง	คือตองเห็นจริง	ตองลงมือปฏิบัติ

3.	การทำาไดอะล็อก	คือน่ังแชรความรูกันท้ังหมดแบบไมมีระดับข้ัน

			ไมมีใครเปนเจานาย	ใครเปนลูกนอง	มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน	
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31 เส้นทางสีขาว ก้าวต่อไปของดีซี

	 เรายังมุงมั่นในการเปน	 Facilitator	 ผมถือวาบทบาทนี้สำาคัญ 

เปนกระบวนการที่สำาคัญของสังคม	 เปนพลังที่จะชวยเปลี่ยนสังคม 

ผม เห็ นว  า เ ร ามี ความสามารถและมี ความพร  อมตรงนี้ สู ง 

ในการท่ีจะดึงเอาหลายๆ	 ภาคสวนเขามาจับมือกัน	 ทำาอะไรบางส่ิงบางอยาง 

ซึ่งเราเองก็ไมสามารถทำาใหสำาเร็จดวยตัวเอง	 แตวาการทำาหนาที่เปน 

Facilitator	ตรงนี้เชื่อวาเราก็จะทำาตอไป	ตอนนี้ก็มีโครงการทูตความดี 

แหงประเทศไทย	 และเราก็ไดมีการเปดเปนสำานักงานทูตความดีดวย 

คือวาเราเชือ่ในพลงัความดขีองคนไทย	60	กวาลานคน						คอืเราไมตดัสนิ 

วาใครดีหรือไมดี	 ถือวาดีหมด	 โจทยของเราคือจะทำาอยางไรที่จะไป 

กระตุนตอมความดีที่มีอยูแลวในตัวคนทุกคนใหมันเบงบานขึ้นมา	นั่น 

เปนบทบาทที่ผมตั้งใจจะทำา	 และไดบอกพนักงานแลววานั่นคือสิ่งที่ 

เราจะตองทำา	
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32
	 ถาทำาได	 อีกไมกี่ปผมตั้งเปาหมายไวเลยวาเราควรจะเปน 

ตนแบบของโลกทางดาน	 CSR	 ทางดาน	 ISR	 ก็คือเปนตนแบบ

ทางดานความดี	 เปนมหาอำานาจแหงความดี	 ซึ่งผมวาเราทำาได 

ถึงแมหลายคนจะปรามาสเหมือนกัน	 แตผมชอบทำาในสิ่งที่คนบอกวา 

ทำาไมได	ผมชอบมาก	คือทุกอยางเปนไปไดไหม	ขึ้นอยูกับจิตของเรา 

ถาจิตเราเปดแลว	 ทุกอยางก็วิ่งเขามาเอง	 แตตอนนี้เปดจิตกอน	

คำาวาไมได	ทำาไมได	เปนไปไมได	ใหตัดออกตราบที่เรายังมีลมหายใจ 

ของความเปนมนุษยตัดคำานี้ออกไป	Anything	 is	 Possible	ทุกอยาง 

เปนไปไดทั้งนั้น	 เพราะฉะนั้นเราก็อาสาที่จะทำาตรงนี้ตอไป	 และเรื่อง 

ทูตความดีแหงประเทศไทย					เราก็ตองการจะเชิญชวนอาสาสมัคร 

ใหทุกคนมาสมัคร	เพราะทุกคนมีความเปนทูตความดีอยูแลว	

           เส้นทางสีขาว ก้าวต่อไปของดีซี

  

1.	มุงมั่นในการเปน	Facilitator	ดึงหลายภาคสวนมาทำาสิ่งที่เปน  

				ประโยชนกับสังคม

2.	ตั้งเปาหมายไววาจะเปนตนแบบของโลกทางดานความดี	เปน	

				มหาอำานาจแหงความดี
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เคล็ดลับ ปันสุข ในองค์กร
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34                            ปัจจัยพื้นฐาน

 ผู นำาองค กรเป นผู  ใฝ ในธรรมะทำาธุรกิจโดยเน นจุดยืน 

การสื ่อสารบนพื ้นฐานของความจริง	 ดำาเนินธุรกิจบนหลักของ

คุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อความสำาเร็จอันยั่งยืนบนความลงตัวของ 

ธุรกิจ	สังคม	และสิ่งแวดลอม

                       วิธีการบริหารจัดการ

 White	 Ocean	 Strategy	 กลยุทธนานน้ ำาสีขาว	 เปน 

พื้นฐานในการบริหารงานและใช ชีวิตที่ตั้ งมั่นอยู บนคุณงาม 

ความดี	 มีศีลธรรม	 และปรับมุมมองจากการตักตวงผลประโยชนจาก 

สังคมมาเปนการชวยเหลือ		แบงปน			และเปนสวนหนึ่งของสวนรวม 

โดยไมวาง	‘ตัวเอง’	เปนศูนยกลาง	และไมเห็น	‘ผลกำาไร’	เปนสิ่งสำาคัญ

สูงสุดจนละเลยมิติดานอื่น	 จึงทำาใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน	 โดย

หลักการของนานน้ำาสีขาวมีอยูดวยกัน	7	ประการ	ไดแก

1)	การเกิดข้ึน และมีอยูขององคกรเปนไปเพ่ือสรางผลเชิง 

				บวกตอสังคมโดยรวม	(Net	Positive	Impact	on	Society)	

				เอาความรูความสามารถทรัพยากรขององคกรไปสราง

				ประโยชนแกสังคม

2)	ต้ังเปาหมายระยะยาว และมองภาพใหญในระดับมหภาค

				(Long-term	Goal,	Macro	View)			การคิดกวาง	มองไกล

				ใฝสูง				มองถึงระยะยาวมากกวาผลเพียงระยะสั้น		ทำาให		 

				องคกรกาวไปสูความยั่งยืน	
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3)			

4)	

5)	

6)	

7)	

35

Bottom Line	 แสวงหาจุดสมดุลระหวางคน	 (People)	 

สิ่งแวดลอม	 (Planet)	 และผลกำาไร	 (Profit)	 โดยมีความ

มุงมั่น	หนักแนน		ศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงสังคม		(Passion) 

เปนแกนกลางในการขับเคลื่อน

ยืนอยูบนหลักการของโลกอันสมบูรณ	 (The	 World	 of	

Abundance)	 มองวาทรัพยากรของโลก	 มีอยูอยางสมบูรณ	

ไมจำาเปนตองแขงขัน	แกงแยง	 	Everyone		 is	 	 the		Winner 

ทุกคนเปนผูชนะรวมกันได	และมีคอนเซ็ปท	Share	&	Ownless 

โลกนี้คือการแบงปน

ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม ความเปนจริง และความเปน

เน้ือแท  (Integrity)	 	 เปนการตั้งมั่นอยูในคุณงามความดีโดย

เนื้อแท	ทั้งในสิ่งที่เราคิด	พูด	เชื่อ	และทำาโดยไมไดสรางภาพ	

เปนองคกรที่เปดจากขางในและมี DNA ความรับผิดชอบ

อยูในตัวพนักงานทุกคน	(Individual	Social	Responsibility)	โดย

การเปลี่ยนแปลงคนในองคกรใหมีความรับผิดชอบตอสังคม	

กอนจึงจะขยายสูสังคม

เปนผูสรางบรรทัดฐานใหมใหเกิดขึ้นในวงการ (Set the  

Benchmark)	 เปนองคกรที่กลาคิดนอกกรอบ	 เปนผูนำาทาง

ความคิดของสังคม	 และสิ่งที่สำาคัญที่สุด	 คือ	 การมีอิสรภาพ

ความคิดไปไดอยางไมมีที่สิ้นสุด

35
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37      ปัจจัยความสำาเร็จในการสร้างองคกรแห่งความสุข

	 บริษัทมีแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจ  									เพือ่ใหตวัเองไดคำาตอบวา 

การมีอยูขององคกรสามารถสรางอะไรใหเกิดขึ้น	 และเปลี่ยนแปลง 

สังคมไปในทางที่ดีขึ้นไดอยางไร	 โดยมองวาตนทุนท่ีสำาคัญท่ีสุด คือ 

คน					ดังนั้นจึงเนนการพฒันา และดงึศกัยภาพของคนออกมาใหมาก 

ที่สุดโดยใชธรรมะเขามาเปนเครื่องมือทั้งการปฏิบัติธรรม	 และการ 

สมาทานศีล	 เพราะเชื่อวาหากคนเรามีจิตใจที่ดี	 และตั้งอยูในศีลธรรม	 

ทุกอยางจะบรรลุเปาหมายไดงาย	 และคนจะมีความสุขในการทำางาน 

กับองคกร	 รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในองคกร	 ทั้งผูบริหาร 

และพนักงาน	 (Knowledge	 Management)	 โดยเนนการสื่อสารที่ 

ครอบคลุมทั้งองคกร	 และที่สำาคัญผูนำาปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี 

ใหแกลูกนอง	 พรอมกับการเปนโคชโดยไมออกคำาสั่งเพียงอยางเดียว 

โดยยึดหลักวาวิธีการจูงใจลูกนองที่ดีที่สุดคือ	 การใหใจ	 ใสใจและ 

จริงใจ	 เพราะทุกคนลวนตองการเปนที่ยอมรับ	อยางไรก็ตามก็ยังเนน 

เรื่องระเบียบวินัยเปนอันดับแรก	 และการทำาจริงรูจริง	 นอกจากนี้การ 

เปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นก็เปน 

แนวทางที่ชวยเพิ่มความสัมพันธระหวางพนักงานและทำาใหองคกร 

พัฒนากาวหนาไปได
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38                     เป้าหมายขององคกร

 องคกรทั่วไปมักจะมองไปที่กำาไรเปนหลัก	 แตที่ดีซีทำาธุรกิจ

แบบที่ไมไดหวังผลกำาไรเพียงดานเดียว	 โดยทำาธุรกิจควบคูไปพรอม

กับการทำาใหสังคมอยูได	 และทำาใหสังคมดีขึ้น	 แตขณะเดียวกันการ

เปนองคกรสีขาวก็ไมใชองคกรการกุศล	 ยังเปนองคกรที่แสวงหากำาไร	

เพียงแตไมไดเอากำาไรเปนตัวตั้ง	โดยพยายามสรางความสมดุลทั้งกับ

สังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน

         ผลลัพธขององคกรแห่งความสุข

	 บริษัทเรียนรูที่จะดำาเนินธุรกิจตามแนวทางนานน้ำาสีขาวโดย

คำานึงถึงปจจัย	 3	 ประการ	 จึงทำาใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน	 บน

ความสมดุลของ	 People	 Planet	 	 Profit	 โดยอาศัย	 Passion	 เปน

เครื่องมือในการขับเคลื่อน	ดังรายละเอียด

1) People	(สังคม	ประชาชน	และกลุมเปาหมายทุกภาคสวน)

หมายรวมถึงพนักงานซึ่งเปนสวนสำาคัญ	 ที่จะสรางความ

อยูรอดใหองคกร	 มีการสรางจิตสำานึกที่ดีเพื่อสรางความ

แข็งแกรงภายในองคกร	 เชน	 เนนเรื่องคนที่ทำางานดวย	

วาจะตองสุขใจ	สุขกาย	อาทิ	การจัดสรรหองประชุมขนาด

ใหญใหพนักงานไดทำาวัตรสวดมนตเพื่อผอนคลาย				การ 

สงเสริมการปฏิบัติธรรม	การเลี้ยงอาหารกลางวัน	และเย็น	

เปนตน
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2)	

3)	

4)	

39 Planet	 (ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดลอมทั้งกายภาพ

และจิตภาพ)	 โดยคำานึงถึงโลก	 สิ่งแวดลอม	 ทรัพยากร

โดยรวมทั้งหมด	 วาองคกรไดใชทรัพยากร	 ไปมากนอย

เพียงใด	 และทรัพยากรที่มีอยูทำาใหเกิดประโยชนกับ

สังคมไดหรือไม	 เชน	 องคกรมีหอประชุมพุทธคยาที่

เปดใหทำากิจกรรมทางศาสนา	 2	 วันตอสัปดาห	 เพื่อ

ใหคนทั่วไปไดเขามาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได

Profit	(กำาไรที่เหมาะสมและแบงปนกับสวนรวม)	อันเปน 

น้ำาหลอเลี ้ยงของกิจการ	 ก็ยังคงเปนสิ่งที ่ตองใสใจ 

เพราะถาไมใสใจ	 ก็จะทำาใหธุรกิจ	 อยูไมได	 แตไมได 

หมายความวาเปนเปาหมายเดียวขององคกร	 และ

องคกรพบวาเมื่อมุงมั่นในการทำาความดี	ธุรกิจก็จะไดรับ

การดูแลอยางดีเชนกัน	 โดยผลที่ไดออกมาในรูปของ

ผลประกอบการที่สูง	 การเปนองคกรแหงความสุข	 และ

เปนองคกรที่มีความยั่งยืน

โดยมี	 Passion	 ความมุงมั่น	 หนักแนน	 ศรัทธาในการ

ทำางานขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น



Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข” Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข”

40



Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข” Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข”

ภาพรวมอุตสาหกรรม  

	 เครื่องสุขภัณฑเปนสินคาที่จัดอยูในกลุมอุตสาหกรรม

เซรามิกมีความสำาคัญตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย	 และเปนธุรกิจที่ 

ใชทุนและเทคโนโลยีการผลิตสูง	 เดิมเคร่ืองสุขภัณฑผลิตเพ่ือทดแทน 

การนำาเขาตอมาไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเน่ือง 

จนสามารถผลิตเพ่ือสงออกและนำาเข าเงินตราตางประเทศ 

ไดจำานวนมาก	โดยในป	พ.ศ.	2554	สามารถผลิตไดถึง	7.01	ลานชิ้น 

และสามารถสงออกทำารายไดประมาณ	134.72	ลานเหรียญสหรัฐ 

จึงนับว าเป นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีความสำาคัญตอ 

ระบบเศรษฐกจิของประเทศ						ปจจุบันธุรกิจน้ีหันมาแขงขันกันในเร่ือง 

ของดีไซนที่โดดเดนตอบโจทยดานอารมณ	 (Emotional)	 มากขึ้น	

ดังนั้นงานที่มีดีไซนชัดเจน	 และมีเอกลักษณเทานั้นจึงจะสามารถ 

สรางความแตกตางของแบรนดใหเขาไปอยูในใจลูกคาได
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“นวัตกรรมบนความพอเพียง”

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำากัด
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บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำากัด

	 จากธุรกิจเล็กๆ	 ที่เริ่มตนดวยเงินลงทุนเพียง	 250,000	 บาท

และกอตั้งบริษัทดวยทุนจดทะเบียน	1	ลานบาท	ในป	พ.ศ.	2538	นำาเขา 

สนิคาสขุภณัฑภายในหองน้ำา			จนกระทัง่ประสบปญหาวกิฤตเิศรษฐกจิ 

ในป	พ.ศ.	2540	จึงหันมาพัฒนาสินคาดีไซนและสรางแบรนดอยาง 

จริงจังภายใตแบรนดไทย	บาธรูม	ดีไซน	ไอ-สปา	และในป	พ.ศ.	2550	

ไดสรางความฮือฮาใหกับแวดวงธุรกิจสุขภัณฑดวยการไปควารางวัล 

ชนะเลิศการออกแบบจากเวทีระดับโลก	3	รางวัลซอน	(รางวัล	IF	Product	 

Design	 เยอรมนีในป	พ.ศ.	 2550	และอีก	2	 รางวัลจาก	Reddot	Design 

Award	2008	สถาบันการออกแบบท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกของเยอรมนี)				

และยังไดรับการคัดเลือกใหเปนบริษัทธรรมภิบาลดีเดนประจำาป 

2550	ซ่ึงถือวาไดท้ังรางวัลในดานการยอมรับและความสำาเร็จเชิงธุรกิจ	
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	 นอกเหนือจากรางวัลแลวส่ิงท่ีทำาให	บาธรูม	ดีไซนไดรับความสนใจ 

อยางมาก	คือ	การนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน

ธุรกิจจนประสบความสำาเร็จ	และการกำาหนดวิสัยทัศนที ่ชัดเจนที่ 

ตองการจะกาวขามจากการเปนองคกรธรรมาภิบาลและนวัตกรรม 

ไปสูการเปน	 “องคกรแหงความรักและความสุข”	ภายใน	8	ป	 จึงเปน 

ที่ ม า ข อ ง ก า รถ  า ยทอด เ รื่ อ ง ร า ว ค ว ามสุ ข ใ น อ งค  ก ร โ ดย 

ดร.วัชรมงคล	 เบญจธนะฉัตร	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 บาธรูม	 ดีไซน	

จำากัด	ซึ่งไดถายทอดไวอยางนาประทับใจดวยใบหนาเปอนยิ้มตลอด

เวลา	
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 หลักการบริหารแบบพุทธ จุดเริ่มตนของความสุข  

 หลังมีโอกาสไดไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข	ทานพุทธทาส 

แนะนำาใหลองใชหลกัทางพทุธในการทำาธรุกจิ							ทานบอกวาหลักการบริหาร 

แบบพุทธใชไดกับทุกธุรกิจ	 ทานแนะนำาใหใสความสุขลงไปในทุกขั้นตอน 

ของการทำาธุรกิจ	โดยใชหลักเศรษฐีในอุดมคติในพุทธศาสนา	คือ

 1.	 ผลิตใหมาก	 ใหทำาดวยความรัก	 ความสนุกสนาน	 โดยใช 

หลักอิทธิบาท 4  อิทธ ิ	แปลวา	ความสำาเร็จ			บาท	แปลวา	หนทาง		 

จึงแปลรวมวา	หนทางแหงความสำาเร็จ 4 ประการ ตัวที่ทำาใหประสบ

ความสำาเร็จสวนใหญจะเปนตัวแรก	คือ	ฉันทะ	แปลวา	ความรักความ

สุข		ทำาในสิ่งที่ตัวเองรัก	เลือกทำาธุรกิจที่ตัวเองมีความสุข	เหมือนทำางาน 

อดิเรก	หลังจากนั้น	วิริยะ	คือ	ความเพียร	จะตามมา	จะสนุกขวนขวาย

หาความรูตลอดเวลา	จากนั้นจะตามมาดวยตัวที่สาม	คือ	จิตตะ	 (สติ	

+	สมาธิ)	คือ	ความเอาใจใสหมั่นปรับปรุง	ไมทอถอยงายๆ	ตัวที่สี่	คือ 

วิมังสา หมั่นทบทวน	ถาผิดไมเปนไร	 เอาใหม	และเราก็พยายามเอา	
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Modern	 Management	 มาใชคือ	 การทำา	 KPIs	 ขององคกรใหเปน 

ระบบระเบียบ	ในแตละเรื่องของ	Balance	Scorecard	จึงทำาใหองคกร

มี	Efficiency	ในการแขงขันพอสมควร

 

 2.	 ใชแตพอดี	 ใหใชหลักอริยทรัพย	 คือ	 ทรัพยอันประเสริฐ	

คือคำาวาสันโดษ	 จึงจะมีทรัพย	 หลักใหญๆ	 คือ	 ความพอใจ	 พอใจใน 

สิ่งที่ตนมี	พอใจสิ่งที่ตนเองได	ความพอใจอยูที่มุมมองที่เรามองตอมัน	

และมีหลักในการเปรียบเทียบ	ถาเปรียบเทียบกับคนที่ดอยกวา	เราจะ

มากกวาอยูตลอดเวลา	จะทำาใหมีความสุขทุกยางกาว	เราเอาหลักของ	

Modern	Management	มาใชจริงๆ	คือ	Financial	Analysis	และ	Risk	

Management	 	ทำาพอดีใชแตพอดีแลวจะมีความสุข	การพอใจในสิ่งที่

ไดรับจะทำาใหองคกรมี	Sufficiency	สามารถพึ่งพาตัวเองได
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           3.	เหลือเอาไวชวยผูอื่น	แนวทางของพุทธบอกวาเราตองชวย 

คนอื่น	 แลวจึงจะยอนกลับมาทำาใหเรามีความสุขลองใชหลักพรหมวิหาร 4 

หรือสังคหวัตถุ 4  ซึ่งสมเด็จยาและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ใชหลักนี้มาก	พรหมวิหาร 4 มีความสุขจากการไดชวยคนพอคนพนทุกข 

มีความสุขข้ึนมา	เราก็มีความสุข	พอเขาชวยเหลือตนเองไดแลวตองชวย 

ใหเกิดความยั่งยืนทั้งผู ใหและผูรับ	พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

บอกวาการใหขาวของเงินทองเปนเบื้องตน	1	ใน	4	คือ	ทาน	ใหแลว 

มีความสุข	 แตพอใหแลวผูรับจะออนแอ	 และจะแบมือขอตลอดเวลา

เขาไมสามารถพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือ 

คนอื่นได ไมมีประโยชน์	 ขณะเดียวกันคนที่รับก็รูสึกวางายดีที่จะรับ 

ดังนั้นควรนำาหลักขอที่	 สอง	 สาม	 สี่	 มาประยุกตใช	 หลักที่สองคือ 

ปยะวาจา	 หมายถึง	 วาจาอันเปนที่รัก	 ทำาใหผูอื่นมีความสุข	 เชน	 คำาชมเชย 

ตอพนักงาน	 มองพนักงานเปนคนในครอบครัว	 ถาเราใหความรักไป 

ยอมจะไดความรักกลับมา	เพราะฉะนั้น	ปยะวาจา	คือ	การใหความรัก 

กำาลังใจคำาแนะนำาที่เหนือกวานั้นคือ	 สมานัตตา	 คือ	 คำาวาจิตอาสา 

เปนการเอาคนไปชวยสังคมเอาประสบการณไปชวยแตยังเกิด 

ประโยชนไดไมเต็มที่	 ยังมีสิ่งที่เหนือกวา	 คือ	 อัตถจริยา	 หมายถึง 

การรวมสุขรวมทุกขกับผูอื่นอยางเสมอตนเสมอปลายอันนี้ยั่งยืนที่สุด 

ยากที่สุดแลว				จะเกิดความสุขทั้งผูใหและผูรับ		หลักนี้พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวทรงใชและเปนแรงบันดาลใจ	 คือ	 สอนใหเขาชวยตัวเอง 

ใหไดแลวไปชวยเหลือคนอื่นตอ	 ตรงกับภาษาอังกฤษที่วา	 CSR	 จะทำาให 

องคกรเกิด	Social	Responsibility
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 หลกัการเหลานีค้ลายๆ					กบัหลกั						SD								(Sustainable						Development)			 

ของตะวันตก						แตมีมิติเพิม่เขามา	คอื	มีสตทิกุขณะและสขุทกุขัน้ตอน 

หลักทางพุทธลึกซึ้งกวาศาสตรทางตะวันตกมาก
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49         สงผานแนวคิดสูพนักงานและคนรอบขาง

	 ดำาเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว	คือ	ทำาใหดู อยูใหเห็น 

เย็นใหสัมผัส	สังเกตไดวาเราเห็นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลวรูสึกเย็น 

หรือพระอาจารยองคไหนที่เราเคารพจะรูสึกเย็น	 การที่จะทำาให 

คนรอบขางคิดตามแคสั่งหรือสอนไมพอ	ตองทำาใหดู	ใหเขารูสึกวาเรา

คือตนแบบ	 เราสุขงายๆ	 พอแลว	 มีเวลาในการทำาประโยชนเพื่อชวย

เหลือคนอื่น	 และการถายทอดอีกวิธีหนึ่ง	 คือ	 หาแนวทางพูดใหฟง  

บริษัทมีการอบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผมเปนคน

บรรยาย	พนักงานทุกคนตองไดฟงอยางนอย	3	ชั่วโมง	และมีกิจกรรม 

ในชวงบายในการแลกเปล่ียนความคิดกัน	เราทำากิจกรรมประเมินคนเกง 

และคนดอียางสมดลุ									บรษิทัไมโปรโมทคนเกงแตโปรโมทคนทีเ่กงดวย 

ดีดวย	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกวา	 คนดีมี	 3	 มิติ	 คือ	

ซื่อสัตย	 อดทน	 แบงปนมีน้ำาใจ	 เราพยายามทำากิจกรรมสงเสริมคน 

ซ่ือสัตยในองคกร	 	 สวนอดทนก็สงเสริม	 	 เวลาเจอปญหาจะทำาใหรูวิธี 

การแกปญหาใหมๆ	อันที่สาม	คือ	ความมีน้ำาใจ ตองบอกพนักงานวา 

คุณไมไดเพียงทำาเพื่อตัวเอง	คุณมีโอกาสชวยผูบริหาร	เพื่อนรวมงาน	

และคนในชุมชน	เพราะฉะนั้นกิจกรรมตางๆ	ก็ออกมาเปน	KPIs	เพื่อ

การวัดผล
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501.	ดำาเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคือทำาใหดู					

				อยูใหเห็น	เย็นใหสัมผัส	คือทำาใหดูเปนแบบอยาง

ตัดผมใหเด็กชาวเขา	โดยตัดเปนตัวอยางใหเด็กๆ	
อีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาของบาธรูม	ดีไซน

2.	พูดใหฟง	คือ	บรรยายใหฟงและทำากิจกรรมแลกเปลี่ยน

				ความคิดเห็น
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51        องค์กรแหงความสุขในแบบของ บาธรูม ดีไซน์

 

 ความสุขของผมอาจไมใชการมีเงินหรือรวยที่สุด	 แตยึดหลัก 

แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวกับหลักทางพุทธวา 

ความสุขคือ ส่ิงท่ีอยูใกล ๆ  ตัว	คือ	คำาวาพอใจ ถอดรหัสออกมาคือ	คำาวา 

พออยูที่ความรูสึก “พอแลวดี คือพอดี”	จะทำาใหเกิดความพอใจแลว 

จะทำาใหเกิดความสุข	 โดยเฉพาะความสุขจากการใหสิ่งที่มากกวา 

ความพอใจจะทำาใหรูสึกวาเราอยากแบงปนไปให	Stakeholder	ตางๆ	

	 บริษัทมีทุนใหบุตรพนักงานเรียนฟรีถึงปริญญาตรีและ 

พนักงานหากทำางานเกิน	 2	 ป	 และมีผลงานที่ดีมีทุนใหเรียนฟรี 

ปริญญาตรีถึงปริญญาโท	 โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ	 เมื่อพนักงานเสียชีวิต	

เราดูแลบุตรใหเรียนจบปริญญาตรีทุกคนเดือนละ	2,000	บาท	พอจบ 

แลวเปดโอกาสใหทำางานกบัเรากอน								พอแมพนกังานคนไหนปวยผมไป 

เย่ียมเองเอาขาวสารอาหารแหง	นม	ยา	ประมาณเดือนละ	2,000	บาทไปให 

จนกวาจะหาย	ทุกวันพุธพนักงานจะสลับกันไปชวยงานสังคมสงเคราะห 

บานเดก็กำาพรา				บานพกัคนชรา					พนักงานทีน่ีต่องสลบักนัไปทกุคน	แลว 

กลับมาเลาใน	 Morning	 Talk	 วานำาไปประยุกตใชกับชีวิตตนเองอยางไร 

บางสวนก็สงไปฝกจิตฝกธรรมะที่วัดปญญานันทาราม	ไป	3	วัน	มีชุดขาว

ใหยืมใส	 มีเงินใหทำาบุญคนละ	 500	 บาท	 โดยใหคิดเปนวันทำางานที่ 

บริษัททุกคนสามารถเลือกกิจกรรมของตัวเองไดวาอยากทำาอะไร 

ไปวันไหน	แคมาลงทะเบียน	แลวก็	Feedback	กลับมาซึ่งเราสนับสนุน 

กิจกรรมนี้	
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	 ขณะเดียวกันเราสอนพนักงานใหใชเงินอยางมีคุณคา		และ

มีเงินเหลือ	 จึงทำาโครงการสมุดรายรับรายจายครัวเรือนของพนักงาน 

ทุกคนแกมบัง คับจากกิ จกรรมทำ า ให  เห็ นว  า เ งิ น ได  ไม  สำ าคัญ 

เทาเงินเหลือ	 เมื่อเราเห็นวารายจายสวนหนึ่งมาจากคาอาหารจึงเลี้ยง

อาหารกลางวันทุกคนฟรีทำามา	 3-4	 ปแลว	 ขณะเดียวกันก็ปลูกขาว 

กินเองที่โรงงานคลอง	5	พนักงานสลับกันทำาหลังเวลา	16.30	น.	 

เราปลูกผักเองในอางที่ไมผาน	 QC	 เราเพาะเห็ดแลวสงเสริมใหเขามี

อาชีพเพาะเห็ดขายเอง	โดยแจกเชื้อเห็ดคนละ	50	กอน			ขณะเดียวกัน 

ก็สอนใหเขาปลูกผักไฮโดรโปรนิกส	ใชอางอาบน้ำาและคลุมดวย 

ตาขายเกาๆเปนผักปลอดสารพิษและยังแจกอุปกรณใหเอากลับ 

ไปทำาที่บาน	 ที่นี่ไมแจกเงิน	 แตสอนใหเห็นคุณคาของเงิน	 คนไหนที่ 

หนีม้าก						เราไปประสานกับธนาคารออมสินปลดหน้ีนอกระบบ																					แปลงดอกเบ้ีย 

ใหนอยลงเงินเหลือมากข้ึน	 เพราะฉะน้ันกิจกรรมเหลาน้ีเราทำาเพราะรูสึกวา 

เขาเหมือนนองเหมือนพี่	 ยามเศรษฐกิจมีปญหาเราแจกขาวสาร 

อาหารแหงใหกับพนักงานปฏิบัติการที่เงินเดือนไมถึงหมื่น	 อาจไม 

มากแตใหเขารู วาเรารัก	 เราหวงใยเขา	 พนักงานที่เงินเดือนมาก 

กเ็สยีสละไมรับ								เขาขอเสียสละ	ใหกบัคนระดบัลาง									จะเหน็ไดวากจิกรรม 

เราสงเสริมการไดรับและการแบงปนกันไป 
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53 	 วันเกิดของพนักงานคือ	 วันสำาคัญที่สุดของบริษัท คนไหน 

เกิดวันไหนตองไดรับวันหยุดในวันนั้นใหไปทำาบุญไปอยูกับคนที่ 

ตัวเองรัก	 เรามีเคกวันเกิดใหคนละหนึ่งปอนด	 และจับฉลากของขวัญ

วันพอ	วันแม	 เราสอนใหเขาหัดเขียนเรียงความถึงพอแมแลวมีรางวัล

ใหใครจะสงของขวัญไปใหพอกับแมเราสง	 EMS	 ใหฟรี	 เราสงเสริม

กิจกรรมนี้	เพราะคิดวาถาพนักงานคนไหนไมรักพอแม	อยาหวังวาเขา

จะรักคนอื่น	เราสอนใหเขาแสดงความรัก	ตอนนี้เปนเรื่องปกติที่ทุกคน 

จะเขียนเรื่องราวดีๆ	ถึงพอแมแลวมาแขงขันกัน	เราชื่นชมคนที่กตัญู 

กิจกรรมพวกนี้ไม ได ใช เงินแตใชความรักในการขับเคล่ือน 

										ขณะที่พนักงานฝายชวยเหลือสังคมเสริมในเรื่องนี้วา	

      “พวกเขามีความสุขที่ได้ทำากิจกรรมชวยเหลือ

คนอื่นที่ด้อยกวา และรัก ดร.วัชรมงคล เหมือนพี่ชาย 

สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง ปรึกษาได้ทุกเรื่อง”
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1.	ทุนการศึกษาใหบุตรพนักงานเรียนถึงปริญญาตรีและให้					

				พนักงานเรียนถึงปริญญาโท	โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ	และเมื่อ																																																											

				พนักงานเสียชีวิต	ดูแลบุตรใหเรียนจบปริญญาตรีทุกคน		

				เดือนละ	2,000	บาท	เมื่อจบแลวรับเขาทำางาน

2.	เยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแกพอแมของพนักงานที่	

				ปวยจนกวาจะหาย

3.	ทุกวันพุธพนักงานจะสลับกันไปชวยงานสังคมสงเคราะห	 

				บานเด็กกำาพรา	บานพักคนชรา	และพนักงานยังสามารถเลือก

				กิจกรรมไดเองตามความพอใจ

4.	สงพนักงานไปฝกจิตฝกธรรมะ	3	วัน	มีชุดขาวใหยืมใส	มีเงิน				

				ใหทำาบุญคนละ	500	บาท	โดยใหคิดเปนวันทำางาน

5.	โครงการสมุดรายรับรายจายครัวเรือนของพนักงานทุกคน	

				รวมถึงประสานกับธนาคารชวยพนักงานปลดหนี้นอกระบบ

6.	เลี ้ยงอาหารกลางวันฟรีและปลูกขาวกินเองที่โรงงาน	โดย

				พนักงานสลับกันทำานาหลังเวลา	16.30	น.

7.	ปลูกผักและเพาะเห็ดแลวสงเสริมใหพนักงานมีอาชีพ	โดยแจก			

				เชื้อเห็ดคนละ	50	กอน	และแจกอุปกรณปลูกผักไฮโดรโปรนิกส

				ใหกลับไปทำาที่บาน

8.	ยามเศรษฐกิจมีปญหาแจกขาวสารอาหารแหงใหกับพนักงาน

				ปฏิบัติการที่เงินเดือนไมถึงหมื่น

9.	วนัเกดิของพนกังานไดรบัวนัหยดุในวนันัน้								มเีคกวนัเกดิใหคนละ 

			หนึ่งปอนด	และจับฉลากของขวัญ

10.	วันพอ	วันแม	ใหพนักงานเขียนเรียงความถึงพอแม	แลวมี

					รางวัลให	ใครจะสงของขวัญไปใหพอกับแมสง	EMS	ใหฟรี

      องค์กรแหงความสุขในแบบของบาธรูม ดีไซน์
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	 เรามีเปาหมายชัดเจนที่ตองการจะกาวขามจากการเปน 

องคกรธรรมาภิบาล	 และนวัตกรรมไปสูการเปน	 “องคกรแหงความรัก 

และความสขุ” ภายใน			8			ป						แมวานวตักรรมจะทำาใหองคกรเกดิ				Efficiency 

ขึ ้นมาได	 	 ธรรมาภิบาลทำาใหเกิดความสมดุลกับ	 Stakeholder	 

แตในขณะเดียวกันยังขาดอีกอยางคือ	ความสุข	เราตองการเปน	Top	5	 

บริษัทสุขภัณฑที่มีนวัตกรรมอันดับ	1	ใน	5	ของโลก	ในอีก	10		ปขางหนา 

โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล											เพื่อเพิ่มคุณคาตอ 

Stakeholder							และสดุทายจะนำาไปสูความยัง่ยนืของเราและคนรอบขาง 

หากคิดวิเคราะหดีๆ	 จะเห็นเลยวาหลักบริหารแบบพุทธ	หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง	 หลักธรรมาภิบาลมีบางอยางคลายกันและ 

บางอยางตางกัน	 แนวทางการบริหารแบบพุทธสวนใหญจะเนนใน 

เรื ่องของความสุข	 การแบงปน	 การพึ่งพาตนเอง	 แตยังขาดมิติ 

Efficiency	 ขาดประสิทธิภาพตางๆ	 ที่จะทำาใหธุรกิจเจริญเติบโตไดไว 

โดยเนนที่	2	มิติ	คือ	หลักสันโดษกับสังคหวัตถุ	4	

	 ขณะเดยีวกนัหลกัธรรมาภบิาลม	ี		3			มติ	ิคือ					ความโปรงใส	ในการ

ที่จะมีประสิทธิภาพในการที่จะทำาใหองคกรมีการขับเคลื่อน	แตยังขาด 

อีกมิติหนึ่งคือ	Sufficiency	การที่คุณเติบโตแลว	ก็เขาตลาดหลักทรัพย 

ไปอยางเดียวเลย	 จะเห็นไดวาหลักแบบพุทธขาด	 Efficiency 

หลักธรรมาภิบาลขาด	Sufficiency	แตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนนสมดุล	3	มิติ	คือ	Efficiency	Sufficiency	และ	Social	Responsibility 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนความมีความสมดุลระหวางองคกร 

แหงความรูและองคกรแหงคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นวัตกรรมบนความพอเพียง
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ยังสอนในสิ่งที่ปรัชญาอื่นไมสอนคือ	เปาหมาย	องคกรตองสมดุล 

ระหวางประโยชนและความสุข	 ซึ่งประโยชนคือสิ่งที่เปนมูลคา	 เชน 

ผลกำาไรตองมีการเติบโต	 ตองมีการขึ ้นเงินเดือนใหพนักงาน 

ขณะเดียวกันแคนี้เริ่มไมพอความสุขตองเขามาความสุขเกิดจาก 

ความพอใจและการแบงปน	พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสอนวา 

ตองใหประโยชนและความสุขอยางสมดุลคือ		ไมใชใหแกตัวคุณเอง			แต 

ตองแบงปนคนในสังคมดวย	แบงปนใหทิศทั้ง	6	ไดแก

	 ทิศเบื้องหนา		 คือ	พอแมเราแบงความสุขใหกับทานแคไหน

	 ทิศเบื้องหลัง		 คือ	บุตรภรรยาสามี	เราใหเวลาและความสุข	

	 	 	 					กับเขาหรือไม

	 ทิศเบื้องขวา			 คือ	ครูอาจารย	เราลืมเลือนทานหรือไม

	 ทิศเบื้องซาย		 คือ	มิตรสหาย	เราหางหายและลืมเลือน	

																																			พวกเขาหรือไม

	 ทิศเบื้องลาง			 คือ	ผูดอยโอกาสในสังคมประเทศไทย 

																																			มีอีกเยอะนักธุรกิจมีโอกาสใหความชวย 

	 	 	 					เหลือ

	 ทิศเบื้องบน				 คือ	ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย	ทำาหนาที่ 

		 	 															ของตนใหดีที่สุด	ทำาเพื่อประโยชน 

																																			ตอสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว	

57
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1.	เปาหมายเปน	Top	5	บริษัทสุขภัณฑที่มีนวัตกรรมอันดับ				

			1	ใน	5	ของโลก	ในอีก	10	ปขางหนาโดยใชหลักเศรษฐกิจ 

			พอเพียงและธรรมาภิบาล	เพื่อเพิ่มคุณคาตอ	Stakeholder			 

			และนำาไปสูความยั่งยืน

2.	พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสอนวา	ตองใหประโยชนและ 

				ความสุขอยางสมดุล	คือไมใหเฉพาะตัวเอง	แตตองแบงปน 

				คนในสังคมดวย	แบงปนใหทิศทั้ง	6	ไดแก	พอแม	บุตร							 

				ภรรยา	สามี		ครูอาจารย		มิตรสหาย		ผูดอยโอกาสใน

				สังคม	และชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย

นวัตกรรมบนความพอเพียง
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 ผูนำาสำาคัญที่สุด	ถาผูนำายังฟุงเฟอไมรูจักพอ	องคกรนั้นไปได 

ไมไกล	 ถาผูนำารูสึกวาพอไมมากหรือนอยเกินไป	 จะมองเห็นหนทาง 

ในการแบงปนใหคนอื ่น	 จากนั ้นเอาพวกทฤษฎีตะวันตกเขามา 

ประยุกตใช	 เพราะหลักทฤษฎีตะวันตกเหมือนเครื่องเรือไมมีหางเสือ 

แตหลักพุทธสอนใหมีหางเสือ	พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสอนวา 

เกงแลวตองชวยเหลือตนเองและผูอื่นอยางสมดุล	บางคนเจออุปสรรค 

ก็ทอ	อุปสรรคกับความสำาเร็จมาดวยกัน			เหมือนเหรียญสองดาน 

ใหคิดวาเปนธรรมดา									ทำาธุรกิจมักจะมีทั้งขึ้นและลงจงยิ้มใหกับมัน 

อยาไปทอตองไมทุกขกับมัน	เวลานักธุรกิจเจอปญหาทำาใหเรามี 

ความรูทำาใหเราแข็งแกรง	 พลิกวิกฤติเปนโอกาส	 มีสติใหดีและตอง 

ไมทุกขกับมัน	ประตูที่เชื่อมสูความรูกับปญญา	คือ	สติ	พระเจาอยูหัว 

สอนใหมองโลกในแงดีจนมองโลกจากความจริงดีที่สุดเพ่ือให 

หาทางแกไขไดอยางเหมาะสม

ปจจัยความสำาเร็จและอุปสรรค

ในการสรางองค์กรแหงความสุข
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1.	ปจจัยความสำาเร็จ	คือ	ผูนำา	ถาผูนำารูสึกวาพอ	ไมมากหรือ 

			นอยเกินไป	จะมองเห็นหนทางในการแบงปนใหคนอื่น

2.	เมื่อมีอุปสรรคใหคิดวาเปนธรรมดา	จงยิ้มใหกับมัน	 

			อยาไปทอ	ตองไมทุกขกับมัน	การเจอปญหาจะทำาใหมี

			ความรูและแข็งแกรง	พลิกวิกฤติเปนโอกาส	มีสติใหดี	และ		

			ตองไมทุกข	ประตูที่เชื่อมสูความรูกับปญญาคือ	สติ	หาทาง

			แกไขใหไดอยางเหมาะสม

ปจจัยความสำาเร็จและอุปสรรค

ในการสรางองค์กรแหงความสุข
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	 การใชชีวิตของผมเปล่ียนไปเม่ือกอนทำางาน	365	วันในตอนเร่ิม 

ธุรกิจ	 ตอนนี้ผมเหลือเวลา	 1	 ใน	 3	 ในการทำาธุรกิจที่เหลือโทรศัพท 

ติดตอตลอด	 ทำาใหไดมีโอกาสเขาไปชวยงานโครงการมูลนิธิตางๆ 

จำานวนมากเพื่ อนำ าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับ 

ความสมดุลเขาสูภาคธุรกิจ	 ไมใหคนเห็นแกวัตถุเปนตัวตั้งอยางเดียว	

อาทิ	 โครงการรางวัลครูเจาฟาของสมเด็จพระพี่นางฯ	มูลนิธิสืบ	นาคะเสถียร 

ใหทุนการศึกษาเด็กดอยโอกาสใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต	เด็กบนดอย

ที่ขาดคนวางระบบสาธารณสุข	 เปนตน	 เราเอาพนักงานไปชวยงาน 

ไปชวยบริหาร	ไปทำากิจกรรม	CSR	ไปวางระบบตางๆ	ให	บริษัทเรา 

ไมมีงบเยอะ	แตเอาความรู	เอาความรักที่บริษัทมีไปแทน

	 ผมพบว  าพนักงานเริ่มรู สึกมีความสุขง ายข้ึน เห็น

ไดจาก	 Turnover Rate ลดลงอยางมาก	 เราไมเอาเงินเปนตัวตั้ง	

พยายามทำาใหเขารูสึกวาที่นี่ไมใชบริษัทแตเปนครอบครัว	 เขาอยูที่นี่ 

มีความสุขที่อื่นใหมากกวาแตอาจไมเหมือนกัน	 การที่เขาดูแลงาน 

มากขึ้น	มีความสุขในการชวยองคกร	ชวงไหนงานเรง	บางคนทำางาน 

สอง	สาม	สี่ทุม	โดยไมเอาโอที	เราจะเห็นความมีน้ำาใจกลับมา	ผมมอง 

วาองคกร	อยูไดไมใชเพราะตัวผม	ผมอาจเปนแคเสี้ยว	1%	แตองคกร 

อยูไดเพราะพนักงาน และผูบริหารที่มีความรักองคกร	และพรอม

ที่จะขับเคลื่อนใหเปนองคกรตนแบบของประเทศซึ่งตรงนี้	คุณวิโรจน		

ชัยเสน	เจาหนาที่ฝ่ายตนทุน	และเพื่อนๆ	ไดเสริมวา	

ผลลัพธ์ขององค์กรแหงความสุข
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“ดร.วัชรมงคลใหความสำาคัญกับพนักงานเหมือนเปนพ่ีนองกัน 

เหมือนเปนพี่ใหญของพนักงานทุกคน	 และที่นี่ไมไดคิดวาเปนบริษัท	

แตเปนครอบครัว	 ดูแลกันเหมือนพี่นอง	 หากผิดพลาดก็ใหโอกาส 

ปรับปรุงตัวรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน”

	 ขณะเดียวกันลูกคามีการบอกตอกันมากขึ้น	เพราะเราดูแลเขา 

เหมือนคุณพ อคุณแม  เ ราไปตรวจเช็คไปดูแล เขามากกว  า 

ท่ีรับประกันไว	 เพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำาและซื้อตออีกที	 เรามีบริการ 

ออกแบบพิเศษใหกับองคกรหรือหนวยงานโครงการใหญระดับ	 Top	 5 

เราไมตองการใหเขาจายแพง	 แตใหไดสิ่งพิเศษขึ้น	 โดยเราบริการฟรี 

ทำาใหงานโครงการของเรามากขึ้น	เราไปทำางานรวม	กับ	Dealer	 

Supplier	ทำา	CSR	รวมกันก็รู สึกดีตอกัน	เราไปทำางานกับชุมชน 

ชุมชนที่นี่ลวนอยากสงลูกหลานมาทำางานดวย	 แตเราไมสามารถรับ

ไดทั้งหมด	 ขณะเดียวกันคนในสังคมคนดอยโอกาสที่เราไปชวยให		

Feedback			กลบัมา	เราไดรบัรางวลัมากมาย					แตทีภ่มูใิจทีส่ดุ	คอืในเดอืน

พฤศจิกายนนี้	(พ.ศ.2554)	เราจะไดรับพระราชทานถวยจากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยู หัวในเรื่องของการนอมนำาปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยุกตใชกับธุรกิจ	 และมีการเผยแพรขอมูลมากกวา	

100	 วัน	 เห็นไดจากตารางการบรรยายของผมเยอะมาก	 คาบรรยาย

ที่ไดนำามาตั้งกองทุนเอาเงินไปชวยเหลือคนอื่นตอไป	 และคนที่เราไป 

ชวยตองไปชวยคนอื่นตอ	เราตองชวยกันขยายแนวคิดนี้ออกเยอะๆ
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1.	เวลาในการทำาธุรกิจนอยลง	ทำาใหมีโอกาสเขาไปชวยงาน

			โครงการมูลนิธิตางๆ	จำานวนมาก	เพื่อนำาแนวทางปรัชญา

			เศรษฐกิจพอเพียง	ปรับความสมดุลเขาสูภาคธุรกิจ

2.	พนักงานรูสึกมีความสุขงายขึ้นเห็นไดจาก	Turnover	Rate	

			ลดลงอยางมาก	และการดูแลงานมากขึ้น	มีความสุขในการ		

			ชวยองคกร

3.	ลูกคามีการบอกตอกันมากขึ้น

4.	การทำา	CSR	รวมกับ	Dealer	Supplier	ทำาใหรูสึกดีตอกัน

			และเมื่อไปทำางานกับชุมชน		ชุมชนลวนอยากสงลูกหลาน

			มาทำางานดวย

5.	ไดรับรางวัลมากมาย

ผลลัพธ์ขององค์กรแหงความสุข



Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข” Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข”

65

	 หากธุรกิจไหนนอมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจะ

ทราบวาหัวขอสมดุล	 มิติที่สำาคัญที่สุดคือ	 การสรางภูมิตานทานธุรกิจ	

ถาประยุกตจริงๆ	จะเหลือ	3	อยางในการพัฒนาองคกร	คือ	รูเรา	รูเขา	

รูโลก

เตรียมพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

AEC  (Asian Economic Community)
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 1.	รูเรา	คือพอประมาณ	หากเปดพรมแดนเสรี										ถามองในแงดี 

เราจะมีตลาดเพิ่มขึ้น	100	เทา	แตถาเราปรับตัวไมดีจะมีคูแขงเพิ่มขึ้น 

100	 เทา	 ดังนั้นตองหาจุดยืนคือการสรางภูมิตานทาน	 ถานอมนำา 

แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวจะพบวาการสราง 

นวัตกรรมสำาคัญที ่สุด	 รองลงมาคือ	 การสรางแบรนด  	 และ 

ขณะเดียวกันการขยายตลาดสงออกไมใชแคในประเทศ	การสรางนวัตกรรม 

ทำาใหเราสามารถแขงกับประเทศที่เปนมหาอำานาจในเรื่องทุนได 

นวัตกรรมที่เอามาใชคือ

	 1)	Design	ในโลกธุรกิจ	Design	ทำาใหมูลคาเพิ่มและมีจุดยืน 

	 			ในตลาดโลก	

	 2)	Function	เนนการทำางานการใชงานที่แตกตาง	

	 3)	Technology	นำาเทคโนโลยีมาทำาใหใชไดงายที่สุด	

	 4)	Material	พฒันาหรอืบรูณาการวสัด	ุหาวสัดใุหมๆ ทดแทน		

	 			หาที่ถูกกวาเปนมิตรกับโลก	

	 5)	Social	Innovation	นวัตกรรมเพื่อสังคม	ตอบสนองความ	

	 			ตองการของสังคม

	 6)	Environment	ธุรกิจที่ดีทำาอยางไรจึงจะลดปญหา

	 			สิ่งแวดลอม	หาวัสดุอุปกรณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม	

	 			สินคาและบริการทำาใหประหยัดน้ำาที่สุด	ประหยัดไฟที่สุด	 

	 			การใชสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปน	Green	Product
 

 ทั้ง	6	มิตินี้	ถาเรานำามาใชกอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

จะเขาใจวาจะเดินทางไหนบาง	
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 2.รูเขา	ในที่ที่นี้หมายถึง	Stakeholder	พนักงานเราควรปฏิบัติ 

กับเขาอยางไร	ใหเขารวมที่จะคิด	Design	ใหมๆ	ใหได	 เราไดรับ	50	

รางวัลจาก	 International	 Award	 ในเวลา	 14	 ป	 ที่นำาหลักธรรมะมา

พัฒนา	 ทำาใหเรามีจุดยืนในตลาดโลก	 และกำาลังพัฒนาหองน้ำาสำาหรับ 

คนสูงอายุ	 คนพิการทุพพลภาพ	 เด็ก	 และผูปวย	 เปนตลาดไมใหญ 

แตเราอาจเปนเจาใหญในตลาดเล็ก	 และรวมถึงการคอยๆ	 ทำาให 

แบรนดไทยคอยๆ	กระจายไปสูตางประเทศ	ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปน 

การเตรียมรับ	แตที่สำาคัญที่สุดคือ	การดูแลคนรอบขางใหเหมือน 

คนในครอบครัว ทำาอยางไรใหธุรกิจเดินไปได	 ทำาอยางไรใหธุรกิจนี้ 

เปนของทุกคน	ตองแปลงธุรกิจเปนสหกรณ	คนที่ทำาดวยกันตองไดรับ 

ผลประโยชนอยางยุติธรรมโปรงใส	และเรามองไปถึงครอบครัวเขาดวย 

ทำาอยางไรพวกเขาจะพึ่งพาตนเองได	 มีการศึกษา	 และมีชีวิตที่ดีขึ้น 

ถาเรามองอยางนี้พนักงานไมไปไหน	 เขาพรอมจะทุมเททั้งชีวิต 

ใหกับเรา	 อันนี้เปนสิ่งที่ทำาใหขับเคลื่อน	 และยังทำาใหสามารถแขงขัน

กับคูแขงไดในโลกแหงโลกาภิวัฒนไดไมยาก

67
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 3.	รู้โลก	ผมคิดว่าเราไม่ควรต่ืนตกใจ	โลกใบน้ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วเป็นธรรมดา
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	 นอมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช	คือ	
รูเรา	รูเขา	รูโลก
	 1.	รูเรา	คือพอประมาณ	ตองหาจุดยืนคือการสราง
ภูมิตานทาน	ดวยการสรางนวัตกรรมสำาคัญที่สุด	รองลงมา
คือการสรางแบรนด	และขณะเดียวกันการขยายตลาดสงออก	
นวัตกรรมที่นำามาใชคือ
	 1)	Design	สราง	Design	ที่โดดเดน
	 2)	Function	เนนการทำางานการใชงานที่แตกตาง	
	 3)	Technology	นำาเทคโนโลยีมาทำาใหใชไดงายที่สุด	
	 4)	Material	พัฒนาหรือบูรณาการวัสดุ	หาวัสดุใหมๆ		
	 			ทดแทน	หาที่ถูกกวา	เปนมิตรกับโลกมากกวา	
	 5)	Social	Innovation	สรางนวัตกรรมที่ตอบสนอง		
	 			ความตองการของสังคม
	 6)	Environment	หาวัสดุอุปกรณที่เปนมิตรกับ
	 			สิ่งแวดลอม	สินคาและบริการทำาใหประหยัดน้ำา	 
	 			และประหยัดไฟที่สุด	การใชสินคาที่เปนมิตรกับ
	 			สิ่งแวดลอม	
	 2.	รูเขา	การดูแล	Stakeholder	หรือ	พนักงานใหเหมือน
คนในครอบครัว	ตองไดรับผลประโยชนอยางยุติธรรม	โปรงใส
และมองไปถึงครอบครัวเขาดวย	ทำาอยางไรพวกเขาจะพึ่งพา
ตนเองได	มีการศึกษา	และมีชีวิตที่ดีขึ้น
	 3.	รูโลก	ไมควรตื่นตกใจ	โลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลง	
อยางรวดเร็วเปนธรรมดา
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	 ทำาวันนี้ใหดีที่สุด	วางเปาหมายไวแตไมหวัง	เราวางวาจะเปน 

	SMEs	ตนแบบใหผูอื่น	ถึงไมอยูในตลาดหลักทรัพย	ไมไดรวย	แตเปน 

องคกรที่มีประโยชนและความสุข	 สามารถแบงปนใหผูอื่นได	 พึ่งพา 

ตนเองมากขึ้น	สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย	สรางสินคาและบริการ 

ดีๆ	ที่ยังไมมีใครนำาเสนอใหลูกคาหลายๆ	กลุมไดใชอยางคุมคา	 และ 

องคกรตองทำาประโยชนใหกับทิศทั้ง	 6	 มากขึ้น	 เชน	 ผูดอยโอกาส 

ประเทศชาติ	 ศึกษาหลักศาสนาทุกศาสนา	 และทดแทนบุญคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมากขึ้น	เราพรอมที่จะทุมเทสุดชีวิตเพื่อ

จะดึงคนมารวมเดินตามรอยเทาพอใหมากขึ้น	 ดร.วัชรมงคลกลาวทิ้ง

ทายไวอยางมุงมั่น

อนาคตของบาธรูม ดีไซน์ ในอีก 10 ปขางหนา
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1.	SMEs	ตนแบบใหผูอื่น	เปนองคกรที่มีประโยชนและความสุข		

			สามารถแบงปนใหผูอื่นได	พึ่งพาตนเองมากขึ้น	สรางชื่อเสียง			

			ใหกับประเทศไทย	สรางสินคาและบริการดีๆ	เสนอใหลูกคา

2.	ทำาประโยชนใหกับทิศทั้ง	6	มากขึ้น

อนาคตของบาธรูม ดีไซน์ ในอีก 10 ปขางหนา
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73  ปจจัยพื้นฐาน

วิธีการบริหารจัดการ

 บริษัทมีผู นำาที่ใฝในธรรมะ	ยึดหลักของการใชความรักใน 

การบริหารคน	 ทำาธุรกิจโดยมุงใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น 

โดยไมยึดกำาไรสูงสุดเปนที่ตั้ง	 หากแตหวังใหดำารงสถานะเปนองคกร 

ที่มีประโยชนและความสุขเปนสำาคัญ

 แนวคิดที่บริษัทนำามาใชในการดำาเนินงานคือ	มีความสุขทุก

ขั้นตอนของการทำาธุรกิจ	โดยใชความรักในการขับเคลื่อน	พรอมทั้งนำา

หลักของพระพุทธศาสนา									มาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจเรียกวา 

หลักการบริหารแบบพุทธ	 โดยนำามาผสมผสานกับการบริหารจัดการ 

สมัยใหม	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และธรรมาภิบาล	ไดเปน

หลักการบริหารในรูปแบบของบาธรูมดีไซน	ซึ่งประกอบดวย

1)	ผลิตใหมาก	คือ	ทำาดวยความรัก		ความสนุกสนาน		เลือก	 

				ทำาในสิ่งที่ตัวเองรัก			และมีความสุขเหมือนทำางานอดิเรก

2)	ใชแตพอดี	คือ	มีความพอใจในสิ่งที่ตนได	พอใจในสิ่งที่ตนมี	 

    รูจักความพอเพียง

3)				เหลือชวยผูอ่ืน 				คือ				ชวยเหลือผูอ่ืนใหเกิดความย่ังยืนท้ังผูให 

																						และผูรบั			โดยทำาใหผูรบัสามารถพัฒนาศกัยภาพในการพ่ึงพา 

			ตนเองและชวยเหลือผูอื่นตอไปได
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1.	ผลิตใหมาก อิทธิบาท	4 KPI,	Balance	Scorecard Efficiency

2.	ใชแตพอดี สันโดษ Risk	Management
Sufficiency

Financial	Analysis 

3.	เหลือเอาไว สังคหวัตถุ	4 CSR
Social	

ชวยเหลือผูอื่น Responsibility

หลักการ หลักธรรม Modern	Management	 ผลลัพธตอองคกร

คว
าม

สุข
74หลักการบริหารบาธรูมดีไซน์
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75 ปจจัยความสำาเร็จในการสรางองค์กรแหงความสุข

 ดวยรูปแบบการดำาเนินธุรกิจที่ ใช หลักการบริหารตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับหลักธรรมแบบพุทธ 

และการจดัการทีท่นัสมัย									รวมไปถงึการปกครองพนกังานดวยความรกั	

และใชความรักเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรและธุรกิจ	โดยใส 

ความสุขเขาไปในทุกขั้นตอน	 ทำาใหบริษัทประสบความสำาเร็จในการ 

สรางองคกรแหงความสุขไดไมยากนกั													โดยแนวทางของ	บาธรมูดไีซน 

การจะเปนองคกรแหงความสุขนั้น	 ปจจัยที่สำาคัญที่สุด	 คือ	ผูนำาตอง 

มีธรรมะในหัวใจ	และตองมีหัวใจที่รูจักพอจึงจะมองเห็นหนทางที่จะ 

แบงปนใหผูอื่นได	 และผูนำาตองเปนแบบอยางที่ดีคือ	 ทำาใหเห็นเปน 

ตัวอยาง	 	 ขณะเดียวกันก็มีวิธีการถายทอดความคิดไปยังพนักงาน 

โดยการพูดใหฟง	จัดอบรม	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน		ความคิดซึ่งกันและ

กนั	กจิกรรมสงเสริมการไดรับและการแบงปนกนั	และกจิกรรมตางๆ	จะ

ออกมาเปน						KPIs				เพือ่การวดัประเมนิผล						โดยมุงหมายใหคนในองคกร 

มีความสุข	และเรียนรูที่จะแบงปนความสุขนั้นใหผูอื่นดวย	
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76เปาหมายขององค์กร

 บริษัทไมไดตั้งเปาหมายเอาไวที่การมีกำาไรสูงสุด	 หากแต	

ตองการจะเปนองคกรตนแบบใหผูอื่น	คือเปนองคกรที่มีประโยชน	และ 

ความสุข	 สามารถแบงปนใหผูอื่นได	พึ่งพาตนเองได	 สรางชื่อเสียง 

ใหกับประเทศชาติ	สรางสินคาและบริการที่ดีใหลูกคา	และองคกรตอง 

ทำาประโยชนใหกับทิศท้ัง					6		ใหมาก								รวมถึงทดแทนบุญคุณของพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวใหมากขึ้น		โดยตั้งเปาหมายจะเปนองคกรแหง 

ความรักและความสุขภายในป	2020        

ผลลัพธ์ขององค์กรแหงความสุข

 บริษัทเรียนรูการที่จะทำาใหธุรกิจประสบความสำาเร็จ						ดวยการ 

สรางสมดุลระหวาง	 	 3Ps+L	 โดยใชความรักเปนแรงผลักดันในการ 

ขับเคลื่อนดังรายละเอียด

1)	People	จากจุดเริ่มตนที่ผูนำามองวาพนักงานทุกคนเปนเหมือน

				คนในครอบครัว			แนวทางในการดูแลพนักงาน			จึงใชหลักวา		

				ถาใหความรักไปจะไดความรักกลับมา			ถาใหความสุขก็จะได

ความสุขกลับมา	หากอยากเขาไปนั่งในใจใครตองเอาความรัก

ไปแลกมาและที่สำาคัญตองแสดงใหเห็นวา		บริษัทเห็นคุณคา

ของทุกคน	ดังนั้นบริษัทจึงดูแลพนักงานเสมือนเปนครอบครัว

				เดียวกัน	ทำาใหรูสึกวาธุรกิจนี้เปนของทุกคนเหมือนสหกรณ		

เมื่อทุกคนชวยกันก็จะไดรับผลประโยชนอยางยุติธรรม
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โปรงใส	การบริหารไมเอาเงินเปนตัวตั้ง	 แตจะทำาใหรูสึกวาเงิน

มีคุณคานอยลง	 และทำาใหทุกคนรูสึกวาบริษัทเปนครอบครัว	

อยูแลวมีความสุข	 รวมถึงการดูแลครอบครัวของพนักงานเพื่อ

ใหสามารถพึ่งพาตนเองได	มีการศึกษาและมีชีวิตที่ดีขึ้น	 	และ 

สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ	 สงเสริมธรรมะในจิตใจของพนักงานดวย 

การเปดโอกาสใหไปปฏิบัติธรรม	 และนำาธรรมะกลับมาปรับใช 

กับชีวิตและการทำางาน	 รวมถึงการสงเสริมคนดีใหมีโอกาส	 

กาวหนาในการทำางาน	ผลลัพธที ่ได	คือ	พนักงานมีความสุข 

งายขึ้น	 เอาใจใสงานมากขึ้น	 รักองคกร	 และมีความสุขในการ

ชวยองคกรขับเคลื่อนไปสูความสำาเร็จตอไป

Planet	 องคกรมีเปาหมายที่จะเปนองคกรที่มีประโยชนและ

มีความสุขจึงใหความสำาคัญกับการชวยเหลือสังคมเปน 

อยางมาก	 โดยเริ่มตนที่ภายในองคกรผลิตสินคาที่มีนวัตกรรม

เพือ่สังคม	(Social								Innovation)	และสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เชน	 การออกแบบผลิตภัณฑที่ใหความสำาคัญกับการใชทรัพยากรนำ้า 

อยางรู คุณคา	กระทั่งการมีสวนรวมบรรเทาปญหาโลกรอน 

รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมในองคกรที่เนนการใสใจ 

ธรรมชาติ	เชน	การทำานา	การปลูกผักปลอดสารพิษ	การทำาสวน 

จากนั้นจึงกระจายความชวยเหลือออกไปสู ชุมชนสูสังคม 

ในวงกวาง	 ดวยกิจกรรมมากมายจากการเปดโอกาสให 

พนักงานใช  เวลางานสลับกันไปทำาประโยชน ให สังคม	

โดย เฉพาะก ลุ  มคนด  อย โอกาสในสั งคมซึ่ ง เน  นการ 

2)
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3)

4)
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สอนใหชวยเหลือตนเองได	 แลวไปชวยเหลือคนอื่นตอโดยไม 

เนนใหเกิดประโยชนเฉพาะกับตนเองแตตองรู จักแบงปน 

คนในสังคม	ดวยโดยเพราะทิศทั้ง	6

Profit	 เนนการเติบโตตามธรรมชาติแบบไมยึดที่กำาไรที่เปน

ตัวเงินเพียงอยางเดียว	 เปาหมายขององคกรที่ตองการคือ 

	สมดุลระหวางประโยชนกบัความสขุ	ซึง่ประโยชน						คอื				Optimize 

	Profit			มีการเติบโตขององคกร		สามารถพึ่งพาตนเองได	 

ขณะเดียวกันก็ตองมีความสุขดวยแลวก็แบงปนความสุขนั้น 

ตอไปถึงผูรวมงาน	คูคา	ลูกคา	และคนในสังคม

Love	การขับเคลื่อนองคกรใหเกิดความสมดุลระหวาง	People 

Planet	 Profit	 ตองใชความรักเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

โดยยึดหลักความรักผูอ่ืน							มองเห็นทุกคนเหมือนคนในครอบครัว 

จึงไมสามารถเอาเปรียบใครได	 สามารถใหอภัยได	 และ 

ปรารถนาใหทุกคนมีความสุข
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ภาพรวมอุตสาหกรรม  

	 การบริโภคน้ำ าผึ้ งในตลาดโลกมีแนวโน มเ พ่ิมขึ้น

อยางตอเนื่อง	 โดยประเทศจีนเปนผูผลิตและสงออกน้ำาผึ้งมาก

เปนอันดับหนึ่งของโลก	 แมวาประเทศไทยจะผลิตและสงออก

น้ำาผึ้งไดนอย	แตสามารถเลี้ยงผึ้งและผลิตผลิตภัณฑผึ้งไดอยาง 

มีคุณภาพ	โดยแหลงเลี้ยงและผลิตน้ำาผึ้งไดมากที่สุดคือ	ภาคเหนือ 

ผลผลิตที่ไดจะใชบริโภคในประเทศรอยละ	70						และสงออกรอยละ		30	 

โดยในป	 พ.ศ.	 2554	 ประเทศไทยสงออกน้ำาผึ้งและผลิตภัณฑอื่น 

12,645	ตัน			มูลคาสงออก	1,226,596	ลานบาท			ตลาดสงออกหลัก	คือ 

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา	ดานแนวโนมผลิตภัณฑผึ้งของ 

ประเทศไทยสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได	 เพราะมีศักยภาพ 

ในการเลี้ยงผึ้งและผลิตผลิตภัณฑผึ้ง	 เมื่อเปดประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน	(AEC)	ในป	พ.ศ.	2558	ประเทศไทยจะผลประโยชนจาก 

การเคลื่อนยายการลงทุนไดอยางเสรี		สามารถสรางพันธมิตร 

ทางการคากับประเทศพมาและประเทศเวียดนาม	ซึ่งเปนแหลง 

ผลิตน้ำาผึ้งจำานวนมากและมีตลาดสงออกใหมที่นาสนใจคือ 

ประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรเลีย
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“Bee Product Be(e) Happy”

บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำ�กัด
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บริษัท บีโปรดักส อินดัสตรี้ จำากัด

 บริษัท	บีโปรดักส	อินดัสตรี้	จำากัด	ผูผลิตและจำาหนายผลิตภัณฑ 

จากผึ้งและสมุนไพรไทย	 กอตั้งเมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2530 

โดยมีสำานักงานใหญอยูที่จังหวัดเชียงใหม	 และโรงงานผลิตที่จังหวัด 

ลำาพูนมีพนักงานรวมกวา			30		คน				โดยเภสักรวีระพันธุ	และคุณศิริพร 

ตนัตพิงษ								ตัง้ใจสรางโรงงานเพือ่นำาสิง่ทีม่อียูในขบวนการธรรมชาต	ิ		คอื 

ผึ้งมาปรุงแตงเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ	 เพื่อใหคนไทย

มีสุขภาพดี	และพึ่งพาตนเองได	บนหลักปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ 

 “คุณธรรม จริยธรรม นำ�ธุรกิจ”  ควบคูกับการพัฒนาผลิตภัณฑและ

องคกรอยูตลอดเวลา	 ดวยลักษณะความเปนผูนำาซึ่งปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดี	 จึงสามารถถายทอดปรัชญาดังกลาว	 ทำาใหพนักงาน

ไดเรียนรู	 และปฏิบัติตามแนวทางที่ผูบริหารวางไว	 การยึดตัวอยาง

ตามระบบสังคมผึ้งเปนแนวทางการบริหารการทำางานของคนใน

องคกร	ประกอบกับการพัฒนาธุรกิจตามครรลองธรรมชาติ	จึงสามารถ 

สรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาและคุณประโยชนตอผลิตภัณฑ	 คนในองคกร	

ชุมชนและสิ่งแวดลอม	 จนนำาไปสูความสำาเร็จของธุรกิจที่สามารถ

เติบโตไปพรอมกับคุณภาพของคนบนวิถีการดำารงชีวิต	 สภาพสังคม 

และสิ่งแวดลอมอยางมีความสุขและยั่งยืน	 จึงเปนที่มาของการถายทอด 

เรื่องราวความสำาเร็จขององคกรผึ้งโดยคุณวีระพันธุ	ตันติพงษ	
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จากระบบรังผึ้ง สูรากฐานที่มั่นคงในบีโปรดักส

	 เนื่องจากผมชอบคนควาวิจัยในธรรมชาติหลายๆ	กลุมจนได

คนพบวาผลิตภัณฑจากผึ้งมีสรรพคุณมากมาย	 จึงลงมือเลี้ยงผึ้งดวย 

ตัวเอง	และเห็นความอัศจรรยของการจัดระบบภายในรังผึ้งประสบการณ 

ที่ผมไดเรียนรูจากการเลี้ยงผึ้ง	 ทำาใหทราบถึงธรรมชาติของสังคมผึ้ง 

ซึ่งส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู รวมกันกับผ้ึงต�งวรรณะไดภ�ยใน 

รังเดียวกัน โดยรังผึ้งเปรียบเสมือนบานหลังหนึ่งที่มีสมาชิกครอบครัว 

อยูรวมกันเปนจำานวนมาก	ครอบครัวของผึ้งประกอบดวย	3	วรรณะ	คือ 

ผึ้งนางพญาหนึ่งตัว	 ผึ้งตัวผูหลายรอยตัว	 และผึ้งงานอีกเปนหมื่นตัว 

ซึ่งผึ้งงานตองรับภาระทำางานหลายอยาง	แตทุกตัวทำางานเทากัน

โดยไมมกีารเอาเปรยีบ	แกงแยงกนั	หรอืหลบงาน										ทกุตวัรบัผดิชอบงาน 

ของตนเองโดยไมมใีครบงัคบั								และชวยเหลอืการทำางานกนัเปนอยางด ี

ถึงแมผึ้งงานทำางานทุกอยางภายในรัง	แตสิ่งที่ไดรับ	คือ	กลิ่นตัวจาก

ผึ้งนางพญา	การไดอยูและถูกยอมรับในสังคมผึ้ง	หากเปรียบสังคมผึ้ง 

เหมือนองคกรธุรกิจแลว	ผูที่แสดงคว�มส�ม�รถและมีคว�มรับผิดชอบ 

ตอหน�ที่ก็จะไดรับก�รยอมรับจ�กคนรอบข�งและเขาก็จะอยู 

และทำางานในองคกรนั้นอยางมีความสุข	
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	 ดวยคุณสมบัติเดนของการจัดระบบแบบธรรมชาติภายใน 

รังผึ้งดังกลาว							จึงนำามาใชเปนแนวท�งในก�รจัดก�รองคกรซึ่งมี 

คุณลักษณะโครงสร�งภ�ยในองคกรถูกแบงแยกกันอย�ง

ชัดเจน     ถึงแมวาบริษัท	บีโปรดักส	มีผูบริหาร				2					คน						แตเราตางก็มี 

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานแบงแยกกัน 

อยางชัดเจนโดยตัวผม	(คุณวีระพันธุ)	รับผิดชอบงานการผลิตและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ	สวนคุณศิริพรรับผิดชอบงานดานการตลาด	การเงิน 

และการบริหารจัดการบุคคล				สำาหรับการแบงงานและกำาหนดลักษณะ 

ของงานใหกับพนักงานปฏิบัติในองคกรนั้น					เราไดจัดทำาระบบงาน 

ออกเปน	3	กลุม	ไดแก

	 1)		กลุมท่ีกำาหนดรายละเอียด		และลักษณะของงานในใบกำาหนด

หนาที่งาน	 (Job	 Description)	 พนักงานในกลุมนี้จะรู หนาที่และ 

ความรับผิดชอบของตนเองอยางชัดเจน	 ผูที่สามารถทำางานครบตาม

ขอกำาหนดจะไดรับคาตอบแทนเปนจำานวนเงินตามการประเมินคา

ของงาน	

	 2)	กลุมงานประชาสัมพันธ			พนักงานในกลุมน้ีนอกจากจะทำางาน

ตามหนาที่ของตนที่ถูกกำาหนดไวแลว	 ยังมีหนาที่ประสานงานและให 

ความรวมมือกับทุกแผนกทุกระดับชั้นในที่ทำางาน	ผูทำาหนาที่ในกลุมนี้ 

จะมีโอกาสสรางความสัมพันธกับผูอื่น	 สรางมิตรภาพระหวางกันใน

ที่ทำางานและสรางการทำางานเปนทีม	 ผลตอบแทนที่ไมใชตัวเงินแตจะ 

เปนคนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี	 สามารถทำางานรวมกับคนหมูมาก	 และ

เปนที่ยอมรับจากผูอื่น	 ผลงานดานมนุษยสัมพันธและการยอมรับจาก

ผูอื่น	 จะประเมินโดยหัวหนางาน	 เพื่อนรวมงานและลูกนอง	 เปนการ
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ประเมินแบบ	 360	 องศา	 ซึ่งจะชวยใหผูถูกประเมินรูขอบกพรองของ

ตนเองจากมุมมองของคนรอบขาง	เพื่อปรับปรุงตัวใหสามารถทำางาน

รวมกับผูอื่นได	

	 3)	 กลุมงานอาสา	 เปนลักษณะของการทำากิจกรรมสงเสริม

องคกร	 ซึ่งนอกเหนือจากงานประจำาหรืองานที่กำาหนดไว	 และจะทำา

นอกเวลางาน	สวนใหญเปนกิจกรรมชวยเหลือ	สนับสนุน	หรือพัฒนา

สังคม	 ซึ่งพนักงานที่ทำาในกลุมนี้ไมไดเงินเปนคาตอบแทนเพิ่มหรือ 

คาลวงเวลา	 แตจะมีโอกาสไดเรียนรูการทำางานรวมกับผูอื่นในสังคม 

ภายนอกที่ใหญกวาภายในองคกรและไดทาทายความกลาความสามารถ 

ของตวัเอง												ซึง่การจดัตัง้กลุมงานอาสานี	้เรามจีดุประสงคเพ่ือตองการ 

คัดสรรพนักงานที่มีความตั้ ง ใจและเต็มใจทำางานอาสาด วย 

ความสมัครใจของตัวเอง	 พนักงานในกลุมนี้จะไดรับโอกาสในการพัฒนา 

ความสามารถและสายงาน	 โดยเราจะใหการศึกษา	 การอบรม	 การ

ฝกฝนจากการทดลอง	และปฏิบัติจริงทั้งจากภายในและภายนอก	

	 ผลลัพธโดยตรงจากการจัดตั้งกลุมงานนี้	คือ	ไดพนักงานที่เปน 

คนเกงและดีอยูในองคกร	ผลพลอยไดที่ตามมา	คือ	องคกรไมตองจาง 

มืออาชพีจากภายนอกเขามาทำางาน						เพราะเราสามารถพฒันาบุคลากร 

ภายในใหมีคุณภาพ	 	 	 จนสามารถกาวข้ึนเปนผูนำาระดับหัวหนางานได 

เรามองวาลักษณะองคกรของบีโปรดักสที่เปรียบเสมือนสังคมผึ้งนั้น 

ไดกลายเปนรากฐานสำาคัญของการปฏิบัติงาน	หรือกิจกรรมตาง	ๆ 	ภายใน 

องคกร ซึ่งทำาใหระบบการบริหารงานของบีโปรดักสมีประสิทธิภาพ	 สามารถ 

ยกระดับคุณภาพบุคลากรและองคกรไปสูการเจริญเติบโตอยางมั่นคง
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การวางระบบภายในบีโปรดักส

1.	แบงแยกโครงสรางการบริหารงานภายใน	บทบาท	และ					

				หนาที่การทำางานอยางรอบคอบและชัดเจน	

2.	สรางการประสานงานและการทำางานรวมกันเปนทีมให

				เปนไปดวยความสามัคคีในองคกร	

3.	สรางโอกาสและการพัฒนาบุคลากรเพื่อดึงศักยภาพและ		

				ความสามารถของบุคคลมาใชงานใหเกิดประโยชน		แก		

				องคกร	ทำาใหบุคลากร	และองคกรเจริญเติบโตไปดวยกัน	
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86เรียนรูจากผูนำา 

	 เราเชื่อวาการประกอบกิจการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 

อาหารเสริมจากธรรมชาติเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของคนและ 

สิง่แวดลอม						ดังนั้นก�รทำ�ธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม      ทำ�ต�มม�ตรฐ�น 

ของทั้งในและตางประเทศก็จะทำาใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข	 และ 

สามารถอยูรวมกันกับธรรมชาติได	 ตลอดจนสงผลใหธุรกิจอยูและ 

เติบโตไดอยางมั่นคง	 ซึ่งเราดำาเนินธุรกิจตามปรัชญาที่กำาหนดคือ	

“คุณธรรม	 จริยธรรม	 นำาธุรกิจ”	 และนโยบายคุณภาพขององคกรคือ	

“ผลติและพฒันาผลติภณัฑอาหารเสรมิเพือ่สขุภาพทีส่ะอาด						ปลอดภยั 

และมีคุณภาพเปนมาตรฐานสากล”	 เพื่อใหพนักงานทุกคนยึดมั่น 

ปฏิบัติในองคกร

 ผมมองวาการจะนำาปรัชญาดังกลาวใหพนักงานทุกคนปฏิบัติ

ตามไดนัน้								เปนหน�ทีข่องผูบรหิ�รทีจ่ะตองถายทอดใหพนกังานเกดิ 

ความเขาใจจนสามารถนำาไปปฏิบัติรวมกันได	 ผมจึงลงมือทำาจริงเพื่อ 

แสดงใหพนักงานมองเห็นมุมมองและแนวคิด	 หลักการทำางานที่ดี 

ตลอดจนพฤตกิรรมทีด่	ี							การทำาเปนตวัอยางใหพนกังานเห็นหรือสมัผสั 

ไดโดยตรง									ชวยทำาใหพวกเขาสามารถรบัรูไดจากความรูสกึของตวัเอง 

จนเกิดการเรียนรูแลวจึงนำาไปปฏิบัติตาม	 นอกจากจะปฏิบัติตัว

เปนตนแบบที่ดีใหพนักงานไดเห็นแลว	 ยังใชวิธีบอกกลาวหรือ

ชี้นำาโดยตรงจากผูบริหารสูหัวหนางานแตละฝายใหมีความเขาใจ 

ตรงกันกอน	 จากนั้นหัวหนางานก็จะนำานโยบายไปกระจายตอยัง 

ทีมงานของตนใหไดรับทราบและเขาใจเปาหมายรวมกัน	 เพื่อให 

สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันไดทั้งองคกร
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	 การปฏิบัติตัวเปนตนแบบที่ดีใหพนักงานไดเห็นนี้นำามาใชใน

ก�รถ�ยทอดวัฒนธรรมองคกรที่สำาคัญอีกดวย	 คือ	ก�รใหโอก�ส

คนไดรับก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถอย�งตอเนื่อง	 ซึ่งเริ่มตนจาก 

การใหโอกาสพนักงานที่มีแววความสามารถอยูในตัวและมีความตั้งใจ

อยากที่จะพัฒนาตนเอง	 โดยเขาจะไดรับการสอนงานโดยตรงจากผูบริหาร 

ใหเขาติดตามอยางใกลชิด	 เวลาที่เราทำางานตลอดจนใหการฝกอบรม 

จากผูเชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองคกร	 วิธีนี้ถึงแมจะตอง 

ใชเวลานานในการพัฒนาความสามารถและปลูกฝงใหพนักงานมี 

แนวคิดตามแบบของเรา	แตเมื่อเขาพัฒนาตนเองจนสามารถกาวหนา 

ไปในตำาแหนงระดับหัวหนางานไดแลว				เขาก็จะถายทอดแนวคดิและ 

ใหโอกาสแกลูกนองเหมือนอยางที่เขาเคยไดรับมาจากเรา	

 วัฒนธรรมองคกรของบีโปรดักสที่สำาคัญ	คือ	ความรัก	ความสามัคคี 

และการยอมรับกันและกันภายในองคกรจะชวยสรางการทำางานรวมกัน 

เปนทีมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข	การปลูกฝง	ความเชื่อดังกลาว 

ไดใชวิธีการสื่อสารโดยตรง	 เพื่อสรางความเขาใจรวมกันใหกับพนักงาน 

ซึ่งเราจะบอกทุกครั้งในวันปฐมนิเทศพนักงานใหมใหทราบวาคนที่เขามา 

ทำางานใหมตองเคารพคนเกา							คนทีเ่ปนรุนนองควรใหความเคารพรุนพ่ี 

และทุกคนตองใหการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน	 	 นอกจากนี้ 

เรายังออกแบบชุดทำางานที่แสดงสัญลักษณบนเสื้อยืดวา	“I				Bee	Product” 

ทำาแจกฟรีใหกับพนักงานทุกคนไดใสมาทำางาน	 ชวยสรางใหพนักงาน

รูสกึเปนสวนหน่ึงขององคกร	และความรูสึกท่ีเปนทีมงานเดียวกัน										ตลอดจน 

การจัดกิจกรรมตางๆ	 ใหพนักงานมีโอกาสรูจักพบปะพูดคุยกันได	
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รวมทำากิจกรรมดวยกัน	ชวยสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในองคกร	และ 
ชวยทำาใหการประสานงานระหวางแผนกหรือฝายเปนไปดวยดี	 จากแนวทาง 
การถายทอดทั้งเรื่องหลักการทำางานตามปรัชญา	 วัฒนธรรมองคกร	
ตลอดจนแนวคิดตามแบบของเรา	กลายเปนสิ่งที่ไดถูกสอนและปฏิบัติ

สืบทอดตอเนื่องกันมาในองคกรจากรุนสูรุน

 แนวคิดและวิธีการบริหารงาน				บริหารคน			ของผูบริหารบีโปรดักส 
ทำาใหคณุจนัทรฉาย									จนัทรใตรงัส	ี						จากกอนหนานีท้ีเ่คยเปนคนงานกอสราง 
เมื ่อไดรับโอกาสเขามาทำางานที่บีโปรดักส	 ไดรับการเรียนรูและ 
ประสบการณตางๆ	 ทั้งหลักการทำางานและการใชชีวิตจนปจจุบัน 
คุณจันทรฉายมีตำาแหนงเปนผูจัดการบริหารโรงงานเลาถึงประสบการณ 
ท่ีผานมาใหฟงวา						“พ่ีเร่ิมตนทำางานท่ี	บีโปรดักส		ต้ังแตป	พ.ศ.	2435	เขามา 
ในตำาแหนงพนักงานทั่วไป	 จนปจจุบันไดรับตำาแหนงผูจัดการบริหาร
โรงงาน	 มีความประทับใจตั้งแตเขามาทำางานครั้งแรกที่รู สึกถึง 
บรรยากาศการทำางานแบบเปนกันเองเหมือนครอบครัว	 โดยผูบริหาร
ทั้งสองสอนเราทุกอยางอยางใกลชิด	ทั้งการแตงกาย	การวางตัว	การ
ทำางาน	และใหโอกาสไดเรยีนรูพฒันาและแสดงความสามารถ							หลงัจาก 
นั้นทำาใหพี่เติบโตเจริญกาวหนาในอาชีพ	 การไดเขามางานที่นี้ทำาให 
เปนคนมีความรับผิดชอบ	 ความมีระเบียบ	 รักการเรียนรู	 และการ
วางแผนชีวิตในอนาคต	การเปนตนแบบที่ดีของผูบริหารทั้งสอง	ทำาให 
พวกเราเห็นและทำาตาม	 ขอบคุณทานที่ทำาใหพวกเรามีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น	ซึ่งพวกเราก็จะถายทอดความรู	ประสบการณตางๆ	ที่ไดรับมา 
ใหกับรุนนองกับพนักงานรุนใหมๆ	 เหมือนพี่สอนนอง	พอ-แมสอนลูก 
หากอยูในบีโปรดักสจะไดรับโอกาสการเรียนรูอยูตลอดเวลาไดอยาง 

ไมมีวันจบ”
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เรียนรูจากผูนำา

1.	วิธีการถายทอดปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ		วัฒนธรรม	      

				องคกร	และแนวคิดการใหโอกาสผูอื่นไดรับการพัฒนา

				จากผูบริหารสูพนักงานในองคกร	โดยการเปนตนแบบ								

				ผูนำาที่ดี	แสดงออกใหแกพนักงานไดเห็นเรียนรู		และ  

				ปฏิบัติตามและยังใชสัญลักษณจากการออกแบบชุด	 						

				ทำางานสื่อถึงวัฒนธรรมองคกร	รวมถึงกิจกรรมตางๆ	ที่ 

				ชวยสงเสริมวัฒนธรรมองคกร	

2.	วิธีการสอนงานของผูบริหารบีโปรดักสเปรียบเทียบ							

				เหมือนครูหรือพี่เลี้ยงที่คอยสอน	สงเสริม	กระตุน		และ						

				แนะนำาแนวทางการปฏิบัติหรือแกปญหาใหแกพนักงาน 

				อยางใกลชิด		แตตองใชเวลานานในการสรางบุคลากร 

				จนทำาใหเขาสามารถพัฒนาดวยตนเองได	

3.	ผลที่ไดรับจากการเปนตนแบบผูนำาที่ดี			และวิธีการสอน

				งานอยางใกลชิด	คือ	พนักงานสามารถคิดและปฏิบัติได

				ตามที่ผู บริหารวางรากฐานไวและสามารถถายทอด

				แนวคิดดังกลาวตอไปยังผูอื่นได
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91 วิถีการอยูรวมกันระหวางคน ชุมชน และธรรมชาติ

	 ธุรกิจที่เราทำาเกี่ยวของกับสุขภาพคนและธรรมชาติ	 เราควร 

ดำาเนินธุรกิจโดยยึดตามวิถีธรรมชาติ	ตองคำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิด 

กับสิ่งแวดลอม	 เพราะเรายายฐานการผลิตจากเดิมที่จังหวัดเชียงใหม 

มาอยูที่จังหวัดลำาพูน	 ดวยจุดประสงคเริ่มตนคือ	 ตองการสรางความ

เจริญสูชุมชน			สรางงาน			สรางรายไดแกคนในชุมชนนี้	เพราะเชื่อวา

หากคนในละแวกนี้ไดเขามาทำางานในบริษัท	 บีโปรดักสแลวพวกเขา 

จะไดรับโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ	มีโอกาสกาวหนาในอาชีพ	

และจะทำาใหพวกเขามีคุณภาพชีวิตความเปนอยูของครอบครัวรวม

ถึงชุมชนดีขึ้น	เราหาวิธีที่จะทำาใหโรงงานผลิตแหงนี้สามารถอยูรวมกันได 

กับชุมชนรอบขาง								รวมถึงไมทำาลายหรือสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม						ดวยเหตุนี ้

จึงแบ งส วนระหว างโรงงานผลิตและส วนของพื้นที่ธรรมชาติ 

แยกจากกัน	โดยใหมีพื้นที่สีเขียวของธรรมชาติไวคอนขางมากเพื่อใช 

เปนบริเวณเลี้ยงผึ้งและปลูกพืชสมุนไพร	 และชวยสรางบรรยากาศ 

รมรื่นใหกับพนักงาน	

 นอกจากน้ียังมีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด 

เพือ่ปองกนัมลภาวะทีอ่าจสงผลกระทบตอสิง่มชีีวติทัง้คน			พืช			และสตัว 

โดยกำาหนดใหบริเวณภายในโรงงานผลิตทั้งหมดเปนเขตปลอดบุหร่ี	

และกำาหนดเงือ่นไขการคดัเลอืกพนกังาน						ซึง่ไมรบัคนทีส่บูบหุรีเ่ขามา 

ทำางานโดยเด็ดขาด	 เพราะควันบุหรี่สงผลเสียตอสุขภาพของผูสูบ	 

คนอื่นๆ	 รอบขาง	 และสิ่งแวดลอมอีกดวย	 จากการควบคุมดูแลเอา 

ใจใสอยางเขมงวด	โดยคำานึงถึงชีวิตคน	สัตว	ชุมชน	และสิ่งแวดลอม	
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จึงทำาใหพนักงานในโรงงาน	 คนในชุมชนโดยรอบ	 และผึ้งที่เลี้ยงไว 

รวมถึงชีวิตสัตวชนิดอื่นสามารถดำารงชีวิต				และอยูรวมกันไดทั ้งนี ้

ยังสงผลตอผู ที่ เข ามาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานตางก็ชื่นชมกับ

บรรยากาศแบบธรรมชาติภายในโรงงานอีกดวย	

วิถีการอยูรวมกันระหวางคน ชุมชน และธรรมชาติ

1.	การสรางโรงงานโดยเนนพื้นที่สีเขียว	และมาตรการปองกัน	 			

				มลพิษที่เขมงวด	เพ่ือใหองคกรสามารถอยูรวมกันแบบพ่ีงพา 

				อาศัยระหวางโรงงาน	ชุมชน	และสิ่งแวดลอม	

2.	การยึดมั่นทำาธุรกิจตามวิถีธรรมชาติ			โดยคำานึงถึงคนสัตว	

  		ชุมชนทองถิ่นรวมถึงสิ่งแวดลอม   เนนทำาธุรกิจเพื่อผลประโยชน 

				สวนรวม	โดยใหคุณคากลับคืนสูทองถิ่นสงผลใหธุรกิจ	

				สามารถพัฒนา	และเติบโตคูกันไปไดกับสังคมที่องคกรอยู
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	 เรายึดหลักพรหมวิห�ร 4 ที่ตองมีจิตเมตตา	กรุณา	มุทิตา	และ

อุเบกขา	ซึ่งปรารถนาใหพนักงานอยูดีกินดี มีคว�มสุข	และใหโอก�ส

ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถใหกับพนักงาน	โดยเรามองวาพนักง�น 

ทุกคนเปนลูกนอง	คือ	เปนเหมือนท้ังลูกและนองในครอบครัว	ซ่ึงตอง

ดูแลพวกเขามากกวาที่เราดูแลลูกและนอง	 สิ่งแรกที่เราคำานึงถึงคือ

การใหคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน	 โดยการใหความรูในการดำาเนิน

ชีวิตและวิธีการใชจายเงินที่เหมาะสม	 ทำาใหพวกเขารูจักวิธีจัดสรร

เงินที่หามาไดวาควรเก็บ	ควรใช	 เทาใด	เมื่อมีเงินแลวรูจักเก็บรูจักใช 

ก็ไมเปนหนี้	ซึ่งแนวท�งท่ีสอนใหพนักง�นรูจักวิธีก�รใชจ�ยเงินให 

เหม�ะสม  เริ ่มตนจากการพ�พนักง�นไปเล้ียงอ�ห�รท่ีบ�นพักคนชร� 

ซึ่งเรามีเปาหมายไมใชเพียงเพื่อไปทำาบุญไปชวยสังคม	 แตเราทำาให 

พนักง�นไดเห็นบั้นปล�ยชีวิต	 ใหพวกเขาไดรับรูวาจะดำาเนินชีวิต 

อยางไรใหมีความสุขกับครอบครัวในชวงวัยชราภาพ	 จะทำาอยางไร 

ไมใหถูกทอดทิ้งแลวตองมาอยูที่บานพักคนชรา	

 เราสอนพนักงานในเรื่องก�รออมก�รใชจ�ยเงิน ก�รแบงเงิน

เพื่อเก็บไวใชในอน�คต เงินเดือนที่ไดรับจะมากหรือนอยไมสำาคัญ	

แตสำาคัญที่วาจะบริห�รก�รเงินอย�งไรใหเหม�ะสมเพียงพอกับ

คาใชจายในการดำารงชีวิตประจำาวันและสามารถแบงเงินนั้นเพ่ือออม

ไวใชในอนาคตหรือยามมีเหตุฉุกเฉิน	 เราเห็นวาการบริหารจัดการ

การเงินของแตละคนไมเหมือนกันอาจขึ้นอยู กับรายไดหรือความจำาเปน 

ในการใชจายเพื่อการดำารงชีวิต	 ดังนั้นเราจึงพยายามชวยสนับสนุน

การออมใหกับพนักงาน	 โดยทำาบัญชีเงินฝากสะสมใหกับพนักงาน
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ทุกคน	 พวกเขาตองแบงเงินจากรายไดมาสวนหนึ่งจะมาก	 หรือนอย

แลวแตความจำาเปนในการใชจายเงินของแตละบุคคล	เพื่อนำาเขาบัญชี 

เงินฝากสะสมทุกเดือน	 หลังจากการสอนเรื่องการจัดสรรเงินและ

สนับสนุนใหพนักงานรูจักออมเงินแลว	 เราประเมินผลจากการสังเกต

จำานวนพนักงานที่ขอกูยืมเงินในกองทุนกูยืมเงินฉุกเฉินของบริษัท 

ซึ่งพบวา	 มีพนักงานจำานวนนอยมากที่มาขอกูยืมเงินจากกองทุนนี้ 

ถึงแมเราจะไมคิดดอกเบี้ยเงินกูเลยก็ตาม	 แตก็ไมคอยมีคนมาขอกู	

หากเปรียบเทียบปที่ผานๆ	 มาจนถึงปน้ีถือวามีจำานวนผูขอกูลดลงมาก	

แสดงวาพนักงานสวนใหญนำาแนวทางการจัดสรรเงินที่เราสอนไปใช	

ทำาใหพวกเขามีเงินใชจายพออยูพอกินไดไมขัดสน	และมีเงินออมเก็บ

ไว	 สังเกตจากสีหนาของพนักงานที่ดูมีความสุข	 นั่นแสดงวาพวกเขา

อยูดีกินดี	ซึ่งก็ทำาใหเราดีใจและมีความสุขตามไปดวย

	 ในสวนของกองทุนกูยืมเงินฉุกเฉินของบริษัทนั้น	 ไดมาจาก

การทำากิจกรรม 5 ส	การทำา	ส สะส�ง	โดยใหพนักงานเก็บกลอง	เก็บ

สิ่งของเหลือใชจากบริษัทเอาไปขาย				แลวนำาเงินสวนนั้นเก็บไวเปน 

กองทุนกูยืมเงินฉุกเฉิน	 โดยมีพนักงานเปนคณะกรรมกองทุนมีหนาที่ 

บริหารจัดการเงินกันเอง	 และมีอำานาจตัดสินวาพนักงานคนใดที่จะ

ขอกูยืมกองทุนนี้ได	 ผมจะไมเขาไปยุงกับการบริหารกองทุนนี้เลย	จะ

มีหนาที่คอยตรวจสอบความถูกตองเทานั้น	 อยางไรก็ตามการไมใหมี

พนักงานขอกูเงินเลย	 จำาเปนตองปลูกฝงความคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหพวกเขาไมหลงไปตามกระแสคานิยมในปจจุบัน	ถาไมปลูกฝงตรงนี้ 

แมจะมีเงินมากเทาใดก็ไมพอใช	 แตถาทำาใหพนักงานรูจักจัดสรรเงิน 
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มีเงินพอใชและมีเงินเหลือไวออม	 ก็จะทำาใหเขารูสึกพอเพียงกับ

จำานวนเงินที่ไดรับ	 เมื่อเรื่องเงินไมใชสาเหตุที่สงผลตอจิตใจแลว	

พนักงานก็จะรูสึกมีความสุขกับเงินที่ไดรับจากการทำางานใหเรา		

	 เนื่องจากทางบริษัทของเราไมมีเงินมากพอที่จะจัดตั้งกองทุน

เลี้ยงชีพ	 เพื่อดูแลในเรื่องครอบครัวของพนักงาน	 จึงทำาในลักษณะ

ใหพนกังานมบีญัชเีงนิฝากสะสม										ซึง่เปนเงนิทีพ่นกังานแบงจากรายได 

มาบางสวนแลวเก็บออมไว	 รวมกับเงินจากบริษัทสมทบใหอีก	 ซึ่ง

จำานวนเงินที่บริษัทสมทบใหขึ้นอยูกับอายุงาน	 และทุกสิ้นปบริษัทจะ 

ใหพนักงานไดดูยอดเงินฝากสะสม	 พนักงานบางคนอาจมองเห็นวา

ยอดเงินฝากมากก็อยากจะออกจากที่ทำางาน	 แตดวยการปลูกฝงวา 

เงนิฝากกอนนีเ้ปนเงนิทีเ่กบ็ไวใชในอนาคต	เมือ่ถึงเวลาทีต่องออกจาก 

งานหรือตองการลาออก	พวกเขาจะมีเงินกอนนี้ติดตัวไปไวเลี้ยงตัวเอง 

หรือสามารถนำาไปลงทุนทำากิจการของตัวเองตอไปได	 ในสวนอื่นๆ	

ถาครอบครัวของพนักงานมีพอหรือแมเสียชีวิต	 นอกจากจะใหเงิน

ชวยเหลือแลวยังใหวันลา	 7	 วันโดยไมหักเงินเดือน	 หรือหากมีญาติ

พี่นองในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต	 ทางบริษัทก็มีเงินชวยเหลือ 

และใหวันลาได	3	วันโดยไมหักเงินเดือนเชนกัน	ในอนาคตหากบริษัท 

เติบโตไดอยางมั่นคงแลว	 จะตั้งกองทุนชวยเหลือเพื่อการศึกษาใหแก 

บุตรของพนักงานตอไป	นอกจากกิจกรรม	5	ส	(ส	สะสาง)	ที่จัดขึ้นใน

โรงงานแลว	 เรายังแนะนำาใหพนักงานทำากิจกรรม	5	ส	กับที่อยูอาศัย

ของตัวเองดวย	 ซึ่งการทำาความสะอาดอยางสม่ำาเสมอไมวาจะเปนที่

ทำางานหรือที่บานจะชวยสรางบรรยากาศใหนาอยูยิ่งขึ้น	 และจะสงผล 
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ใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	แลวความสุขก็จะเกิดตามมาทั้งคน 

ในที่ทำางานและคนในครอบครัว	

	 สำาหรับการดูแลในเรื่องสุขภาพของพนักงาน	 นอกจากจะมี 

สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปใหแลว	 เรายังคอยใหคำาแนะนำาเรื่อง

การดูแลสุขภาพ	 การออกกำาลังกาย	 การรับประทานอาหาร	 เราอนุญาตให 

พนักงานใชพื้นที่บริเวณโรงงานเปนที่ออกกำาลังกายได	 จะรำากระบอง	

จะเดินจะวิ่งหรือปนจักรยานก็ได	ซึ่งผมก็ไดทำาใหดูเปนตัวอยางทุกวัน 

ตอนเชาผมจะออกกำาลังกายโดยการเดินบาง	 วิ่งบาง	 หรือไมก็ปนจักรยาน 

รอบๆ	 โรงงาน	 และไมสนับสนุนใหพนักงานดื่มสุราในโรงงานอีกดวย	

การที่พนักงานไดเห็นตัวอยางการปฏิบัติตัวที่ดีคงจะทำาใหพวกเขา

ไดเรียนรู	และหันมาใสใจเรื่องสุขภาพของตัวเขาเองบาง	เพราะสังเกต

วาพนักงานแทบจะไมมีใครปวยรายแรงหรือไดรับอุบัติรายแรงเลย

ตั้งแตกอตั้งโรงงานมา	 ถามีพนักงานมีอาการปวยเราก็จะดูแลรักษา

เบื้องตนใหกอนหรือใหผลิตภัณฑฟรีๆ	 ไปใชบำาบัดรักษาอาการปวย	

หรือคนสวนที่มีอาการปวดเมื่อยก็จะใชพิษผึ้งตอยเพื่อชวยคลาย

อาการปวด	

	 นอกจากจะดูแลเรื่องสุขภาพร างกายแล วบริษัทฯยังมี 

สวัสดิการอาหารกลางวันโดยมีขาวเปลาฟรี	 สวนกับขาวใหพนักงาน

นำามาทานกันเอง	และทุก	3	เดือน	ซึ่งมีการจัดประชุมใหญรวมกัน	ใน

วันนั้นจะมีการเลี้ยงอาหารบุฟเฟต์	 พนักงานทุกคนมีโอกาสไดพบปะ

พูดคุยกัน	 ไดแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยกับเราไดโดยตรง	 และใน
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ที่ประชุมเราจะสอดแทรกหลักศาสนาใหนำาไปใชในการทำางาน	 และ

การดำาเนินชีวิตประจำาวันดวย	 และยังมีกิจกรรมสังสรรคจัดเลี้ยงงาน

วันเกิดใหกับพนักงาน	 มีของขวัญและการดอวยพร	 หรือจัดเลี้ยง

สังสรรคตามเทศกาลตางๆ	 รวมถึงการทำาบุญตักบาตรรวมกันในวัน

สำาคัญทางพระพุทธศาสนา

	 จากหลักการสรางสุขในที่ทำางานตามแบบฉบับของผูบริหาร

บีโปรดักส	 ไดถายทอดไปยังพนักงานสามารถรับรู ถึงสิ ่งที ่ไดรับ	 

คุณศิริลักษณ	 กันทาเจริญ	 ตำาแหนงเจาหนาที่การตลาดและเลขานุการ 

ไดเลาใหฟงถึงการทำางานในองคกรผึ้งแหงนี้ใหฟงวา	 “เปนเวลากวา	

8	ป	ตั้งแตป	พ.ศ.	2546	ที่เริ่มกาวเขามาทำางานที่บีโปรดักส	มีความ

ผูกพันและประทับใจที่ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในองคกรแหงนี้	 เพราะ	

ผูบริหารใหโอกาสการเรยีนรูสิง่ใหมๆ 				เปดโอกาสใหไดคดิไดเสนอ	และ 

ไดทำา	ซ่ึงไดรับประสบการณจากทีไ่มเคยเรยีนมากอน	อยางเชน					บรษิทั 

สงไปอบรมเรียนรูฝกฝนเรื่องการพูดเพิ่มเติม	 ใหแสดงความสามารถ 

ออกไปพูดประชาสัมพันธสินคาในงานจัดแสดงสินคาตามสถานที่

ตางๆ	 จนทำาใหเปนคนกลาแสดงออก	 และทำาใหเปนที่ยอมรับของคน

ทั้งภายในและภายนอกองคกร	 ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังพัฒนาตัวเองใหเปน

คนเกงและมีความพรอมในการทำางานรวมกับบริษัทที่มีการพัฒนา 

สิ่งใหมๆ	อยูสม่ำาเสมอ	การไดรับโอกาสจากผูบริหารใหสามารถพัฒนา

ความรูและไดแสดงความสามารถ	 ทำาใหมีความสุขจากการทำางานตรงนี้ 

และทำาใหมุงม่ันต้ังใจทำาหนาท่ีของตัวเองใหดีท่ีสุด				เพ่ือใหบริษัทกาวหนาและ 

ประสบความสำาเร็จ	 ซึ่งความสำาเร็จของบริษัททำาใหรูสึกภาคภูมิใจ 
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สรุปแนวทางการสรางสุขในที่ทำางานของบีโปรดักส

	 กิจกรรมตางๆ	ตามที่บีโปรดักสไดจัดขึ้นเพื่อสรางความสุขให 

กับพนักงาน	จัดหมวดหมูของกิจกรรมตามแตละ	Happy	8	ไดดังนี้

Happy Body…สุขกาย สบายใจ

-	มีประกันสังคมใหกับพนักงานทุกคน	และดูแลรักษาพยาบาล

เบื้องตนโดยใหใชผลิตภัณฑของบริษัทฟรี	และใชผึ้งตอยรักษา

อาการปวดเมื่อย	

-	สวัสดิการอาหารกลางวัน	มีขาวใหฟรี	และพนักงานนำากับขาว

		มากินเอง		

-	สนับสนุนใหพนักงานออกกำาลังกาย

		โดยจัดบริเวณโรงงานในสวนที่เปน

		พื้นที่ธรรมชาติเปนสถานที่ออกกำาลังกาย	

-	ตั้งโรงงานเปนเขตปลอดบุหรี่และมีนโยบายไมรับพนักงาน 

		ที่สูบบุหรี่	

ไปดวย	 ความสุขในการทำางานที่บีโปรดักสเหมือนกับผึ้งงานที่อาศัย 

และทำางานอยูรวมกันในรังเดียวกัน	 กลาวไดวาที่ทำางานแหงนี้เปน 

องคกรผึ้งที่มีความรักกันในพวกพอง	 มีความสามัคคี	 และชวยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน”		
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Happy Society…อยูรวมกันอยางมีความสุข

Happy Relax…สัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด

-	จัดสถานที่ทำางานและบรรยากาศเปนธรรมชาติ	ไมสราง

		มลพิษที่จะรบกวนสิ่งแวดลอม		ทำาใหทั้งคนในที่ทำางาน	

		คนในชุมชนโดยรอบ	และผึ้งสามารถอยูรวมกันได

-	ใหความชวยเหลือสังคม	เชน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก									

		เปดโรงงานเปนศูนยการเรียนรู	สหกิจศึกษา	และสถานที่

		ฝกอบรมผูประกอบการรายใหม

-	โรงงานมีพื้นที่ธรรมชาติคอนขางมาก	เพื่อสรางบรรยากาศ

		ในที่ทำางานใหนาอยู	และรูสึกสดชื่นที่ไดมองเห็นทิวทัศน

		ธรรมชาติรายลอม	

-	จัดงานเลี้ยงอาหารบุฟเฟต์หลังการประชุมบริษัททุกๆ	3	เดือน	

		เพื่อใหพนักงานไดพบปะพูดคุยกัน	และจัดงานเลี้ยงวันเกิด

		ใหกับพนักงาน	มีของขวัญและคำาอวยพรจากผูบริหาร	ฯลฯ
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-	เปดโอกาสใหทุกคนไดพัฒนาและฝกฝน

		ตนเองจากการเขารวมโปรแกรมงาน

		อาสาสมัคร

-	คนที่มีแววสามารถพัฒนาตนเองได	

		จะไดรับการสอนจากภายในและสงไป

		ฝกอบรมภายนอก	รวมทั้งมีผูเชี่ยวชาญ

		ภายนอกมาสอนงานให

-	ยึดหลักการทำางานตามปรัชญาคุณธรรม			จริยธรรม			นำาธุรกิจ	

		ถายทอดและปลูกฝังปรัชญาดังกลาว				โดยผูบริหารทำาตนเปน

		แบบอยางที่ดีใหแกพนักงานไดเห็น	ซึมซับ	และทำาตาม

-	สอนหลักธรรมนำาไปใชในการดำาเนินชีวิตใหแกพนักงาน	รวมถึง

		จัดกิจกรรมทางศาสนา	เชน	รวมกัน

		ทำาบุญผาปาสามัคคี	ฯลฯ

Happy Brain…พัฒนาคน พัฒนางาน

Happy Soul…คุณธรรม จริยธรรม นำาธุรกิจ
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Happy Money…สุขจากการใชเงินเปน

-	สอนใหพนักงาน		รูวิธีการใชจายเงินใหเหมาะสม			และออมเงิน

		สำาหรับไวใชในอนาคต		โดยการพาพนักงานไปทำากิจกรรมเลี้ยง		 

		อาหารกลางวัน	ณ	สถานสงเคราะหคนชรา	ใหพนักงานรูวา

		หากไมรูจักออมเงินในตอนนี้ก็จะมีชีวิตในอนาคตไปอยูที่

		สถานสงเคราะห

-	เปดบัญชีเงินฝากสะสมใหพนักงาน			ซึ่งเปนเงินออมที่พนักงาน

		จัดสรรจากเงินเดือน	และเงินจากบริษัทสมทบใหอีก



Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข” Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข”

102
Happy Family…ครอบครัวมีสุข

-	เนื่องจากพนักงานอยูที่ทำางานมากกวาที่บาน		ดังนั้นจึงทำาให

		พวกเขารูสึกวาที่ทำางานคือบานหลังที่สอง		โดยการใหสวัสดิการ

		ที่ดี	ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด	ใหการยอมรับ	เพื่อทำาใหพนักงาน

		มีความสุข	และการสอนใหพนักงานรูจักใชจายเงินเปน	สอนเรื่อง

		ความสะอาดจากกิจกรรม	5	ส	ฯลฯ	พวกเขาก็จะนำาสิ่งเหลานี้ไป

		ใชที่ครอบครัว	

-	สวัสดิการเงินชวยเหลืองานศพ		และใหพนักงานลางานได		โดย

		ไมหักเงินเดือน
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-สรางมนุษยสัมพันธที่ดีในที่ทำางานและทำาใหคนอ่ืนยอมรับ			

จากกิจกรรมงานประชาสัมพันธ และการประเมินความมี  

มนุษยสัมพันธแบบ	360	องศา

-สงเสริมใหพนักงานรูจักใหแบงปนแกเพื่อรวมงาน		เชน	หัวหนา 

	สอนงานใหลูกหนา	พนักงานรุนพี่สอนรุนนอง	ฯลฯ	และใหแบงปน 

	แกสงัคม			สรางความรูสึกเปนทมีทำางานรวมกนั					เชน				การแจกเสือ้ยืด 

 ธรรมดาๆ	มีลวดลายสะทอนความเปนทีมเดียวกัน		การเปดรับฟง 

ความคิดเห็นของคนรุนใหมในที่ประชุม	ฯลฯ

-	 สรางความสามัคคีจากกิจกรรม	 5	 ส	 รวมใจกันเก็บขยะและ				 

ของเหลือใชในโรงงานไปขาย	เพื่อนำาเขาเปนกองทุนฉุกเฉินไว

ชวยเหลือพนักงานที่เดือดรอน	โดยพนักงานดูแลกองทุนกันเอง	

-	จัดงานรดน้ำาดำาหัวผูบริหารในเทศกาลวันสงกรานตแสดงถึง

ความเคารพนับถือ
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ผลลัพธจากการสรางสุขในที่ทำางาน

 การเปนตนแบบที่ดีของผูบริหาร	 การวางแนวทางอบรมบมเพาะ 

อยางใกลชิด	ใหพนักงานสัมผัสไดจริงไดเรียนรูและปฏิบัติตามแนวทาง 

ที่ผูบริหารวางไว	 	 การเห็นคุณคาของพนักงานวาเปนสวนสำาคัญของ

องคกร	 การเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดเรียนรู	 พัฒนากาวหนา 

ในอาชีพการงาน					และใหการดูแลอยางใกลชิด	การสนับสนุนแนวคิด 

ของพนักงาน	ผูบริหารยังมีความหวงใยใสใจในการอยูรวมกันระหวาง 

สังคมและสิ่งแวดลอม	ซึ่งไดปลูกฝงสิ่งเหลานี้ใหกับพนักงาน	นอกจากนี้	

ความตองการพัฒนาตนเอง	 และการใหความรวมมือของตัวพนักงาน	

ในการทำากิจกรรมตางๆ	ที่จะทำาใหองคกรพัฒนามั่นคงและมีความสุข

	 ผลที่ไดรับมากที่สุด	คือ				พนักง�นมีคุณภ�พชีวิตดีขึ ้น 

ครอบครัวมีความสุข	 ทำางานอยางมีความสุข	 ทำาใหพนักงานทุกคน 

ทำางานใหดวยความเต็มใจและสุขใจในงานที่ทำา	 และจากการสร�ง

โอก�สก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ	 ทำาใหพนักงานรูสึกในสิ่งที่ตนเอง

ไดรับโอกาสในความกาวหนาและประสบความสำาเร็จในหนาที่ 

การงาน	ส�ม�รถจูงใจในระยะย�วใหพนักง�นรักและซื่อสัตยตอ 

องคกรผูบริห�รไวว�งใจในก�รทำ�ง�น	พนักงานสามารถทำางานได 

โดยทีไ่มตองบงัคบัหรอืตามงาน		ทำาให ผลิตผลง�นออกม�ดี มีคุณภ�พ 

สงผลใหองคกรเติบโตอยางมั่นคง
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และการเตรียมความพรอมสู AEC

	 ธุรกิจของเราไมไดใหญโตมากนักแตก็มีการพัฒนามาตรฐาน

โรงงาน	บุคลากร	และผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง	ผมเตรียมความพรอม 

ใหกับลูกชาย	 ซ่ึงตอนน้ีกำาลังเรียนดานบริหารจัดการป	 4	 ท่ีมหาวิทยาลัย

เชียงใหมเพื่อใหเขาเขามาสืบทอดธุรกิจ	โดยวางเง่ือนไขวาเม่ือเรียนจบ

แลว	 ตองไปทำางานบริษัทอื่นกอน	2	ป	เพื่อจะไดมีประสบการณทำางาน	

และไดเรียนรูวัฒนธรรมการบริหารจัดการขององคกรอื่น	 กอนที่จะ

เขามาทำางานบริษัทของครอบครัว	 ระหวางนี้สรางพนักงานในองคกร	

ใหมีความสามารถและความเหมาะสม	 ใหขึ้นมาเปนตัวแทนทำางานตอ

จากรุนเกาดวยเหมือนกัน	ซึ่งเวลามีการประชุมในบริษัทจะเปดโอกาส 

ใหพนักงานในระดับตางๆ	รุนใหมไดเสนอ	ความคดิเหน็ใหมๆ 				โดยไมม ี

การปดกั้นใดๆ	เพื่อใหพวกเขาไดแสดงความสามารถ			ซึ่งนำามาเปน 

หนึ่งในเกณฑการพิจารณา	 เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเลื่อน 

ระดับตำาแหนงจากพนักงานทั่วไปเปนระดับหัวหนางาน

	 สำาหรับในป	 พ.ศ.	 2558	 ที่จะมีการรวมกลุมเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	มองวาการรวมกลุม	AEC	 เปนผลดีตอบริษัท	

บีโปรดักส	ในการรวมกันผลิต	และการขยายตลาด	ซึ่งเราเริ่มเดินสาย

นำาเสนอผลิตภัณฑไปยังประเทศตางๆ	 ในกลุมอาเซียน	 การไปแตละ

ครั้งนอกจากไปหาตลาดใหมๆ	 แลว	 	 ยังไปหาคูคา	 (Supplier)	 ดวย	

เนื่องจากผลิตภัณฑจากผึ้งในประเทศไทยมีปริมาณจำากัด	 ในขณะที่

ตลาดผูบริโภคมีความตองการจำานวนมาก	 วัตถุดิบอาจจะไมเพียงพอ

กับความตองการได	ซึ่งเมื่อเปด	AEC	แลว	ระบบการคาขายระหวาง

ประเทศเปนแบบเสรี	และภาษีการคาเปน	0%	เราจะสามารถรวมกลุม 
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กับประเทศผูผลิตน้ำาผึ้งในกลุมอาเซียนได	 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต	

เชน	 ประเทศพมาและประเทศจีนเปนแหลงผลิตน้ำาผึ้งจำานวนมาก 

แมวาประเทศไทยจะผลิตน้ำาผึ้งไดนอยแตมีจุดแข็งในเรื่องคุณภาพ	 

และไดรับยอมรับในระดับสากล	 เราจึงตองการเปนพันธมิตรทางการคา 

กับประเทศผูผลิตน้ำาผึ้งไดจำานวนมาก	โดยการรับวัตถุดิบจากประเทศ	

ผูผลิตน้ำาผ้ึง		เม่ือวัตถุดิบผานการตรวจสอบ	และทำาขอตกลงเปนพันธมิตร	

ทางการคาแลว	เราจะเขาไปดูแลกระบวนการผลิตน้ำาผึ้งใหไดคุณภาพ

มาตรฐานและปลอดภัยแลวจะทำาหนาที่เปนศูนยบรรจุภัณฑ	และ	 

ผูจำาหนายผลิตภัณฑสงออกไปยังตลาดโลก	 ซึ่งจะชวยใหตนทุนการผลิต 

ของเราไมสูงเกินไปและสามารถขยายตลาดการคา	ไปยังตลาดโลกได 

รวมถึงมีความสามารถแขงขันในตลาดโลกได	

	 แตถาหากประเทศผู ผลิตและผู จำาหนายอยู ในกลุ มเดียว	

ไมรวมมือกันประกอบธุรกิจและหันมาแขงขันกันเองแลว	การรวมกลุม

ประเทศอาเซียนหรือการเปด	AEC	ก็ไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว	

ถาทุกประเทศมองวาการเปด	AEC	นั้นเปนโอกาสที่จะไดรวมกันสราง

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพได	ก็จะชวยกันลดตนทุน		และสามารถสรางกำาไร 

รวมกันได	 สงผลใหทุกฝายประสบความสำาเร็จรวมกัน	 อยางไรก็ตาม

การผลักดันดังกลาวตองอาศัยความชวยเหลือ	 และความสนับสนุน

จากภาครัฐ	 ซึ่งตองเปดโอกาสใหผูประกอบการโดยเฉพาะกลุมธุรกิจ	

SMEs	ไดเดินทางไปเปดตลาดยังประเทศตางๆ	ในกลุมอาเซียนดวย	

	 เพราะเรายึดหลักการดำาเนินธุรกิจแบบพอเพียง	 จึงตองมีการ 

เตรียมความพรอมวางแผนธุรกิจไวในอนาคต	 เพื่อปองกันความเสี่ยง
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ที่อาจเกิดกับธุรกิจขึ้นได	 เรามองในภาพรวมของธุรกิจกอน	 แลวจึง

แยกเปนประเด็นใหญและประเด็นยอยที่ตองจะตองเตรียมการ	 โดย

ประเด็นยอยคือเรื่องการสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุมประเทศ

ผูผลิตน้ำาผึ้ง	 เพื่อเชื่อมโยงองคความรูใหมๆ	 ดานเทคโนโลยีการผลิต	

เพิ่มคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบ	 ใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได	

ซึ่งเรื่องนี้ถือวาเปนปจจัยภายนอกที่ฝายการตลาดมีหนาที่ตองเตรียม

การวางแผนไวลวงหนาวาจะตองทำาอยางไรบาง	

 สำาหรับประเด็นใหญซ่ึงถือเปนปจจัยภ�ยใน	คือ	เร่ืองก�รลงทุน 

โดยเราจะเนนดานงานคนควาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ	 เพื่อสราง

นวัตกรรมใหมใหมีเอกลักษณขึ้นมา	 การนำาเรื่องนี้เปนประเด็นใหญ 

เพราะจะชวยสรางงานคณุคาและมลูคาใหกบัผลติภณัฑ						รวมถงึองคกร 

ไดมากกวาเรื่องแรก	 หากเราสามารถสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพได 

สูงขึ้นจะทำาให เป นที่ยอมรับในตลาดตางประเทศมากขึ้นด วย 

ในขณะน้ีเรายังคงคนควาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงไดนำาสมุนไพรไทยกับน้ำาผ้ึงมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตัวใหมที่จะนำา

ออกสูตลาดโลกในเร็วๆ	 นี้	 และยังพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพพรอม

ไปกับการพัฒนาองคกรเชนกัน	 รวมถึงเราเปดโรงงานผลิตใหเปน 

ศูนยการเรียนรู ทั้งดานการเลี้ยงผึ้งและการทำาสวนสมุนไพรให 

ขาราชการ	นักเรียน	นักศึกษา	เกษตกร	หรือบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศ 

และตางประเทศไดเขามาศึกษาดูงาน	 	 รวมถึงเขารวมโครงการสหกิจ 

ศึกษาใหนักศึกษาไดเขามาฝกงานอีกดวย	
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การเตรียมความพรอมสู AEC

	 ผูบริหารของบีโปรดักสไดวางแผนการสืบทอดธุรกิจใหกับ 

ลูกชาย	 โดยกำาหนดเงื ่อนไขใหผู จะเขามาสืบทอดธุรกิจตองมี

ประสบการณทำางานจากภายนอกกอนอยางนอย	2	ป				และในชวงนี้

ผูบริหารก็สรางบุคลากรในองคกรใหมีศักยภาพ	และความสามารถพอ 

ที่จะข้ึนมาเปนตัวแทนทำางานตอจากผูบริหารตามทิศทางที่วางไว

	 บีโปรดักสเตรียมการภายในสูการเปน	AEC	โดยแบงเปน	

2	สวน	คือ

	 1.	เตรียมการดานการตลาด	โดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ

กับกลุมประเทศในกลุมผูผลิตน้ำาผึ้งเดียวกัน	 เพื่อจะเชื่อมโยงดาน

เทคโนโลยีการผลิต	เพิ่มคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบใหสามารถ	

แขงขันในตลาดสากลได

	 2.		เตรียมการพัฒนาดานผลิตภัณฑโดยลงทุนในสวนคนควา	

วิจัย	พัฒนาผลิตภัณฑและสรางนวัตกรรม	ซึ่งเปนการสรางผลิตภัณฑ 

ที่มีคุณคาเปนที่ยอมรับของตลาดสากล	 และสามารถเพิ่มมูลคาของ

ผลิตภัณฑสงขายตลาดระดับพรีเมี่ยม
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 บริษัททำาธุรกิจโดยเนนการพึ่งพาตนเอง	บนหลักปรัชญาการ

ดำาเนินธุรกิจ	 “คุณธรรม	 จริยธรรม	 นำาธุรกิจ”	 ดวยการยึดตัวอยาง

ตามระบบสังคมผึ้งเปนแนวทางการบริหารและการทำางานของคนใน

องคกร	 ประกอบกับการพัฒนาธุรกิจตามครรลองธรรมชาติ	 เพื่อ

สรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาและคุณประโยชนตอผลิตภัณฑ	 คนในองคกร	

ชุมชนและสิ่งแวดลอม

                    วิธีการบริหารจัดการ

 บริษัทมีวิธีบริหารจัดการองค์กรโดยก�รยึดตัวอย่�งต�ม

ระบบสังคมผ้ึงเป็นแนวท�งก�รบริห�รก�รทำ�ง�นของคนในองค์กร	 

มีจัดทำาระบบงานออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่

                 1) กลุ่มที่กำ�หนดร�ยละเอียด      และลักษณะของง�นใน

ใบกำาหนดหน้าที่งาน			(Job	Description)			พนักงานในกลุ่มนี้จะรู้หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน	 ผู้ที่สามารถทำางานครบ 

ตามข้อกำาหนดจะได้รับค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงินตามการ 

ประเมินค่าของงาน

										2)	กลุ่มง�นประช�สัมพันธ์ 				พนักงานในกลุ่มนี้นอกจากจะ 

ทำางานตามหน้าที่ของตนที่ถูกกำาหนดไว้แล้ว				ยังมีหน้าที่ประสานงาน 

และให้ความร่วมมือกับทุกแผนกทุกระดับชั้นในที่ทำางาน									ผู้ทำาหน้าที่ 

ในกลุ ่มนี ้จะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับผู ้อื ่น	 สร้างมิตรภาพ

ระหว่างกันในที่ทำางานและสร้างการทำางานเป็นทีม	
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																										3)	กลุมง�นอ�ส�					เปนลักษณะของการทำากิจกรรมสงเสริม 

องคกรนอกเหนือจากงานประจำา			สวนใหญเปนกิจกรรมชวยเหลือ 

สนับสนุน	หรือพัฒนาสังคม	ซึ่งพนักงานที่ทำาในกลุมนี้ไมไดเงินหรือคา 

ลวงเวลาเปนคาตอบแทน	 แตจะมีโอกาสไดเรียนรูการทำางานรวมกับ 

ผูอื ่นในสังคมภายนอกที่ใหญกวาภายในองคกร				และไดทาทาย 

ความกลาความสามารถของตัวเอง	
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	 เนื่องจากบริษัทมีวัฒนธรรมองคกรที่สำ�คัญ		คือ	ความรัก	

ความสามัคคีและการยอมรับกันและกันภายในองคกร	 	 ชวยสรางการ 

ทำางานรวมกนัเปนทมีไดอยางมคีณุภาพและมคีวามสขุ						ซึง่ก�รปลูกฝง 

คว�มเช่ือดังกลาว	โดยใชวิธีก�รส่ือส�รโดยตรงเพื่อสรางความเขาใจ 

รวมกันใหกับพนักงานในองคกรตั้งแต วันปฐมนิเทศพนักง�นใหม 

ก�รเปนแบบอย�งที่ดีของผูนำ�ไปจนถึงก�รสร�งสัญลักษณ อาทิ	 

การออกแบบชุ ด ทำ า ง า นที่ แ ส ด ง สั ญ ลั กษณ  บน เ สื้ อ ยื ด ว  า 

“I	 	 	 Bee	 Product”	 ใหกับพนักงานทุกคนไดใสมาทำางานชวยสราง 

ใหพนักงานรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร		และความรูสึกที่เปนทีมงาน 

เดียวกันตลอดจนการจัดกิจกรรมตางๆใหพนักงานมีโอกาสรู จัก 

พบปะพูดคุยกัน									ไดรวมทำากิจกรรมดวยกัน						ชวยสรางปฏิสัมพันธที่ดี 

ตอกันในองคกร					และสิ่งสำาคัญ	คือ	ก�รยึดหลักพรหมวิห�ร 4   ที่ตองมี 

จิตเมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 และอุเบกขา	 ซึ่งปรารถนาใหพนักงาน 

อยูดีกินดีมีความสุข	 	 และใหโอกาสการพัฒนาความสามารถใหกับ 

พนักงาน			โดยมองวาพนักงานทุกคนเปนเหมือนลูกและนอง							จึงสามารถ 

สรางความสุขใหทุกคนในองคกรไดไมยาก

ปจจัยความสำาเร็จในการสรางองคกรแหงความสุข
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	 บริษัทมีเปาหมายในการนำาสิ่งที่มีอยูในขบวนการธรรมชาติ

คือ	ผึ้ง	มาปรุงแตงเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ					เพื่อใหคนไทย

มีสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองไดบนหลักปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ	

“คุณธรรม	 จริยธรรม	 นำาธุรกิจ”	 ควบคูกับการพัฒนาผลิตภัณฑ	 และ 

องคกร

	 ความสำาเร็จที่ยั่งยืนขององคกรมาจากการพยายามรักษา

สมดุลของ	Triple	Bottom	Line	โดยไมยึดติดวาตองเอากำาไรสูงสุดเปน

ตัวตั้ง	แตมุงหวังการเติบโตอยางยั่งยืนดวยองคประกอบ	3Ps				

People	 การใชความรักในการดูแลคนในองคกรโดยยึดหลัก 

พรหมวิหาร	4	ที่ตองมีจิตเมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา 

	ดวยความปรารถนาใหทุกคนมีความสุข	รวมไปถึงครอบครัว 

ของพวกเขา	 รวมถึงการมีวัฒนธรรมองคกรในการใหโอกาส 

คนไดรับการพัฒนาความสามารถและมีความกาวหนาใน

การทำางานอยางตอเนื่อง	 การเห็นคุณคาของพนักงานวา 

เปนสวนสำาคัญขององคกร	 การเปดโอกาสใหพนักงาน 

ทุ ก ร ะดั บ ได  เ รี ยน รู  พัฒนาตน เองและ ให  ก า รดู แล 

อยางใกลชิด	 และการสนับสนุนแนวคิดที่ดีของพนักงาน 

ที่แห งนี้จึงเป นองค กรผึ้งที่มีความรักกันในพวกพองมี 

ความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 

1)

 เปาหมายขององคกร

ผลลัพธขององคกรแหงความสุข
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2)

3)

									Planet			มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด 

เพื่อปองกันมลภาวะที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตทั้งคน 

พืชและสัตว	 อาทิ	 กำาหนดใหบริเวณภายในโรงงานผลิต 

ทั้งหมดเปนเขตปลอดบุหรี่	 	 เพราะควันบุหรี่สงผลเสียตอ 

สุขภาพของผูสูบคนอื่นๆ	 รอบขาง	 และสิ่งแวดลอมอีกดวย

ซึ่งจากการควบคุมดูแลเอาใจใสอยางเขมงวดโดยคำานึงถึง 

ชีวิตคน	 สัตว	 ชุมชน	 และสิ่งแวดลอม	 จึงทำาใหพนักงานใน 

โรงงาน		คนในชมุชนโดยรอบ			และผึง้ทีเ่ลีย้งไวรวมถงึชวีติสตัว 

ชนิดอื่นสามารถดำารงชีวิตและอยู ร วมกันไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ยังเปดโรงงานผลิตใหเปนศูนยการเรียนรูทั้งดาน 

การเลี้ยงผึ้งและการทำาสวนสมุนไพรใหขาราชการ	 นักเรียน 

นักศึกษา	 เกษตรกร	 หรือบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศไดเขามาศึกษาดูงาน	 รวมถึงเขารวมโครงการ 

สหกิจศึกษาใหนักศึกษาไดเขามาฝกงานอีกดวย	

	Profit	คนมีความรักองคกรมากขึ้นมีความเปนหนึ่งเดียวกัน 

รักพวกพองชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 ตลอดจนสราง 

องคความรูใหกบัชมุชน									สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติของคน 

ในชุมชน	และที่สำาคัญองคกรมีการเติบโตอยางมั่นคง
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                 ภาพรวมอุตสาหกรรม  

 โรงแรมและรีสอรทของประเทศไทยถือไดว าเปน 

อุตสาหกรรมการบริการธุรกิจหนึ่งที่มีความสำาคัญตอเศรษฐกิจ

ของประเทศ  ในป  พ.ศ. 2553  ประเทศไทยมีจำานวนที่พัก  

(โรงแรม รีสอรท เกสทเฮาส และบังกะโล)  ทั้งสิ้นประมาณ  

6,588  แหง  โดยพบวา สวนใหญประมาณกวารอยละ 65 เปน

โรงแรมและรีสอรทขนาดเล็ก รองลงมา คือ ประมาณรอยละ 20 

เปนโรงแรม และรีสอรทขนาดกลาง  ซึ่งในชวงไตรมาสที่สาม 

ของป พ.ศ. 2554 โรงแรม และรีสอรทขยายตัวรอยละ 10.0           

และมีนักทองเที่ยวตางชาติที่ เดินทางเขามาประเทศไทย 

จำานวน 4.7 ลานคน  โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากประเทศจีน 

เกาหลแีละญีปุ่น         สงผลใหอตัราการเขาพักเฉล่ียอยูทีร่อยละ     56.9 

และรายรับจากการทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ                

(ที่มา : ขาวเศรษฐกิจ  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และ

แนวโนมป พ.ศ. 2554 - 2555  วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2554) 
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“รีสอร์ทแหงชีวิต...ความสุขแหงแผนดิน”
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“รีสอร์ทแหงชีวิต...ความสุขแหงแผนดิน”

คำาแสด ริเวอร์ แคว รีสอร์ท
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 คำาแสด ริเวอร แคว รีสอรท  หรือท่ีรูจักกันในนามรีสอรทสวยงาม 

แวดลอมดวยมนตขลังจากธรรมชาติ ซึ่งเปนธุรกิจโรงแรมมาตั้งแต 

ปพ.ศ.  2536  ใหไดพักผอนแนบชิดกับบรรยากาศของเมืองเล็กๆ 

ในสวนปากวา 100  ไร  หองพักถูกโอบลอมดวยสวนสวยเขียวขจี 

กวางรมร่ืนเต็มไปดวยตนไมใหญกวา 2,400 ตน มีพรรณไมปาท่ีหายาก 

มากกวา 100 ชนิด แนบชิดริมฝงแมน้ำาแควใหญจังหวัดกาญจนบุรี 

ดวยสภาพธรรมชาติท่ีสมบูรณสวยงาม และคำาแสดฯ ยังเปนสถานท่ี 

แหงการเรียนรูภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยที่ทำาใหรู สึกอบอุน      

ผอนคลายในออมกอดธรรมชาติ      เติมเต็มทกุความสขุกบัชวงเวลาดีๆ  

ที่เสมือนพำานักอยูในบานหลังที่สอง เปนโรงแรมที่ใหไดมากเกินกวา

การพักผอนธรรมดา  

 ผลงานของการอนุรักษสิ ่งแวดลอมคือ สวนปาสวยงาม  

เขียวขจีกวางใหญภายในคำาแสดฯ เกิดจากกิจกรรมตางๆ ใน 

“โครงการเรารักษโลก” (We Save the Earth Project) ที่ไดรับการ 

จุดประกายจากแนวพระราชดำาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ในการพ่ึงพาตัวเอง 

มาปรับประยุกตใชแกปญหา จนทำาใหกิจการโดยรวมเกิดความมั่นคง 

ยิ่งขึ้น สามารถสรางบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตัวเอง  

จากทรัพยากรที่มีอยู  ภายในไดอยางเขมแข็งที ่สุด โดยคำาแสด

ใชปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นเอง ฟนฟูและปรับปรุงสภาพดินในรีสอรท  

ที่ เคยเป นชั้นทรายที่ เสียหายจากสารเคมีจนกลายสภาพเปน 

ดินดีมีความอุดมสมบูรณสามารถเพาะปลูกพืชใหผลผลิตที่งดงาม

ไดอีกครั้งจึงเปนที่มาของการถายทอดเรื ่องราวอันนาสนใจจาก 
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คุณลัดดาวัลย  เผาวิบูล  เจาของและผูกอต้ังคำาแสด ริเวอร แคว รีสอรท

และคุณยุทธนา มากพันธุ  รองผูจัดการทั่วไป  
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121 การทำางานตามแบบวิธีของพระพุทธเจา

 เคล็ดลับในการบริหารองคกรของเราคือ การถายทอดวิธีการ 

ทำางานตามแบบวธิขีองพระพทุธเจา ในการแกปญหาทุกอยาง     ซ่ึงจะทำาให 

รูไปถึงวิธีการแกตนตอเหตุในทุกขทั้งหลาย นำาอริยมรรค 8  มาใช คือ 

หนทางนำาไปสู คิดชอบ เห็นชอบ พูดชอบ ทำาชอบ เลี้ยงชีพชอบ   

เพียรชอบ สติชอบ และสมาธิชอบ พอมีสติก็จะมีปญญาลงมือปฏิบัติ    

สติกับปญญาเปนของคูกัน เมื่อทำาชอบหมดทุกอยางจะมีทางออก กับ

ปญหาทุกชนิด ทุกขตองมีเปนเรื่องธรรมดาอะไรจะเกิดเปนอนิจจัง 

เราตองเขาใจ และช้ีแนวทางพรอมลงมือปฏิบัติพุทธวิธีของพระพุทธเจา 

อยาเพียงแตเรียน อยาเพียงแตฟงตองนำากลับไปปฏิบัติดวย  

R..R..
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รวมแบงปนความสุข

 เรารับรางวัลโรงแรมตนแบบจากการใชพลังงานสะอาด  

และรางวัลอื่นๆ จากหนวยงานรัฐ โดยการ “ทำาจริง” ในการที่จะ 

จัดการทุกสิ่งรอบๆ ตัวในหนาที่การงาน แลวเชื่อมเผื่อแผไปถึง 

การดูแลครอบครัวพนักงาน การทำาอาชีพเสริม เชน ชวนพนักงาน 

ทำาสบู หอมสำาหรับหองน้ ำาแขก    จางพนักงานเก็บดอกลีลาวดี 

ตอนเชา   มาเปน สวนประกอบของกลิ่นของสบู และนำาไปจำาหนายให 

กับหนวยงานรานตางๆในเวลาวางจางพนักงานตัดก่ิงไมสวนเกิน 

ทำาถ านเพื่อใช เป นเชื้อเพลงสวนประกอบการเปนแกสหุงต ม 

แกสชีวมวล ทำาแกสหุงตมจากมูลสัตว (หมู) จนมีมากพอที่จะใช 

ประกอบอาหาร และใชน้ำามันที่เหลือจากการทอดอาหารแปรเปน 

ไบโอดีเซล เปนเชื้อเพลิงใสในรถยนต  และเรายังมีการเลี้ยงวัว 

ใชเทียมเกวียนแถมไดปุย นอกจากนี้ยังชวนพนักงานปลูกผัก ทำาสวน

ในรีสอรท และชักชวนพนักงานนั่งสมาธิเพื่อเจริญสติปญญา

   การทำางานตามแบบวิธีของพระพุทธเจา  

1. การชี้แนวทางพรอมลงมือปฏิบัติพุทธวิธีของพระพุทธเจา

2. อริยมรรค 8 คือ คิดชอบ เห็นชอบ พูดชอบ ทำาชอบ     

   เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ สติชอบ และสมาธิชอบ
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 การทำาโครงการตางๆ คนในองคกรของเราจะใชวิธีคิดรวมกัน  

เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน   เชน  การทดลองไฮโดรเจน  ฯลฯ 

ใหทุกคนมาชวยทดลองการผลิตอยางมีความสุข มีการเส่ียงภัยดวยกัน 

เริ่มตนดวยการอานหนังสือ เลาใหฟง  ภูมิปญญาก็จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ 

ทำาจริงๆ  ทำาใหเกิดการแบงปนความสุขกัน  คนท่ีชำานาญ  คือ  คนท่ีทำาจริง 

โดยทางรีสอรทมีการบรรยายตามสถานีดูงานทั้งหมด  22  สถานี       

 สถานีทิศตะวันออก ไดแก สถานีแยกขยะ สถานีปุยหมัก

ชีวภาพ  สถานีเตาเผาถาน และน้ำาสมควันไม  สถานีน้ำาหมักชีวภาพ  

โรงไฟฟาชีวมวล ขนาด 5 กิโลวัตต์  สถานีผลิตเช้ือเพลิง และถาน  

อัดแทง  

 สถานีทิศตะวันตก  ไดแก  สถานีผลิตภัณฑธรรมชาติ  สถานี

ไบโอดีเซล  แกสชีวภาพแบบครัวเรือน  สถานีผลิตแกสชีวมวล (ขนาด 

20 ก.ก.) สถานีอบแหงดวยแสงอาทิตย  สถานีบึงประดิษฐ  (บอบำาบัด)  

สถานีแก็สชีวมวล ขนาด 50 กก. ตอชั่วโมง  สถานีกังหันน้ำา  โรงไฟฟา
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ขนาด  20  กิโลวัตต   บานประหยัดพลังงาน   เครื่องเผาขยะแบบผลิต

น้ำามัน  การซอมแซมโซลาเซลล และการนำาพลังงานไปใชประโยชน     

การแปลงพลั งงานจากสัตว  เข  ามาเปลี่ ยนเป นพลั งงานกล 

การสรางเครื่องทำาความเย็นจากความรอนเหลือทิ้ง   และการสราง 

บอปลาแบบปรับอุณหภูมิ

 โดยแตละสถานีจะมีพนักงานเปนผูบรรยาย เราเปนผูนำา 

ความคิดเทานั้น  คนที่แสดงเปนคนทำางานจริงจึงสามารถทำาใหผูฟง 

มีความสุขรวมทั้งตัวผูบรรยายดวย ในการรวมแบงปนความคิดให 

ผู  เข าฟงไดค ิดตาม และไดร วมทำาการทดลองเปนบางอยาง  

ทำาใหเกิดการแลกเปลี่ยนและรวมแบงปนความสุขกัน  

                    รวมแบงปนความสุข  

1. คนในองคกรใชวิธีคิดรวมกัน   แลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกัน   

    และกัน และทดลองทำากิจกรรมตางๆ รวมกัน

2. การสรางสถานีดูงาน  22  สถานี และบรรยายนักทองเที่ยว  

    ไดคิดตาม และไดรวมทำาการทดลองเปนบางอยาง เพื่อให 

    เกิดการแลกเปลี่ยน และรวมแบงปนความสุขกัน  
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องคกรแหงความสุขและการดูแลคนในแบบฉบับของคำาแสด

 ที่นี่ใหโอกาสกับทุกคน มีการสงเสริมและพัฒนาไปพรอมกัน                

สิ่งสำาคัญที่ใหคือการดูแลเอาใจใสเหมือนลูกหลานเปนครอบครัว 

เดียวกัน  มีสวัสดิการให  สนับสนุนการไดใชชีวิตอยูกับครอบครัว 

อยางมีความสุข  เราจะไมเปนผูสั่งงานอยางเดียวแตจะถามไถเพื่อ 

ใหไดรูวิธีคิดของพนักงานใหทำาตามความคิด พรอมทั้งนำาความคิด  

ของเราติดไปดวย ทิศทางของคำาแสดในอนาคต เราไดบอกกับ 

พนักงานวาเราเหมือนพอแม เลี้ยงลูกแลวลูกตองโต เพราะฉะนั้น 

ถาสามารถดูแลโรงแรม ดูแลพนักงานดวยกันเองได  ตรงนี้ก็เปนไมตอ 

ท่ีทำาใหองคกรมีพ้ืนฐานคอนขางดี  ท่ีน้ีเปนท่ีรูจักของคนในประเทศแลว 

ยังเปนที่รูจักของนานาอารยประเทศ เพราะวาเปนแหลงของการ

เรียนรู 

  

 ในเ ร่ืองของการพึ่งพาตนเองหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ  

2 - 3 ครั้งแรกๆ เราก็รู สึกวาหมดหนทาง ไมมีมรรค แตแลว 

เราไดพบแสงสวางจากในหลวง คือ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อฟงจากสิ่ง
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ทีท่านพูด เราเขาใจ และนำาไปปฏิบัติ เอาทุกอยางรอบตัวมาใชใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด  เมื่อทำาการศึกษา และมีความเห็นตรงกันก็ลงมือ 

ปฏิบัติเลย ซึ่งไดแกไขปญหาของรีสอรทในหลายเรื่อง     ทำาใหพนักงาน 

มีความสุขกับการทำางานทุกวัน   มีพลังงานของตัวเอง  มีพื้นดิน 

ปลกูผกัปลกูหญา   สามารถเลีย้งพนกังานได    สอนพนกังานใหรูจกัคำาวา 

พอเพียง เราไดพึ่งพาตัวเองเปนลำาดับขั้น ทำาปจจุบันใหดีที ่สุด  

เดินตรงไปเพื่อสูเปาหมาย มีหนาที่สอนใหพนักงานทำาแตความดี  

ความสำาเร็จของพนักงาน เปนเหมือนความสำาเร็จของเราดวย  

เหมือนพอแมเลี้ยงลูกแลวลูกไดดี เราก็ชื่นใจ ผลผลิต ก็คือ ความสุข 

ความสุขก็คือความสำาเร็จของเขาเหลานั้น

 เรื่องของสวัสดกิารเราใหท่ีพักอาศัยกับพนักงาน  สามารถนำา 

ครอบครัวมาอยูดวยกันได  มีคารักษาพยาบาล  เครื่องแตงกาย   

เปดโอกาสใหลกูหลานมาฝกงาน  จบแลวกร็บัเขาทำางาน  ฯลฯ  สิง่เหลานี้ 

เปนจุดที่ทำาใหอยูแลวมีความสุข และมีความมั่นใจมากข้ึน  ครอบครัว

ไดอยูดวยกันอยางมีความสุข   สวนคนท่ีมีปญหาตางๆ  ทางเรามีการดูแล 

อยางใกลชิด ใหคำาสอนตางๆ จะบอกคนของเราวา ทำาใจสูไป   

ใชเวลาในการแกไขปญหา ดูแลคนของตัวเองใหมีความสุข ไมวาจะเปน 

ที่บานหรือที่ทำางาน ทางองคกรจะเปนดูแลชวยเหลือใหมีชีวิตที่ดี  

เอาคนกลุมหนึ่งไปเรียนรูจิตวิทยา ครอบครัว วิถีชาวบาน และ 

การเขาวัด เพื่อไปนั่งฟงการบรรยายการใหคำาปรึกษาปญหาชีวิต 

และแนะนำาสิ่งตางๆ จุดหลัก คือ การแกปญหาใหได ปญหาของคน 

เปนปญหาที่แกไมตก ตราบใดที่ยังมีปญหาเราก็จะตองแกไขตอไป 

ตองฝกฝน และถายทอดสูคนรุนตอไปใหคิดเหมือนกัน ใหคิดอยางฉลาด 
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ฉลาดในการเขาใจปญหาคน รู จักวิธีการแกปญหาใหไดทุกเรื ่อง 

ดวยวิธีท่ีเหมาะสม เราจะเนนเร่ืองการรูจักคน   การใหอภัย การย้ิมแยมแจมใส 

ทุกวัน ความเกงมีอยูในตัวแลว ก็จะประสบความสำาเร็จไดเร็ว เปนอาชีพ 

ที่จะตองสอนคนไปเรื่อยๆ เหมือนโรงเรียน คนเราตองหาชีวิตใหเจอ

และตองฝกฝนใหเจริญเติบโต เราดีใจ และมีความสุขที่ไดดูแลพวกเขา 

องคกรเหมือนเปนโรงเรียน เราดูแลเขาใหมีความสุขในแบบฉบับของ
คำาแสด  

 คุณสน่ัน น่ิมเนตร หัวหนางานฝายจัดเล้ียงไดเลาเสริมในเร่ืองน้ี 
ใหฟงวา “ทำางานมาประมาณ 17 ป ที่รีสอรทนี้มีสวัสดิการใหในเร่ือง 
ท่ีพักอาศัย ชุดฟอรมอาหารสามม้ือ และคารักษาพยาบาล ผมคิดวา 
อยูที่นี้แลวสบายใจมีความสุข  มีความอบอุน  เราตองมีใจรักงาน 
บริการดวย ทั้งตัวผูบริหารและเจาของรีสอรทดูแลดี ทานจะสอน 
ใหทำาความดี มีความปรองดองกัน อยูรวมกันใหไดอยางมีความสุข 
ผมคิดวางานตรงนีม้คีวามสำาคญัมาก เพราะเปนสวนหนา   สวนตอนรับ 
ตองดูแลลูกคา และก็จะสอนลูกนองใหชวยกันทำางาน สิ่งไหนที่ดี 
ก็นำามาปฏิบัติ ถาลูกนองทำาผิดก็จะสอนกอน  ถาทำาผิดซ้ำาก็จะ 
ทำาโทษตามบทลงโทษของรีสอรท”
 
  ขณะที่คุณนังสิน พนักงานเก็บขยะ เลาวา “ที่นี่รวมกัน 
ทำากิจกรรมแบงปนความสุขใหก ัน มีการไหวพระสวดมนต 
ทุกวันจันทร กับวันพฤหัสบดี มีการตักบาตรเวลาประมาณ 7.00น. 
ไมคิดที ่จะออกจากงานนี้เพราะวาอยู ที ่นี ้แลวชอบ มีความสุขดี  
มีเพื่อนมากมายงานไมหนักมากถาเหนื่อยก็พักได  เจาของรีสอรท 
เปนคนใจดี  มีการเขามาทักทายพนักงานเปนกันเอง  ที่นี่จะเรียกทาน 

วาคุณผูหญิงหรือวาแมทุกคน” 
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องคกรแหงความสุขและการดูแลคนในแบบฉบับของคำาแสด  

1. การใหสวัสดิการตางๆ  เชน การใหที่พักอาศัยกับพนักงาน นำา

ครอบครัวมาอยูดวยกันได อาหารสามมื้อ การรักษาพยาบาล 

เครื่องแตงกาย โอทีการทำางานนอกเวลาเปดโอกาสใหลูกหลาน 

มาฝกงาน จบแลวก็รับเขาทำางาน ฯลฯ 

2. ใหพนักงานเรียนรูจิตวิทยา ครอบครัว วิถีชาวบาน และการ เขาวัด 

   เพื่อใหคำาปรึกษาปญหาชีวิต และแนะนำาสิ่งตางๆ  

3. นำาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช และนำาทุกอยางรอบตัว

   มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

4. การใหคำาสอนทำาแตความดี และการสวดมนตนั่งสมาธิ

5. มีบทลงโทษของพนักงานตามกฎระเบียบของรีสอรท
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 องคกรท่ีมีความสุข   ผลประกอบการก็จะดีข้ึนเร่ือยๆ  เพราะ

ทุกอยางออกมาจากความรูสึก และการกระทำา  มีผูเขาพักโรงแรม

เต็มทุกวัน  เราสรางศูนยเรียนรูพลังงาน  มีกิจกรรมตางๆ  มากมาย  

ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทำาใหผู เขาพักอยากมาพักโรงแรม ทำาใหผล

ประกอบการดีขึ้น  ทางเราใหสิทธิพิเศษตางๆ  มากมายกับพนักงาน  

ทำาใหองคกรมีความสุขทุกวันนี้  และยังมีความสุขที่ไดมีการถายทอด

ความรูตางๆ  ใหกับแขกที่เขามาพักในโรงแรม    ใหแขกรูสึกมีความสุข

มาแลวเหมือนบาน เหมือนที่รมไมใหญ ใตรมไมก็จะเย็น มนุษยทุกคน 

อยากมาอยูท่ีเย็น   ถาทำางานมีความสุขทุกวัน   มีเปาหมายการทำางานวา 

จะทำาอะไร สนุกกับงานที่ทำา องคกรก็จะประสบความสำาเร็จอยางมี

ความสุข ถึงแมวาวันสุดทายเราอาจไมไดตามเปา และไมประสบ

ความสำาเร็จ แตสิ่งที่ทำามานั้น คือ ความสุขตลอดมา แลวเปาหมาย

ขององคกรจะไมสรางในสิ่งที่กดดัน และความทุกขใหกับองคกร และ

พนักงาน องคกรมองวาพนักงานเหมือนแขน และขาเปนคนสำาคัญ 

คือ ถาไมมีเขาเราทำางานไมได  สุดทาย ก็คือ ตางคนตางถอยทีถอย 

อาศัยกัน  ในสวนของผลงานก็ไดมาจากเขา  แลวเขาก็พึ่งเราในเรื่อง

ความเปนผูนำาและการตัดสินใจ แตทุกๆ วันมีความสุข ตื่นขึ้นมาเห็น

ทุกคน อยากมาทำางานอยางพรอมเพรียงกัน ความสุขอยูในตัวคน  

ไมไดอยูที่ผลกำาไร  ถาเราสูเพื่อพวกเขา  เขาก็จะสูเพื่อเรา
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          ผลลัพธขององคกรแหงความสุข  

1. มีความสุขในการถายทอดความรูตางๆ ใหกับบุคคลที่

   เขามาพักในโรงแรม

2. มีเปาหมายการทำางาน วาจะทำาอะไร สนุกกับงานที่ทำา 

   องคกรก็จะประสบความสำาเร็จอยางมีความสุข 
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132องคกรใหสิ่งดีๆ ซึ่งกัน และกัน

 เราไมอยากใหพนักงานทำางานซ้ำาๆ ทุกวัน อยากใหคิด และ

วิเคราะห จึงสรางกลุมนักวิจัยชุมชนเล็กๆ เปนการวิจัยที่มีความ

ทาทายและมีความสนุก เราจึงมีงานวิจัยดีๆ ที่ประสบความสำาเร็จ  เชน 

วิจัยแปรไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงใสในรถยนต ฯลฯ องคกรก็เหมือน

โรงเรียนฝกชีวิต มีการสอน และใหสิ่งดีๆ ซึ่งกันและกัน เปนจุดที่ 

องคกรตองใหกับพนักงาน เวลาอยูดวยกันเราใหอะไรซึ่งกันและ 

กันได คือสิ่งที่ติดตัวไปนั้นเปนความรู เราตองเตรียมพรอมไวเสมอ 

ยิ่งเตรียมพรอมยิ่งแข็งแรง ตองเรียนรูวาตองการอะไร องคกรก็จะ

ไดผลผลิต แลวก็จะมั่นคงตลอดไป  
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            องคกรใหสิ่งดีๆ ซึ่งกันและกัน  

1. สรางกลุมนักวิจัย

2. การสรางองคความรูใหพนักงาน

องคกรไดสอนใหรูจักการผลิตเทคโนโลยี ใหซื้อวัสดุมาประกอบเอง 

ตนทุนทุกอยางถูกลง เชน ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรมา แลวมา 

ประกอบเอง มีการเดินสายกันเอง สุดทายองคความรูก็ไดกับตัว 

พนักงานเอง องคกรก็งายขึ้นตนทุนก็ถูกลง การลงทุนทั้งหมด คือ 

ความรู อาจจะมีผิดพลาดเสียหายก็แกไขปญหาจนเกิดภูมิปญญา    

ระบบทุกอยางเราจะตองรูจักการประสานงานกับคน มีการดูแลเอาใจ

ใสเขา เขาก็จะใชสติปญญาที่มีชวยเรา ตองรูงาน และตองเกงคน ตอง

รูจักคำาวาใหเขาเกงกวาเรา
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   สังคมแหงการรวมกลุม  เปดชองทางการสื่อสาร  

1. การเขารวมโปรแกรมการนั่งสมาธิ และสวดมนต 

2. เปดชองทางการสื่อสาร คือการคุยกัน เลาเรื่องตางๆ      

   ไดทุกเรื่อง และแลกเปลี่ยนความรู

สังคมแหงการรวมกลุม เปดชองทางการสื่อสาร

 เรามีโปรแกรมใหพนักงานนั่งสมาธิเปนโครงการบังคับ คือ 

1 เดือน ตองไปสวดมนต และนั่งสมาธิ 16 ครั้ง แตไปวันไหนก็ได   

องคกรเราเปนสังคมแหงการรวมกลุม และเปดชองทางการส่ือสาร   

คือ การคุยกัน เลาเรื่องตางๆ ไดทุกเรื่อง เจอกัน และคุยกันบอยๆ  

ทำาใหเกิดความสนิทสนมกัน ไดแลกเปลี่ยนความรูไดรูเรื่องอะไร 

มากมาย เปนกฎในการหาโอกาสใหไดเจอกันในเวทีใดเวทีหนึ่ง ซึ่ง

จะไมเปนทางการ           เขาอยูกบัลูกคาจะรูปญหาทกุอยาง          ถาเขาพูดปญหา 

ใหเราฟงบอยๆ เราก็จะรีบแกไขปญหานั้นทันที สังคมก็ไปไดเร็ว 

นอกจากนี้เรายังพบวาเปนเรื่องที่สำาคัญที่จะตองมีกิจกรรมละลาย

พฤติกรรมเปนประจำา  
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136เติบโตอยางยั่งยืนในแบบฉบับของคำาแสด

 ความม่ันคงอยูท่ีตัวเรา อนาคตจะม่ันคงไดตองม่ันคงดวยตัวเอง 

ในวันนี้ ทุกอยางอยูที่วิธีคิด สิ่งที่องคกรใหคือทำาใหเขาใจชีวิตมาก

ขึ้น  เราพยายามบอกกับทุกคนวาชีวิตก็มีแคนี้ จงพอใจในสิ่งที่มีอยู  

เรื่องเงินทองอยาไปคิดอะไรมาก มันเปนจังหวะชีวิตของแตละคน  

เปาหมายธุรกิจที่ตองทำาคือการบริหาร ตองคิดกอนทำา มีความเปน 

อิสระทั้งปวง ถาทำาอะไรก็ตามตองถามตัวเองวา ตลาดเรามีอยูที่ไหน 

อยูในชุมชนหรือไม ถาไมมีตลาดซื้อจะทำาอยางไร เครื่องจักรตัวเดียว

จะแปลงทำาอะไรไดหลายเรื่องก็ได เชน เครื่องจักรผลิตขวดแชมพู ก็

นำามาผลิตขวดใสครีมสปา เครื่องจักรตัวเดียวสามารถผลิตไดหลาย

ขนาด ทำาธุรกิจอะไรแลวสามารถจะมีทางออก กอนลงทุนตองคิดใน

กระดาษกอนลงทุนใหถูก ทำาเล็กๆ ดูกอน เหมือนคนทำาแชมพู ที่นี้พอ

ทำาเสร็จแลว ก็ลองใชดูกอน พอใชไดก็ใชในหองพักดู พอทำาขายก็ทำา

เลย แลวก็มีความสุขกับทุกวันท่ีทำางาน สูแลวรวย มีความสุข มีรายไดพอดี 

ไมตองเดือดรอน มีความมั่นคง และพรอมสูทุกสถานการณ การ

ทำางานทุกวัน และไดเจอพนักงาน ไดเห็นหนาก็มีความสุข เงินเปน

เรื่องเล็กที่สุด คิดงายๆ วา ถาพรุงนี้เราตองจากตรงนี้ไป อยางนอย

ไดยิ้มใหเขาแลว การทำาเพื่อความสุขก็เปนสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับทุกคน 

 สำาหรับองคกรเราไดทำาแผนงานตางๆ คือ การวางแผนสราง

เอกลักษณใหองคกร หาลูกคาแลวถายทอดความรู เพื่อไปยังอีก 

ขั้นตอนหนึ่ง เราจะเตรียมความพรอมสำาหรับวันหนาใหองคกรเติบโต 

อยางยั่งยืน ในแบบฉบับของคำาแสด 
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     เติบโตอยางยั่งยืนในแบบฉบับของคำาแสด  

1. วางแผนและคิดวิเคราะหในการบริหารงานอยางรอบคอบ

2. มีความสุขในการทำางานและพรอมสูทุกสถานการณ

3. วางแผนสรางเอกลักษณใหองคกร
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หลักความพอประมาณ คือ การเลือกดำาเนินธุรกิจที่ตนเอง

มีความชำานาญ และทำาไดดีที่สุด คือ โรงแรม และการบริการ 

และการไมเนนเพิ่มคาใชจายการลงทุน

1)

 จากการที่บริษัทไดนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนกรอบในการดำาเนินธุรกิจ 

ซึ่งชวยใหการดำาเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

การดำาเนินงานทั้งหมดในทุกขั้นตอนจะตั้งอยูบนความพอประมาณ  

การมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันความเสี่ยงที่ดี โดยใชหลักความรูคู 

คุณธรรมเปนแกน อันเปนแนวทางท่ีมุงเนนไปสูความย่ังยืน ความสมดุล 

การพึ่งพาตนเอง โดยตระหนักถึงการทำาความดีงาม เพื่อประโยชนสุข

ของสังคมสวนรวมเปนสำาคัญ ซึ่งสุดทายแลว จะสงผลดีตอความเจริญ

เติบโตของบริษัทใหเปนไปอยางยั่งยืน โดยแบงหลักการออกเปน

139 ปจจัยพื้นฐาน

วิธีการบริหารจัดการ

 บริษัทมีผูนำาท่ีปกครององคกรดวยธรรมะ และเห็นความสำาคัญ  

ของคนในองคกรมากที่สุด จึงเนนในการพัฒนาศักยภาพของคน  

โดยการพัฒนาดานจิตใจดวยการปฏิบัติธรรม และการพัฒนาดานความรู 

ดวยการสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู กันในองคกร  

เนนสรางความสุขใหเกิดขึ้นในองคกร เผื่อแผจากคนในองคกรไปสู 

คนภายนอก
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หลักความมีเหตุผล คือ การปฏิบัติตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

ทุกฝายอยางมีเหตุมีผล การปฏิบัติตอผูบริหาร และ

พนักงานเสมือนคนในครอบครัว ใหโอกาสกับทุกคน มีการ 

สงเสริมและพัฒนาไปพรอมๆ กัน สิ่งสำาคัญที่ให คือการ

ดูแลเอาใจใสเหมือนเปนลูกหลาน นอกจากนี้ยังสนับสนุน 

ใหพนักงานทุกคนไดมีโอกาสลงแรง เพื่อไปชวยเหลือ 

คนอื่นๆ ในชุมชนหรือสังคม

หลักภูมิคุ มกัน คือ การจัดใหมีระบบที ่ช วยในการ 

ตรวจสอบการทำางานทั้งภายใน และภายนอก พรอมทั้ง 

กระตุน        และสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจะเปนการสรางภูมิคุมกันที่ 

สามารถปองกันบริษัทจากผลกระทบภายนอกในหลายๆ  

ดาน เชน ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม

หลักความร ู คือ การมุงเนนการพัฒนาภายในองคกร โดย

เฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมความรู และทักษะของพนักงาน  

ดวยการสงเสริมดานตางๆ เพื่อใหสรางความรอบรูการมีสติ 

และการมีปญญา อาทิ การสรางกลุมวิจัยชุมชนเพื่อสราง 

องคความรูขึ้นเอง พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใชเอง โดยพนักงาน  

และแบงปนใหกับชุมชน และคนทั่วไป

2)

3)

4)
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141 หลักคุณธรรม คือ การดำาเนินธุรกิจภายใตหลักคุณธรรม 

และจริยธรรมของบริษัท มีการถายทอดวิธีการทำางานตาม 

แบบวิธีของพระพุทธเจา ในการแกปญหาทุกอยางโดย 

ใชมรรค 8 พรอมทั้งจัดใหมีโครงการสรางสถานที่ปฏิบัติ 

ธรรมใหแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสสวดมนต 

ไหวพระ นั่งสมาธิ เพื่อรูจักสงบจิตใจ และมีโอกาสพูดคุย  

กับผูบริหารและเจาของ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ไดสนทนาธรรม เปนตน

5)



Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข” Happy SMEs  องค์กร “ให้สุข”

 จากการท่ีองคกรใหความสำาคัญกับตัวคนในองคกร ดวยเห็นวา 

เปนทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด จึงมุงพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการ 

ทำางาน และมีความสุขในการทำางานไปพรอมกัน โดยจัดใหมีพี่เลี้ยง

สอนงาน มีการทดลองทำาและเรียนรูดวยตนเอง มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันระหวางผูบริหารและพนักงาน มีชองทางการสื่อสารที่

หลากหลาย สรางบรรยากาศในองคกรที่เปนกันเอง ดูแลกันเหมือน

คนในครอบครัว ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทำาใหมีความสุขเหมือน 

เปนบานหลังที่สองของพวกเขา อีกทั้งผูนำายังวางตนเปนแบบอยาง

ที่ดีใหคนในองคกรเคารพยกยอง และใหใจกับลูกนองเต็มรอย จึง

เปนที่รัก และเคารพของคนในองคกร ทำาใหการถายทอดคำาสอน หรือ

แนวคิดตางๆ จากผูบริหารลงไปยังพนักงานสามารถทำาไดงาย และ

ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะทุกคนรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันกับองคกร

ซึ่งเปนที่ๆ สรางความสุขใหพวกเขา องคกรแหงความสุขจึงเกิดจาก 

การรวมมือรวมใจระหวางเจาของกิจการและพนักงานที่มีความผูกพัน

และจริงใจตอกัน

ปจจัยความสำาเร็จในการสรางองคกรแหงความสุข

เปาหมายขององคกร
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 บริษัทมีเปาหมายในการเปนองคกรธุรกิจที่มุงการอนุรักษ

ธรรมชาติอยางแทจริง สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน และสามารถ 

สรางองคความรูใหมๆ เพื่อแบงปนใหกับชุมชน และประเทศชาติ 

อยูเสมอ
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People บริษัทเห็นความสำาคัญของคนมาเปนอันดับแรก 

จึงดูแลคนเปนอยางดีทั้งทางรางกาย และจิตใจ อาทิ การ

ปฏิบัติธรรมนำาธรรมะมาใชในการทำางานงาน และการ

ดำาเนินชีวิต การสรางกลุมนักวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

ในการสงเสริมการเติบโตทางปญญา และพัฒนาศักยภาพ

ของคนใหมากที่สุด รวมถึงดูแลเอาใจใสใหทุกคนมีความสุข 

ดวยการปกครองเหมือนอยูในครอบครัวเดียวกัน

Planet การพึ่งพาตนเองโดยการสรางพลังงานทดแทนขึ้น

มาใช ใชปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นเอง ฟนฟู และปรับปรุงสภาพ

ดินในรีสอรทที่เคยเปนชั้นทรายที่เสียหายจากสารเคมี จน

กลายสภาพเปนดินดี และสงเสริมใหมีการจัดตั้งหนวยงาน

ผลิตแชมพู สบู จากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยูในโรงแรมแทน

การสั่งซื้อแชมพู สบู จากภายนอกที่มีสวนประกอบของสาร

เคมีสูงมาก ลดคาใชจายดานการกำาจัดขยะ โดยการสราง

และพัฒนาถังผลิตกาซชีวภาพ จนกลายเปนโครงการ 

กำาจัดขยะครบวงจร เปนตน         

Profit ผลตอบแทนที่สำาคัญ และมุงหวังมากที่สุด คือ 

ความสุขของพนักงาน   ลูกคา   และคนในชุมชน   มีความ 

สามารถในการพ่ึงพาตนเอง และแบงปนใหกับสังคม และ

ประเทศชาติ

1)

2)

3)

 การบริหารองคกรใหประสบผลสำาเร็จอยางย่ังยืนนั้นตองมี 

การสรางสมดุลระหวาง 3Ps ดังนี้ 
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                  ภาพรวมอุตสาหกรรม

	 ปจจุบันคนไทยใหความสำาคัญกับการรักษาสุขภาพมาก

ข้ึน		โดยเฉพาะในกลุมคนเมืองและผูท่ีมีการศึกษาจะมีความตองการ

บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและแสวงหาขอมูลตางๆ		ท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพของตนมากขึ้น	 ดังนั้นความตองการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพจึงมีแนวโนมสูงข้ึน		ซ่ึงแนวโนมการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อสุขภาพในภาพรวมป	พ.ศ.	2555	คาดวาจะขยายตัวจาก	

ป	พ.ศ.	2554		เล็กนอยประมาณรอยละ	0.1	ขณะท่ีคาดการณการ

สงออกอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในภาพรวมป	พ.ศ.	2555	

เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ	7.8	โดยมีปจจัยภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟน

ตัวของสหรัฐอเมริกาและประเทศผูนำาเขาทั้งสหภาพยุโรปและ

ญี่ปุน	 เปนปจจัยหลักที่ทำาใหการผลิตและการสงออกของไทยใน

สินคาอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น		

																									(ที่มา		:		สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
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“ความสุขสีเขียว” 

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำากัด
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149 บริษัท ซองเดอร ไทยออรกานิคฟูด จำากัด

	 “ซองเดอร”	 	 ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	 2543	 หลังจากพบวา

คนไทยมีปญหาเรื่องสุขภาพมาก	 จึงมุงมั่นที่จะหาแนวทางที่จะผลิต

อาหารดีๆ	 ใหคนไทย	 จากการคนควากวา	 2	 ป	 จึงไดสูตรสำาเร็จที่

เปนซองเดอรในปจจุบัน	 ซึ่งเปนที่ชื่นชอบมากสำาหรับคนที่ไดลิ้มลอง				

ซองเดอรเปนธุรกิจที่เกี่ยวกับแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ	(ซีเรียล)		โดย

จุดเดนของบริษัท	คือ	คัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติ		(เกษตรอินทรีย)		ที่

ปลอดสารเคมีและ	 GMO	 ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ผลิตจากทองถิ่น	 ซึ่งเกิด

จากการคิดคนของผูบริหารและความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัย		

สถานศึกษา	และคนในชุมชนในการพัฒนาพันธุขาว		รวมถึงเคร่ืองจักร

ภายในโรงงานก็ผลิตข้ึนเอง	ดวยการรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยี	

แห่งเอเชีย	(AIT)			ตลอดจนคิดคนสูตรผลิตภัณฑดวยตนเองท่ียังคงรสชาติ

และสไตลเดิม	 (แบบ	 Home	 made	 ของไทย)	 สำาหรับเปาหมายของ

บริษัท	 คือ	 การนำาอาหารท่ีไรสารพิษ	 ซ่ึงผลิตจากชุมชนในทองถิ่นชาว

อำาเภออูทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 และจากเครือขายกสิกรรมไรสารพิษ

แหงประเทศไทยมาแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิมเปนผลิตภัณฑอาหารที่

ไดมาตรฐานสากลเพื่อใหผูบริโภคไดรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ	

และอีกเปาหมาย		คือ		การพัฒนาชุมชนในทองถิ่นเพิ่มศักยภาพและ

การสรางงานผลิตพืชอินทรียชุมชนเขมแข็ง		ซ่ึงคุณสุวรรณา	จิวัฒนาไพบูลย	

ผูกอตั้งบริษัทซองเดอร	ไทยออรกานิคฟูด	จำากัด	ไดถายทอดเรื่องราว

ของบริษัทเอาไวอยางนาสนใจ	ดังนี้		
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151 กอรางสรางธุรกิจจากใจรัก

	 แรกเริ่มเดิมทีเปนคนรักสุขภาพ			และสนใจการปฏิบัติธรรมมี	

ความคิดวาเมืองไทยอุดมไปดวยพืชพรรณธัญญาหาร	จึงคิดวาถาหัน

มาทำาเรื่องเกษตรอินทรียผักออรแกนิคและอาหารเพ่ือสุขภาพนาจะ

ดีตอวิถีชีวิตของผูคน	 กอปรกับสามีเปดรานขายยาแผนปจจุบัน	 จึงเห็น

ความสำาคัญของสุขภาพเปนใหญ		แมไมไดจบมาทางนี้ไมเคยมีความ

รูอยางที่ทำาอยูทุกวันน้ีก็ตาม	แตเพราะเปนคนไมกลัวที่จะกาวและไม

ยอมแพตออุปสรรค	รวมท้ังมีกำาลังใจสำาคัญจากคุณยรรยง	จิวัฒนไพบูลย

คูชีวิตที่พรอมเคียงขางเสมอ			ชวงเริ่มตนแมจะตองใชเวลาหลายปแต

ก็ไมยอทอ	“ณ	ตอนที่เริ่มตนเขามากรุงเทพฯ	ตรงดิ่งไปที่กรมสงเสริม

อุตสาหกรรมเลยเพ่ือหาความรูเร่ืองการแปรรูปขาว	ซ่ึงสมัยน้ันหนวยงาน

รัฐบาลเหลาน้ียังไมไดบูรณาการเปน		One	Stop	Service	แกผูประกอบการ 

ในท่ีสุดไดรับคำาแนะนำาจาก	ดร.อรรถพล	 	 นุมหอม	สถาบัน	AIT	 รังสิต	

บอกทานวา	อยากพ่ึงพาตนเองตามกระแสพระราชดำารัส	อยากรูเรื่องการ

แปรรูปขาว	 ทานจึงแนะนำาและเปนที่ปรึกษาให	 จากนั้นไดเขารับการ

อบรมเรื่องการแปรรูปอาหารจากกรมวิทยาศาสตรบริการ		โดยตอมา

คุณยรรยง	 (สามี)	 สามารถนำามาประยุกตประกอบใชเองไดสำาเร็จ	ซึ่ง

เปนวิธีพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง		

	 สวนทางเราไดคิดสูตรอาหาร			โดยนำาธัญพืชไรสารพิษ	(Organic

Whole	Grains)	8	อยาง	คือ	เม็ดบัว	ลูกเดือย	ขาว	3	สายพันธุ	คือ	ขาวกลอง 

ขาวหอมนลิ	ขาวฟาง		ถัว่เขยีว	ถัว่ดำา	ขาวโพด	นำามาพัฒนาสตูรกวาจะลง

ตัวใชเวลาปเศษ	จึงผลิตธัญพืชแปรรูปไดสำาเร็จ		โดยเนนเรื่องสุขภาพ
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เปนสำาคัญคือหวานนอยหรือไมหวานเลย	 ประการสำาคัญตองอรอย 

ทำาใหเกิดสโลแกนวา	 “อรอย	 เติมเต็มสุขภาพ	 ไรสารพิษ”	 จากนั้น 

มีผลิตภัณฑอื่นๆ	 ตามมาเปนลำาดับ	 ในเรื่องของชื่อเกิดภายหลังวา 

ซองเดอร	 มาจาก	ซองเดิม	 หรือ	ซองเดียว	 ท่ีคัดสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดลงใน 

“ซองเดอร”	นั่นเอง

กอรางสรางธุรกิจจากใจรัก

1.	รักสุขภาพ	และผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

2.	การพึ่งพาตนเอง

3.	หาความรูที่เกี่ยวของ
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153 โตขามคืนเพราะเขาตาตางชาติ

	 ในระยะเริ่มแรกไดจัดตั้งกลุมกับชาวบานจดทะเบียน		OTOP		

ในปพ.ศ.	 2546	 และผลิตภัณฑซองเดอรไดออกสูสายตาประชาชน				

ดวยการออกบูธในงานตางๆ	 จนมีโอกาสไปเผยแพรถึงประเทศญี่ปุน	

และไดรับโอกาสดีๆ	 ซองเดอรเนนจิตวิญญาณในการผลิตสินคาใหได																

มาตรฐาน	 จนเกิดมีผลิตภัณฑหลากหลายรสท้ังประเภทธัญพืชชงด่ืมและ

ประเภทขบเค้ียว	และท่ีเปนผลิตภัณฑใหมลาสุด		คือ		โจกขาวกลองงอก

และขาวกลองงอกบดสำาหรับเด็ก		สามารถหาซ้ือไดตามหางสรรพสินคา

ทั่วไป	ดวยการเติบโตโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		นอกจาก

เครื่องดื่มธัญญาหารแลว		ชวงตอมายังไดคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ

ชนิดใหมข้ึนมา		เพ่ือรองรับกลุมลูกคาท่ีขยายวงกวางข้ึนซ่ึงน่ันก็คือ	เชน

โจกสแน็คเพ่ือสุขภาพ	 ชุดของขวัญตามเทศกาล	 และชุดสังฆทานเพื่อ

สุขภาพ

โตขามคืนเพราะเขาตาตางชาติ

1.	การออกบูธในงานตางๆ

2.	เนนจิตวิญญาณในการผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน
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154ใชทุกชองทางที่มีใหเปนประโยชน

	 เมื่อธุรกิจเริ่มขยายเราก็ยิ่งมองวาซองเดอรจะอยูเฉยไมได	

ดังนั้นเมื่อมีโอกาสออกงาน		จะไปรวมทุกครั้ง	พรอมทำาประโยชนโดย

เปนโมเดลธุรกิจพอเพียง  และสรางเครือขาย	ตอนน้ันเรายังไมกาวหนา	

ในการนำาระบบไอทีมาใชกับธุรกิจ			จึงไปรวมในทุกชองทางที่ไปไดและ

ปจจุบันเรามีผลิตภัณฑเกรนนี่	MeeDee	ซึ่งเปนแบรนดธัญพืชที่มีตรา

ของกรมอนามัยในโครงการลดไขมัน	น้ำาตาล	โซเดียม	เหมาะสำาหรับ

ผูที่นิยมการบริโภคขนมขบเคี้ยวสุขภาพและควบคุมน้ำาหนัก		จุดเดน

ของเรา	คือ		สิ่งที่เราใหสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดลอม	และอาหารออแกนิค

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการลดโลกรอนดวย	จึงทำาทุกอยางดวยการให

และไมหยุดการพัฒนา		จนตอนน้ีเรารวยเพ่ือน	มีหลายกลุมท่ีไดรับโอกาส

ใหเขาไปเปนคณะทำางาน	การรวมกลุมกันทำาให	 	SMEs	 เขมแข็งขึ้น		

และซองเดอรไดกลายเปนแกนหลักในหลายๆ		โครงการไปแลว		

	 ปจจุบันซองเดอรไดเขามาสูการบริหารของทายาทรุนใหม	

คือ	เภสัชกรหญิง		ภาคินี	จิวัฒนไพบูลย	ซึ่งเปนผูจัดการฝายการตลาด

และสรางสรรคผลิตภัณฑ	 ไดนำาชองทาง	 Social	 Network	 มาใชและ

ดำาเนินธุรกิจจนทุกวันนี้	 แมเราจะไมมีพนักงานขาย	 เพื่อเสนอสินคา

ตามที่ตางๆ	ก็ตาม		แตเพราะผลิตภัณฑของเราสามารถขายตัวเองได	

ดวยฝมือการพัฒนาบรรจุภัณฑและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง	

ตลาดตางประเทศของซองเดอรในปจจุบันประกอบดวย	 ออสเตรเลีย	

ญี่ปุน	 	 ฮองกง	 มาเกา	 จีน	 และสิงคโปร	 	 เราออกแบบบรรจุภัณฑที่

เรียกวาแบบ		Universal	Design	พิมพอักษรเบลลบนบรรจุภัณฑเพื่อ
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เปนทางเลือกแกผูดอยโอกาสในสังคม	 	 ทำาใหสมาคมคนตาบอดแหง

ประเทศไทยมอบประกาศนียบัตรใหเปนบริษัทแรกของไทย

ใชทุกชองทางที่มีใหเปนประโยชน

1.	การออกงานตามชองทางตางๆ

2.	โมเดลธุรกิจพอเพียงและสรางเครือขาย		

3.	พัฒนาบรรจุภัณฑและคุณภาพอยางตอเนื่อง
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ในแบบฉบับของซองเดอร

	 เราดูแลซ่ึงกันและกันเหมือนครอบครัว	 พนักงานสามารถ

ทำางาน	อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	เราใหโอกาสและพยายามพูด

ถึงศีลหา	 	 “เราถือวาน้ำาหยดลงหินทุกวัน	 	 หินยังกรอน”	 	 เขาทำางาน

ก็รูสึกวามีความสุข	 	 	 สิ่งเหลานี้จะรูสึกไดวานอกจากครอบครัวแลว	

ยามหนึ่ง	ท่ีทุกขรอนน้ัน			เราเปนพอแมได	อยากใหองคกรมีความ

สุขในเรื่อง	 การให	 เพราะเหนือกวาการขายสินคายังเปนที่พึ่งของ

ทุกคนในเรื่องการสุขภาวะที่ดี	 พัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานของการ 

ดูแลสุขภาพ	 ความปลอดภัยและเหนือกวานั้นชีวิตที่ยั่งยืนกับทุกคน	

พนักงาน	 Supplier	 ลูกคาก็มีความสุขที่มีวิธีคิดที่ตองพึ่งตนเองใหได	

และตองพรอมรับกับความอดทน		อดออม	ตอสู		และขยายโอกาส			

แตทุกยางกาวตองมีคุณธรรมและจริยธรรม	 มกีารแบงปนซ่ึงกันและกัน

ดวยเปนสูตรสำาเร็จ						เพราะธุรกิจไมไดมาจากความตองการไดเงิน 

การดูแลคนก็เปนปจจัยหลักที่ตองคอยดูแลเอาใจใสใหมีความสุข		

ใหเขาอยากมาทำางานทุกวันอยางมีความสุข

 ถาเราใหใครกอนสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดความสุขกับตัวเราเอง

และคนที่ไดรับ		การที่ขับเคลื่อนแลวมีความสุข	ไมวาจะทำาอะไรก็เปน

เรื่องงาย				องคกรจะยื่นมือเขาไปชวยทุกเรื่อง		ไมวาจะเปนสวัสดิการ

ทุกอยางพรอม	 	 การดูแลเจ็บไขไดปวย	 	 และใหโอกาสกับบุตรหลาน

พนักงาน		เมื่อปดเทอมมาทำางานที่โรงงานได		สิ่งนี้เปนความสุขมาก

ที่ไดชวยเหลือคน	 ความสุข	 เปนเปาหมายหลักในการที่จะขับเคลื่อน

องคกรและพัฒนาการผลิต			ดวยจิตวิญญาณของเราเอง				ตองมีความสุข
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คอยเปนคอยไป	องคกรจะมีพ่ีสอนนองคอยเปนพ่ีเล้ียงใหความสุข	องคกร	

มาจากคน	สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาการผลิตหรือผลิตผลดวยตัวเอง

กิจการที่เติบโตมาไดทุกวันนี้	 มาจากการอุดมการณที่จะมุงไป	 โดย

ตกผลึกจิตวิญญาณกอนวาจะทำาเพื่ออะไร	 ถาทำาเพื่อเงินก็จะไมนิ่ง	

เพราะเหมือนจะทำาตามกระแสไปหมดเลย	แตถาทำาเพ่ือใหเพ่ือตอบสนอง

สิ่งที่ดีๆ	 ใหเกิดขึ้น	 จะแนวแนและมั่นคง	 ทำาใหเกิดความสุขตอตนเอง

และคนที่ไดรับ

 คุณภาคินี		จิวัฒนไพบูลย		ผูจัดการฝายการตลาดและพัฒนา

ผลิตภัณฑ		ทายาทรุนท่ีสองซ่ึงเรียนจบดานเภสัชศาสตรมาชวยเติมเต็ม

ฐานความรูในการสรางอาหารใหเปนยา		ในตัวเปนผูบริหารงานตางๆ

ไมวาจะเปนการพัฒนาความหลากหลายของสินคาใหมากขึ้น			พัฒนา

เร่ืองบรรจุภัณฑ	การตลาด		เลาใหฟงวาธุรกิจท่ีทำาคืออาหารเพ่ือสุขภาพ

โดยนำาธัญพืชไทยที่เปนพืชออรแกนิคมาแปรรูป	 และยึดหลักตองเปน

ธัญพืชไทย		เชน		ขาวกลอง		ลูกเดือย		เม็ดบัว		ถั่วเขียว	ถั่วเหลือง

ขาวโพดและขาวฟาง	ทำาเปนเคร่ืองด่ืม	เคร่ืองด่ืมผสมธัญพืช	เปนสแน็ก

หวานนอยๆ	และไมตองทอด			องคกรจะสำาเร็จได	ตองสรางความสัมพันธ

กับชุมชน		พยายามทำาใหดีที่สุด		ตองทำาทีมใหแข็งแกรง		เชน	ทีมจัดซื้อ 

ที่นี่มีสวัสดิการประกันสังคม		โบนัสประจำาป		ชุดฟอรมบริษัท		สังสรรค 

ประจำาป	การสงเสริมกิจกรรมทางสุขภาพและการอบรมใหความรูตางๆ

 ขณะท่ีคุณเอ้ือง	พนักงานผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ	ไดเลาเสริมให

ฟงวาทำางานอยูที่นี้แลวมีความสุข		เจานายก็ใจดีเปนกันเองกับทุกคน	

เพื่อนรวมงานก็รักกัน	 ชวยกันทำางาน	 มีความสามัคคี	 ที่นี่มีผักปลอด
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สารพิษก็แบงใหพนักงานกลับไปรับประทานที่บาน	ซึ่งคนในสวนจะ

เปนผูจัดแบงให	ผลิตภัณฑที่ขายดีก็จะเปนอาหารเพื่อสุขภาพ	โรงงาน

ก็จะมีผูเขาชมกันอยูเรื่อยๆ			
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องคกรแหงความสุขและการดูแลคน

ในแบบฉบับของซองเดอร

1.	การใหสวัสดิการตางๆ	การรักษาคาพยาบาล	การดูแลเอาใจใส

				ซึ่งกันและกันเหมือนครอบครัว

2.	การใหโอกาสกับบุตรหลานพนักงานในการทำางาน

3.	มีการแบงปนซึ่งกันและกัน	โดยพี่สอนนอง	คอยเปนพี่เลี้ยงให				

4.	มีวิธีคิดที่ตองพึ่งตนเอง	มีความอดทน	อดออม	พรอมตอสู		

				และขยายโอกาส

5.	มีคุณธรรมและจริยธรรม

159
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160  ความรับผิดชอบและกิจกรรมชวยเหลือสังคม

	 องคกรมีตู รับขอรองเรียนเอาไวสำาหรับใหชุมชนหรือ

พนักงานไดชวยออกความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ	 	 และมี

การติดประกาศนโยบายและบทลงโทษใหไดทราบทั่วทั้งองคกร	 เรา

คิดวาเปนความรับผิดชอบสวนหนึ่งที่ตองดูแล	 ใหชวยเหลือสังคม		

โดยไมดำาเนินกิจการที่เปนภัยตอสังคมโดยรวม	 และมีกิจกรรมชวย

เหลือสังคมอยางสม่ำาเสมอไมวาจะเปนการชวยเหลือผูประสบภัย

การเลี้ยงอาหาร	 	 การบริจาคคาเลาเรียนและอุปกรณการเรียน

ตางๆ		ใหมีการดำาเนินกิจการท่ีแสดงถึงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

การบำาบัดและอนุรักษส่ิงแวดลอม	 และไมใหดำาเนินการท่ีสงผลกระทบตอ 

ส่ิงแวดลอมหรือชุมชน	 	มีการปลูกปา	 	มีการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับ

สังคม	 	 ไมมีการปลอยของเสียออกสูภายนอกองคกร	 เปนการไดชวย

เหลือสังคม	อยางหนึ่ง		และใหมีระบบการบริหารงาน	และระบบจัดการ

ความเสี่ยงที่ดี	 เพื่อจะไดปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร	

จากที่เปนคนที่มีความพอเพียงในระดับหนึ่ง	 มีภูมิคุมกัน	 คิดวาทำา

อะไรตองนึกถึงประโยชนสวนรวมและประเทศชาติสูงสุด	 คือ	 อนุรักษ 

ผืนแผนดินและสิ่งแวดลอม	 เรามีความสุขมากที่ไดชวยเหลือสังคม

เปนหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบ	
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ความรับผิดชอบและกิจกรรมชวยเหลือสังคม

1.	มีตูรับขอรองเรียนเอาไวสำาหรับใหชุมชนหรือพนักงานไดชวย

				ออกความคิดเห็น	หรือขอเสนอแนะตางๆ		

2.	มีการติดประกาศนโยบายและบทลงโทษใหทราบทั่วทั้ง	

			องคกร	 						

3.	มีกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางสม่ำาเสมอ	

4.	มีการดำาเนินกิจการที่แสดงถึงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม	 

				การบำาบัดและอนุรักษสิ่งแวดลอม
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162เปาหมายคือเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน

	 ซองเดอรเปนที่หนึ่งไดเพราะเรามีทุนดี	 คือ	 เจาของเปนคนที่

มีใจรักในเรื่องปฏิบัติธรรมกับเรื่องไรสารพิษมากอน	และที่สำาคัญก็คือ	

สิ่งที่ทำา	 ไมไดทำาตามกระแสตลาด	 แตทำาดวยหัวใจ	ทำาดวยความรักษโลก	

ซึ่งตรงกับที่ใครๆ	 บอกวาธุรกิจจะยั่งยืนไดตองมี	 	 CSR	 	 ซึ่งตอนทำา

ธุรกิจนั้นไมทราบวาทำา	 CSR	 แตสถาบันไทยพัฒนโดย	 ดร.พิพัฒน	

ยอดพฤติการ	บอกวาซองเดอร	มีสายเลือดแหงการเสียสละเพื่อสังคม

เชนนี้	ทำาใหลูกคาเกิดความไววางใจและทำาใหซองเดอรกาวตอไปได

อยางมั่นคง		อยางไรก็ตาม	เราก็ไมไดหยุดอยูเพียงเทาน้ียังตองพัฒนา

สิ่งดีๆ		ใหเกิดแกผูบริโภคตอไป	เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความสะดวกและ

บริโภคส่ิงท่ีเปนประโยชน	เพ่ือสุขภาพตามสโลแกน	“อรอยเติมเต็มสุขภาพ

ไรสารพิษ”	 	 นอกจากนี้เรายังไดรับโอกาสใหจัดตั้งเปนศูนยถายทอด

การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ประเภทธุรกิจขนาดยอม

จากเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ	 เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ		หากสามารถจัดตั้งเปนรูปธรรมตามปณิธานที่

ตั้งใจไวไดสำาเร็จเทากับเราไดใหประโยชนแกแผนดินและมวล

มนุษยชาติ
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เปาหมายคือเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน

1.	ทำาดวยความรักษโลก

2.	การเสียสละเพื่อสังคม

3.	จัดตั้งเปนศูนยถายทอดการเรียนรู
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“เราไม่ได้จุดประกายจากข้างนอก  

เราถือว่าโครงการเป็นกรอบข้างนอก  

แต่ถ้าเราระเบิดจากข้างใน  

แล้วเราเอาใจมาด้วย  

เขานำาทุกสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่า”
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เคล็ดลับ ปันสุข ในองค์กร
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166                             ปัจจัยพื้นฐาน

 

 ผูนำาเปนคนที่มีใจรักในเรื่องปฏิบัติธรรมกับเรื่องพืชผักไร	 

สารพิษมากอนและไมไดทำาธุรกิจตามกระแสตลาด	 แตทำาดวยหัวใจที่

มีความพอเพียง	มีภูมิคุมกัน	จึงเนนทำาธุรกิจที่คำานึงถึงประโยชนสวน

รวมและประเทศชาติ	เพื่อหวังประโยชนสูงสุด	คือ	การอนุรักษผืนแผน

ดินและส่ิงแวดลอม	รวมถึงการสนับสนุนชุมชนเกษตรอินทรียใหเขมแข็ง

มีความกาวหนาและยั่งยืนในโลกธุรกิจ

                       วิธีการบริหารจัดการ

 บริษัทมีการนำาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน

การบริหารองคกรควบคูไปกับธรรมาภิบาล	ซ่ึงเปนการประพฤติปฏิบัติ

คุณงามความดีและความถูกตองบนพ้ืนฐานของคุณธรรม		เปนท่ียอมรับ

และตองการของสังคม	โดยแบงออกเปน

										1)	หลักความพอประมาณ		คือ	การเลือกดำาเนินธุรกิจท่ีตนเอง

มีความชำานาญและทำาไดดีที่สุด	 ไมดำาเนินธุรกิจที่ไมมี

ความเชี่ยวชาญหรือไมมีประสบการณ	 เชน	 ความเปนนัก

มังสวิรัติ	 และปฏิบัติธรรมสายสันติอโศกมานาน	 จึงไดรับ

การบมเพาะดานเกษตรกรรมธรรมชาติ	 ซึ่งถือเปนเรื่องที่

ถนัดที่สุดและการไมเนนเพิ่มคาใชจายการลงทุนจำานวน

มากเพื่อใหเกิดการขยายตัว	แตประเมินศักยภาพตนเอง
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										2)	หลักความมีเหตุผล 	คือ	การปฏิบัติตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย

อยางมีเหตุมีผล			เชน		การบริหารจัดการที่มีความโปรงใส					

และตรวจสอบได	การปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานเสมือน

คนในครอบครัวเปนที่พึ่งของคนในองคกรได	นอกจากนี้

ยังสนับสนุนใหพนักงานทุกคนไดมีโอกาส	เปนผูให	ซ่ึงไมใช

การบริจาค	แตเปนการลงแรงเพื่อไปชวยเหลือคนอื่นๆ		ใน

ชุมชนหรือสังคม	เปนตน

										3)	หลักภูมิคุมกัน	คือ		การจัดใหมีระบบท่ีชวยในการตรวจสอบ	

การทำางานท้ังภายในและภายนอก	เพ่ือทำาหนาท่ีหาวิธีปองกัน

การรั่วไหลที่เกิดจากการปฏิบัติการดานตางๆ	ในบริษัท			

พรอมท้ังกระตุน		และสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท		เชน	การไดรับรอง

มาตรฐานตางๆ		อาทิ	GMP	เปนตน	ซึ่งจะเปนการสราง

ภูมิคุมกันที่สามารถปองกันบริษัท	จากผลกระทบภายนอก

ในหลายๆ	ดาน		เชน	ดานวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรม

										4)	หลักความรู คือ	การมุงเนนการพัฒนาภายในองคกรโดยเฉพาะ	

อยางยิ่งการสงเสริมความรูและทักษะของพนักงานดวย	

การสงเสริมดานตางๆ		เพ่ือใหสรางความรอบรูการมีสติและ

การมีปญญา	อาทิ		การสรางองคความรูข้ึนเอง	โดยการคิดคน

สูตรอาหารเพ่ือสุขภาพเอง	พัฒนาเทคโนโลยีดานเครื่องจักร

ของตนเอง	พัฒนาบรรจุภัณฑที่เรียกวาแบบ	Universal	

Design	พิมพอักษรเบลลบนบรรจุภัณฑ	เพื่อเปนทางเลือก
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													แกผูดอยโอกาสในสังคม	เปนตน		นอกจากนี้การสงเสริม

การศึกษา	โดยการใหทุนการศึกษาแกบุตรพนักงานและ

เยาวชนในชุมชน	

										5)	หลักคุณธรรม		คือ			การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล

													การดำาเนินธุรกิจ		ภายใตหลักคุณธรรมและจริยธรรมของ

													บริษัท			โดยการเอาใจใสตอผลกระทบที่มีตอสังคม				และ

สิ่งแวดลอม		พรอมทั้งจัดใหมีโครงการสงเสริมใหพนักงาน

เปนคนดี			เชน		มีกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางสม่ำาเสมอ		

ไมวาจะเปนการชวยเหลือผูประสบภัย	การเลี้ยงอาหาร	

การบริจาคคาเลาเรียนและอุปกรณการเรียนตางๆ	เปนตน
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 การบริหารองคกรที่มาจากผูนำาที่มีธรรมะในใจ	และปรารถนา										

ดีตอผูอื่นทำาธุรกิจโดยไมมุงหวังเงินเปนตัวตั้งอันดับแรก	ดูแลองคกร

เหมือนครอบครัวเปนที่พึ่งของคนในองคกรเปนแบบอยางที่ดีใหคนใน	

องคกรโดยเนนความอดทน	 อดออม	 ตอสู	 และขยายโอกาสใหตนเอง	

พรอมกับตองมีคุณธรรมและจริยธรรม	รูจักมีการแบงปนซึ่งกันและกัน

พยายามสรางใหองคกรมีความสุขในเรื่องการใหและเห็นวาการดูแล

คนเปนปจจัยหลักท่ีตองคอยดูแลเอาใจใสใหมีความสุข	อยากมาทำางาน

ทุกวันอยางมีความสุข	ซึ่งจะนำาไปสูผลผลิตที่มีคุณภาพ	นอกจากนี้ยัง

นำาธรรมะเขามาใชในการปกครองคน	โดยพยายามเนนเรื่องศีล	5	และ

ยังสงเสริมกิจกรรมที่องคกรจะไดออกไปชวยเหลือชุมชนหรือสังคม	

รอบขางอยางสม่ำาเสมอ	 เพื่อใหคนในองคกรไดเรียนรูที่จะแบงปน

และชวยเหลือผูอื่น	 ซึ่งการถายทอดแนวคิดรวมกับการทำากิจกรรม

ที่ทำาใหเห็นผลเปนที่ประจักษ		ทำาใหคนในองคกรสามารถซึมซับ

บทเรียนไดงาย	เพราะสิ่งใดที่ตอกย้ำาบอยๆ	ทำาบอยๆ	จะกลายมาเปน

จิตวิญญาณของคนๆ	 นั้น	 ไดงายกวาการเรียนรูแบบอื่นและสิ่งสำาคัญ

มาจากการที่คนในองคกรรักและศรัทธาในตัวผูนำาเหมือนเปนพอแม												

จึงทำาใหรูสึกเหมือนองคกรเปนครอบครัว	ที่อยูรวมกันอยางมีความสุข
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 บริษัททำาธุรกิจแบบไมมุงหวังกำาไร		โดยการตั้งราคาสูง		แตมี

เปาหมายในการดำาเนินธุรกิจเพื่อเปนผูนำาในการผลิตสินคาแปรรูป

อาหารและเครื่องดื่ม	 จากวัตถุดิบธัญพืชอินทรียไรสารพิษผลิตจาก

ชุมชนในทองถ่ินชาวอำาเภออูทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 และจากเครือขาย	

กสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทยมาแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มเปน

ผลิตภัณฑอาหารที่ไดมาตรฐานสากลเพื่อสุขภาพที่ดี	 โดยยึดหลัก

แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล	 คุณธรรมนำา

ธุรกิจซื่อสัตยตอลูกคาและพนักงาน	 และพัฒนาชุมชนในทองถิ่นเพื่อ

เพิ่มศักยภาพและสรางงานผลิตพืชอินทรียเพื่อชุมชนเขมแข็ง

        ผลลัพธขององคกรแหงความสุข

 การบริหารองคกรใหประสบผลสำาเร็จอยางย่ังยืนนั้นตองมี	 

การสรางสมดุลระหวาง	People	Planet	Profit	ดังรายละเอียด

										1)	People		องคกรใหความสำาคัญในเร่ืองของการสรางความสุข

ใหคน	ดูแลคนเหมือนคนในครอบครัว	โดยองคกรจะยื่นมือ

เขาไปชวยทุกเร่ือง		ไมวาจะเปนสวัสดิการทุกอยาง	การดูแล

เจ็บไขไดปวยและใหโอกาสกับลูกหลานเมื่อมาทำางานที่

โรงงานได	ความสุขเปนเปาหมายหลักในการท่ีจะขับเคล่ือน

องคกรองคกรจะมีพี่สอนนองคอยเปนพี่เลี้ยงให้	โดยเชื่อวา

ความสุของคกรมาจากคน	ซึ่งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
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การผลิตหรือผลิตผลได	และเนนใหคนในองคกรรูจักการแบงปน

และชวยเหลือผูอื่น	โดยออกไปทำากิจกรรมชวยเหลือสังคม

มากมาย

										2)		Planet	จากความโดดเดนของผลิตภัณฑที่มาจากเกษตร														

อินทรีย			บริษัทมีการดำาเนินกิจการที่แสดงถึงการสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมการบำาบัดและอนุรักษสิ่งแวดลอมไมให

ดำาเนินการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม	หรือชุมชน	มีการ	

ปลูกปา	มีการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสังคแลว	ยังไดรับ

โอกาสใหจัดต้ังเปนศูนยถายทอดการเรียนรู	ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจขนาดยอม	ซึ่งอยูใน

ระหวางการดำาเนินการ	นอกจากนี้	บริษัทยังมุงสงเสริม

ชุมชนเกษตรอินทรียในทองถิ่นใหเขมแข็ง	เพื่ออนุรักษ

สิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง

										3)	Profit		ผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน		แมไมใชเปาหมายท่ีสำาคัญ	

ที่สุดขององคกร			แตก็อยูในระดับที่นาพอใจ			แตที่สำาคัญ

ไปกวาน้ัน	คือ	ความสุข	การพ่ึงพาตนเองได	เครือขายสังคม

เขมแข็งที่คอยๆ		เติบโตไปพรอมกับองคกร		ซึ่งนาจะเปน

ผลตอบแทนที่ยั่งยืนตอองคกรมากกวา
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