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เอเชียพรีซิชั่น เปนบริษัทของคนไทย โดยคุณอภิชาติ การุณกรสกุล
ประธานบรษิทั ซึง่เคยเชญิผมไปพดูใหแกพนกังาน ตอนทีต่ัง้โรงงานชวงแรกๆ ที่
บางบอ จ.สมทุรปราการ ตอนนัน้มพีนกังานอยเูพยีง ๑๕ คน มเีครือ่งจกัร ๓ เครือ่ง
เวลาผานไปสบิกวาป จนถงึบดันีเ้อเซยีพรซีชิัน่มพีนกังานเพิม่เปน ๖๐๐ คน (พ.ศ.
๒๕๕๑) และมเีครือ่งจกัรเพิม่เปน ๒๐๐ เครือ่ง โรงงานไดมกีารขยายและยายจาก
จ.สมุทรปราการ มาตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี แมวาในชวง
ระยะแรกๆ เอเซียพรีซิชั่นจะเจอปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ เมื่อป ๒๕๔๐ แต
คณุอภชิาต ิและทมีงานผบูรหิารกส็ามารถนำพาองคกรฝาวกิฤตผิานพนมาไดและ
ธุรกิจก็เจริญเติบโตกาวหนาอยางรวดเร็ว โรงงานแหงใหมที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ผมไดเคยไปเยี่ยมชมหลายครั้งและไดรับรูเรื่องราวของเอเซียพรีซิชั่น
มาโดยตลอด ทั้งจากคำบอกเลาของคณะผูที่ไปเยี่ยมชม ทราบวามีคณะไปเยี่ยม
มากกวา ๒๐๐ คณะ และทัง้ไดยนิ ไดฟงเรือ่งราวของ เอเซยีพรซีชิัน่ จากสือ่สาร
มวลชนแขนงตางๆ อยเูนอืงๆ ทีช่ดัเจนทีส่ดุการเตบิโตของเอเซยีพรซีชิัน่ ทีส่ำคญั
คือการใหความสำคัญเรื่อง “คน” พัฒนาคนใหเปนคนดีมีคุณภาพ และเจาของ
มุงมั่นการประกอบธุรกิจอยางมีคุณธรรม

ผมรูสึกชื่นชมแนวการพัฒนาองคกรและการดูแลผูคน ของเอเซีย
พรซีชิัน่เปนอยางมาก และหลายครัง้ทีผ่มไดรบัเชญิใหไปพดูหรอืบรรยายทีต่างๆ ทัง้
ในประเทศและตางประเทศ ผมจึงมักจะหยิบยกเอากรณีของเอเซียพรีซิชั่นไปพูด
ในที่ประชุมเสมอๆ การพัฒนาองคกรและการบมเพาะผูคนในองคกรใหเปนคนดี
โดยนอมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
เปนประทปีนำทาง ใหพนกังาน “เปนคนด”ี ตัง้มัน่ในความมวีนิยั สามคัค ีเสยีสละ
คณุธรรม กตญั ูและบรษิทัไดประกาศปณธิาน “มงุสรางคนดแีทนคณุแผนดนิ”
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เปนเปาหมายสงูสดุ นำปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
มาประพฤติปฏิบัติทั่วทั้งองคกร สรางคนใหเปน “คนดี” ควบคูกับ “ความเกง”
เนนใหลงมอืปฏบิตั ิ(จรงิ) ใหบงัเกดิผล สรางพลงัขบัเคลือ่นทีอ่อกมาจาก “ขางใน”
ทีส่ำคญัผบูรหิารลงมอืทำกอน เรือ่งราวทีด่ีๆ  ทีเ่อเซยีพรซีชิัน่ ผมไดเคยพดูปรารภกบั
คณุอภชิาต ิเสมอวา อยากใหมกีารจดบนัทกึประสบการณอนัมคีณุคานีไ้วและอยาก
ใหเขียนถายทอดเปนหนังสือเพื่อนำไปเผยแพรในที่ตางๆ เพราะจะเปนประโยชน
อยางมากในสงัคม กรณศีกึษานีจ้ะเปนแรงบนัดาลใจใหแกสถานประกอบการอืน่ๆ
ไดปฏิบัติ

เมื่อไดทราบวาทางศูนยคุณธรรม ไดมีโครงการถอดองคความรูการ
เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองคกรธุรกิจ และคัดเลือกเอาบริษัท
เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั เปนกรณศีกึษาในครัง้นี ้ผมจงึมคีวามยนิดเีปนอยางมาก

หนงัสอื คณุธรรมคกูำไร “ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”
ผเูขยีนไดแก ผศ.วรรณา ประยกุตวงศ และคณุปารณีา ประยกุตวงศ เขยีนไดดี
สะทอน ถายทอดแนวคดิ เรือ่งราว และความรสูกึของผปูระกอบการและความรสูกึ
ของพนักงานไดครบถวน ประณีต และนาประทับใจ เปนการเลาเรื่องราวแบบ
สบายสบาย ชวนใหติดตามเหมือนกับอยูในสถานการณ ไดทราบวาผูเขียนทั้ง
สองทานไดสละเวลา เพยีรพยายาม ทมุเทเขาไปเรยีนร ูศกึษาขอมลูและสมัผสัชวีติ
พนกังาน เกาะตดิใกลชดิในทกุสถานการณ  พยายามซมึซบัเรือ่งราวและความรสูกึ
นกึคดิของพนกังานและผบูรหิารเอเซยีพรซีชิัน่เปนเวลานาน ทัง้ยงัสละเวลาเขาไป
รวมกจิกรรมกบัพนกังานในหลายๆ กจิกรรมอกีดวย

 หนังสือเลมนี้เมื่อไดเผยแพรออกไป เชื่อวาจะเปนประโยชนอยางมาก
เพราะผูใชแรงงาน พนักงานในโรงงานตางๆ และผูประกอบการทั่วประเทศนั้น
มีเปนจำนวนมาก มนุษยทุกคนเกิดมาก็ตองดำรงอยูภายใตความสัมพันธกับ
สงัคม ธรรมชาตสิิง่แวดลอม และระบบนเิวศ ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในขณะนี ้อาทิ
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ปญหาเรือ่งโลกรอน ความเสือ่มโทรมสภาพแวดลอม และปญหาความรนุแรงทาง
สังคมตางๆ สาเหตุที่สำคัญก็ลวนเกิดจากจิตใจของมนุษย ที่ถูกครอบงำจาก
ความเห็นแกตัว และความโลภ ความไมรูจักพอ หากสถานประกอบการตางๆ
ทำบทบาท “เปนมากกวาที่ทำมากิน” โดยชวยกันสรางคน (ในองคกร) ใหเปน
“คนด”ี สงัคมประเทศชาตขิองเรากจ็ะมคีวามสงบสขุ อยางยัง่ยนื ตลอดไป

ศ.นพ. อดุมศลิป ศรแีสงนาม
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การ “ปฏิบัติดี” ในองคกรธุรกิจอยางแทจริงนั้น มิใชเปนเพียงความ
พยายามในการประชาสมัพนัธใหสงัคมภายนอกองคกรไดรบัรเูรือ่งราวขององคกรใน
ฐานะผมูสีวนรวมสรางสรรคและจรรโลงชวีติความเปนอยขูองสงัคม และสิง่แวดลอม
ใหนาอยขูึน้เทานัน้ แตองคกรตางๆ ทีม่งุมัน่ใน “การปฏบิตัดิ”ี ยงัสามารถทำใหองคกร
ของตนบรรลถุงึความไดเปรยีบในความสามารถของการแขงขนัทีท่ำใหตนเหนอืกวา
คแูขงขนัรายอืน่ๆ ไดอยางแทจรงิ

“การปฏิบัติดี” จึงสามารถนำมาซึ่งความเปนองคกรที่เติบโตมั่นคงและ
ยัง่ยนื จากการทีท่ำใหพนกังานของตนมคีวามสขุและมปีระสทิธภิาพในการทำงาน
อกีทัง้ยงัรกัษาไวซึง่ความพงึพอใจ ความประทบัใจ และความผกูพนัของลกูคาทีม่ี
ตอผลิตภัณฑ สินคาและบริการ ในขณะเดียวกัน ก็ยังนำพาใหองคกรของตนนั้น
หลีกพนจากกับดักหลุมพรางทางธุรกิจตางๆ ที่กำลังรุมทำรายองคกรธรุกิจตางๆ
เปนจำนวนมากอยใูนปจจบุนั กลายเปนปจจยัผลกัดนัใหไดรบัผลกำไรทีส่งูอยางตอเนือ่ง
ในที่สุด

มตีวัอยางใหเหน็มากมายวา การปฏบิตัทิีเ่สือ่มถอยภายในขององคกรสงผล
กระทบตอผคูนทกุฝายทีเ่กีย่วของ นบัตัง้แตพนกังานขององคกรทีถ่กูเลกิจาง ผถูอืหนุ
เจาของกจิการทีต่องสญูเสยีมลูคาเงนิลงทนุในกจิการนัน้ ตลอดไปจนถงึลกูคาทีต่อง
ซื้อผลิตภัณฑสินคาและบริการที่ดอยคุณภาพ

ดงันัน้การนำเอาหลกัคดิเรือ่งการ “ปฏบิตัดิ”ี เขามาประยกุตใชกบัหลกัการ
บรหิารจดัการภายในองคกรธรุกจิ ทีเ่ริม่ตัง้แตระดบัการวางเปาหมาย (objectives)
การกำหนดกลยทุธ (strategies) การสรางพนัธกจิ (missions) ขององคกร ไปจนถงึ
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การวางแผนงานและการปฏบิตังิานภายในสวนงานตางๆ ใหไดผลด ีจงึเปนสิง่ทีม่ี
คณุคา และจะตองอาศยัความเขาใจ การยอมรบั และความรวมมอืของผบูรหิาร
หวัหนาสวนงาน ตลอดจนผปูฏบิตั ิและผทูีเ่กีย่วของทัง้หมด ในการเปนผนูำ เปน
ผูสนับสนุน และเปนผูผลักดันใหการบริหารจัดการขององคกรนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ทั่วทั้งองคกรธุรกิจอยางแทจริง

“การปฏบิตัดิ”ี ของบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั เปนแบบอยางอนัยอดเยีย่ม
ที่องคกรธุรกิจทุกขนาด ไมวาเล็กหรือใหญ สามารถนำไปศึกษาเพื่อนำไปพัฒนา
แนวคดิใน “การปฏบิตัดิ”ี ขององคกรของตนไดเปนอยางดยีิง่

(นายกติตริตัน ณ ระนอง)
รองผูอำนวยการฝายวิชาการ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จ



คณุปารณีา ประยกุตวงศ และคณุวรรณา ประยกุตวงศ ไดเขยีนหนงัสอื
“คุณธรรมคูกำไร ประสบการณบมเพาะคนดี จาก เอเซีย พรีซิชั่น” ดวยความ
ปรารถนา และความหวงัวางานธรุกจิ การเปนคนด ีและการทำงานเพือ่สงัคม เปน
สิง่ทีไ่ปดวยกนัไดไมใชตางคนตางไป คอืไปคนละแนวทางกนัเลยนัน้ นบัวาไดทำให
มีการเปดมิติการพัฒนาการทางดานนี้อยางมีความหมายยิ่ง ผมเองมีความเชื่อวา
หากเราจะเปลีย่นแปลงสงัคม เปลีย่นแปลงประเทศ เราจะตองทำงานกบัภาคธรุกจิ
เอกชนอยางไมอาจหลกีเลีย่งได เพราะวา ในยคุนี ้คนจำนวนไมนอยตองเขาไปสงักดั
อยูในองคกรเหลานี้ หากเราละเลยพวกเขา การเปลี่ยนแปลงสังคมยอมไมอาจ
จะประสบความสำเร็จ

แตเราจะทำอยางนัน้ไดอยางไร เพราะดเูหมอืนวา เปาหมายขององคกร
ทางธรุกจิ คอื “กำไร” นัน้ ฟงดนูาจะเดนิสวนทางกบัผลประโยชนสวนรวมของสงัคม
ประเทศ ธรรมชาต ิแตดวยวสิยัทศัน ความกลาทีจ่ะลงมอืกระทำการ และความ
พากเพยีรทีจ่ะยนืยนัทำงานซ้ำๆ อยางคงเสนคงวา ไดทำให บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่
จำกดั แหงนี ้สามารถแหวก “ความเปนไปไมได” ไปส ู“ความเปนไปได” กำไรจงึ
มาพรอมกับการเบาะเพาะคนดี และคนที่สามารถทำประโยชนในกับสังคมและ
ธรรมชาตไิด ในหลากหลายรปูแบบ และทำมนัไดอยางมพีลงั

ทีจ่รงิ นวตักรรมของบรษิทัฯ อาจจะไมใชของใหมทเีดยีวนกั ซึง่รปูแบบ
กท็ำอยางงายๆ เชน การใหแนวคดิ อบรมสัง่สอนหนาเสาธง เปนตน ตลอดจนการ
ฝกอบรม กย็งัอยใูนรปูแบบธรรมดาๆ เปนการพฒันาองคกรและคนแบบธรรมดาๆ
(แนวทางยงัองิกรอบกระบวนทศันเกาดวยซ้ำ) แตดวยการวางแผนอยางเปนระบบ
การทำสิง่ทีว่างไวออกมาอยางสม่ำเสมอ กลบัทำใหบรษิทัฯ สามารถสรางองคกรที่

คำนิยม

ฉ



มีความเอื้ออาทรตอพนักงานได ไปพรอมๆ ไปกับการมีกำไรงาม และการเจริญ
เติบโตขององคกรอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อเปนเชนนี้ ยอมสามารถเปนตนแบบวา
ธรุกจิสามารถดแูลคน ดแูลสงัคม ดแูลสิง่แวดลอมได พรอมๆ ไปกบัทำกำไร และ
ขยายตวัไดดวยไปพรอมๆ กนั อนันี ้ ผมวา เปนสมมตฐิาน ทีถ่กูทำใหเปนจรงิได
อยางสวยงามในหนงัสอืเลมนี้

ผมไดมีโอกาสรูจักปารีณา ประยุกตวงศเปนการสวนตัว มีคนกลาวชม
ปารีณาวาเปนคนเอาจริงเอาจังในการทำงานมาก ที่จริงหนังสือเลมนี้ เปนจิ๊กซอ
ชิ้นหนึ่งของงานของปารีณาและทีมงานทั้งหมดที่ทำอยู ความพยายามเชื่อมโยง
โลกธรุกจิกบัโลกทีใ่หความสำคญักบัความเปนมนษุยและระบบนเิวศทีเ่ปนธรรมชาติ
แวดลอม ซึง่อนัทีจ่รงิ เปนงานทีย่ิง่ใหญมหาศาล แตปารณีาเปนคนขยนั และเปน
คนทีต่ดิดนิ งานของหนงัสอืเลมนี ้กไ็ดแสดงออกมาซึง่มติดิงักลาว คอืสามารถเปน
ตัวอยางของการพัฒนางานดานนี้อยางเปนรูปธรรม อยางมีรายละเอียดเพียงพอ
ทีจ่ะสามารถนำไปถอดบทเรยีนเพือ่ปฏบิตัเิองได เพราะสามารถถอดองคความรทูี่
เรนซอนใหออกมาปรากฏในแผนกระดาษไดอยางเหน็ภาพ ผมเพยีงหวงัวาพวกเรา
ผูอานจะชวยกันบอกตอๆ กันไป เพื่อใหหนังสือเลมนี้ ไดเปนที่แพรหลายอยาง
กวางขวางทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได เพือ่ชวยใหโลกนีน้าอยขูึน้ และเพือ่ทำการปฏวิตัแิบบ
ตดิดนิเชนนี ้ใหปรากฏเปนจรงิขึน้มา

วศิษิฐ วงัวญิู
มูลนิธิขวัญเมือง

ช



คำนำ

ซ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม)
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู(องคการมหาชน) มวีสิยัทศันทีม่งุมัน่ชดัเจน
วา “รวมสรางสรรคสังคมดวยฐานคุณธรรมและจริยธรรม และสงเสริม
ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ” ซึ่งการดำเนินงานในระยะที่ผานมา ศูนยคุณธรรมมี
แนวคดิเชงิบรูณาการในการผสมผสานเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรมใหสมัพนัธเชือ่มโยง
กบับรบิท และสถาบนั องคกรเครอืขายตางๆ ของสงัคมไทย ไมวาจะเปน ดานการ
ศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม ภมูปิญญาทองถิน่ ชมุชน สิง่แวดลอม และเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยเฉพาะอยางยิง่ องคกรภาคธรุกจิ ทีเ่ปนเสาหลกัสำคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา รายไดจากภาคธุรกิจ นำมาซึ่งความเจริญทาง
เศรษฐกจิ และงบประมาณในการพฒันาสงัคมประเทศ

ดวยความตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความสำคญัของการเสรมิสรางคณุธรรม
จริยธรรมในองคกรและเครือขายภาคธุรกิจ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยคุณธรรมจึง
หยบิยกประเดน็ดงักลาวเขาเปน ๑ ใน ๑๒ ประเดน็หลกัของงานสมชัชาคณุธรรม
แหงชาตแิละตลาดนดัคณุธรรม ครัง้ที ่๓ เมือ่วนัที ่๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ ณ
อมิแพค็เมอืงทองธาน ีโดยมชีือ่ประเดน็วา “ธรุกจิคณุธรรม : ธรุกจิปลกุจติสำนกึ
ผนึกความรับผิดชอบ ตอบแทนสังคม” และในป พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ งานสมัชชา
คณุธรรมแหงชาต ิครัง้ที ่๔ กำหนดใหธรุกจิคณุธรรมเปนวาระหลกัของงาน ในชือ่
“ฝาวิกฤตดวยธุรกิจคุณธรรม” ภายใตแนวคิดหลักการสรางธรรมาภิบาลใน
ภาคธุรกิจอยางยั่งยืน โดยมุงใหเครือขายองคกรภาคีรวมกันระดมความคิดเห็น
แลกเปลีย่นขอมลู มมุมอง แนวคดิ บทเรยีนและประสบการณ เพือ่สงัเคราะหขอมลู
สูปฏิญญาคุณธรรมแหงชาติ และเผยแพร ขยายผลขับเคลื่อนขบวนการใหเกิด
ผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
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นอกจากนัน้ ศนูยคณุธรรมเปนแกนนำหลกัทีร่เิริม่เชือ่มประสานความรวม
มือกับองคกรเครือขายทางธุรกิจที่มีแนวคิดและความสนใจรวมกันในการพัฒนา
องคกรธรุกจิทีม่จีติสำนกึรบัผดิชอบตอพนกังานในองคกร ชมุชน และสงัคมประเทศ
ในนาม “ธรุกจิคณุธรรม” โดยจดัประชมุหารอื แลกเปลีย่นเรยีนร ูและสรปุบทเรยีน
จากองคกรเครือขายตางๆ ตลอดจนพัฒนาแนวคิดไปสูแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เผยแพร ขยายผลอยางตอเนือ่งมาตัง้แต ป พ.ศ. ๒๕๕๐ พรอมทัง้ดำเนนิ “โครงการ
ถอดองคความรูการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองคกรธุรกิจ”
โดยมุงคนหาองคกรตัวอยางที่มีหลักการและแนวทางเปนแบบอยางที่ดีสำหรับ
องคกรธรุกจิทัว่ไป มผีลดำเนนิงานเปนทีป่ระจกัษและสงัคมใหการยอมรบั ควรคา
แกการเรยีนรแูละเผยแพรแกสาธารณะ ซึง่ไดพจิารณาดำเนนิการถอดองคความรู
และสรปุบทเรยีนของ “บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั” ซึง่เปนองคกรธรุกจิเอกชน
ทีไ่มเพยีงทำหนาทีช่วยพฒันาเศรษฐกจิ และบมเพาะคณุธรรม ความดงีาม  ความรู
ในเชิงวิชาชีพและการดำเนินชีวิตที่มีหลักพุทธธรรมกำกับชี้นำความประพฤติแก
พนกังานลกูจางและสมาชกิในครอบครวัพนกังานเทานัน้ ยงัคำนงึถงึการเอือ้ประโยชน
เกื้อกูลตอสังคมสวนรวมดวยหัวใจของความเปนมนุษย และสำนึกในบุญคุณ
แผนดนิเกดิ ศนูยคณุธรรมจะเปนสวนสนบัสนนุ และรวมภาคภมูใิจกบัองคกรธรุกจิ
ของคนไทยทีม่แีนวคดิ หลกับรหิาร และประกอบการบนฐานคณุธรรมจรยิธรรม

ศนูยคณุธรรมขอขอบคณุ ศ.นพ.อดุมศลิป ศรแีสงนาม คณุกติตริตัน ณ ระนอง
และคณุวศิษิฐ วงัวญิ ูทีก่รณุาเขยีนคำนยิมทีม่คีณุคาใหหนงัสอืนาสนใจมากขึน้
ขอบคณุคณุอภชิาต ิการณุกรสกลุ และคณุสมัฤทธิ ์สวางคำ ทีก่รณุาเปดโอกาสให
ทมีงานเขาไปศกึษาวจิยั และเผยแพรเรือ่งราวทีเ่ปนประโยชน ควรคาแกการเรยีนรู
สสูงัคม ขอบคณุคณุปารณีา ประยกุตวงศ และ ผศ.วรรณา ประยกุตวงศ ทีต่ัง้ใจ
และทุมเทในการถอดองคความรูและสรุปบทเรียนจนเปนผลสำเร็จอยางนาชื่นชม
ตลอดจนพนักงานบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด และผูเกี่ยวของทั้งหลายที่ให
ความรวมมือสนับสนุนจนเกิดเปน องคความรู อันเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในองคกรธุรกิจดวยสำนึกรับผิดชอบตอสังคม
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หวงัเปนอยางยิง่วาเรือ่งราวจากกรณศีกึษานี ้จะชวยจดุประกายความคดิ
และเปนแนวทางตวัอยางทีด่ใีหผบูรหิาร ผจูดัการ พนกังานลกูจางทกุระดบัในองคกร
ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม จะสามารถนำไปประยกุตใช ขยายผล และ
สรางสรรคใหเกดิประโยชน ทัง้ในระดบับคุคล ครอบครวั องคกร ควบคกูบัการพฒันา
เศรษฐกจิ สงัคมอยางยัง่ยนืตอไป

(นางสาวนราทพิย พมุทรพัย)
ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู (องคการมหาชน)
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หลงัจากผลงานเรือ่ง “คมูอืการพฒันาจติอาสาพนกังานในองคกรธรุกจิ”
นำเสนอแนวทางการพัฒนาพนักงานในองคกรธุรกิจใหทำหนาที่เปนอาสาสมัคร
ในกิจกรรมชวยเหลือสังคม ของ เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและ
ภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (The NETWORK) ภายใตการสนบัสนนุ
งบประมาณการวิจัยจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
(ศนูยคณุธรรม) ไดเผยแพรสสูาธารณะชน และไดรบัการตพีมิพเปนครัง้ที ่๒

ในปนี้ทางศูนยคุณธรรม ซึ่งมีหนาที่สำคัญประการหนึ่งคือ สนับสนุน
การวิจัย และเผยแพรองคความรูเสริมสรางพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมที่
พงึประสงคของสงัคมไทย ไดมอบความไววางใจกบัทาง The NETWORK ใหทำการ
ศึกษาเรื่องการเสริมสรางและคุณธรรมจริยธรรมในองคกรธุรกิจ โดยเลือกบริษัท
เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั เปนกรณศีกึษาในการถอดองคความร ูและนำความรเูผยแพร
เปนผลงานในหนงัสอืเรือ่ง “คณุธรรมคกูำไร : ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก
เอเซยี พรซีชิัน่” เลมนี้

เรือ่งราวในหนงัสอืเลมนี ้เกดิจากความมงุมัน่ตัง้ใจจรงิของเจาของกจิการ
ผบูรหิาร และความรวมมอืรวมใจของสมาชกิทกุคนของ บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั
ในการพฒันาองคกรธรุกจิ ดวยการสราง “ประสบการณรวมกนั” พฒันาบคุลากรให
เปนคนดมีคีณุธรรม ควบคไูปกบัความเกง ในกระบวนการผลติของสถานประกอบการ
เพือ่เขาใจถงึความหมายของคำวา “คณุคาแทจรงิของสถานประกอบการ” ในฐานะ
สถาบนัทางสงัคมทีม่คีณุคา และศกัยภาพในการสรางสรรคประเทศชาต ิใหมคีวาม
มัน่คงและเปนสขุอยางแทจรงิในระยะยาว อนัเกดิจากการแสวงหากำไรอนัแทจรงิ

คำชี้แจง



นัน่กค็อื การสรางคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ พรอมไปกบัผลกำไรทีเ่ปนตวัเงนิจากการดำเนนิ
ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

ผคูนทีอ่ยใูนแวดวงธรุกจิอาจประหลาดใจกบัแนวคดิ “คณุคาแทจรงิของ
สถานประกอบการ” และไมแนใจนักวา แนวคิดนี้จักเปนไปไดจริง อันเนื่องจาก
ไมไดอยใูนหลกัสตูรการศกึษาของโรงเรยีนธรุกจิทัง้ภายในหรอืตางประเทศ อกีทัง้
ยังไมไดอยูในตำราหรือหนังสือบริหารธุรกิจจากตางประเทศแตอยางใด ที่สำคัญ
สวนใหญกย็งัเชือ่วาเปาหมายของธรุกจิคอืการแสวงหากำไรหรอืรายไดทีเ่ปนตวัเงนิ
ใหกับเจาของกิจการ หรือมูลคาหุนใหกับเจาของกิจการเทานั้น แมในปจจุบันมี
แนวคิดที่เรียกรองใหธุรกิจตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(Corporate Social Responsibility) แตความเชื่อนั้นก็ยังดำรงอยู หรือเทากับ
ยอมรบัวาคณุคาของสถานประกอบการจำกดัอยเูพยีงกำไรหรอืรายไดเทานัน้

ประสบการณการพฒันาองคกรของบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั จงึมเิปน
เพียงบทพิสูจนสำคัญที่ชี้ใหเห็นถึงคุณคาแทจริงของสถานประกอบการเทานั้น
ยังสะทอนถึงการพัฒนาอันเกิดจากการตระหนักรูถึงศักยภาพแทจริงของเจาของ
กจิการ ทีไ่ปไกลกวาการสรางผลกำไรทีเ่ปนตวัเงนิใหกบัเจาของกจิการ ชกัชวนและ
สงเสรมิใหมวลหมสูมาชกิในองคกร ไดรวมตระหนกัรแูละแสดงศกัยภาพเหลานัน้
ออกมาใหปรากฏ ดวยการสราง “ประสบการณรวมกนั” จากการจดัสภาพแวดลอม
ภายในองคกร การจัดระเบียบในองคกร และการฝกฝนพัฒนามวลหมูสมาชิก
กระบวนการทั้งหมดเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางเปนองครวมโดยขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ไปไมได เปนความพรอมของเงื่อนไขและเหตุปจจัยเพื่อการบมเพาะคนดี หรือ
ความด ี ความงามในจติใจของบคุลากรในองคกรทีม่อียแูลวใหเตบิโตงอกงามเพิม่
มากขึน้

ฏ



ในขณะที่ ผูคนทั่วไปในสังคม อาจหลงลืมและไมตระหนักถึงศักยภาพ
ดงักลาว อนัเกดิจากสภาพสงัคมในปจจบุนั ทำใหผคูนในสงัคมเกดิระบบแยกสวนขึน้
ทัง้แยกตนเองออกจากสงัคมรอบขาง ทำใหมองไมเหน็วาการดำรงอยไูดของตนเองนัน้
เกดิขึน้จากการค้ำจนุผกูพนักบัผคูนในสงัคม และธรรมชาตสิิง่แวดลอมมากเพยีงไร
อกีทัง้ ยงัแยกผลกำไรเชงิธรุกจิออกจากความดงีามหรอืคณุคาทางจติใจ จงึมงุเนน
ผลกำไรเชงิธรุกจิโดยหลงลมืความด ีและสิง่สวยงามตางๆ รอบขาง ทัง้ในหมสูมาชกิ
ในองคกร คนในสงัคม และธรรมชาตสิิง่แวดลอม

ประสบการณจากองคกรแหงนี ้อาจชวยเตอืนสตใิหกบัทกุฝาย ทัง้ในมวลหมู
สมาชกิในองคกร ตลอดจนผคูนในสงัคม ใหตระหนกัถงึศกัยภาพอนัยิง่ใหญในตนเอง
และชวยกนัสรางสรรคพฒันาสงัคมในองคกรของตนเองดวยการบมเพาะเมลด็พนัธุ
ความดีงามขึ้นในจิตใจของสมาชิก สรางสรรคคนดีเพื่อรวมกันสรางสันติสุขใหกับ
สังคมไดอยางแทจริง

หนังสือเลมนี้ ไมมีวันจะสำเร็จ หากปราศจากความมุงมั่นตั้งใจของ
เจาของเรื่องราวอันงดงามในหนังสือเลมนี้ และผูสนับสนุนสำคัญทานอื่น คือ
คณุนราทพิย พมุทรพัย ผอูำนวยการศนูยคณุธรรม ทีร่เิริม่จดัทำโครงการนี ้และ
คณะกรรมการพจิารณารางตนฉบบัหนงัสอืถอดองคความร ู“การเสรมิสราง และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองคกรธุรกิจ” สำหรับขอคิดเห็นอันเปนประโยชน
ตอการพฒันาตนฉบบัหนงัสอืเลมนี ้รวมถงึ รศ.ดร. สภุาพรรณ ณ บางชาง (แมชี
วมิตุยิา) สำหรบัขอคดิเหน็อนัเปนประโยชน และกำลงัใจตอการทำงานครัง้นี ้ซึง่
ผเูขยีนขอกราบขอบพระคณุ ในความเมตตาของทานเหลานัน้ มา ณ โอกาสนี้

หากประสบการณเรื่องราวขององคกรแหงนี้ สามารถนำพาใหผูอาน
แมเพียงสักคนเดียว ไดเกิดความเขาใจและเกิดความชื่นชม ทั้งเห็นถึงคุณคา
แทจริงของสถานประกอบการ อันเกิดจากการแสวงหากำไรอันแทจริง นั่นก็คือ
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ฑ

การสรางคณุภาพชวีติ เพือ่พฒันาบานเมอืงของเราใหดขีึน้ และพรอมลงมอืสราง
“ประสบการณรวม” ขางตนอยางตอเนือ่ง ภายใตเงือ่นไข เหตปุจจยั และความพรอม
ขององคกร ยอมแสดงถงึการทำหนาทีข่องหนงัสอืเลมนี ้และขอรวมอนโุมนทนาใน
ความตัง้ใจ ความมงุมัน่ และความพยายามเหลานัน้ ขออำนาจแหงคณุพระศรรีตันตรยั
ไดคมุครองใหทานไดบรรลถุงึกำไรอนัแทจรงิ อนัเปนความสขุ ความเจรญิ ทัง้แกตนเอง
ครอบครวั องคกร และสงัคมประเทศชาต ิอยางยัง่ยนื

ในทางตรงขาม หากขอบกพรองตางๆ ตลอดจนความไมสมบรูณในหนงัสอื
เลมนี ้อนัเกดิจากขอจำกดัในความสามารถและทกัษะความชำนาญในการถายทอด
ประสบการณเรือ่งราวอนังดงามขององคกรแหงนีใ้หปรากฏออกมา และไมสามารถ
สราง “ประสบการณรวม” ดงักลาวได กต็องขอประทานโทษมายงั ประธานบรหิาร
บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั และ สมาชกิขององคกรแหงนี ้ตลอดจน ศนูยคณุธรรม
และ ทานผอูาน มา ณ โอกาสนี้

ดวยศรัทธาและจิตคารวะ
เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ

และภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฑ



หนา
คำนิยม ศ.นพ. อดุมศลิป ศรแีสงนาม........................................................................ก
คำนิยม คณุกติตริตัน ณ ระนอง..................................................................................ง
คำนิยม คณุวศิษิฐ วงัวญิ.ู..........................................................................................ฉ
คำนำ คณุนราทพิย พมุทรพัย

ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู(องคการมหาชน)...............ซ

คำชี้แจง เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ
และภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื.........................................ญ

คุณคาแทจริงของสถานประกอบการ
และประสบการณบมเพาะคนดี...........................................................๑

เรือ่งราวของบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั.................................๒๑
ฉากแรก : การกอตัง้.....................................................................๒๓
ฉากสอง : เมือ่เผชญิวกิฤตเิศรษฐกจิ
ป พ.ศ. ๒๕๔๐..................................................................................๒๖
ฉากสาม : การเตบิโตหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ........................... ๓๔
ฉากปจจบุนั : การเตบิโตในสภาพแวดลอมใหม
เพื่อความกาวสูความหมายแทจริงของ
สถานประกอบการ..........................................................................๓๖

สารบญั

บทที ่๑

บทที ่๒

ฒ



ประสบการณบมเพาะคนดี.................................................................๕๙
ผนูำ : อรณุรงุแหงการเปลีย่นแปลง.........................................๖๒
การจดัสภาพแวดลอมภายใน : สสูงัคมทีเ่ปนธรรม............๖๗
การวางระเบยีบชวีติและสงัคม : กลไก
การสรางความเชือ่มโยง...............................................................๙๙
ระบบการฝกฝนพฒันา : การเรยีนรอูยาง
ตอเนือ่งและเทาทนั.....................................................................๑๐๗
การบมเพาะคนด ี: คณุภาพชวีติทีด่รีวมกนั........................๑๒๔

คณุคาแทจรงิของสถานประกอบการ.........................................๑๒๙
ผลกำไรของเจาของกจิการ : สญัญาณ
แหงการไมเบยีดเบยีน................................................................๑๓๒
ผลกำไรของสมาชกิในองคกร : กำไรแหงชวีติ...................๑๓๕
ผลกำไรสสูงัคม : ความพรอมทีจ่ะกาวไป
บนเสนทางแหงความดรีวมกนั................................................๑๔๒
คณุคาแทจรงิ : คณุภาพชวีติทีด่รีวมกนัของผคูน
ในองคกร สงัคม และธรรมชาตสิิง่แวดลอม.......................๑๔๕

สิง่สำคญัคอืการลงมอืกระทำ.........................................................๑๕๑
การลงมอืกระทำ...........................................................................๑๕๕
สิง่สำคญัพรอมการลงมอืทำ......................................................๑๖๑

หนา
บทที ่๓

บทที ่๔

บทที ่๕

ณ







"ÁØ§ÊÃÒ§¤¹´Õ
á·¹¤Ø³á¼¹´Ô¹" 

»³Ô¸Ò¹ÊÙ§ÊØ´¢Í§ 
àÍà«ÕÂ¾ÃÕ«Ô«Ñè¹



ในตอนเชาของทกุวนั พนกังานของบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั
เริ่มตนการทำงานดวยการเขาแถวรองเพลงชาติโดยพรอมเพรียงกัน
หนาสายการผลติในแตละแผนก ตามดวยการออกกำลงักาย และประชมุ
สือ่สารรวมกนั เพือ่การสงมอบงานจากพนกังานทีท่ำงานกะกลางคนืกอน
เลิกงาน และเปนการวางแผนงานวันใหมใหกับพนักงานที่ทำงานกะ
กลางวนั และจบการประชมุดวยการบอกเลกิแถวพรอมกลาวหลกัสำคญั
ในการปฏิบัติงาน

และตอดวยคำขวญัขององคกรทีว่า

อยางพรอมเพรียงและทรงพลังเพื่อชวยปลุกขวัญและกำลังใจกอนการ
ทำงานในแตละวัน

๑
คุณคาแทจริงของสถานประกอบการ

และประสบการณบมเพาะคนดี



ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

๑ คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี

๔

แมแนวคิดเรื่องการเขาแถวกอนทำงานไดรับอิทธิพลจาก
วฒันธรรมสงัคมอตุสาหกรรมญีป่นุ ทางบรษิทัยงัไดมกีารนำวฒันธรรมไทย
เขามาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมในตอนเชาของทุกวันพุธ ดวยการ
เขาแถวรวมกนัของพนกังานทกุคนในบรษิทั หลงัการเคารพธงชาตแิลว
ยงัไดมโีอกาสยนืทำสมาธริวมกนัเปนเวลาหานาท ีเพือ่ปลอยวางอารมณ
ตางๆ ทีค่ัง่คางมากอนเขาทำงานของพนกังานกะกลางวนั หรอืหลงัจาก
ทำงานของพนกังานกะกลางคนื เปนการผอนคลายความตงึเครยีดตางๆ
ใหหมดไป และรวมกนัแผเมตตา ดวยการระลกึถงึคณุความดแีละบญุกศุล
ทีไ่ดปฏบิตัมิา แผไปใหกบัตนเอง ครอบครวั ญาตมิติร บคุคลอนัเปนทีร่กั
สงัคมวงกวาง ประเทศชาต ิและสสูรรพสตัวทัง้หลาย หลงัจากนัน้จงึได
กลาวคำทกัทายสวสัดเีพือ่นรวมงานทีย่นือยใูนบรเิวณเดยีวกนั ดวยสหีนา
แววตา หรือ ดวยคำพูด หรือ ดวยการสัมผัสทางกาย เพื่อสงความ
ปรารถนาดีสูเพื่อนรวมงาน

หลงัจากนัน้ประธานบรหิารของบรษิทัไดอญัเชญิพระบรมราโชวาท
เพือ่เปนหลกัคดิในการดำเนนิชวีติ และบางครัง้หากมเีวลา กย็งัไดนำขอคดิ
สาระทีเ่ปนประโยชนจากบทความ หรอื หนงัสอืตางๆ มาอานใหพนกังาน
ไดรบัฟงเชนเดยีวกนั จากนัน้ผบูรหิารจากแผนกตางๆ ไดมาชีแ้จงขาวสาร
เรือ่งราวตางๆ และจบลงดวยการบอกเลกิแถวดวยการกลาวหลกัสำคญั
ในการปฏิบัติงานและคำขวัญอยางพรอมเพรียงและทรงพลัง รวมกัน
ทั้งองคกร

โดยสวนใหญการทำกจิกรรมนีใ้ชเวลาไมเกนิ ๒๐ นาท ีหากไมมี
เรื่องราวที่ตองบอกกลาวมากนัก ผูคนสวนใหญตางใหความรวมมือใน
กจิกรรมอยางพรอมเพรยีงและตัง้ใจ และเหน็ประโยชนจากการเขารวม
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๕

กจิกรรมนี ้แมในหมพูนกังานทีเ่พิง่เขามาทำงานใหมอาจเหน็วาเปนเรือ่ง
แปลก หรอืแปลกทีส่ดุ และไมเขาใจวาทำไปเพือ่อะไร และเมือ่เขาไดทำไป
เรือ่ยๆ เขากลบัเหน็วา “มนัเขาทาด”ี เมือ่ไดสมัผสัถงึประโยชนจากการ
ชวยกระตนุตนเองใหเกดิความตืน่ตวักระฉบักระเฉง ตอกย้ำความมวีนิยั
ในตนเอง และไดมจีติใจทีส่งบจากการแผเมตตา เปนกจิกรรมทีเ่พิม่ขึน้มา
ภายหลงั ตลอดจนความรใูหมๆ  ทีป่ระธานบรหิารของบรษิทัสรรหามาให
พรอมไปกบัขาวสารตางๆ หรอื

ในพนกังานทีเ่คยมปีระสบการณ
การเขาแถวกอนทำงานจากโรงงานอื่นๆ
มาแลว ก็เปนเพียงการเขาแถวเคารพ
ธงชาต ิออกกำลงักาย และแจงขาวสาร
เทานั้น และไมเนนการผสมผสานเอา
วัฒนธรรมในศาสนาพุทธเขามาใชเพื่อ
ใหเกิดความพรอมเพรียงกระฉับกระเฉง
และความสงบทางจิตใจ เหมือนอยาง
บรษิทั หรอื

ในหมพูนกังานบางคนทีท่ำงานมานานแลว กอ็าจเกดิความเคยชนิ
ตอการรวมกจิกรรมนี ้แตกลบัเปนความคนุชนิทีส่ามารถรบัรอูารมณสงบ
ในจติใจ เกดิทกัษะการควบคมุอารมณของตนเอง และสามารถนำไปใช
ในชวีติประจำวนั โดยเฉพาะในยามเผชญิความเครยีด  อนัเกดิจากอารมณ
ของผคูนรอบขาง กส็ามารถมสีตอิดทนอดกลัน้ไมโตตอบไปดวยอารมณ
เชนเดยีวกนั ชวยบรรเทาความตงึเครยีดทีอ่าจเกดิขึน้ตามมาไดในระดบัหนึง่
หรอื
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๖

ในยามที่เขามีปญหาทางบาน เขากลับไดรับประโยชนจาก
กจิกรรมสัน้ๆ นี ้ดงัเชน พนกังานคนหนึง่ทีล่กูนอยในวยัทารกหลงัคลอด
ปวยจนตองเขาโรงพยาบาลเปนเวลานาน เธอพบวาการเขาแถวทำสมาธิ
รวมกนั ทำใหเกดิความรสูกึดขีึน้ สามารถปลอยวางความกงัวลตางๆ ได
งายขึน้ และไมคดิฟงุซาน เกดิความพรอมตอการทำงานในปจจบุนั และ
สามารถเผชญิเรือ่งราวตางๆ ในอนาคต ไดดขีึน้

บรรยากาศความพรอมเพรยีง ความรวมมอือยางตัง้ใจทีเ่กดิขึน้นี้
มิไดเกิดขึ้นจากการสะสมประสบการณการเขาแถวในแตละวันเทานั้น
ยังเกิดจากการไดรับการฝกฝนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในหลักสูตร
ตางๆ เชน หลักสูตร “ภูมิใจไทย เต็มรอย” หลักสูตร “เติมพลังใจให
ความรกัแกกนั” และ หลกัสตูร “การศกึษาพระบรมราโชวาทและปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และหลักสูตรอื่นๆ กันอยางถวนทั่ว ตลอดจนการ
เขารวมกจิกรรมตางๆ รวมทัง้กจิกรรมอาสาสมคัรชวยเหลอืสงัคมรปูแบบ
ตางๆ อยางตอเนือ่ง เปนระยะเวลาหลายป

แนวทางในการบรหิารจดัการองคกรของบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่
จำกดั อนัเปนบรษิทัของคนไทย ขางตน มไิดตองการเพยีงสรางบรรยากาศ
ใหสมาชิกในองคกรสามารถมีวิธีปฏิบัติงานประจำที่พรอมตอการผลิต
ชิ้นสวนโลหะความเที่ยงตรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนตและ
อตุสาหกรรมอืน่ๆ อยางมปีระสทิธภิาพเทานัน้ หากยงัมงุหวงัในการสราง
บรรยากาศขององคกรทีป่ระกอบไปดวยสมาชกิขององคกรทีม่คีวามเทีย่งตรง
ทางจติใจอนัเปยมดวยคณุธรรมและความดงีาม ไปพรอมกนั

๖
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ทีส่ำคญัคอื เจตนาของผปูระกอบการทีเ่ปนคนรนุใหม ไดรบัการ
ศึกษาจากตางประเทศกลับพยายามปลูกฝงวินัย คุณธรรมความดีใน
หมพูนกังานดวยการสรางความภมูใิจ รกัชาต ิกตญัตูอแผนดนิ เปนแนวทาง
การบริหารบุคลากรและองคกรที่แตกตางจากธุรกิจทั่วไป รวมทั้งความ
พยายามในการทวนกระแสความคดิเดมิในการประกอบธรุกจิ ทีม่องเหน็
สถานประกอบการเปนเพยีงแหลงทำมาหากนิเทานัน้ ไปสคูณุคาทีแ่ทจรงิ
ของสถานประกอบการ ที่สามารถเปนสถาบันทางสังคมที่มีคุณคาและ
ศกัยภาพในการสรางสรรคประเทศชาต ิใหมคีวามมัน่คงและเปนสขุอยาง
แทจรงิในระยะยาว ดวยการสรางบคุลากรใหเปนคนดมีีคณุธรรม ควบคู
ไปกบัความเกง ในกระบวนการผลติของสถานประกอบการ

บริษัทไดนอมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนประทีปนำทางในการปลูกฝงบมเพาะ
พนกังานใหตัง้มัน่ในความม ี“วนิยั สามคัค ีเสยีสละ คณุธรรม กตญั”ู
และไดประกาศปณธิานในอนัทีจ่ะ “มงุสรางคนด ีแทนคณุแผนดนิ” เปน
เปาหมายสูงสุดประการหนึ่งขององคกร

ความหมายหรอืคณุคาแทจรงิของการดำรงอยขูองสถานประกอบการ
จงึมจิำกดัอยเูฉพาะการหารายได หรอืมงุหากำไรเชงิรปูธรรม คอืตวัเงนิ
แกเจาของหรอืผถูอืหนุเทานัน้ หรอืเปนเพยีงหนวยธรุกจิในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิในการจางงาน สรางรายไดใหกบัคนในสงัคมเทานัน้ ยงัสามารถ
แสดงศักยภาพขององคกรไปสูการเปนสถาบันทางสังคมที่สรางคุณภาพ
ชวีติทีด่รีวมกนัของมวลหมสูรรพชวีติทีเ่กีย่วของกบัสถานประกอบการนัน้
นบัตัง้แต สมาชกิในองคกร ครอบครวัของสมาชกิในองคกร เพือ่นบาน
คนในชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิตลอดจนสิง่แวดลอมทางธรรมชาติ

๗
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๘

อกีทัง้ยงัเปนความพยายามในการสรางกำไรอนัแทจรงิ ทัง้ทีเ่ปน
กำไรเชิงรูปธรรม หรือผลตอบแทนรูปแบบตางๆ ที่แบงปนสูพนักงาน
อยางเปนธรรม และแบงปนสูการดูแลสังคมและสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ อีกทั้งกำไรเชิงนามธรรมที่สรางคุณคาทางจิตใจ ทั้งในเรื่อง
ความสขุจากการทำงาน บนฐานความตระหนกัรจูกัตนเองของสมาชกิใน
องคกร และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ ในการดูแลตนเอง
ครอบครวั สงัคม พรอมไปกบัการไดรบัโอกาสทำความดชีวยเหลอืสงัคม
ประเทศชาติ

การสรางความเขาใจและความตระหนักรูถึงคุณคาแทจริงของ
สถานประกอบการ คงเกดิขึน้ไมได หากเจาของสถานประกอบการไมเกดิ
การปรบัเปลีย่นมมุมองสคูวามจรงิทีว่า การดำรงชวีติของมนษุยมไิดเกดิขึน้
ไดโดยสวนเดยีว แตดำรงอยภูายใตความสมัพนัธกบัสงัคม และธรรมชาติ
สิง่แวดลอม ในระบบนเิวศ (Ecosystem) หากปราศจากการดำรงอยหูรอื
การค้ำจนุจากสงัคมหรอืธรรมชาต ิมนษุยกไ็มสามารถดำรงตนอยไูด

ในขณะที ่สภาพแวดลอมปจจบุนั สงเสรมิคานยิมทางสงัคม ใน
การแสวงหาประโยชนสวนตนเปนสำคญั ใหความหมายของชวีติจากการ
ไดรบัความสขุจากการบรโิภคสนิคาและบรกิาร อนัเกดิจากกระแสบรโิภค
นิยม เนนคุณคาทางวัตถุหรือสิ่งภายนอก ในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ
รูปลักษณภายนอก และเห็นวา เงิน คือคำตอบของทุกสิ่งทุกอยาง
อันเกิดจากกระแสวัตถุนิยม สภาพแวดลอมดังกลาวลวนเปนอุปสรรค
สำคญัตอการสรางความตระหนกัรดูงักลาวใหเกดิขึน้ในแตละบคุคลดวย
ตนเอง

๘



คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี ๑

สถานการณปญหาตางๆ ในปจจบุนั ทัง้ปญหาโลกรอน และความ
เสือ่มโทรมของสภาพแวดลอม ปญหาความไมปลอดภยัและความรนุแรง
ในสงัคม ตลอดจนความแตกตางกนัทางรายไดและคณุภาพชวีติทีน่บัวนั
ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ แมดเูหมอืนวาปญหาดงักลาว ดำรงอยใูนสภาพ
แวดลอมภายนอก หากปมรากสำคญัของปญหาลวนสะทอนมาจากสิง่ที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษยที่ขาดความเขาใจและการตระหนักรูถึง
ความสมัพนัธเชือ่มโยงระหวางตนเองกบัสงัคมและธรรมชาตสิิง่แวดลอม
ทำใหโอกาสการถกูครอบงำจากความโลภ ความเหน็แกตวัเกดิขึน้โดยงาย
ทำใหนิง่ดดูายตอความทกุข หรอื ปญหาตางๆ ทีอ่ยโูดยรอบ หากจติใจ
ไดรบัการบมเพาะความดงีาม โอกาสในการแกปญหาตางๆ อยางยัง่ยนื
ก็คงเปนเรื่องที่ไมยากจนเกินไป

แมมกีระแสเรยีกรองใหองคกรธรุกจิดำเนนิการทีม่คีวามรบัผดิชอบ
ตอสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเนนใหธรุกจิ
ดำเนินกิจการที่คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เปนสำคัญ
เพิม่เตมิจาก ผถูอืหนุ จากรฐับาล เจาหนาทีอ่งคกรพฒันาเอกชน และ
สื่อมวลชนในระดับ
นานาชาติ และเปน
กระแสทีเ่ขาสสูงัคมใน
ไทยในปจจุบัน การ
ดำเนินการก็ยังเปนไป
ในลักษณะสมัครใจ
(Voluntary Basis)
ไ ม ใ ช ข อ บั ง คั บ
(Obligation Basis)

๙
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ที่สำคัญ ฐานความเขาใจตอคำนิยาม แนวทางการปฏิบัติหรือ
วิธีการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตลอดจนวิธีการ
วดัผลดำเนนิงาน ในปจจบุนั ยงัไมมคีวามชดัเจน หาฉนัทามตไิมได และ
ยงัอยใูนระบบคดิแบบแยกสวน ทำใหขาดความเขาใจและตระหนกัรถูงึ
ความสัมพันธอยางไมสามารถแยกขาดจากกันไดระหวางองคกรธุรกิจ
สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม สงผลถึงความไมพรอมตอการผูกพัน
ตนเองเขากับสังคมเพื่อรวมรับผิดชอบแกปญหาและพัฒนาสังคมอยาง
จรงิจงั ทำใหผลประโยชนจากการดำเนนิกจิกรรม CSR จำกดัอยเูพยีง
การทำใหสงัคมยอมรบั (License to Operate) หรอืการสรางภาพลกัษณ
ขององคกร/ผลิตภัณฑ (Brand Image) เทานั้น อีกทั้งยังไปไมถึงการ
สรางความตระหนักรูในบทบาทคุณคาแทจริงขององคกรธุรกิจ

ความเขาใจและการตระหนักรูถึงความเชื่อมโยงและผูกพัน
ตวัเองเขากบัสงัคม และธรรมชาตสิิง่แวดลอม มไิดเกดิขึน้อยางโดดเดีย่ว
หากเปนความเขาใจทีส่ามารถพฒันาไดจากประสบการณ การทำความดี
ในรปูแบบตางๆ อยางตอเนือ่ง เปนการปฏบิตัขิองแตละบคุคล ทีไ่ดชือ่วา
เปน “คนด”ี แมคำนยิามของคำวา “คนด”ี อาจมคีวามหมายกวางขวาง
ขึน้อยกูบัการตคีวามตามสถานการณและบรบิทสงัคม แตคงยากตอการ
ปฏเิสธถงึความหมาย “คนด”ี อนัเกดิจากการทำ ความด ีเสยีสละ มใีจ
เมตตากรณุา ทีส่ำคญัการทำความดใีนลกัษณะนีย้อมทำใหผกูระทำมจีติใจ
อนัสงบและเปนสขุ หรอืความสขุตอจติใจเปนองคประกอบสำคญัตอสขุภาวะ
หรอืคณุภาพชวีติทีด่ี

แมวา “คนด ีหรอืคนทีท่ำความด”ี เปนการปฏบิตัขิองแตละบคุคล
อนัเกดิจากคณุธรรมจรยิธรรมทีล่วนไดรบัการปลกูฝงมานานภายในจติใจ

๑๐



คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี ๑

๑๑

ทัง้จากครอบครวัและจากระบบการศกึษา แตการคาดหวงัใหบคุคลดำรง
คุณธรรมจริยธรรมที่ไดรับการปลูกฝงมาในอดีต ภายใตบริบทสังคมที่
มงุเนนคณุคาเชงิวตัถแุละความสขุจากการบรโิภคเปนสำคญั ดงัทีก่ลาวมา
ขางตน ยอมเปนไปไดยากยิง่ โดยเฉพาะคำกลาวทีว่า “เมือ่ทกุคนเปนคนดี
สงัคมกด็เีอง” จงึเปนเพยีงคำกลาวทีถ่กูตองตามหลกัตรรกะ แตมโีอกาส
เกดิขึน้นอยมากในบรบิทสงัคมทีเ่ปนอย ูดงันัน้ การจดัสภาพแวดลอมใน
สงัคมใหเอือ้ตอการทำความด ีจงึเปนเรือ่งจำเปน

เมือ่เจาของสถานประกอบการเกดิความเขาใจและตระหนกัรใูน
คุณคาแทจริงขององคกรธุรกิจและพรอมผูกพันตนเองกับสังคมและ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอม ยอมดำเนนิกจิการของตนเองโดยไมสรางผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดีรวมกับ
ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพใหกับสังคม

ความพยายามของบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั ดวยการดำเนนิ
กจิการมงุสกูำไรอนัแทจรงิ หรอืคณุคาแทจรงิ ดวยการประกาศปณธิาน
“มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน” เปนเปาหมายสูงสุดอีกประการหนึ่ง
มไิดเปนเพยีงความคดิ ความปรารถนา หรอืการเรยีกรองใหเกดิขึน้เทานัน้
ในขณะเดยีวกนั ไดพยายามปลกูฝง “คณุธรรมความด”ี ใหกบับคุลากร
ดวยการรวมกันกำหนดคุณสมบัติพึงประสงค ๕ ประการของ “คนดี”
อนัประกอบดวย วนิยั สามคัค ีเสยีสละ คณุธรรม และ กตญั ู และ
ลงมอืปฏบิตัริวมกนัระหวางผปูระกอบการ ทมีผบูรหิาร และบคุลากรทกุคน
ดวยกจิกรรมตางๆ ทัง้ในและนอกเวลางาน ทีม่กีารปรบัเปลีย่นและพฒันา
อยางตอเนือ่ง เปนระยะเวลามากกวาสบิป

๑๑



ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

๑ คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี

ทัง้นีก้ารจดักจิกรรมเพือ่พฒันาคนดขีองบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่
จำกดั มไิดจำกดัอยเูพยีงการฝกอบรมพฒันาบคุลากร ดงัเชนการพฒันา
ความสามารถในการทำงานทั่วไป เนื่องจากบุคคลยอมมีเมล็ดพันธุ
ความดีงามเปนทุนเดิมในจิตใจอยูแลว ดังนั้น การจัดการสังคมภายใน
องคกรอยางเปนองครวม ใหเอื้อตอการเติบโตงอกงามของเมล็ดพันธุ
ความดใีนจติใจของบคุลากรจงึเปนเรือ่งจำเปน ดงัเชน การบมเพาะตนไม
ใหเติบโตนั้น จำเปนตองจัดสภาพแวดลอมดวยการหมั่นรดน้ำพรวนดิน
และดแูลปรมิาณแสงแดดใหพอเหมาะตอการเตบิโต เชนเดยีวกบั การ
บมเพาะตนไมความดงีามในจติใจของบคุลากร จงึจำเปนตองจดัการสงัคม
ภายในองคกรใหเหมาะสมเพือ่สรางประสบการณใหเกดิความความคนุเคย
กับการทำความดีอยางตอเนื่อง

การจดัการสงัคมภายใน เพือ่การสรางประสบการณบมเพาะคนดี
ภายในองคกรแหงนี ้จงึเปนกระบวนการทีบ่รูณาการทัง้ในเรือ่ง สภาพทาง
กายภาพ คาตอบแทน สวสัดกิาร การสือ่สาร ระเบยีบกตกิาภายใน กจิกรรม
อาสาสมคัรของพนกังานเพือ่ชวยเหลอืสงัคม ตลอดจนหลกัสตูรฝกอบรม
ตางๆ เขาดวยกนัอยางเปนองครวม อนัมคีวามสอดคลองกบัแนวทางการ
จัดทางดานสังคมดังที่ทานพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตตโต) ได
นำเสนอ เพือ่ชวยใหทกุคนเปนคนดเีทาทีจ่ะเปนไปได ดวยการจดัสภาพ

๑๒



คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี ๑

๑๓

แวดลอม วางระเบียบชีวิตระบบสังคม และระบบการฝกฝนพัฒนาคน
โดยมีผูนำองคกร อันประกอบดวยเจาของกิจการและผูบริหารทุกระดับ
ผทูำหนาทีด่แูลบมเพาะเมลด็พนัธคุนดใีหเตบิโต โดยรวมกนัชกัชวนและ
สงเสรมิใหมวลหมสูมาชกิในองคกร ไดรวมตระหนกัรแูละแสดงศกัยภาพ
เหลานัน้ออกมาใหปรากฏ ดวยการสราง “ประสบการณรวมกนั” จาก
การจดัสภาพแวดลอมภายในองคกร
การจัดระเบียบในองคกร และการ
ฝ ก ฝ นพั ฒน า ม ว ลหมู ส ม า ชิ ก
กระบวนการทั้ งหมดเชื่ อมโยง
สัมพันธกันอยางเปนองครวมโดย
ขาดสิง่หนึง่สิง่ใดไปไมได เปนความ
พรอมของเงื่อนไขและเหตุปจจัย
เพื่อการบมเพาะคนดี หรือความดี
ความงามในจิตใจของบุคลากรในองคกรที่มีอยูแลวใหเติบโตงอกงาม
เพิม่มากขึน้

การนำเสนอประสบการณเรือ่งราวการเสรมิสรางพฒันาคณุธรรม
จรยิธรรมในองคกร ของ บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ ในหนงัสอืเลมนี ้มไิด
เปนการนำเสนอแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย (Human
Resource Management) หรือ แนวทางการพัฒนาองคกร
(Organizational Development) หรอื การบรหิารเชงิกลยทุธ (Strategic
Management) หรือการดำเนินธุรกิจดวย CSR (Corporate Social
Responsibility Strategy Implementation) ตลอดจนการพฒันาภาวะ
ผูนำ (Leadership) ฯลฯ เนื่องจากเปนแนวคิดการบริหารจัดการใน
โลกตะวนัตก อนัเปนแนวคดิแบบแยกสวนหรอืเชงิเดีย่ว ภายใตแรงจงูใจ

๑๓



ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

๑ คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี

ในการดำเนินการเพื่อกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑทีมีคุณภาพ
หรือมีเปาหมายในการลงทุนหรือเพื่อแสวงหาผลกำไร และยังไปไมถึง
คุณคาแทจริงของการดำรงอยูขององคกรธุรกิจ

๑๔

อกีทัง้ยงัมไิดเปนการนำเสนอรายละเอยีดคณุธรรม หรอืจรยิธรรม
หรือหลักธรรมแตละขอ อันเปนหลักการในการดำเนินงานขององคกร
แหงนี้ เนื่องจากการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเปนเรื่องเกี่ยวของกับ
คุณคาทางจิตใจ กระบวนการพัฒนาความดีงามในจิตใจของสมาชิกใน
องคกรจึงเปนเรื่องสำคัญกวา

นอกจากนี ้ยงัไมไดเปนการนำเสนอขัน้ตอน กระบวนการ เทคนคิ
วธิกีารดำเนนิ และผลการประเมนิกจิกรรมตางๆ ในการพฒันาความดงีาม
ในจติใจของสมาชกิในองคกรแหงนี ้อนัเนือ่งจากการบมเพาะความดงีาม
ในจิตใจ จำเปนตองอาศัยกระบวนการที่เกิดจากความพรอมเชื่อมโยง
สมัพนัธกนัอยางเปนองครวมของเงือ่นไขและเหตปุจจยัอยางขาดสิง่หนึง่
สิ่งใดไปไมได ทำใหกิจกรรมการพัฒนาความดีงามในจิตใจ เปนเพียง
สวนหนึ่งของกระบวนการในระบบฝกฝนพัฒนา ภายใตบริบทการจัด



คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี ๑

๑๕

สภาพแวดลอมในองคกร และ
ระเบี ยบชี วิ ตสั งคมและสั งคม
องค กรอัน เปนกลไก เชื่ อมโยง
กระบวนการยอยเขาดวยกันและ
เชื่อมโยงถึงความสัมพันธระหวาง
ตนเองกับสังคมและธรรมชาติ
สิง่แวดลอม โดยมผีนูำ คอื เจาของ
และผูบริหารเปนผูมีสวนสำคัญ
ตอการสรางกระบวนการยอยใหเกดิ
ความพรอมตอการพัฒนาคุณภาพ
ในจิตใจของมวลสมาชิกใหผลิบาน

ดงันัน้ การนำเสนอเรือ่งราวในหนงัสอืเลมนี ้จงึเริม่จากเรือ่งราว
การกอราง สรางกจิการ เผชญิวกิฤตเิศรษฐกจิป พ.ศ. ๒๕๔๐ และสามารถ
พลิกวิกฤติสูโอกาสตอการเขาถึงคุณคาแทจริงขององคกรธุรกิจแหงนี้
และ เรือ่งราวประสบการณบมเพาะเมลด็พนัธคุวามดขีองบคุลากร จาก
การลงมอืปฏบิตัริวมกนัระหวางผปูระกอบการ ทมีผบูรหิาร และบคุลากร
ทุกคน ในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ พรอมไปกับการจัดกิจกรรม
ตางๆ ทัง้ในและนอกเวลางาน ภายใตการจดัการสงัคมภายในองคกรอยาง
บูรณาการเปนองครวม และเปนความพรอมแหงเหตุปจจัยสอดคลอง
เชือ่มโยงผกูพนักบัสงัคมและธรรมชาตสิิง่แวดลอม กอใหเกดิวฒันธรรม
องคกรอยางยั่งยืน

๑๕



ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

๑ คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี

อีกทั้งยังนำเสนอ
เรื่องราวประสบการณการ
บมเพาะคนด ีอนัเกดิจากผนูำ
องคกร และกระบวนการ
จัดการสังคมภายในองคกร
ดวยการนำเสนอเรื่องราว
ของผนูำ ในประเดน็บทบาท
ความคิด และแนวทางใน
การบรหิารจดัการของผนูำ คอื เจาของกจิการ และผบูรหิารทกุระดบั ซึง่
มบีทบาทสำคญัตอการเปลีย่นแปลงใหเกดิการพฒันาองคกรทีม่งุสคูณุคา
อนัแทจรงิใหกบัสงัคมประเทศชาต ิและนำเสนอเรือ่งราวการจดัการสงัคม
ภายในองคกรอยางบรูณาการเปนองครวม อนัประกอบดวย

๑๖

สภาพแวดลอมในองคกร เพือ่ใหเขาใจถงึการจดัสภาพแวดลอม
ภายนอกทางกายภาพ ทัง้ในเรือ่งสถานที ่คาตอบแทน สวสัดกิารตางๆ
และสภาพแวดลอมภายในจิตใจที่เปนการสื่อสารเพื่อการรับรูองครวม
กอใหเกดิความสมัพนัธ ผกูพนัและเหน็อกเหน็ใจระหวางกนั และสราง
ความเปนธรรมในองคกร



คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี ๑

การวางระเบียบชีวิตและ
สงัคมภายในองคกร เพือ่ใหเขาใจ
ถึงความพยายามในการพัฒนา
ระบบ กฎเกณฑ กตกิาตางๆ ทีก่อ
ใหเกิดความตระหนักรูถึงความ
เชื่อมโยงสัมพันธผูกพันตนเองกับ
สังคมและธรรมชาติสิ่งแวดลอม

ระบบการฝกฝนพัฒนา
อยางเทาทันและตอเนื่อง เพื่อให
เขาใจถึง วิธีในการฝกฝนทั้งใน
รปูแบบหลกัสตูรฝกอบรม การจดั
กิจกรรมตางๆ ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาการทำงาน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ความพยายามในการจดัพธิกีรรมอยางตัง้ใจภายใตเจตนาทีด่ ีเพือ่
เปนวนิยัพืน้ฐานในการฝกฝน และประสานผคูนเขาสวูถิไีทยในวฒันธรรม
องคกร “วถิคีนดแีหงเอเชยี”

๑๗
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๑ คุณคาแทจริงของสถานประกอบการและประสบการณบมเพาะคนดี

รวมถึงการนำเสนอเรื่องราวของผลที่เกิดขึ้นจากประสบการณ
บมเพาะคนดี เปนผลกำไรสูเจาของกิจการ พนักงาน และสังคม ทั้งที่
เปนประโยชนจากการชวยเหลอืสงัคมโดยการบรจิาคและการอาสาสมคัร
ชวยเหลือสังคม ตลอดจนความมุงมั่นและพรอมที่จะกาวเดินไปบน
เสนทางแหงความดรีวมกนัของสมาชกิทกุคนในองคกรแหงนี ้เพือ่การ
ตอบแทนคณุของแผนดนิทีไ่ดเตบิโต อาศยั และเปนแหลงทำมาหากนิ
สรางคณุภาพชวีติทีด่ขีองตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาติ
อันเปนผลของ “ประสบการณรวม” อันเกิดจากความพยายามในการ
ปลูกฝง “คุณธรรมความดี” ใหดำรงอยูในจิตใจของบุคลากรในองคกร
อยางมงุมัน่และตอเนือ่ง กอใหเกดิเปนวฒันธรรมองคกรอยางยัง่ยนื และ
สามารถดำเนนิธรุกจิอยางมคีณุธรรมควบคไูปกบัการมงุสกูำไรอนัแทจรงิ
เปนความหมายแทจรงิของคำวา “สถานประกอบการ”

๑๘







บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั (Asia Precision Co., Ltd.) เปน
บรษิทัของคนไทย ผลติชิน้สวนโลหะความเทีย่งตรงสงูสำหรบัอตุสาหกรรม
ยานยนต กอตัง้ดวยเงนิทนุจดทะเบยีนเริม่แรก ๑ ลานบาท มพีนกังาน
เพยีง ๑๕ คน ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ และไดรบัการสงเสรมิการลงทนุจาก
BOI บริษัทเติบโตเรื่อยมาจนในปจจุบัน (ป พ.ศ. ๒๕๕๑) มีพนักงาน
๖๐๐ คน มเีครือ่งจกัรหลกั ๒๐๐ เครือ่ง ไดรบัการรบัรองมาตรฐานการผลติ
และการจดัการสิง่แวดลอมจากหนวยงานชัน้นำระดบัโลก หลายหนวยงาน
รวมถงึรางวลัตางๆ อกีมากมาย จากภาครฐัและเอกชน

เรื่องราวของ
บรษิทั เอเซยี พรซีซิัน่ จำกดั

๒
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แมวาการเกดิขึน้ของบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั อาศยัโอกาส
จากนโยบายการสงเสรมิและการคมุครองจากการแขงขนัของรฐับาลไทย
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ ดวยการมีนโยบายให
ผูประกอบรถยนตในประเทศตองใชชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ
(Local Content) ซึง่สงผลใหเกดิความเชือ่มโยงไปขางหนาและขางหลงั
(Forward and Backward Linkage) แพรกระจายไปในระบบเศรษฐกจิ
ทั้งอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและการประกอบชิ้นสวนยอย ตลอดจน
อตุสาหกรรมอืน่ๆ เกดิผปูระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็จำนวนมาก
เชนเดยีวกบับรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั

การดำรงอยูจนสามารถประสบความสำเร็จในหลายดาน คือ
ผลประกอบการ ความมชีือ่เสยีง และการยอมรบัจากลกูคา ตลอดจนการ
ไดรบัรางวลัจากหนวยงานเอกชน และภาครฐั ขององคกรธรุกจิแหงนีก้ลบั
ยงัตองอาศยัเหตปุจจยั เงือ่นไขอืน่ อกีมากมาย ทีส่ำคญัประสบการณและ
เรื่องราวการดำเนินกิจการขององคกรแหงนี้ กลับมิไดเปนเพียงกรณี
ตวัอยางวธิกีารทีป่ฏบิตัผิลเลศิ (Best Practice) สคูวามสำเรจ็ดงักลาว
เทานัน้ ยงัเปนประสบการณขององคกรธรุกจิทีแ่สดงใหเหน็ถงึพลงัแทจรงิ
ขององคกรที่มิไดเปนเพียงพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
เทานัน้ แตยงัสามารถขบัเคลือ่นใหเกดิคณุภาพชวีติทีด่ ีความสขุของผคูน
ในองคกร และสรางคนดสีสูงัคมไปพรอมกนั สคูณุคาแทจรงิแหงความหมาย
ขององคกรธุรกิจ

๒๒
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คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

ฉากแรก : การกอตัง้
คุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธาน

บรหิาร บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั ถอืไดวาเปน
ผูประกอบการสมัยใหมที่ ไดจบการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาตรดีานการตลาดจาก มหาวทิยาลยั
อสัสมัชญั (ABAC) และมโีอกาสศกึษาตอในระดบั
ปริญญาโทดานการเงินจาก University of
Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ เมือ่กลบัมาประเทศไทย ไดเริม่ตนประสบการณ
การทำงานกบัสถาบนัการเงนิชัน้นำระดบัโลกคอื ธนาคารซติีแ้บงก เปน
เวลา ๓ ป จงึไดออกไปเปนผบูรหิารโครงการและการเงนิชวยเพือ่นซึง่เปน
ผปูระกอบการในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยขนาดใหญ ในชวงป
พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนชวงเวลาทีธ่รุกจินีอ้ยใูนยคุขาขึน้ เปนระยะเวลา ๓ ป

ตอมา ไดเริม่บทบาทการเปนผปูระกอบการธรุกจิอสงัหารมิทรพัย
ดวยการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับกลาง บนที่ดินของบิดา
จำนวน ๒ โครงการ สามารถขายโครงการไดหมดและประสบความสำเรจ็
เปนอยางด ีหลงัจากนัน้ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๗ กพ็บวาตลาดอสงัหารมิทรพัย
เปนธรุกจิทีม่ผีปูระกอบการเกดิขึน้ไดงายและมจีำนวนมาก มกีารแขงขนั
และความเสีย่งสงูมาก จงึพยายามมองหาธรุกจิอืน่ในการลงทนุ

ขณะนัน้อตุสาหกรรมยานยนตอยใูนยคุขาขึน้ หนงัสอืพมิพตาง
ลงขาวทุกวัน ถึงความขาดแคลนผูผลิตชิ้นสวนที่มีคุณภาพ และเปน
อตุสาหกรรมทีไ่ดรบัการสงเสรมิจาก BOI เปนจงัหวะเดยีวกบัทีม่ทีมีงาน

๒๓
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ทีมหนึ่งซึ่งเปนญาติกับลูกนองของเพื่อน
อีกทีหนึ่งมาเสนอโครงการเพื่อหาผูลงทุน
โดยทีมงานนี้ เปนทีมงานอยู ในโรงกลึง
ขนาดกลาง และตองการมีกิจการเปนของ
ตนเอง จงึสนใจหาผลูงทนุ กอปรกบัตวัเขาเอง
ก็กำลังมองหาธุรกิจอื่นอยูแลว และเมื่อ
พจิารณาถงึความเปนไปไดทางการตลาด จาก
แนวโนมอุตสาหกรรมโดยรวมที่เติบโตอยาง
ตอเนื่อง และโอกาสจากการสนับสนุนของ
ภาครฐั จงึตดัสนิใจลงทนุในลกัษณะโครงการ
ทดลอง ดวยเงนิทนุจำนวน ๑๐ ลานบาท ใน
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ เพือ่ใชซือ้เครือ่งจกัรจำนวน
๓ เครือ่ง และเครือ่งมอืวดัจำนวนหนึง่ และ
เชาโกดงัขนาด ๓๐๐ ตารางเมตร ในจงัหวดั
สมุทรปราการ และเปนคาใชจายในการ
ดำเนนิการของทมีงานจำนวน ๑๐ กวาคน

สาเหตุสำคัญที่ตัดสินใจเชาโกดังเพราะตองการลดความเสี่ยง
และลดภาระการลงทนุจากการซือ้ทีด่นิเพือ่สรางโรงงาน หากธรุกจิประสบ
ปญหากย็งัสามารถนำเครือ่งจกัรทีใ่ชแลวไปขายได ในขณะที ่ทีด่นิและ
ตวัโรงงานนัน้ขายไดยากกวา ภายใตแนวคดิของโครงการทดลองบนฐาน
เงินลงทุนจำนวนนี้ หากไมประสบความสำเร็จก็เลิกกิจการได โดยมี
ผลกระทบไมรุนแรงมากนัก

๒๔
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สภาพของโรงงานในตอนเริ่มตนจึงไมแตกตางจากโรงกลึงโดย
ทัว่ไป คอื สภาพโรงงานมดืทบึและเตม็ไปดวยคราบน้ำมนั ในตอนเริม่ตน
จงึประสบปญหากบัความนาเชือ่ถอื แมทมีงานอาจมปีระสบการณ และรจูกั
ลกูคามาบาง  แตกย็งัไมมคีวามชำนาญในเทคโนโลย ีและไมมเีครือ่งจกัร
และเครื่องมือที่เพียงพอและพรอมตอการผลิตชิ้นสวนที่มีคุณภาพ
ตามความตองการของลกูคา จนสามารถสรางความไววางใจใหกบัลกูคาได
จงึตองมกีารลงทนุเครือ่งจกัรเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง จนสิน้ปทีห่นึง่ใชเงนิ
ลงทนุไป ๓๐ ลานบาท และในปทีส่องลงทนุไปทัง้สิน้เปน ๕๐ ลานบาท
ซึ่งเปนเงินลงทุนของครอบครัวโดยตรง

ยอดขายในปที่หนึ่งจึงมีเพียง ๘ ลานบาท และขาดทุน ๗
ลานบาท และในปทีส่องมยีอดขายเพิม่เปน ๒๐ ลาน และขาดทนุ ๑๐
กวาลาน ทำใหยอดขาดทนุสะสมรวมกนัถงึ ๑๘.๘ ลานบาท การดำเนนิ

๒๕
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กิจการเริ่มทำทาไปดวยดี ไดลูกคารายใหญเขามาในชวงปลายปที่สอง
มีคำสั่งซื้อจากลูกคาในปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่ของเสียจากการผลิต
เริม่ลดลง เมือ่ยอดขายเพิม่ขึน้ทกุเดอืน จงึทำใหภาพรวมของธรุกจิดขีึน้
มาเรือ่ยๆ จนมาเผชญิวกิฤตเิศรษฐกจิกลางป พ.ศ. ๒๕๔๐

ฉากสอง : เมือ่เผชญิวกิฤตเิศรษฐกจิป พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนทีท่ราบกนัดวีาวกิฤตเิศรษฐกจิป พ.ศ. ๒๕๔๐ นัน้เกดิจากการ

ทีธ่นาคารแหงประเทศไทยไดนำเงนิทนุสำรองระหวางประเทศไปใชรกัษา
เสถยีรภาพคาเงนิบาท และในทีส่ดุกไ็มสามารถรกัษาเสถยีรภาพคาเงนิบาท
ไวได จนทำใหรัฐบาลในขณะนั้น ตองประกาศลดคาเงินบาทโดยทันที
ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผูนำเขาสินคาจากตางประเทศ ผูที่กูเงินทุน
จากตางประเทศ และระบบเศรษฐกจิโดยรวม

๒๖
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๙

แมวาการลงทนุกจิการบรษิทัดวยเงนิทนุของครอบครวั ทำใหไมมี
ปญหาหนีส้นิจากเงนิก ูแตกไ็มสามารถหลกีเลีย่งผลกระทบดงักลาวไดพน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนตที่ซบเซา คำสั่งซื้อจากลูกคากลุมนี้
ลดลงไปทนัทถีงึ ๗๐% ในขณะทีผ่ปูระกอบการสวนใหญในอตุสาหกรรม
เดยีวกนัตองลดกำลงัการผลติ ลดจำนวนวนัทำงาน ลดจำนวนพนกังาน
หรือบางรายอาจตองเผชิญปญหาในขั้นรุนแรงจนตองปดกิจการลง
อนัเนือ่งจากขาดสภาพคลองทางการเงนิและขาดทนุตอเนือ่ง แตบรษิทักลบั
พยายามประคับประคองกิจการใหขาดทุนนอยที่สุดโดยไมปลดพนักงาน
ออก พยายามลดและประหยดัคาใชจายตางๆ และลดเงนิเดอืนเฉพาะกลมุ
ผบูรหิารลงทนัทตีามสดัสวนทีล่ดหลัน่กนัไป เพือ่ประคองสถานการณ

ไมใชทกุอตุสาหกรรมไดรบัผลกระทบทางลบจากวกิฤตเิศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมผลิตสินคาเพื่อการสงออกกลับไดรับประโยชนโดยตรง
จากคาเงนิบาททีอ่อนตวั ทำใหลกูคารายหนึง่ทีผ่ลติชิน้สวน Printer เพือ่
การสงออก ไดพยายามหนัมาสัง่ซือ้ผลติภณัฑจากบรษิทั ในสดัสวนเพิม่
มากขึน้เพือ่ทดแทนการนำเขาชิน้สวนจากตางประเทศ พรอมไปกบัการ
เขามาชวยพฒันาระบบการบรหิารคณุภาพจนเปนทีย่อมรบัและไววางใจ
จนกระทั่งเปนลูกคาหลักของบริษัท โดยมีสัดสวนถึงรอยละ ๖๐ ของ
ยอดขายรวมของบรษิทัในปลายป ๒๕๔๑ และเปนรายไดสำคญัในชวงเวลา
นัน้ ทัง้นีถ้อืไดวาวกิฤตเิศรษฐกจิดงักลาวเปนโอกาสแหงการเปลีย่นแปลง
องคกรสูความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้น

๒๗
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ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม๑๐

ในระยะตนของการบกุเบกิเอเซยีพรซีชิัน่นัน้  อาศยัความมงุมัน่
ทมุเทของทมีงานชดุทีเ่ปนผชูกัชวนใหมาลงทนุเปนหลกั จนกระทัง่โครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ดำเนินการอยูควบคูกันในเวลานั้นและอยูใน
ชวงระยะสุดทายของการสงมอบใหกับลูกคาเสร็จสิ้นลง จึงนำทีมงาน
เขามาชวยบริหารงานเพิ่มเติม รวมทั้งไดผูบริหารการตลาดเขามารวม
เสริมกำลังในเวลาตอมา

ในชวงวกิฤตเิศรษฐกจินัน้ แนวคดิในการดำเนนิกจิการของบรษิทั
ก็ไมแตกตางจากผูประกอบการโดยทั่วไป ที่มุงแสวงหากำไรสูงสุดเปน
ที่ตั้ง แตในชวงเวลาดังกลาวเกิดเหตุการณหลายเหตุการณอันเปน
เงือ่นไขหรอืปจจยัเกีย่วของซึง่กนัและกนั นบัตัง้แตภาวะทีเ่ริม่รวูา เวลา
ลำบากเขาตาจนมันเปนอยางไร ในขณะที่ประสบการณที่ผานมามีแต
ภาพความสำเรจ็ เขาจงึเกดิความรสูกึในขณะนัน้วา

๒๘
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คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

๑๑

พนกังานบางสวนขององคกรซึง่แตเดมิอาจเหลวไหลอยบูาง ใน
ชวงภาวะวกิฤต ิความเหลวไหลดงักลาวกห็ายไปโดยปรยิาย อาจเนือ่งจาก
เขารตูวัวา ถาเขาเหลวไหลมาก ลกูพีอ่าจไมเอาไว และทางเลอืกขางนอก
กไ็มคอยม ีบรรยากาศในการทำงานเวลานัน้เปนชวงเวลาทีท่กุคนมคีวาม
สมัพนัธใกลชดิกนัในองคกรมากขึน้ ในขณะทีก่อนหนานัน้มคีวามสมัพนัธ
กนัแบบนายจางและลกูจาง ลกูจางกท็ำไป นายจางกด็ไูป

ในชวงวิกฤติดังกลาว บริษัทไดทำการสื่อสารดวยรูปแบบงายๆ
ใหพนกังานไดรบัรสูถานการณของบรษิทัดวยการตดิยอดขายทกุสปัดาห
เพือ่ใหไดรบัรคูวามเปนไปขององคกร และเกดิความสนใจในความอยรูอด
ขององคกรรวมกนั และขอมลูดงักลาวยงัสือ่สารใหพนกังานทราบจนถงึ
ปจจบุนัดวยรปูแบบการสือ่สาร พรอมกบัการวเิคราะหขอมลูเชงิเปรยีบเทยีบ
ทีพ่ฒันาเพิม่ขึน้

เมือ่มเีวลาวางในการทำงาน จงึหนักลบัมาปรบัปรงุโรงงาน ดวย
การเริ่มทำโครงการ ๕ ส. กันเปนครั้งแรก และในชวงนั้นรัฐบาลออก
มาตรการที่จะชวยชุบชีวิตอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมหลาย
โครงการ โดยสวนใหญเปนโครงการที่สงที่ปรึกษาเขามาชวยปรับปรุง
คุณภาพงานและการบริหาร ซึ่งทางบริษัทก็ขอเขารับการสนับสนุน
แทบทกุโครงการ เริม่จากการขอรบัการสนบัสนนุคาใชจายในการดำเนนิ
เพือ่ขอการจดัทำระบบมาตรฐานการผลติ ISO ๙๐๐๒ โดยภาครฐัใหการ
สนบัสนนุจำนวน ๕๐% ของคาใชจาย ทำใหบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั
เปนโรงงานขนาดเลก็ของคนไทยกลมุแรกๆ ทีไ่ดรบัการรบัรอง

๒๙
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นอกจากการไดเรียนรูจากที่ปรึกษาภายนอกของทีมผูบริหาร
และพนักงานบางสวนแลว ยังไดมีการจัดการอบรมเรื่อง การจัดการ
การเพิ่มผลผลิตพื้นฐานทั่วไปใหกับพนักงานทั้งหมด โดยผูบริหารไปซื้อ
หนงัสอื เตรยีมแผนใส และสอนใหกบัพนกังานเปนกลมุๆ ละ ๖-๗ คน
ในชวงตอนเยน็หลังเลกิงานจนครบทกุคน โดยเนนความคดิในการจดัการ
และการปรบัปรงุงาน อธบิายใหพนกังานใหเขาใจและลองไปประยกุตใช

ตัวเขาเองไดย้ำถึงความสำคัญของเหตุการณนี้วา

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑ ศ.น.พ. อดุมศลิป ศรแีสงนาม ไดแนะนำ
ใหไปปฏบิตัธิรรมกบัคณุแมสริ ิกรนิชยั ทีย่วุพทุธกิสมาคม เขาเลาถงึการ
ปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตวา

๓๐
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คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

๑๓

ที่สำคัญ ยังไดมีโอกาสเขาใจถึงความหมายของ “กตัญู” ใน
ความหมายทีก่วางขึน้ อนัไมไดจบเฉพาะพอแม ภายใตบรรยากาศและ
จติใจทีม่คีวามสงบจากการปฏบิตัสิมาธ ิ อนัเปนแรงผลกัดนัใหเกดิความ
ตัง้ใจ ในการแบงเบาพระราชภาระ ดวยการทำความดใีหมากขึน้ ทำอยาง
เตม็กำลงัในกรอบทีส่ามารถทำได ดำเนนิการพฒันาเรือ่ยๆ มา เพือ่มงุสู
ปณธิานขององคกร “มงุสรางคนด ีแทนคณุแผนดนิ”

๓๑
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เหตกุารณตางๆ ขางตน และโอกาสทีไ่ดปฏสิมัพนัธกบัพนกังาน
มากขึ้น ทำใหเปลี่ยนทัศนคติและการมองผูคน ในขณะที่เมื่อกอนเห็น
พนกังานเปนเพยีงแรงงาน ทำใหเหน็พนกังานเปนเพือ่นรวมชะตากรรม
กนัมากขึน้ เริม่แนวคดิในการดแูลผคูนมากยิง่ขึน้ พรอมไปกบัการมงุเนน
ปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบการบรหิารการผลติเพิม่ผลผลติและลดตนทนุ
เพือ่ยกระดบัคณุภาพอยางตอเนือ่ง จงึถอืไดวาชวงเวลาวกิฤตเิศรษฐกจิ
เปนโอกาสทีท่ำใหเกดิการจดุชนวนเรือ่งความสขุในองคกรขึน้ แมยงัไมได
ใชคำนีใ้นชวงเวลานัน้ แตกเ็ปนจดุเริม่ตนใหกบัทกุเรือ่งในปจจบุนั

ทีผ่านมาบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั มนีโยบายจายโบนสันบัตัง้แต
เริม่บรษิทัในชวงปแรก แมวายงัขาดทนุอย ู เพราะคดิวาสถานการณใน
ปตอไปนาจะดขีึน้ และเปนแรงจงูใจใหพนกังานในการอยกูบับรษิทั แต
พอปลายป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่อยใูนชวงวกิฤตเิศรษฐกจิและนาเปนปทีล่ำบาก
ทีส่ดุของหลายๆ บรษิทั รวมทัง้บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั ทำใหนอกจาก
ไมสามารถจายโบนัสแกพนักงานไดแลว ยังรวมถึงการไมสามารถปรับ
เงนิเดอืนประจำปใหพนกังานไดอกีดวย อนัเนือ่งจากความไมแนนอนของ
สถานการณในเวลานั้น

ปกติชวงปลายป เปนเวลาที่พนักงานเกือบทั้งหมดของบริษัท
เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่บานเกิดของตนเอง ในปนั้นเปนปที่
พนักงานตองกลับบานดวยสองมือที่วางเปลา เนื่องจากไมมีรายไดจาก
คาลวงเวลา และโบนัสจากทางบริษัท ประธานบริหารจึงคิดทำอะไร
บางอยางใหพนกังานไดมคีวามชืน่อกชืน่ใจบางในเวลานัน้ จงึเปนทีม่าของ
โครงการแรกทีไ่มมชีือ่โครงการ โดยเขาเลาใหฟงวา

๓๒
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“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

๑๕

“กอนถึงปใหม ก็ชวน
พนักงานวา ใครมีลูกชวยเอารูป
ของลูกสงมาใหหนอย เราไปติด
บอรดกนั ตอนนัน้ จากพนกังาน
ทัง้สิน้ประมาณ ๕๐ คน มพีนกังาน
ที่มีลูกเพียง ๑๐ กวาคนเทานั้น
แหละ แมเขาไมรูวาสงมาทำไม
แตก็สงกันมา เราก็นำมาติดบอรดอยูขางบอรดยอดขายรายสัปดาห
เสรจ็แลว กอนทีก่ลบับานปใหมปนัน้ ผมกไ็ปหาซือ้ของขวญั เชน กระเปา
กระตกิน้ำ ตามรปูและอายขุองเดก็นัน้แหละมา และกอนเขากลบั เรา
กบ็อกวา ปนีท้กุคนกค็งเดาถกูอยแูลว โบนสัไมม ีแตอยางนอยทีส่ดุ ใน
การเดนิทางกลบัคราวนี ้ลกูทีร่ออยทูีบ่านกค็งไมตองเศราไปดวย สิง่นีเ้ปน
น้ำใจเลก็ๆ นอยๆ จากบรษิทัทีฝ่ากเขาไปใหคนทีเ่ขารกัทีส่ดุ

อนันีผ้มเขาใจวานาจะทำใหเขาเหน็วาเราใสใจ เพราะเราจะมา
นัง่จดังานปใหม ทามกลางสถานการณทีโ่รงงานอาจไปไมรอด มนักใ็ชที
แตการทีเ่ราหวงใยทะลลุกึไปถงึลกูของเขา กเ็ปนสิง่ทีพ่งึกระทำ และใช
งบประมาณไมมาก ซึง่ผมจำไดวาใชงบประมาณราว ๒,๐๐๐ บาท แตละ
ชิน้กม็ลูคา ๑๐๐ กวาบาทเทานัน้ เขากด็ใีจมาก อนันัน้ผมวาเปนจดุเริม่ตน
สำคญัของความสมัพนัธเชงิลกึ และเปนเรือ่งของจติใจ และกเ็ปนเรือ่ง
ความสขุเลก็ๆ ทีม่นัเกดิขึน้ คนทีไ่มมลีกูเขากไ็มอจิฉาอะไร เพราะเขาก็
รสูกึวา ชวงลำบากเชนนี ้องคกรกย็งัเหน็ลกึไปนะ วาอะไรอยางไรทีจ่ะทำ
ใหเกดิความสขุกนัไดบาง เทาทีก่ำลงัของเราม ีนีค้งเปนจดุเลก็ๆ ในเรือ่ง
ความสุขกับความสัมพันธ จากนั้นคุณภาพก็คอยๆ ดีขึ้น ระบบตางๆ
กค็อยๆ เขามา ทลีะเลก็ ทลีะนอย”

๓๓
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ทางบรษิทั ยงัไดจดักจิกรรมดงักลาวขึน้ทกุป และขยายสโูครงการ
ในวาระโอกาสตางๆ เชน โครงการครอบครัวเปนสุข “ลูกรักพนักงาน
(วนัเดก็)” และ โครงการสงเสรมิความกตญั ู“วนัพอ” และ “วนัแม”
เปนตน แสดงใหเหน็ความใสใจในตวัพนกังานทีม่ากกวาความสมัพนัธใน
เชงินายจางและลกูจางธรรมดา ความผกูพนักเ็พิม่มากขึน้ภายใตบรรยากาศ
การทำงานแบบรวมทกุขรวมสขุ เคยีงบาเคยีงไหล ผานกระบวนการทำงาน
ปรบัปรงุคณุภาพการผลติตามแนวทางตางๆ เชน ๕ ส. และคำแนะนำจาก
ทีป่รกึษา เปนตน

ทั้งหมดนี้มิไดเพียงแตชวยใหบริษัทสามารถรอดพนจากการ
ปดตัวลงในทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจเทานั้น แตยังชวยเพิ่มยอดขาย
อนัเปนภาวะสวนกระแสกบัการหดตวัทางเศรษฐกจิโดยรวม ทัง้นีร้วมถงึ
การปรับตัวดานการตลาดและระบบการผลิตในชวงที่ผานมา ไดสราง
ความเขมแขง็ใหกบับรษิทัเพิม่ขึน้ตามลำดบั และสามารถหยดุการขาดทนุ
ไดในป ๒๕๔๑ เปนปแรกนบัตัง้แตเริม่กจิการ

ฉากสาม : การเตบิโตหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ
จากการพัฒนาคุณภาพดวยการปรับปรุงงานอยางเปนระบบ

อนันำไปสกูารเพิม่ผลผลติทำใหตนทนุการผลติลดลง และความพงึพอใจ
ของลกูคาเพิม่สงูอยางตอเนือ่ง สงผลใหผลประกอบการดขีึน้มาเรือ่ยมา
จนในป พ.ศ. ๒๕๔๒ บรษิทัสามารถทำกำไรไดเปนปแรก ทัง้หมดนีเ้กดิขึน้
จากความทุมเท รวมแรงรวมใจของพนักงานทุกคน ภายใตการนำของ
ผบูรหิารหลกัอกี ๒ ทาน คอื คณุชยัโรจน เวทยนฤมาณ ซึง่เคยชวยงาน
ดานบญัชมีาตัง้แตครัง้ทำโครงการอสงัหารมิทรพัย และมาชวยดแูลดาน
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บญัชใีหกบับรษิทัในชวงตน จนเมือ่ไดรบัการตอวาจากลกูคา ทำใหเขาไม
สามารถนิง่ดดูาย จงึเขาไปชวยดแูลดานการผลติ พฒันาคณุภาพอยาง
ตอเนื่อง และการปฏิบัติการภายในโรงงานทั้งหมด หรืออีกทั้งคุณพินิจ
กติตริชัตสนุทร ดแูลการตลาด โดยเขามาชวยตดิตอหาลกูคา นบัตัง้แต
ครั้งที่ลูกคายังไมรูจักและยังไมใหความไววางใจบริษัท

ผบูรหิารหลกัทัง้ ๒ ทาน ไดรวมพลกิโฉมหนา เอเซยี พรซีชิัน่
จากโรงกลงึธรรมดา ไปสกูารเปนโรงงานผลติชิน้สวนความเทีย่งตรงสงู
มาตรฐานสากล รวมทั้งขยายตลาดจนเปนที่ยอมรับของลูกคาชั้นนำ
ระดบัโลกทีม่ฐีานการผลติในประเทศไทย ทมีงานในทกุระดบัตางรวมพลงั
ฟนฝาวกิฤตมิาดวยกนั รวมกนัพฒันาขดีความสามารถจนเปนกำลงัสำคญั
ในการขับเคลื่อนขยายงานอยางกาวกระโดดในเวลาตอมา

การเติบโตของกิจการในชวงนี้ บริษัทยังไดรับการสนับสนุน
อยางมากจากโครงการพฒันาตางๆ ของภาครฐั เชนเดยีวกบัชวงกอนหนา
โดยเฉพาะอยางยิง่ กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม ซึง่คอยดแูลใหการชวยเหลอื
กิจการขนาดกลางและขนาดยอมโดยตรง การเขารวมโครงการพัฒนา
อยางตอเนือ่ง สงผลใหพนกังานทกุระดบัตองเรยีนรสูิง่ใหมๆ  และใสใจ
กับการพิจารณาปรับปรุงอยางจริงจัง อันเปนจุดเริ่มตนของการเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรูตลอดเวลาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง โดยมี
ผูจัดการและหัวหนางานในทุกระดับเปนบุคลากรหลักในการขับเคลื่อน
การพฒันาอยางจรงิจงั การเรยีนรพูฒันาอยางเขมขนนี ้ดำเนนิไปพรอมกบั
การทำงานอยางเต็มที่ ทุกคนจึงตองสละเวลาหลังเลิกงานและวันหยุด
มาทุมเทใหกับการเรียนรู ในชวงตนของการพัฒนาบุคลากร บริษัทยัง
ไมมีความพรอมในการจัดฝกอบรม อีกทั้งภายในโรงงาน มีหองประชุม
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เพยีง ๑ หอง มทีีน่ัง่เพยีง ๖ ที ่แตบรษิทัตองฝกพนกังานรวมรอยชวีติ
ทัง้ยงัไมมวีทิยากรภายในทีม่คีวามชำนาญ แตบรษิทัไดรบัความสนบัสนนุ
จากกรมสงเสรมิอตุสาหกรรมจดัหาวทิยากร และไดรบัความอนเุคราะห
หองฝกอบรมจากโรงพยาบาลเทพธารินทร ทำใหสามารถดำเนินการ
ฝกอบรมไดอยางเปนระบบตอเนือ่งเปนครัง้แรกในประวตัศิาสตรของบรษิทั
โดยพนักงานทุกคนตางสละเวลาวันอาทิตยมาเขารับการอบรมตอเนื่อง
เปนเวลา ๑๐ สปัดาห โดยเดนิทางดวยรถสองแถวของบรษิทัจากบางบอ
สมทุรปราการ ไปยงัโรงพยาบาลเทพธารนิทร คลองเตย ตัง้แต ๗.๐๐ น.
เพือ่ใหมาทนัเวลา ๘.๓๐ น. ทกุคนตางมาถงึในสภาพทรงผมฟฟูองจาก
กระแสลมทายรถ พรอมกบัหนาตามอมแมมจากฝนุบนทองถนน แตกย็งั
มีรอยยิ้มเปยมดวยความหวังบนใบหนาทั่วกัน

ความทมุเทรวมกนัเชนนี ้ สงผลใหยอดขายและผลกำไรเพิม่ขึน้
ทกุป พรอมไปกบัการขยายกำลงัการผลติและการจางงาน อยางไรกต็าม
การขยายกจิการกเ็ปนไปอยางระมดัระวงัโดยไมทำอะไรเกนิกำลงั บรษิทั
จงึเลอืกลงทนุขยายเฉพาะกบัลกูคาทีม่คีวามแนนอนเปนหลกั และยงัเนน
การใชนโยบายจากการลงทุนจากการสะสมผลกำไรของบริษัทมากกวา
การกูเงินจากสถาบันการเงิน

ฉากปจจบุนั : การเตบิโตในสภาพแวดลอมใหมเพือ่กาวสู
ความหมายแทจริงของสถานประกอบการ

ผลจากการขยายกำลงัการผลติอยางตอเนือ่งทำใหเกดิการขยาย
พืน้ทีจ่นขนาดของโรงงานเดมิไมสามารถรองรบัไดอกีตอไป แมวาทางเลอืก
ในการขยายการเชาพืน้ทีโ่รงงานในบรเิวณขางเคยีงยงัมอีย ูแตดวยเหตุ
ปจจยัตางๆ ทัง้ในเรือ่ง สทิธปิระโยชนจาก BOI ทีก่ำลงัจะหมดลง และ
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เมือ่กจิการเริม่เขาทีเ่ขาทางแลว บรษิทัจงึมกีารทบทวนตวัเองวา ควรหยดุ
อยเูพยีงเทานี ้แลวเปลีย่นไปทำธรุกจิอืน่ หรอืพจิารณาวานีค้อืธรุกจิถาวร
เมือ่ตดัสนิใจไดวาเปนธรุกจิถาวร คำถามทีเ่กดิขึน้ตามมา กค็อื แลวบรษิทั
ควรปลอยใหทกุคนอยใูนสภาพแวดลอมทางกายภาพแบบนีห้รอื ทีน่อกจาก
คอนขางมดื และเตม็ไปดวยคราบน้ำมนัแลว เวลาฝนตกน้ำกท็วม เปนตน
อนัเปนสภาพแวดลอมทีย่ากนกัจะมคีวามสขุ จงึตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกเขาไป
อยใูนสภาพแวดลอมทางกายภาพทีเ่หมาะสมสำหรบัโรงงานอตุสาหกรรม
นัน้คอื นคิมอตุสาหกรรม แมจะตองเพิม่เตมิเงนิลงทนุจำนวนมาก โดย
ตองอาศยัการกเูงนิจากสถาบนัการเงนิ กระบวนการตดัสนิใจในการเลอืก
สถานทีแ่ละขนาดการลงทนุ ยงัอยบูนฐานคดิของบรษิทัทีใ่หความสำคญั
กบัพนกังานในการโยกยายทีอ่ยเูปนประเดน็หลกั มากกวาระยะทางในการ
สงของใหกับลูกคา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จึงเปน
คำตอบสุดทาย พรอมกับกูเงินจากสถาบันการเงินดวยการจำกัดวงเงิน
เพยีง ๕๕ ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่คดิเปนอตัราสวนหนีส้นิตอทนุ
ณ เวลานัน้ คอื ๐.๙๑ เทา และทางบรษิทักส็ามารถชำระหนีไ้ดจนหมด
ในเวลา ๔ ป ตอมา

การเขามาอยใูนนคิมอตุสาหกรรม
ทันสมัยที่มีจำนวนโรงงานกวา ๘๐%
เป นบริ ษั ทต า งชาติ ชื่ อดั งที่ มี ร ะบบ
การทำงาน การผลติ ตลอดจนการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลอยางดี กลับเปนสภาพ
แวดลอมทีท่างบรษิทั มไิดคาดคดิมากอน
โดยแต เ ดิ มนั้ นพิ จ ารณาแต เ ฉพาะ
ลักษณะทางกายภาพในนิคมฯ ในเรื่อง
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ความสวยงาม ความมมีาตรฐาน และความเชือ่ถอืของลกูคา ในขณะที่
การอยรูวมกบัโรงงานตางชาต ิซึง่มขีอไดเปรยีบในหลายดาน นบัตัง้แต
ชือ่เสยีง เทคโนโลย ีเงนิลงทนุ-ขนาดของโรงงาน ตลอดจนเงือ่นไขการ
จางงานทีใ่หผลตอบแทนและสวสัดกิารทีส่งูกวาบรษิทักลบัเปนเรือ่งใหม
ซึง่อาจสงผลโดยตรงตอพนกังานเดมิทีม่าจากโรงงานเกา และการจดัหา
พนกังานใหมเขามาทำงาน เขากอ็าจอยกูบับรษิทัไดไมนาน

ความพยายามในการหาวิธีการในการรักษาบุคลากร ภายใต
สภาพแวดลอมดงักลาว บนความตระหนกัรใูนขดีจำกดัของฐานะการเงนิ
ของผปูระกอบการคนไทย ทีไ่มสามารถนำประเดน็นีไ้ปแขงขนักบันกัลงทนุ
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ชาวตางชาตไิดเลย  จงึเปนไปไดยากทีจ่ะดำเนนิการบรหิารบคุคลในองคกร
ในแนวทางเดยีวกนั และเมือ่พจิารณาลงไปในรายละเอยีด ประธานบรหิาร
ไดพบวา

“ปจจยัทีเ่ราไมไดคำนงึถงึเลย ชวงพจิารณาตดัสนิใจยายโรงงาน
จากบางบอมาทีอ่มตะนคร คอื สถานการณการแยงชงิบคุลากรทีม่ทีกัษะ
จนกระทัง่ตองมารบัมอืกบัความทาทายในฐานะ ไกรองบอน ทีต่องพยายาม
รกัษาพนกังานเกาและทำใหพนกังานใหมอยกูบัองคกร ทามกลางแรงดงึดดู
จากโรงงานตางชาต ิขนาดใหญจำนวนมาก ทีพ่รอมกวาในทกุๆ ดาน ไม
วาจะเปนชือ่เสยีง ความมัน่คง ความสะดวกสบายทางกายภาพ (รถรบัสง
และหองอาหารตดิแอร) สวสัดกิารพเิศษตางๆ และรายไดผลตอบแทน
ทัง้นีเ้นือ่งมาจากความเขมแขง็ทางธรุกจิ และการเงนิขององคกรเหลานัน้
ทีเ่ราไมอาจวดัรอยเทาดวยได มองไปแลวเรายากทีจ่ะแขงกนัตรงๆ เรา
แพเขาทกุดาน ถาจะมเีหลอือยกูค็อื ความเปนคนไทย ทีเ่ราแตกตางจาก
เขาอยางชัดเจน”

จงึเปนทีม่าของการพจิารณา ชเูรือ่งของความเปนไทย ตองการ
สรางวฒันธรรม การเปนองคกรคนไทยทีส่รางความภาคภมูใิจในความเปน
ไทย เพราะเปนสิง่ทีต่างชาตสิรางไมได การพฒันาบคุลากรและองคกร
ทีเ่นนวถิไีทย พรอมกบัการปรบัปรงุสิง่อำนวยความสะดวกตางๆ และการ
ดแูลชวีติความเปนอยขูองผคูนในองคกรจงึพฒันาเรือ่ยมา

นอกจากนี้เขายังตระหนักดีวา ลำพังเพียงความเปนไทยอยาง
เดยีวนัน้ไมเพยีงพอ เพราะฐานในเรือ่งคาตอบแทนและสวสัดกิารยอมเปน
เรือ่งสำคญั แมไมสามารถจดัหาใหในระดบัทีแ่ขงขนักบับรษิทัตางชาตไิด
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แตก็ไมควรทิ้งหางมากจนเกินไป การปรับปรุงสวัสดิการ ทั้งในเรื่องรถ
รับสง โรงอาหาร และหองสันทนาการตางๆ จึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
พรอมไปกับการดูแลเรื่องคาจางรายวันของพนักงานระดับปฏิบัติการที่
รบัคาตอบแทนตามจำนวนวนัทำงานจรงิคณูกบัคาจางรายวนั มาปรบัเปน
รายเดอืนทีอ่ยบูนฐานการทำงานเดอืนละ ๓๐ วนั ดงัเชนพนกังานฝาย
รายเดอืนทัว่ไป รวมถงึการลดจำนวนวนัทำงานจากเดมิทำงานทกุวนัเสาร
มาเปนทำงานในวนัเสาร (นี)้ เวนวนัเสาร (หนา) แทน ตลอดจนกองทนุ
สำรองเลี้ยงชีพ เปนตน สวนสวัสดิการเดิมที่เคยมใีนเรื่องการสังสรรค
ประจำป หรอืวนัหยดุพกัผอนประจำป ฯลฯ กย็งัคงมอียเูหมอืนเดมิ

ในขณะทีบ่คุลากรของบรษิทัเตบิโตมาจากสภาพแวดลอมทีไ่มใช
อตุสาหกรรม ความมวีนิยัจงึเปนจดุออนหรอืขอจำกดั แตความสามารถ
ในการมีวินัยในระดับที่สูงขึ้นยอมเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการเพิ่ม
ประสทิธภิาพของอตุสาหกรรม และการทีบ่รษิทั จะเปลีย่นแปลงกฎกตกิา
จากเดมิทีอ่ยกูนัอยางมคีวามสมัพนัธคอนขางใกลชดิแบบพีแ่บบนองมาเปน
องคกรทีม่คีวามเขมงวด จงึเปนไปไดยาก ทีส่ำคญั วนิยัเปนเรือ่งทีต่องมี
การปรบัพฤตกิรรม สรางความยอมรบั และปลกูฝง ความพยายามในการ
ทำใหวนิยัเปนสิง่ซึง่ผคูนในองคกรภมูใิจ และภมูใิจไดในฐานะเปนคนไทย
กจิกรรมการฝกวนิยัในคายทหาร ชือ่ “โครงการภมูใิจไทยเตม็รอย” จงึ
เกดิขึน้

แนวคิดในการจัดทำและตั้งชื่อโครงการไดสื่ออยางชัดเจนให
เหน็วา ตองการฝกใหมวีนิยั และมคีวามภมูใิจ และเนนใหเกดิความรกัชาติ
ไมใชรักโรงงาน ตามชื่อโครงการ โดยโครงการนี้ไดแรงบันดาลใจจาก
ภาพยนตรโฆษณาของบรษิทัคนไทย “MK สกุี”้ ชดุฝกทหาร การฝกวนิยั
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กบัครฝูกทีเ่ปนทหาร เพราะเหน็วา ทหารเปนเครือ่งหมายของความมวีนิยั
ความรักชาติ ความเสียสละ กระบวนการพาพนักงานทั้งหมด รวมถงึ
ผบูรหิารทกุคนไปฝกทหารรวมกนัเปนเวลา ๒ วนั ๑ คนื ไดเกดิขึน้ ในป
พ.ศ. ๒๕๔๗

ผลทีเ่กดิขึน้จากการเขารวมกจิกรรม
ซึ่งมีลักษณะ “โหด มัน ฮา” ในครั้งนี้
ถือไดวาเกินความคาดหมายแกผูเกี่ยวของ
ตลอดจนในหมพูนกังานเอง ทัง้ในเรือ่งความ
สามารถในการมีวินัยไดจริง โดยเห็นไดจาก
ระเบียบในการเขาแถวรวมกันในตอนเชา
ทุกวันพุธ และหนาสายการผลิตทุกวัน ที่มี
ความพรอมเพรยีงและกระฉบักระเฉงมากขึน้
กวากอนการรบัการฝก ความมงุมัน่และเขมแขง็
ในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นเพราะไดผาน
กิจกรรมที่เหนื่อยยากมามากกวา ตลอดจน
ความสำนกึรกัในแผนดนิบานเกดิ กตญัตูอ
แผนดิน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และความ
ภาคภูมิใจในความเปนคนดี ทั้งนี้กิจกรรม
การเขาแถวทกุวนั และ การจดัใหครฝูกทหารมาเยีย่ม และเขารวมเปน
กรรมการตรวจ ๕ ส. เปนประจำทกุเดอืน กเ็ปนสวนสำคญัตอการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทัง้ในเรือ่งความเคยชนิในการรบัฟงคำสัง่ เพือ่ความเปนระเบยีบ
และสรางบรรทัดฐานทางสังคมในโรงงานที่สำคัญ
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กิจกรรมดังกลาวไดจัดใหมีขึ้นอยางตอเนื่อง มีการปรับรูปแบบ
รายละเอยีดกจิกรรม ระยะเวลา และสถานทีจ่ากเดมิในคายลกูเสอืวชริาวธุ
มาเปนคายทหารนวมินทราชินีในปจจุบัน จนกระทั่งปจจุบันกลายเปน
กจิกรรมภาคบงัคบัของพนกังานใหมทกุคนทีต่องไปฝกทหาร เปนเวลา ๑ วนั
เพื่อรับรูและเขาใจถึงวิถีชีวิตในแบบ

หลังจากที่จัดกิจกรรมการสรางวินัยดวยการสรางความภูมิใจ
รกัชาต ิกตญัตูอแผนดนิ สำนกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยหูวั และไดรบัการตอบสนองในทศิทางทีด่มีากขึน้ สิง่เหลานี้
ทำใหประธานบริหารไดตั้งคำถามกับตัวเองวา “เราทำไดแคนี้เองหรือ”
หมายความวา แคมีโรงงานที่ดี มีพนักงานที่เกง มีระบบงานที่ดี
ผลประกอบการมกีำไร และพนกังานมวีนิยั การสรางคนดจีงึเปนความ
พยายามในการสรางอะไรใหมากกวาทีเ่ปนอย ู อนันาจะเปนคำตอบของ
“คุณคาที่แทจริงของสถานประกอบการหรือโรงงาน”

แตการปลกูฝง “คณุธรรมความด”ี ใหกบับคุลากรในทามกลาง
กระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ที่ใหความสำคัญกับเงินวาเปนปจจัย
สำคัญเพียงปจจัยเดียว ที่สามารถซื้อหาความสุขเขามาใสตัว จนกลาย
เปนคานิยมของสังคมไทย ผูคนจึงแสวงหาวิธีการตางๆ เพื่อกอใหเกิด
ความร่ำรวยจนเกนิขอบเขต จนเบยีดเบยีนตนเอง สงัคม และธรรมชาติ
อยางรุนแรง ดังนั้นกระบวนการปลูกฝง “คุณธรรมความดี” ในสังคม
วฒันธรรมไทย ทีม่คีวามเอือ้เฟอเอือ้อารตีอกนั โดยเนนคณุคาทางจติใจ
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เปนใหญ ไมใชวตัถเุงนิทอง จงึไมใชเพยีงแคการพดูจาชกัชวน ใหผคูน
ตระหนักรูและเขาใจเทานั้น แตตองถึงขั้นที่ทำใหผูคนไดลงมือปฏิบัติ
“คณุธรรมความด”ี และไดรบัประสบการณทีด่นีัน้ดวยตนเอง และนำสู
การตอกย้ำ ดวยการทำซ้ำๆ เปนประจำอยางตอเนือ่ง กลายเปนอปุนสิยั
ประจำตัวของบุคคลผูนั้นในที่สุด

ดงันัน้ บรษิทัจงึยดึแนวปฏบิตัใินการสรางคนใหเปน “คนด”ี ใน
เนือ้แท  ผานทางกจิกรรมพฒันาตางๆ ทัง้ในและนอกสถานทีท่ำงาน เพือ่
ใหเกดิเปน “วถิ ีคนด ีของ เอเซยี พรซีชิัน่” ดวยการตัง้เปนปณธิานสงูสดุ
ในการ “มงุสรางคนด ีแทนคณุแผนดนิ” และกำหนดคณุสมบตัพิงึประสงค
๕ ประการ คอื วนิยั สามคัค ีเสยีสละ คณุธรรม กตญั ูโดยไดนอมนำมา
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั มาเปนหลกัคดิ
สำคัญในการดำเนินการ โดยบริษัท ไดใหความหมายของคุณสมบัติ
ตลอดจนกจิกรรมตางๆ ทีด่ำเนนิการเพือ่ใหบรรลถุงึความหมายดงักลาว
ไวดังนี้

“วินัย”
องคกรที่เขมแข็งตองอาศัยความมี

“วินัย” อยางสูงของพนักงาน จึงจะมีพลัง
ขบัเคลือ่นเพยีงพอในการปฏบิตังิานใหเปนไป
อยางมปีระสทิธภิาพและรกัษาคณุภาพใหอยู
ในระดับสูงได เราจึงมุงปรับเปลี่ยนทัศนคติ
โดยทัว่ไปเกีย่วกบัความรกัอสิระของผคูน ซึง่
คิดวาการตั้งอยูในวินัยเปนเรื่องของการ
เสยีศกัดิศ์ร ีเปนเรือ่ง “ไมเทห” ไปสคูวามคดิ
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ทีว่าการมวีนิยัดวยตนเองโดยไมตองใหใครมาบงัคบัเปนเรือ่งนา “ภมูใิจ”
อยางยิง่ในฐานะทีเ่ปนคนไทยและสมควรประพฤตปิฏบิตัอิยางสม่ำเสมอ
ดวยตนเองเพือ่ความกาวหนาของชวีติ

“สามคัค ี....... เสยีสละ”
“ความเสียสละ” เปนหัวใจ

สำคญัในการสราง “ความสามคัค”ี ใน
หมูคณะใหเกิดขึ้นและยังทำใหเกิด
ความภาคภูมิ ใจ มีกำลังใจและมี
อุดมการณเปาหมายรวมกัน เราจึง
สนบัสนนุใหพนกังานบำเพญ็สาธารณะ
ประโยชนรวมกันเปนประจำ สงเสริม
ใหพนกังานไดสมัผสักบั “ความสขุจาก
การเปนผูให” และตอบแทนถิ่นฐาน
บานเกดิ งบประมาณเพือ่ใชสนบัสนนุ
กิจกรรมขางตน มาจากการสงเสริม
“ความด”ี ในตวัพนกังานทกุคน ภายใต
โครงการ “เอเซีย...อาสา” ซึ่งบริษัท
รณรงคใหพนกังานทกุคน มงุทำความดี
ถวายในหลวงดวยการ “ละอบายมุข”
๓ อยาง ไดแก เหลา บหุรี ่และการพนนั
(หวย) โดยบรษิทัจะสมทบเงนิในกองทนุ
“เอเซยี...ชวยเหลอืสงัคม” ทกุเดอืนตาม
จำนวนทีพ่นกังานลงชือ่ “ละอบายมขุ”
แตละประเภท
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“คุณธรรม”

การจะทำให “คุณธรรม” ฝงแนนอยูในจิตใจและพัฒนาเปน
พฤติกรรมดำเนินชีวิตปกติ ตองอาศัยการปลูกฝงตอกย้ำขอคิดและ
สรางแรงบันดาลใจดีๆ อยูเสมอ บริษัทจึงสงเสริมใหพนักงาน ตั้งแต
ระดับหัวหนางานจนถึงผูบริหารทุกคนศึกษา “พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” และพนักงานระดับปฏิบัติการเรียนรู
เกีย่วกบั “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” รวมทัง้ปลกูฝง “คณุธรรม” ในระดบั
จติใจดวย “โครงการปฏบิตัธิรรม” กบัยวุพทุธกิสมาคม
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“กตัญู”

คนไทยเรามคีวาม “กตญั”ู เปนทนุฝงแนนอยใูนจติใจเปนพืน้ฐาน
โดยหากได “ปลุก” ความดีในจิตใจขอนี้ใหกลายเปนสำนึกที่แนวแน
ในอันที่จะตั้งใจตอบแทนบุพการีผูมีพระคุณ ทองถิ่นบานเกิด แผนดิน
ประเทศชาต ิและพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ดวยการทำ “ความด”ี
อยางเต็มกำลังสม่ำเสมอในทุกโอกาสแลว เมื่อผนวกกับพลังของความ
ม ี“วนิยั” กจ็ะนำไปส ู“สมัมาปฏบิตั”ิ อืน่ๆ คอื สามคัค ีเสยีสละ และ
คณุธรรม และทัง้หมดนีเ้ปนฐานสำคญัของการอยรูวมกนัของคนหมมูาก
อยางมีคุณคาความหมายและนำไปสูความเจริญที่ยั่งยืนรวมกัน

การพัฒนา “คุณธรรมความดี” ใหเกิดขึ้นในตัวของบุคลากร
ดวยการทำกจิกรรมในหลายรปูแบบ บางสวนกเ็ปนกจิกรรมทีด่ำเนนิมา
กอนป พ.ศ. ๒๕๔๗ เชน โครงการครอบครัวเปนสุข “ลูกรักพนักงาน
(วนัเดก็)” และ “ครูกัหวานแหวว (วนัวาเลนไทน)” และ โครงการสงเสรมิ
ความกตญั ู“วนัพอ” และ “วนัแม” เปนตน และในอกีหลายกจิกรรม
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ทีเ่ปนการสรางสรรคใหเกดิขึน้ใหม เชน
การฝกอบรมพนกังานทกุคน ในหลกัสตูร
“เติมพลังใจใหความรักแกกัน” ซึ่งมุง
เนนการกระตนุความกตญัแูละความ
ปรารถนาดใีนจติใจของผคูนใหไปสกูาร
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันดวย
ความสุขใจและไมขัดเขิน

และยังมีกิจกรรมที่สนับสนุน
ใหบคุลากรบำเพญ็สาธารณะประโยชน
รวมกันเปนประจำ เชน การบริจาค
โลหติ การเลีย้งอาหารและจดักจิกรรม
ใหความรักความอบอุนกับเด็กดอย
โอกาสในสถานสงเคราะหตางๆ การ
ปลกูปา การชวยซอมจกัรยานใหโรงเรยีน
ยากจน การอุปถัมภใหทุนการศึกษา
เดก็ยากจนในชนบทหางไกล การไปชวย
บรรเทาภัยน้ำทวม การชวยบูรณะ
ซอมแซมโรงเรียนยากจนดวยสิ่งของ
เหลือใชจากโรงงาน การสละเงินคาของขวัญปใหมเพื่อซื้อเสื้อกันหนาว
มอบใหเดก็และคนชราในชนบทหางไกล การไปสอนภาษาองักฤษ นกัเรยีน
ในโรงเรียนที่ขาดแคลน กิจกรรมชวยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ พับนกสง
กำลงัใจไปภาคใต สงของไปชวยผปูระสบภยัสนึาม ิสมทบทนุชวยเหลอื
ครอบครัวผูประสบภัยภาคใต สนับสนุนการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษ
หมบูาน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ฯลฯ
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งบประมาณเพือ่ใชสนบัสนนุกจิกรรมขางตน มาจากการพฒันา
“คณุธรรมความด”ี ในตวัพนกังานทกุคนภายใตโครงการ “เอเซยี...อาสา”
ซึ่งบริษัทรณรงคใหพนักงานทุกคนมุงทำความดีถวายในหลวงดวยการ
“ละอบายมขุ” ๓ อยาง ไดแก เหลา บหุรี ่และการพนนั (หวย)

โดยบริษัทจะสมทบเงินในกองทุน “เอเซีย...ชวยเหลือสังคม”
ทุกเดือนตามจำนวนที่พนักงานลงชื่อ “ละอบายมุข” แตละประเภท
ยิง่ม ี “ผลูะ” มาก เงนิสมทบกย็ิง่มาก โดยทีแ่ตละชือ่มมีลูคา ๓๐ บาท
ตวัอยางเชน หากพนกังานจำนวน ๔๗๐ คน ละอบายมขุครบทัง้สามประเภท
ตลอดระยะเวลา ๑๒ เดอืน จะมเีงนิสมทบจากบรษิทัเขากองทนุทัง้สิน้
๕๐๗,๖๐๐ บาท เงนิจำนวนนีแ้มบรษิทัเปนผสูมทบ แตพนกังานทกุคน
ก็ภาคภูมิใจไดเต็มที่วาเปนเงินที่มาจากการทำความดีของแตละคน
อยางแทจริง

นอกจากนี้ในทุกโอกาสที่พนักงานสละเวลาวันหยุดมาทำ
กจิกรรมพฒันาโรงงาน เชน Big Cleaning Day ซึง่ไมถอืเปนการทำงาน
ลวงเวลา บริษัทจะสมทบเงินเขากองทุนเพิ่มอีกตามจำนวนพนักงานที่
มารวมกิจกรรม และในทุกสิ้นปจะสมทบเพิ่มเติมอีกเทากับเงินรางวัล
ผลงาน ๕ ส. ประจำปของแตละหนวยงาน วธิกีารสงเคราะหผอูืน่ดวย
ความดขีองตนเองเชนนี ้ชวยใหกจิกรรมพฒันาตางๆ ไดรบัความรวมมอื
จากพนักงานเปนอยางดี และสงเสริมใหเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกรและ
การเสียสละเพื่อสวนรวม
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โครงการสำคัญที่สงเสริมความเปน “ผูให” และความกตัญู
ตอถิน่ฐานบานเกดิ คอื “โครงการกองทนุพฒันาบานเกดิ” ซึง่บรษิทัได
เริม่ตนเปนครัง้แรกในป ๒๕๔๕ จำนวน ๑๐ ทนุ และเพิม่ขึน้ทกุป  จนเปน
๘๐ ทนุ (ทนุละ ๓,๐๐๐ บาท) ในปมหามงคลทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ทรงเจรญิพระชนมายคุรบ ๘๐ พรรษา พนกังานสามารถเขยีนโครงการ
ขอรับทุนเพื่อไปทำสาธารณะประโยชนใหกับทองถิ่นบานเกิดของตนเอง
ในโอกาสทีเ่ดนิทางกลบัไปเยีย่มบานชวงวนัหยดุปใหมและสงกรานต โดย
บริษัทจะมอบทุนพรอมจดหมายขอบคุณทองถิ่นบานเกิดที่ไดบมเพาะ
บุคลากรที่ดีมารวมงานกับบริษัท และชื่นชมในความกตัญูที่พนักงาน
ผนูัน้มตีอบานเกดิของตน โครงการนีไ้ดผลเปนอยางดยีิง่ในการสงเสรมิ
ความกตญั ูและเปดโอกาสใหพนกังานไดสมัผสักบั “ความสขุจากการ
เปนผใูห” โดยไมหวงัสิง่ตอบแทน ทัง้ยงัชวยใหทองถิน่มคีวามหวงักำลงัใจ
พอแมของพนักงานภาคภูมิใจในคุณความดีของลูก

อกีกจิกรรมทีป่ลกูฝง “คณุธรรม” ในระดบัจติใจ คอื “โครงการ
ปฏิบัติธรรม” ซึ่งบริษัทอนุญาตใหพนักงานเขาปฏิบัติธรรมกับยุวพุทธิก
สมาคม (หลกัสตูร ๘ วนั และ ๓ วนั) โดยไมนับเปนวนัลา

Big Cleaning Day
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ทั้งยังอำนวยความสะดวก
จดัหาเสือ้ผา (ชดุขาว) และรถรบัสง  ใน
๒ ปที่ผานมีผูเขารวมโดยสมัครใจแลว
ทัง้สิน้กวา ๘๐ คน เรายงัไดรวมทอดกฐนิ
ทุกปกับยุวพุทธิกสมาคมเพื่อสราง
ศนูยปฏบิตัธิรรมทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ จดั
ใหพนกังานทีเ่กดิในแตละเดอืนไดทำบญุ
ใสบาตรรวมกนัทีโ่รงงานทกุเดอืน และ
ในโอกาสวนัสำคญัทางศาสนาจะนมินต
พระสงฆ มาบรรยายธรรมะใหพนกังาน
ไดฟง รวมทั้งรวมรณรงค “งดเหลา
เขาพรรษา” กบัทาง สสส. เปนประจำ
ทกุป

ควบคูไปกับกิจกรรมสงเสริม “ความเสียสละและคุณธรรม”
บริษัทตระหนักดีวาตองไมละเลยการพัฒนา “ความอยูดีมีสุข” ของ
พนักงานดวยโดยบริษัทไดจัดใหมีสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ จนไดเปนหนึ่งในกลุมบริษัทนำรองที่ไดรับรองมาตรฐาน
MS:QWL (ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ)
ของสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย และโครงการ Happy Workplace
ของจงัหวดัชลบรุ ี(ภายใตการสนบัสนนุของ สสส.) ซึง่ทัง้ ๒ โครงการมงุเนน
การสราง “ความสขุ” และ “คณุภาพชวีติ” แบบบรูณาการครอบคลมุ
๔ มติดิวยกนั คอื กาย อารมณ สงัคม และจติวญิญาณ รวมทัง้ไดรบัการ
รบัรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑ ดวย
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บรษิทัยงัมงุเนนมาตรการปองปรามภยัยาเสพตดิดวยการเขารวม
โครงการ To Be Number One และโรงงานสขีาวทกุป จนไดรบัคดัเลอืก
เปนหนึ่งในสี่โรงงานตนแบบรวมกับ Sony Toyota และ Mitsubishi
ในนิทรรศการ To Be Number One เมื่อคราวทูลกระหมอมหญิง
อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีเสดจ็เยีย่มอมตะนครเมือ่ป ๒๕๔๘

บรษิทัเขารวมเปนพนัธมติรกบั สสส. ในทกุโครงการสำคญัเพือ่
รณรงคลดอบายมขุและอบุตัเิหตใุนชวงเทศกาล รวมทัง้ใหการสนบัสนนุ
กรมสวสัดกิารและคมุครองแรงงานในการใหโอกาสแกผทูีผ่านการบำบดั
ไดมีอาชีพสุจริตทำ

การจะทำให “คุณธรรม” ฝงแนนอยูในจิตใจและพัฒนาเปน
พฤตกิรรมดำเนนิชวีติปกต ิ ตองอาศยัการปลกูฝงตอกย้ำขอคดิและสราง
แรงบนัดาลใจดีๆ  อยเูสมอ

บริษัทสงเสริมใหพนักงานระดับหัวหนางานจนถึงผูบริหาร
ทุกคนศึกษา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”
อยางจรงิจงั โดยมอบหนงัสอื ๖๐ พระบรมราโชวาทใหทกุคนไปศกึษา และ
นำมาถายทอดใหที่ประชุมฟงถึงขอคิดจากพระบรมราโชวาทที่ตนเอง
ประทับใจและตั้งใจยึดถือปฏิบัติตาม สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
ทกุคน บรษิทัไดจดัใหเรยีนรเูกีย่วกบั “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” จาก
CD E-Learning ซึง่ไดรบัมาจากมลูนธิชิยัพฒันา

กิจกรรมพัฒนาหลากหลายขางตนเกิดขึ้นจากการมีสวนรวม
ของบุคคลากรทุกคนทุกหนาที่ในองคกร โดยมีฝายพัฒนาบุคลากรและ
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องคกร รวมกับ “คณะกรรมการสงเสริมความอยูดีมีสุขของพนักงาน”
(ซึ่งเปนคณะตัวแทนพนักงานทุกระดับและมาจากการเลือกตั้ง) เปน
แกนหลักในการขับเคลื่อนและดำเนินการ โดยบริษัทไดกำหนดเปน
งบประมาณประจำป เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมครอบคลมุการพฒันาบคุลากร
และองคกรในทุกดาน ในการสรางใหเปนทั้ง “คนเกง” และ “คนดี”
และบคุลากรทกุคนไดถอืเปนขอตกลงรวมกนัทีจ่ะ “ลงทนุ” เวลาสวนตวั
อยางนอย ๔๘ ชั่วโมงตอป ในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองตางๆ
เพิม่เตมิจากหลกัสตูรการพฒันาทกัษะความรใูนเวลางานปกต ิเพือ่สราง
ความกาวหนาใหกับตนเองและองคกรไดอยางรวดเร็ว

๕๒
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 " " Participant Type 2547 2548 2549 2550

1  " " All Routine x x x x

2 All Routine x x x x

3  5 . All Event x x x x

4  " " Target Project x x

5  " " Target Event x x x x

6  " " Target Event x x x x

7  "  ( )" Target Event x x x x

8  "  ( )" Target Event x x x x

9  " " All Event x

10 Voluntary Event x x x x

11 Voluntary Project x x x x

12  ( ) Voluntary Project x

13 Voluntary Project x

14 Voluntary Project x x x

15 Voluntary Project x x

16 Voluntary Project x x x

17  " " Voluntary Project x x x

18 Voluntary Project x

19 Voluntary Project x

20 Voluntary Project x

21 Voluntary Project x

22 Voluntary Project x

23  3 Voluntary Project x x

24  "  " (   ) Voluntary Routine x

25  " ... " (    ) Voluntary Routine x

26  "Big Cleaning Day" All Event x x x x

27 Voluntary Event x x x x

28  ( ) Voluntary Project x x x

29  Voluntary Project x x x x

30 Voluntary Project x x

31 All Event x x x x

32  " " ( ) Voluntary Event x x x x

33   (MS : QWL) All Project x x

34  Happy Workplace All Project x x

35  . 8001 All Project x

36  To Be Number One Voluntary Project x x x

37 Voluntary Project x x x x

38 All Routine x x

39  " " All Routine x x x x

ตารางกจิกรรมตางๆ ในรอบ ๔ ป ของ
บรษิทั เอเซยี พรซีซิัน่ จำกดั



๒เรือ่งราวของบรษิทั เอเซยี พรซีซิัน่ จำกดั

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

บรษิทัไมไดทำงานเพยีงลำพงั โดยในระยะเวลา ๔ ปทีผ่านมา
สามารถเชื่อมโยงเปนเครือขายอยางกวางขวางกับองคกรหลากหลาย
ตัง้แตระดบัทองถิน่ไปจนถงึระดบัประเทศทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่ขยาย
ผลของกจิกรรมและความตัง้ใจตางๆ ใหสามารถสมัฤทธิผ์ลไดในวงกวาง
ดงัจะเหน็ไดจากการทีม่คีณะตางๆ เขาเยีย่มชมบรษิทัแลวกวา ๒๐๐ คณะ
(นบัตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถงึ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ) และไดรบัความรวมมอื
อยางใกลชดิกบัหนวยงานตอไปนี้

ศนูยสงเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่๙ สถาบนัพฒันาฝมอืแรงงาน
จังหวัดชลบุรี สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี แรงงานจังหวัด
สวสัดกิารและคมุครองแรงงานจงัหวดั สาธารณสขุจงัหวดั ศนูยอนามยั
เขต ๓  โรงพยาบาลจงัหวดัชลบรุ ีอตุสาหกรรมจงัหวดัชลบรุ ีศนูยความ

๕๔



เรือ่งราวของบรษิทั เอเซยี พรซีซิัน่ จำกดั๒

คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

ปลอดภยัจงัหวดัชลบรุ ี กรมทหารราบที ่๒๑ รกัษาพระองค สำนกังาน
การศกึษาจงัหวดัชลบรุ ีมหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยัศรปีทมุ วทิยาลยั
เทคนคิสตัหบี โรงเรยีนเทคโนโลยภีาคตะวนัออก สถาบนัไทย-เยอรมนั
วดัผาณติาราม ยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ชมรม
ผบูรหิารงานบคุคลอมตะนคร ชมรมผบูรหิารงานบคุคลกลมุผผูลติชิน้สวน
ยานยนต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย สำนกังานขาราชการพลเรอืน (ก.พ.)
สภากาชาดไทยจงัหวดัชลบรุ ีสำนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอมจงัหวดัชลบรุ ีสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
ฯลฯ

จากความพยายามเลก็ๆ ตัง้แตวกิฤตเิศรษฐกจิป พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่
บรษิทั มงุบมเพาะใหผคูนในองคกรเปน “คนด”ี มคีวามเอือ้อาทรสมคัร
สมานสามคัคกีนั โดยบรษิทั ปฏบิตัเิปนตวัอยางดวยการเปน “ผใูห” อยาง
บรสิทุธิใ์จ วนันีไ้ดสงผลอยางมหาศาล ทัง้ในดานการเตบิโตของยอดขาย
กำลังการผลิต และจำนวนพนักงานที่ขยายเปน ๖๐๐ คนในปจจุบัน
(ป พ.ศ. ๒๕๕๑) พรอมไปกบัการใหความสำคญัตอการรกัษาสิง่แวดลอม
และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) โดยทางบรษิทั ไดเชญิผทูรงคณุวฒุจิากภายนอกเขามาเปน
กรรมการอสิระ (Independent Director) และดำรงตำแหนงประธาน
คณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board) รวมทั้งจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสงเสรมิ
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Committee) และดำเนินการภายใต
หลกัการตอไปนี้

๕๕



๒เรือ่งราวของบรษิทั เอเซยี พรซีซิัน่ จำกดั

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

๒ เรือ่งราวของบรษิทั เอเซยี พรซีซิัน่ จำกดั

๕๖



เรือ่งราวของบรษิทั เอเซยี พรซีซิัน่ จำกดั๒

คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

แนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด
โดยเฉพาะการปลกูฝง “คณุธรรมความด”ี ใหอยใูนวถิชีวีติของบคุลากร
ทกุคนตลอดเวลา จนสามารถกาวเปน “ผชูำนาญการ” เปนทีย่อมรบัจาก
บริษัทชั้นนำระดับโลก และสามารถพัฒนาใหองคกรกาวหนาเติบโตได
อยางมั่นคงและมีความสุขแลว ยังชวยเปนบทพิสูจนวา แมจะเปนการ
ทวนกระแสเพยีงไร หากเอา “ความด”ี นำหนาและมคีวามอดทนพากเพยีร
เพียงพอแลว “ผลดี” ตองเกิดขึ้นแน และจะเปน “ผลดี” ที่มีความ
เขมแขง็ยัง่ยนื เปนประโยชนทัง้ตอหมคูณะของตนและสงัคมโดยรวมได
และสามารถเผยแพรเปน “กรณศีกึษาและแรงบนัดาลใจ” ใหองคกรตางๆ
ในการพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณคาตอสวนรวมอยางแทจริง

ทีส่ำคญั บรษิทั เหน็วา เราตองชวยกนัใช “ความด”ี กำกบัชวีติและ
สงัคมทามกลางกระแสบรโิภคนยิมและวตัถนุยิมใหได เพือ่ใหประเทศชาติ
สงัคมของเราหลดุจากการเปน “เหยือ่” ของความโลภทีไ่รขดีจำกดั ทีก่อ
ใหเกิดความเสื่อมสลายของสิ่งแวดลอม ชีวิตความเปนอยู และทำลาย
คุณธรรมจริยธรรมของการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม

๕๗



โรงงานเปนไดมากกวาแค “ทีท่ำมาหากนิ”
ทกุคนมหีนาทีม่ากกวาเพยีง “หาเลีย้งชพีโดยสจุรติ”

บรษิทัสามารถมงุเปนสถาบนัทางสงัคม
ทีม่คีณุคาและศกัยภาพในการเสรมิสรางประเทศชาติ

ใหมคีวามมัง่คงและเปนสขุอยางแทจรงิ
มากกวาเปนเพยีงองคกรทางเศรษฐกจิ
เพือ่การยงัชพีและแสวงหาผลกำไรเทานัน้

ผลงานทีด่มีคีณุภาพ
มาจากพนกังานทีท่ำงานอยางมคีวามสขุ
และมคีวามรกัภกัดตีอองคกรอยางจรงิใจ

สิง่เหลานีม้าจากการดแูลบคุลากร
ใหมกีำลงัใจ มคีวามตืน่ตวัในการพฒันาทกัษะ

เพือ่สรางความกาวหนาในงานของตน
รวมถงึการใสใจดแูลคณุภาพชวีติ

ของทกุคนอยางจรงิใจ

จะเปนพลงัมหาศาล
หากสถานประกอบการทัว่ประเทศ

ถอืเปนหนาทีป่ลกูฝงสงเสรมิใหบคุคลากร
ตัง้มัน่อยใูน “ความด”ี และถอืปฏบิตัสิม่ำเสมอ
การสงเสรมินีไ้มตองลงทนุเปนเงนิมากมาย

แตลงทนุดวยความจรงิใจและปรารถนาดตีอกนั
ทัง้หมดกจ็ะสงผลดตีอทัง้สงัคมและองคกร

อยางประมาณคาไมได







เรือ่งราวประสบการณบมเพาะคนดขีองบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่
จำกัด เปนการปลูกฝง “คุณธรรมความดี” ใหอยูในวิถีชีวิตของสมาชิก
ในองคกรตลอดเวลา นบัเปนกระบวนการการฝกวนิยัใหกบัจติ เพือ่ใหเกดิ
ความคนุเคยกบัสภาพแวดลอมสิง่ดงีามตางๆ เพือ่ใหการสรางคนใหเปน

“คนด”ี ในเนือ้แท ตามการใหความหมาย “คนด”ี
ของทางบริษัท จากการกำหนดคุณสมบัติ
พึงประสงค ๕ ประการ คือ วินัย สามัคคี
เสยีสละ คณุธรรม กตญั ู และสรางความ
พรอมของวธิกีารทำงาน กจิกรรมตางๆ ซึง่ลวน
เปนเหตุปจจัยหรือเงื่อนไขภายนอก ตอการ
บมเพาะคณุธรรมความด ีใหเกดิขึน้

ความพยายามในการพัฒนาองคกร
แหงนี้ นอกจากเกิดจากความเขาใจและ
ตระหนกัรขูองประธานบรหิารในคณุคาแทจรงิ
ขององคกร และรวมผกูพนัองคกรเขากบัสงัคม

๓
ประสบการณบมเพาะคนดี

๓



๓ประสบการณบมเพาะคนดี

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

ดวยการสรางคนดใีหกบัสงัคมอยางมงุมัน่และตัง้ใจ ยงัเกดิขึน้จากความ
รวมมือรวมใจของผูบริหารระดับสูงทั้งสองทาน คือดานการปฏิบัติการ
โรงงาน และดานการตลาด รวมถึงผูบริหารในระดับตางๆ ตลอดจน
สมาชกิ ลวนเปนปจจยัสำคญัตอการสราง “ประสบการณรวม” จากการ
จดัการภายในองคกร ทัง้ในเรือ่งการจดัสภาพแวดลอมภายในองคกร การ
วางระเบยีบและกตกิาและรวมมอืปฏบิตัติาม อกีทัง้ยงัเขารวมในการจดั
กจิกรรมชวยเหลอืสงัคม และกจิกรรมฝกอบรมพฒันาบคุลากร ทัง้ในเวลา
และนอกเวลางานอยางเขมแขง็ตอเนือ่ง เปนการสรางความพรอมตอการ
บมเพาะความดงีามใหดำรงอยภูายในจติใจ เพือ่กอใหเกดิเปนวฒันธรรม
องคกร “วถิคีนดแีหงเอเซยี” อยางแทจรงิ โดยมเีรือ่งราวของผนูำ และ
รายละเอียดการจัดการภายในองคกร ทั้งดานการจัดสภาพแวดลอม
ภายในองคกร การจัดวางระเบียบชีวิตและสังคม และระบบการฝกฝน
พฒันา คอื

ผนูำ : อรณุรงุแหงการเปลีย่นแปลง
แมวา ประธานบรหิารบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั ไดกลาวถงึ

พื้นฐานความคิดเดิมของตนเองในชวงเริ่ม
ตั้งบริษัทวา “ดวยภูมิหลังที่ร่ำเรียนและใช
ชวีติมาในแวดวงธรุกจิ เปาหมายของการทำ
โรงงานจงึมงุอยทูีก่ารทำกำไรสงูสดุ เจาของ
ธุรกิจในฐานะนายจางก็มีหนาที่จัดการให
ลูกจางสรางประโยชนใหคุมกับคาจางที่
ตองจายออกไปใหมากที่สุด” แตการที่ได
เติบโตมาในครอบครัวใหญที่ไดเห็นพอแม
ปยูา ญาตผิใูหญ ทำบญุทำทานอยสูม่ำเสมอ พืน้ฐานความเหน็อกเหน็ใจ

๖๒



ประสบการณบมเพาะคนดี๓

คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

ผคูนทีย่ากลำบากจงึมอียใูนจติใจตลอดเวลา เพยีงแตมมีมุมองวา “ธรุกจิ
ก็เปนเรื่องของธุรกิจ การทำบุญชวยเหลือผูอื่นเปนเรื่องชีวิตสวนตัว
อยูกันคนละสวน”

จากความคดิแยกสวนเชนนี ้หลงัจากไดเผชญิกบัวกิฤตเิศรษฐกจิ
และไดมโีอกาสไปปฏบิตัธิรรม ตลอดจนความพยายามในการรกัษากจิการ
ใหอยูรอด พรอมไปกับการไดมีโอกาสใกลชิดกับพนักงานมากยิ่งขึ้น
ปจจุบันไดเปลี่ยนแนวคิดเปนตรงกันขามคือ “ธุรกิจตองดูแลตัวเองได
อยางเขมแขง็และตองสรางคณุประโยชนใหกบัผเูกีย่วของทกุฝายอยาง
เหมาะสมเปนธรรมไปพรอมๆ กัน ธุรกิจตองดูแลสังคมทั้งในวงแคบ
ใกลตวัและวงกวางไกลตวัอยางเตม็กำลงั จงึจะแสดงถงึคณุคาทีแ่ทจรงิ
ของการมอียขูองธรุกจินัน้ๆ”

ในการดำเนนินโยบายพฒันาองคกรเพือ่มงุสปูณธิาณ “มงุสราง
คนด ีแทนคณุแผนดนิ” รวมกบัเปาหมายอืน่ กม็ไิดดำเนนิการขึน้มาทนัที
หลงัจากทีเ่กดิการเปลีย่นแนวคดิในชวงหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ แตเกดิจาก
การสั่งสมประสบการณในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ที่ใหความสำคัญ
กับจิตใจและมุงสรางความสัมพันธเชิงลึก นับตั้งแตในปลายป ๒๕๔๐
ชวงวกิฤตเศรษฐกจิ ทีช่วนใหพนกังานสงรปูของลกูมาตดิบอรดเพือ่ไดชืน่ชม
กนั และทายสดุแมโรงงานจะไมสามารถใหโบนสัแกพนกังานปลายป ซึง่
เปนชวงเวลาทีพ่นกังานเดนิทางกลบับานตางจงัหวดั เพราะชวงนัน้บรษิทั
กไ็มรวูาจะอยรูอดในปถดัมาหรอืไม แตการทีบ่รษิทั ไดมอบของขวญัเลก็ๆ
นอยๆ ใหกบัลกูๆ ของพนกังาน กย็อมทำใหผรูบัมคีวามสขุไดบาง แมใน
ชวงเวลาที่ทุกขยาก และรูสึกไดถึงความหวงใยที่ลึกไปถึงบุคคลที่เขารัก
มากทีส่ดุ หลงัจากนัน้ยงัไดมกีารจดัทำกจิกรรมตางๆ เรือ่ยๆ มา ทัง้ใน
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และนอกเวลาการทำงานจนเกดิความชดัเจนและพฒันาเปนนโยบายใน
การปลกูฝง “คณุธรรมและความด”ี ใหกบัผคูนในองคกร

สาเหตสุำคญัทีท่ำใหประธานบรหิารสามารถเขามาดแูลเอาใจใส
ผคูนในองคกร โดยเฉพาะเรือ่งขวญัและกำลงัใจไดอยางเตม็ที ่เนือ่งจาก
มีทีมผูบริหารหลักทั้งสองทาน ที่เขามาชวยดูแลการปฏิบัติการภายใน
โรงงานทัง้หมด และเขามาชวยดแูลดานการตลาด นบัแตชวงเริม่ดำเนนิ
กจิการ เปนการชวยแบงปนภาระดแูลงานเปนอยางด ีนบัเปนความโชคดี
ที่ทำใหเขาไมตองแบกรับแรงกดดันจากลูกคา เวลาไดรับการตำหนิเมื่อ
สนิคาไมไดตามคณุภาพ หรอืสงของไมทนั หรอืจากการผลติ เมือ่พนกังาน
ผลิตของผิดพลาด จึงทำใหเขาสามารถมีใจเปนกลางและเห็นอกเห็นใจ
พนกังานทีอ่าจผดิพลาด พรอมรบัฟง และชวยกนัแกปญหา พรอมกนันี้
ยงัไดแสดงความเหน็อกเหน็ใจโรงงานตางๆ ทีเ่จาของ (เถาแก) ตองดแูล
กจิการทกุอยางดวยตนเอง ตัง้แตขายเอง และตองคมุการผลติ เปนการ
ยากทีเ่ถาแกเหลานัน้จะมเีวลามาดแูลผคูน อนัเปนองคประกอบหรอืหวัใจ
ขบัเคลือ่นทีส่ำคญัขององคกร

โดยปกติ ตัวเขาเองก็ใหเวลาในการดูแลพนักงานอยางเต็มที่
คอื เขามาทีโ่รงงานเกอืบทกุวนั เดนิในสายการผลติ และคอยสงัเกตวา
ควรปรบัปรงุตรงไหนบาง อนัเปน
วิธีการบริหารงานที่คล ายกับ
ลักษณะวิถีการทำงาน (Style)
แบบ Management by Walking
around อยางเปนธรรมชาต ิตาม
ความพรอมจากเงือ่นไขทีม่ผีบูรหิาร
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ทัง้สองไดเขามาแบงเบาภาระ และเหตปุจจยัคอืมเีวลา และทศันคตทิีด่ทีี่
มตีอผคูน โดยเฉพาะชวงยายโรงงานมาอยทูีน่คิมอตุสาหกรรม กย็งัเขามา
ดแูลการกอสรางดวยตนเอง เนือ่งจากมกีารตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม และมกีาร
ผลติตัง้แตโรงงานยงัสรางไมเสรจ็ และไมมผีบูรหิารทานใดทีว่างเขามาดแูล
จงึไดมโีอกาสปฏสิมัพนัธและไดเหน็อกเหน็ใจกบัพนกังานใหมทีเ่ขาในชวงนัน้
เนือ่งจากความไมพรอมในสถานทีท่ำงานจงึตองคอยดแูลกนั ในชวงแรก
พนกังานทีม่าเริม่งานใหมกย็งัเขาใจวา เขาเปนผคูมุงานกอสรางเสยีดวยซ้ำ

นอกจากมทีมีบรหิารทีด่ ีและทำงานรบัผดิชอบอยางเตม็ที ่เสมอืน
เปนเจาของกจิการแลว ยงัมแีนวคดิในการสงเสรมิผคูนในองคกรใหเปนคนดี
เชนเดยีวกนั ทัง้ในสวนของผบูรหิารดานการผลติทีม่เิพยีงแตดแูลการผลติ
เทานัน้ ยงัมงุไปทีก่ารพฒันาผคูน
ทัง้ในเรือ่งมมุมอง วธิคีดิ อปุนสิยั
ตลอดจนการดำเนินชีวิต และ
สงเสรมิใหเขาไดรบัความกาวหนา
ในหนาที่การงานและไดรับการ
ศกึษาเพิม่เตมิ อกีทัง้ยงัปรารถนา
ใหหัวหนาไดใสใจดูแลถึงชีวิต
ความเปนอยขูองนองๆ ทีอ่ยดูวยกนั และผบูรหิารดานการตลาดทีม่คีวาม
ปรารถนาอยางชดัเจนทีต่องการเหน็สงัคมประกอบไปดวยคนทีร่บัผดิชอบ
และมองเหน็ประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน และเหน็วา
การสรางสภาพแวดลอมในองคกรทีเ่อือ้ใหทกุคนเปนคนด ีเปนสิง่ทีจ่ำเปน
และควรสนบัสนนุใหเกดิขึน้ในองคกรอืน่ๆ
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รวมถงึ มมุมองความเชือ่ทีม่ตีอผคูนในเรือ่งคนดขีองทมีผบูรหิาร
แตละคนกไ็มแตกตางกนั

ดงัทีผ่บูรหิารดานการผลติ เชือ่วา “ทกุคนอยากเปนคนด ีไมมี
ใครอยากเปนคนราย เพราะทกุๆ คนอยากใหคนอืน่มองตวัเองเปนคนด”ี

ประธานบรหิาร กย็งัเชือ่ในพืน้ฐานความดทีีม่อียแูลวในตวัพนกังาน
วา “ความจรงิแลว ทกุคนทีย่อมลำบากเดนิเขาหาโรงงาน และพยายาม
ทำงานดวยความซือ่สตัยสจุรติ แทนทีจ่ะเลอืกทางเดนิอืน่ ซึง่ไมเหมาะสม
เขากม็คีวามดเีปนทนุพอแลว ทีจ่ะพฒันากาวหนาไปดวยกนั”

อีกทั้งยังมีความเชื่อที่กาวลวงไปถึงเปาหมายแหงความดีงาม
ของผบูรหิารดานการตลาด ทีว่า “การทีค่นเปนคนด ีกเ็ทากบัเปนสวนหนึง่
ทีร่วมในการพฒันาสงัคมนัน้ๆ”

ในปจจบุนั นอกจากมทีมีบรหิารทีม่คีวาม
ชัดเจนและความเห็นสอดคลองกันในนโยบายนี้
แลว ยังมีผูบริหารที่เพิ่งเขามารวมกับองคกรใน
ระยะหลัง อยางเชน อาจารยสัมฤทธิ์ สวางคำ
ผจูดัการอาวโุสฝายพฒันาบคุลากรและองคกรทีม่ี
ทักษะความชำนาญในการจัดกระบวนการอบรม
พัฒนาบุคลากรดานจิตใจ ที่ผสมผสานองคความรูจากศาสตรตางๆ ได
อยางประณตีงดงาม และเพือ่นรวมงานคนอืน่ๆ ทีม่คีวามเขาใจตรงกนั
ทำงานไดอยางสอดรบัประสานและเกือ้กลูกนั อกีทัง้ยงัเปนกำลงัในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการสรางคนดีที่สำคัญ
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จึงไมนาแปลกใจ ที่ไดเห็น
ความรวมมือพรอมใจของทีมผูบริหาร
ทัง้หมดในการรวมสรางคนดใีหกบัองคกร
ดวยการปฏบิตัติวัเปนแบบอยางทีด่ี แม
ในกลุมผูบริหารชาวตางประเทศที่เพิ่ง
เขามารวมงานกบัองคกรไดไมนาน เมือ่

ไดรบัทราบเกีย่วกบันโยบายการดแูลผคูนทีต่องการสรางใหผคูนเปนคนดี
มจีติใจทีด่งีาม และมคีณุภาพชวีติทีด่ ีนอกจากมคีวามเหน็ดวยกบันโยบาย
แลว ยงัใหความรวมมอืเขารวมกจิกรรมตางๆ อยางเตม็ทีแ่ละตัง้อกตัง้ใจ
แมกจิกรรมทีม่คีวามเหนือ่ยยากอยางเชน กิจกรรมฝกทหาร เปนตน

การจดัสภาพแวดลอม : สสูงัคมทีเ่ปนธรรม
การจดัสภาพแวดลอมภายในองคกร บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั

สามารถจดัแบงได ๔ องคประกอบยอย คอื ๑. ระบบการสือ่สารภายใน
องคกร ๒. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ๓. ผลตอบแทนและสวสัดกิาร
และ ๔. แบบแผนการทำงานประจำวนัสกูารสรางวฒันธรรมองคกร โดย
มรีายละเอยีด คอื

๑. ระบบการสือ่สารสรางพลงั
นอกจากการมงุเนนใหผนูำในทกุระดบั นบัตัง้แตประธานบรหิาร

และผบูรหิาร ตลอดจนผจูดัการจนถงึหวัหนางาน เปนตวัอยางสำคญัทัง้
ในการดำรงตนเปนแบบอยางของคนดีมีคุณธรรม ทั้งในดานพฤติกรรม
ทศันคต ิการดำเนนิชวีติ และวธิกีารทำงานแลว ระบบการสือ่สารภายใน
องคกรก็เปนเรื่องสำคัญ
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การสือ่สารภายในองคกรอยางบรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั ทีม่ี
ปณธิานชดัเจนในการมงุสรางคนด ีแทนคณุแผนดนิ พรอมไปกบัเปาหมาย
ดานผลกำไร บริษัท จึงเนนการสื่อสารสรางพลัง (Empowering
Communication) อนัเปนกระบวนการถายทอดขอมลูเรือ่งราวใหกบัผรูบัสือ่
พรอมไปกบัการเตมิพลงัแหง ความดงีาม จากเจตนาทีด่จีากผสูือ่ไปยงั
ผรูบัสือ่ เพือ่เสรมิความรสูกึและความดงีามของพนกังานทีม่อียเูปนทนุเดมิ
อนัเกดิจากการทีไ่ดมโีอกาสพบปะผบูรหิารระดบัตางๆ และประธานบรษิทั
พูดคุยทักทาย สอบถามความเปนไปในการทำงานดวยความหวงใย ใน
บรรยากาศทีย่ิม้แยมแจมใส ในแตละวนัของการทำงาน และ จากการที่
ไดมโีอกาสเขารวมกจิกรรมตางๆ ในแตละครัง้

ระบบการสือ่สารสรางพลงัในองคกรแหงนี ้เริม่ตัง้แต
ผสูือ่ อนัหมายถงึ ประธาน และทมีผบูรหิาร ตลอดจนหวัหนางาน

ในแตละแผนก ทีม่เีจตนาอนับรสิทุธิ ์ในการสรางผคูนในองคกรใหตัง้มัน่
อยูในความดี และเชื่อมั่นในอำนาจของผูคนในการสรางสรรคสังคม
สวนรวมใหดขีึน้ ผานการกระทำตางๆ ของตนเองและสมาชกิในครอบครวั
เปนทวคีณู กจ็ะชวยใหปญหาสงัคมตางๆ สามารถบรรเทาคลีค่ลายไปไดบาง

ดงันัน้ ในการสือ่สารแตละครัง้
นอกจากจะมงุสือ่เจตนารมณนีแ้ลว
ยั ง เนนให เห็นประโยชนของ
สัมมาวาจา คือ พูดจาชอบ จึง
สงเสรมิใหมกีารใชถอยคำทีไ่พเราะ
อันเปนการพูดจาที่ไมเบียดเบียน

ซึง่กนัและกนั รวมถงึการไมมงุตำหนิ
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กลาวโทษ หรือพูดจาหักหนา ห่ำหั่นกัน
ตลอดจนการแสดงออกทางอารมณรนุแรง
ทัง้ในทีท่ำงานและทีบ่าน อกีทัง้ยงัสือ่สาร
ถอยคำที่เติมพลังหรือสรางความรูสึกดี
และสรางความเปนอิสระใหแกผูรับสาร
ดังตัวอยางการกลาวคำหยอกลอผูคน
ในการกลาวปดการฝกอบรมการสงเสริม
วินัย “ภูมิใจไทยเต็มรอย” ในครั้งหนึ่ง
หลั งจากไดสอบถามผู คนที่ ผ านการ
ฝกอบรมมาอยางหนักวาเหนื่อยไหมและ
ไดรบัคำตอบวาไมเหนือ่ย ประธานบรษิทั
ไดกลาวตอบกับผูคนวา “ฟงแลวก็ชื่นใจ
แมมันจะโกหกก็ตาม”

นอกจากการสื่อสารที่เนนการ
พดูจาทีเ่สรมิพลงัใหกบัผรูบัฟง ยงัมกีารใช
การสือ่สารดวยภาษากาย ดวยรอยยิม้ และ
การทักทายดวยการสัมผัสรางกาย ดวย
การจบัมอื โอบกอดกนั เปนการสงความรกั
ความปรารถนาทีด่ทีีอ่บอนุใหแกกนัและกนั
ภายใตบรรยากาศการอยรูวมกนัอยางเทาเทยีม อนัเกดิจากการสวมใสชดุ
พนกังานแบบเดยีวกนั มเีพยีงสขีองหมวกเทานัน้ทีบ่งบอกถงึตำแหนงและ
หนาที่ในการทำงาน
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ผรูบัสารกส็ามารถรบัรถูงึพลงัดงักลาว เกดิความรสูกึด ีมกีำลงัใจ
ทีส่ำคญัเชือ่มัน่ในศกัยภาพและพลงัความดงีามของตนเอง พรอมมงุมัน่
ปฏบิตังิานและเปนคนด ีในบรบิทขององคกร ทีเ่นนย้ำในเรือ่งนี ้โดยทกุครัง้
ของการปดการประชมุหรอืจบการทำกจิกรรมทกุครัง้ ไดจดัใหมกีารจบลง
ดวยการยนืขึน้พรอมกบัการกลาวหลกัสำคญัในการปฏบิตังิานและคำขวญั
อยางพรอมเพรียง เปนการเสริมพลังเพื่อสรางความตระหนักรู และ
กำลังใจในการมุงมั่นทำความดี

จงึไมนาแปลกใจ หากเดนิผานการประชมุสงมอบงานในสายการ
ผลติในแตละวนั แลวไดยนิหวัหนากลาวกบัผคูนทีเ่ขาดแูลใหตระหนกัถงึ
ความเปนชาวเอเซยี “ทีม่งุการปฏบิตัติวัอยางไมทำใหคนอืน่เขาเดอืดรอน”
อนัเปนการตอกย้ำใหผคูนในองคกรคำนงึถงึผอูืน่อยตูลอดเวลา ทัง้ในการคดิ
ตดัสนิใจ การพดู และการกระทำ จนเปนวฒันธรรมองคกร “วถิ ีคนดี
แหงเอเซยี” อยางแทจรงิ

นอกจากการเนนเรื่องทาทีในการสื่อสารที่เนนการสรางพลัง
ความดงีาม กอใหเกดิความคดิเชงิบวกแลว ในประเดน็สำคญัๆ ทีเ่กีย่วของ
กบัผลประโยชนของพนกังานในองคกร ประธานบรษิทัไดใหความสำคญั
และทำหนาทีใ่นการสือ่สารเรือ่งราวเหลานัน้ดวยตนเอง และหลายครัง้
ก็ตองมีการสื่อสารซ้ำหลาย
ครัง้ เพือ่ใหมัน่ใจวาผรูบัสาร
คือพนักงานเกิดความเขาใจ
อยางแทจรงิ ดงัเชน กรณทีี่
บริษัทไดมีการจัดทำเสนทาง
การเติบโต (Career Path)

๗๐



ประสบการณบมเพาะคนดี๓

คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

สงผลตอการปรับโครงสรางเงินเดือนและคาตำแหนง (รายละเอียดอยู
ในหวัขอที ่๓) กม็กีารแบงพนกังานเปนกลมุยอย และประชมุชีแ้จงทลีะ
กลมุจากประธานบรหิารโดยตรง จนครบทัง้องคกร จำนวนหลายครัง้ เพือ่
ใหแนใจวาพนกังานมคีวามเขาใจ กอนเริม่นำออกใช เปนตน

๒. สภาพแวดลอมทางกายภาพ
จากการที่บริษัทเติบโตมาจากองคกรเล็กๆ ที่มีพนักงานเริ่มตน

จำนวน ๑๕ คน นบัตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา โดยเชาโกดงัเกา
บริเวณบางบอ จังหวัดสมุทรปราการเปนสถานที่ตั้งโรงงาน ภายใต
บรรยากาศทีม่ดืทบึและเตม็ไปดวยคราบน้ำมนั เชนเดยีวกบัโรงกลงึทัว่ไป
อีกทั้งโครงสรางของโรงงานก็อาจดูไมมั่นคงแข็งแรง อันเนื่องจากเปน
โกดงัเกา อยใูนทีล่มุ เมือ่ฝนตก น้ำจงึทวมไดงาย แตดวยจำนวนพนกังาน
ไมมากจงึมคีวามใกลชดิสนทิสนมกนั และเปนโอกาสทีไ่ดรวมทกุขรวมสขุ
และแสดงออกถงึความสามคัค ีและหวงใยองคกร ดงัทีพ่นกังานคนหนึง่
ไดสะทอนไวในเรยีงความ หวัขอ Asia ทีฉ่นัรจูกัวา “โรงงานใหมในนคิม
อตุสาหกรรม มคีวามแขง็แรงดแูลวมัน่คงกวาโรงงานทีเ่กาทีบ่างบอ เยอะ
เลย หลงัคากด็แูขง็แรงไมตองกลวัวานัง่ทำงานอยดูีๆ  เกดิฝนตกหนกัหลงัคา
รัว่ เหมอืนกบันัง่อยกูลางสนามเลย ตอนนัน้ตองวิง่หาพลาสตกิมารองงาน
กันแทบไมทัน แตในขณะเดียวกันก็ทำใหขาพเจามองเห็นความสามัคคี
ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั และเอาใจใสกบังานทีจ่ะถกูน้ำฝน ตอนนัน้กเ็ชนกนั
ทัง้สงสารตวัเอง สงสารเพือ่นๆ ทัง้ตลกเพราะทกุคนเปยกฝนกนัหมดเลย
เสื้อผาก็สกปรกเพราะฝุนที่เกาะตามหลังคาตกลงมากับน้ำฝน”
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แมสภาพที่โรงงานเกา อาจชวยสรางแงมุมความทรงจำที่ดีให
หวนระลกึถงึ แตทางบรษิทักต็ระหนกัดวีา บรรยากาศโดยสวนใหญกย็งั
ไมนาจะทำใหผูคนมีความสุขได และที่สำคัญหากเกิดเหตุการณฝนตก-
น้ำทวมขึน้บอยๆ และซ้ำซาก กอ็าจทำลายภาพความทรงจำทีด่นีัน้ได และ
เมื่อยอดขายและผลกำไรเติบโตอยางตอเนื่อง พรอมกับการขยายกำลัง
การผลิตและจำนวนพนักงานจนเต็มพื้นที่ของโรงงานเกา การตัดสินใจ
ยายโรงงานเขาไปในนคิมอตุสาหกรรมอมตะนครอนัเปนสภาพแวดลอม
แบบมอือาชพี และสิง่อำนวยความสะดวกทีท่นัสมยั อกีทัง้ยงัเปนสราง
ความนาเชือ่ถอืและความมัน่ใจใหกบัลกูคาไปเปนอยางด ีจงึเกดิขึน้

นอกจากนี้ โรงงานใหมยัง
แวดลอมไปดวยเพื่อนบานที่เปน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
สวนใหญเปนบรษิทัตางชาต ิทีม่เีงนิ
ลงทนุมหาศาลและฐานะทางการเงนิ
ที่แข็งแกรงมากกวา จึงทำใหมี
ความพรอมในการดูแลพนักงานใน
เรือ่งสิง่อำนวยความสะดวกตางๆ ได
เปนอยางดี เชน รถรับสงพนักงาน
ทีเ่ปนรถโดยสารปรบัอากาศ ๒ ชัน้
หรือ โรงอาหารติดแอร เปนตน
ในขณะทีร่ถรบัสงของบรษิทั ยงัเปน

รถสองแถว และหองอาหารก็ยังสรางไมเสร็จ ในชวงเวลาที่เพิ่งยาย
เขามาอยใูหมๆ  จงึไมนาแปลกใจ เมือ่ไดยนิผคูนในองคกรพดูคยุกบัหวัหนา
หรือสอบถามกับฝายบุคคล ในทำนองวาขอใหซอมรถรับสงใหใชงาน
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ใหไดดี เปนตน ภายใตบรรยากาศแบบ
ปรึกษาหารือมากกวาการบนเชิงตำหนิ

สภาพดังกลาวทำใหบริษัทตอง
ทบทวนใหความสำคญักบัแนวทางการดแูล
ผูคนมากขึ้น ดวยการปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกตางๆ และการดูแลชีวิต
ความเปนอยขูองผคูนในองคกร พรอมไปกบั
การพฒันาบคุลากรและองคกรทีเ่นนวถิไีทย
ชเูรือ่งของความเปนไทย สรางวฒันธรรม
การเปนองคกรคนไทยที่สร างความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย เพราะเปน
สิ่งเดียวที่ตางชาติสรางไมได

ปจจุบัน นอกจากมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกใหกบัพนกังานภายในโรงงาน
ที่มีความปลอดภัย และชีวอนามัยได
มาตรฐานโรงงานชัน้ดแีลว ยงัมโีรงอาหาร
ทีจ่ดัเตรยีมขาวสวยและขาวเหนยีวนึง่ไวให
ผูคนที่ทำงานกะกลางวันและกลางคืน
รับประทานฟรี และรานอาหารที่ขายใน
ราคาถกูกวาทองตลาด โดยทางบรษิทัมไิด
เกบ็คาเชารานแตอยางใด และยงัไดจดัให
มโีทรทศัน ทีม่รีายการสาระบนัเทงิ ทีเ่ปน
ประโยชนแกพนกังาน พรอมหองสนัทนาการ
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“เอเซียคาเฟ” มีวงดนตรีที่บรรเลงโดยพนักงาน และ Karaoke ให
พนักงานไดบันเทิงและผอนคลาย และหองพักผอนนอนหลับ สำหรับ
พนกังานทีม่คีรรภ หรอืพนกังานทัว่ไปทีต่องการนอนหลบั และมมุหองสมดุ
ใหศกึษาหาความร ูในบรรยากาศสบายๆ ในชวงเวลาพกังาน อกีทัง้ยงัมี
รถรับสงพนักงานที่เปนรถบัสพัดลมพรอมจัดใหมีโทรทัศน ที่มีรายการ
บันเทิงและสาระนารูที่มีประโยชนไวผอนคลายในขณะเดินทาง

๓. คาตอบแทนและสวสัดกิาร
นอกเหนือจากการปรับปรุง

สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ
ตางๆ การดูแลผลตอบแทนและ
สวสัดกิารตางๆ กเ็กดิขึน้พรอมๆ กนั
นบัตัง้แต การปรบัรายไดจากพนกังาน
รายวนัระดบัปฏบิตักิารทีร่บัคาตอบแทน
ตามจำนวนวันทำงานจริงคูณกับ
คาจางรายวนั มาปรบัเปนรายเดอืนที่
อยบูนฐานการทำงานเดอืนละ ๓๐ วนั
ดังเชนพนักงานฝายรายเดือนทั่วไป
รวมถึงการลดจำนวนวันทำงานจาก
เดมิทำงานทกุวนัเสาร มาเปนทำงาน
ในวนัเสารเวนวนัเสารแทน ตลอดจน
กองทนุสำรองเลีย้งชพี เพือ่ดแูลผคูน
ยามที่ไมสามารถทำงานกับองคกรได
แลว อกีทัง้ยงัมสีวสัดกิารทีด่แูลไปยงั
ผูคนที่ตั้งครรภ โดยมีแพทยมาดูแล
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และใหความร ู แลวยงัมกีารโยกยายงานใหเอือ้ตอการดแูลทารกในครรภ
พรอมไปกับการจัดสถานที่หองพักผอน และการจัดนมและผลไมให
รับประทานในเวลากลางวันตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ รวมถึงการให
ชุดเครื่องแบบพนักงานในชวงตั้งครรภ เปนตน ขณะที่สวัสดิการเดิมที่
เคยมีในเรื่องการสังสรรคประจำป หรือวันหยุดพักผอนประจำป ฯลฯ
กย็งัคงมอียเูหมอืนเดมิ

และเมือ่องคกรเตบิโตมพีนกังานจำนวนมากขึน้ การดแูลกนัอยาง
ใกลชิดจึงมีความเปนไดนอยลง ดังนั้นการจัดทำเสนทางการเติบโต
(Career Path) เพือ่ใหผคูนไดทราบถงึหนทางในการเตบิโตของตนเองที่
ชัดเจน ทั้งในเรื่องระบบการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และคาตำแหนงที่
สะทอนทกัษะความชำนาญและบทบาทหนาทีใ่นการทำงานทีส่งูขึน้ อกีทัง้
ระบบการประเมนิผลทีเ่นนย้ำใหหวัหนาในแตละระดบัไดพดูคยุทำความ
เขาใจกบัผคูนทีด่แูลทัง้กอนและหลงัการประเมนิ ทัง้นีเ้พือ่สรางหลกัประกนั
วาองคกรไดมีกระบวนการที่ดูแลผูคนทั้งหมดอยางเทาเทียมไมตกหลน

แมทางฝายพฒันาบคุลากรฯ และประธานบรษิทั ตางออกตวัวา
วธิกีารประเมนิของบรษิทั ยงัเปนระบบทีไ่มนิง่ และคงเปนไปไดยากตอ
การตอบสนองความพอใจใหกับผูคน
ในองคกรทุกคน อีกทั้งยังไมสามารถ
พฒันาเครือ่งมอืการประเมนิผลทีเ่ปน
รูปธรรมมาใชได แตการที่องคกรให
ความสำคญัอยางจรงิจงัในกระบวนการ
นี้ และพยายามนำจุดออนจากการ
ประเมนิผลในทกุ ๖ เดอืน มาพฒันา
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ในการประเมินครั้งตอไปอยางตอเนื่อง โอกาสในการสรางระบบการ
ประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัองคกร คงไมใชเรือ่งทีไ่กลเกนิไป

นอกจากนี้ ผูคนในองคกรไดมีโอกาสมีความกาวหนาตามสาย
การผลติ แผนก และฝายของตนแลว ทางบรษิทั ยงัเปดโอกาสใหพนกังาน
สามารถเปลีย่นแปลงหนาทีก่ารงานได โดยเฉพาะในตำแหนงงานทีไ่มได
ใชทักษะความสามารถ ระดับการศึกษา หรือประสบการณพิเศษ เชน
ตำแหนงงานในสำนักงาน ทันทีที่มีความตองการกำลังคนเพิ่ม ทาง
ฝายบคุคล กจ็ะเปดโอกาสใหพนกังานในระดบัปฏบิตักิารในสายการผลติ
กอน และพนกังานหลายคนทัง้ในฝายบคุคล และบญัชกีารเงนิ ตางเคย
เปนพนักงานในสายการผลิตมากอน
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ยังรวมถึงการเปดโอกาสใหพนักงานในฝายบัญชีไดมีโอกาส
เปลี่ยนงานมาในสวนของการดูแลลูกคาที่มีความตื่นเตนทาทาย และ
ผูคนในฝายผลิตที่ไดมีโอกาสไดทำงานในหนาที่การงานใหมๆ ที่ทาทาย
มากยิ่งขึ้น โดยไมนำภูมิหลังในระดับการศึกษามาเปนเงื่อนไขตอความ
กาวหนาของผคูนแตอยางใด นาจะเปนภาพสะทอนในการเอาใจใสผคูน
ของคนในองคกรที่มิไดจำกัดอยูเฉพาะผูบริหารระดับสูง แตยังรวมถึง
ผบูรหิารในระดบัตางๆ ทีต่างชวยกนัดแูลเอาใจใสพนกังานตามแบบอยาง
ทีด่จีากประธานบรหิาร ตลอดจนรนุพี่ๆ  ในองคกร

อาจมผีเูหน็วาการจดัสภาพแวดลอมทางกายภาพ และการดแูล
คาตอบแทนสวสัดกิาร รวมถงึโอกาสความกาวหนาของผคูน ทีก่ลาวมา
ขางตน ดเูหมอืนไมมคีวามแตกตางจากหลกัการการบรหิารงานทรพัยากร
มนษุยโดยทัว่ไปทีอ่งคกรพงึกระทำ นัน้กอ็าจจรงิ ดงัทีป่ระธานบรหิารได
ตระหนักอยูเสมอวา “เราคงไมสามารถพูดเรื่องใจ (คุณคาทางจิตใจ-
คุณธรรมความดี) กันอยางเดียว ผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ
มันก็ควรไมแตกตางจากองคกรอื่นๆ มากนัก” ที่สำคัญ การกระทำ
ดังกลาวตั้งอยูบนฐานคิดที่ไกลกวาการเห็นผูคนในองคกรเปนเพียง
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองผลกำไรสูงสุดขององคกรเทานั้น แตเขาคือ
บคุลากรทีม่ศีกัยภาพ หากไดรบัการบมเพาะความดงีามและดแูลอยางเปน
องครวม ทัง้กาย จติ วญิญาณ ศกัยภาพนัน้ยอมไมจำกดัเฉพาะในองคกร
เทานัน้ แตยงัสามารถนำสรางประโยชนใหกบัครอบครวั และสงัคมวงกวาง
ไดในเวลาเดียวกัน อันเปนการมุงผลประโยชนสวนรวมที่เชื่อมโยงถึง
ผลประโยชนขององคกรไดอยางงดงาม
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อีกทั้งยังเปนกระบวนการของการบมเพาะความงดงามขึ้นใน
จิตใจ ทั้งในสวนของเจาของกิจการและผูคนในองคกรไดเปนอยางดี
จึงไมนาแปลกใจที่ไดเห็นการพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ตลอดจน
คาตอบแทน และสวสัดกิารตางๆ มไิดเกดิจากการเรยีกรองหรอืรองขอ
จากพนกังาน หรอื การเจรจาตอรองแตอยางใด แตเกดิจากการนำขอมลู
ตางๆ ทีไ่ดจากแหลงตางๆ เชน เสยีงบอกของผคูนภายในองคกร นโยบาย
ของรฐั (การปรบัคาแรงขัน้ต่ำ) หรอื การดแูลผคูนขององคกรอืน่ๆ อนัเปน
ขอมลูจากภายนอกองคกร ตลอดจนการสงัเกตของฝายบคุคลและประธาน
บรหิาร อนัเปนขอมลูเพือ่ชวยในการเตอืนสต ิชวยใหสามารถดแูลผคูน
ไดอยางไมประมาท
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จงึไดเหน็ การปรบัคาแรงขัน้ต่ำของบรษิทั ทีส่งูกวากฎหมายกำหนด
ตลอดจนความพยายามหาทางใหผูคนไดมีรายไดเพิ่มขึ้นดวยวิธีการ
ตางๆ ทามกลางภาวะเศรษฐกจิทีม่คีาครองชพีคอนขางสงูเชนในปจจบุนั
แมรายไดที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนเพียงจำนวนเงินไมมากเม่ือเทียบกับรายได
ทัง้หมดทีพ่นกังานไดรบั หรอืเมือ่ไดรบัทราบวาคาเขากะของผคูนทีท่ำงาน
ในกะกลางคนืนัน้ยงัไมไดปรบั บรษิทักด็ำเนนิการปรบัใหทนัท ี หรอืเมือ่
ฝายบคุคลสงัเกตวามพีนกังานในองคกรมจีำนวนเพิม่มากขึน้ จากเดมิใน
ปทีผ่านมามเีพยีง ๔๐๐ คน เพิม่ขึน้เปนจำนวน ๖๐๐ คน ในป ๒๕๕๑
ทำใหขนาดพืน้ทีข่องหองพกันอนไมเพยีงพอ โดยเฉพาะสำหรบัพนกังาน
ที่ทำงานกะกลางคืน จึงไดเสนอใหปรับปรุงหองตางๆ ขยายพื้นที่หอง
ดงักลาว เพือ่ใหบรกิารผคูนไดอยางพอเพยีง

ตวัอยางทีก่ลาวนี ้ตลอดจนสิง่อำนวยความสะดวก ผลตอบแทน-
สวสัดกิารตางๆ ขางตน อาจยงัเทยีบไมไดกบับรษิทัตางชาต ิหรอื บรษิทั
ใหญๆ ที่ตั้งอยูในประเทศไทย อันเนื่องจากฐานะการเงินที่แตกตางกัน
ดังนั้นการจัดหาสิ่งตางๆ เหลานี้จึงตั้งอยูบนฐานการไมเบียดเบียน
ตนเอง หรอืบรษิทั และเปนการแสดงออกถงึน้ำใจของบรษิทั อนัไมยาก
เกินกวาการรับรูของผูคน พรอมไปกับการจัดสภาพแวดลอมภายใน
เพือ่ดแูลจติใจในเวลาเดยีวกนั
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๔. แบบแผนการทำงานประจำวนัสกูารสรางวฒันธรรมองคกร
ผบูรหิารของบรษิทัทกุคน ตางตระหนกัดวีาการกระทำของตนเอง

เปนการสือ่สารถงึนโยบายใหผคูนในองคกรไดรบัรแูละปฏบิตัติามทีช่ดัเจน
ทีส่ดุ จงึรวมกนัสราง “ตวัอยางทีด่”ี จากการกระทำของตนเอง ทำให
พนักงานหลายคนตางสะทอนบรรยากาศการทำงานในบริษัท วา
“สวนมากทีท่ำงานของเรา เคารพกนั ใหเกยีรต ิเคารพความเปนมนษุย
ไมวาเปนผูใตบังคับบัญชา ไมดุดากัน ไมนำเรื่องสวนตัวเขามาปะปน
กับงาน หากมีความไมเขาใจกัน ก็จะคุยกันได โดยไมมีอคติตอกัน”
ภายใตสภาวะแวดลอมที่ไมใชอารมณในการแกปญหา พูดจากันดวยดี
ดวยเหตผุล และไมมงุตำหนหิรอืหาผกูระทำความผดิมาลงโทษ จงึทำให
เกดิบรรยากาศชวยใหผคูนไมปกปดปญหา แตพยายามชวยกนัหาสาเหตุ
เพือ่แกไข เปนตน

นอกจากการสรางตวัอยางทีด่ ีดวยการประพฤตดิแีลว ยงัพยายาม
จดัวางระเบยีบสงัคมในองคกร และกลไกตางๆ ตลอดจนระบบการฝกฝน
พฒันา โดยมรีายละเอยีดในหวัขอถดัไป เพือ่ชวยทำใหผคูนไดตระหนกัรู
ถงึการกระทำของผคูนวามพีลงัสงผลเชือ่มโยงสมัพนัธซึง่กนัและกนัทัง้ตอ
ตนเอง สงัคม คอื องคกร ครอบครวั และสงัคม ประเทศชาต ิและธรรมชาติ
สิง่แวดลอม พรอมกบัการจดักจิกรรมตางๆ ในรปูแบบตางๆ เปนวฒันธรรม
องคกร หรอื “วถิ ีคนด ีแหงเอเซยี พรซีชิัน่” เพือ่ปลกูฝงบมเพาะ ใหผคูนได
ตัง้มัน่ในความด ีตามทีบ่รษิทัไดกำหนดคณุลกัษณะพงึประสงคของคนดไีว
๕ ประการคอื วนิยั สามคัค ีเสยีสละ คณุธรรม กตญั ูใหเกดิขึน้ในจติใจ
ในผคูนและสงผลสกูารกระทำเพือ่มงุสรางคณุภาพชวีติและสงัคมทีด่ตีอไป
ตามเจตนารมณของปณธิานบรษิทั ทีว่า “มงุสรางคนด ีแทนคณุแผนดนิ”

๘๐
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ดงัตวัอยางกจิกรรม ทัง้ทีเ่ปนกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เปนประจำ ตลอด
ทัง้ป หรอืตามเทศกาลวนัสำคญัตางๆ หรอื กจิกรรมอาสาสมคัรบำเพญ็
ประโยชนตางๆ ดงัมรีายละเอยีด คอื

กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เปนประจำตลอดทัง้ป เชน
วนัสงเสรมิวนิยัประจำสปัดาหทกุวนัพธุเชา

   กิจกรรมประกอบดวยการเขาแถว
รวมกันของผูคนที่ทำงานทั้งกะกลางวัน
และกลางคืน เคารพธงชาติ ทำสมาธิ
ประมาณ ๕ นาที แผเมตตาใหตนเอง
ครอบครวั สงัคม และสรรพสตัว จากนัน้
จึงทำการกลาวทักทายเพื่อนรวมงานที่
ยืนแถวอยูขางกัน หลังจากนั้นจึงรับฟง
การอานพระบรมราโชวาท หรอืขอคดิอืน่ๆ
ตลอดจนขาวสารตางๆ จากทางบรษิทั

แมเปนเวลาสั้น ผูคนยังไดมี
โอกาสมารวมตวักนัภายใตความสมัพนัธ
กนัอยางเทาเทยีม ตางยนืเขาแถวรวมกนั
พรอมกับการไดมีโอกาสสำนึกถึงความ
เปนหนวยยอยขององคกรที่รวมกันรอง
เพลงชาติ แผเมตตา แสดงออกความ
ปรารถนาดรีะหวางกนั การฟงอยางตัง้ใจ
และการเปลงเสียง กลาวคำปฏิญญาและคำขวัญอยางหนักแนนและ
มีพลัง นอกจากเปนการแสดงถึงพลังของวินัย และความสามัคคีและ
ความพรอมเพรยีงสรางความเปนระเบยีบในหมคูณะแลว ยงัเปนการสราง

๗๖ ๘๑
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หลักประกันใหผูคนไดตระหนักถึงความสำคัญดังกลาวดวยการใชพลัง
ศรัทธารวมกันจากการไดปฏิบัติ เพื่อโนมนาวจิตใจใหมุงสูปณิธานของ
องคกร ดวยความเชือ่มัน่อยางแรงกลา

ดเูหมอืนวารปูแบบกจิกรรมนี ้มลีกัษณะคลายการเขาแถวแบบ
ทหาร อาจเปนการสื่อถึงการรวมใจกันอยางไมมีเงื่อนไขและสยบยอม
โดยปราศจากคำถามและปดกัน้การแสดงออกตางๆ นัน้กเ็ปนไปได หาก
ปราศจากซึง่รายละเอยีดของกจิกรรมประกอบตางๆ ตัง้แต การทำสมาธิ
แผเมตตา สงความปรารถนาด ีสรางความสงบทางจติใจ ตลอดจนการ
ไดเรยีนรคูวามรใูหมๆ  จากประธานบรษิทั ทีส่รรหาเรือ่งราวมาเลาอยาง
ตัง้ใจ ดวยน้ำเสยีงและทาทอียางอบอนุในบรรยากาศแบบพีแ่บบนอง จงึ
ทำใหรปูแบบการเขาแถวเปนเพยีงวธิกีาร (Means) ทีม่งุไปสคูวามบมเพาะ
ความดงีามอยางแทจรงิ ทีส่ำคญั ผคูนในองคกรยงัสามารถแสดงออกถงึ
ความรสูกึ ความคดิเหน็ผานชองทางตางๆ ทัง้ในการประชมุในสายการ
ผลติของตนเอง หรอืการสงความเหน็ไปยงัฝายพฒันาบคุลากรฯ โดยตรง

๘๒



ประสบการณบมเพาะคนดี๓

คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

โครงการ “เอเซยี อาสา” (เลกิเหลา บหุรี ่การพนนั)
โครงการที่รณรงคใหผูคน

ทุกคนมุงทำความดีถวายในหลวง
ดวยการ “ละอบายมุข” ๓ อยาง
ไดแก เหลา บุหรี่ และการพนัน
(หวย) โดยบริษัทจะสมทบเงินใน
กองทนุ “เอเซยี... ชวยเหลอืสงัคม”
ทกุเดอืนตามจำนวนทีพ่นกังานลงชือ่
โดยบรษิทับรจิาคเงนิจำนวน ๓๐ บาท
ตอทุกลายเซ็นของพนักงาน เขา
กองทนุในนามของผลูงชือ่นัน้ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีผ่านมา มผีคูนลงชือ่
ละอบายมุข เฉลี่ยเดือนละ ๖๐๐ ชื่อ หรือคิดเปนจำนวนพนักงานโดย
ประมาณ ๒๐๐ คน เทากบัรอยละ ๕๐ ของพนกังานทัง้หมดในปนัน้

๘๓
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โดยแตละวนั จะมพีนกังานมาลงชือ่ ในตารางลงชือ่ทีต่ดิบอรด
ในโรงอาหาร เพือ่บนัทกึเตอืนใจตนเอง ถงึความตัง้ใจทีจ่ะทำความดถีวาย
ในหลวง ดงัตวัอยางเรือ่งราวของหวัหนาคนหนึง่ ทีเ่พือ่นรวมงานไดเลา
ใหฟงวา “เขาสูบบุหรี่ทุกวัน เปนความตั้งใจของเขาที่จะทำดีเพื่อถวาย
ในหลวง เขากไ็ปลงนามตามทีท่านประธานบอก ตอนแรก เขากท็ำไมได
พอเขาคิดวาตรงที่เขาเซ็นไว เซ็นแลวตองทำใหได ในที่สุดเขาก็ทำได
แสดงวาตรงนี ้(การเซน็ชือ่) นาจะมคีวามหมายกบัคนอืน่ๆ นะ ทีว่าเขา
ลงชือ่ไว ไมใชลงชือ่ไวเฉพาะตองการสิง่ตอบแทนอยางอืน่ คอืเงนิชวยเหลอื

กองทนุ คนทีไ่ดคอืตวัเราอยางแทจรงิ”

แทจริงแลวผูที่ไดประโยชน คงมิได
จำกดัอยเูฉพาะผทูีท่ำ เพราะการทีไ่ดอยใูน
สภาพแวดลอมของผูคนที่มีความซื่อสัตย
ตัง้ใจด ีมงุมัน่ อดทน ฝนกบัความรสูกึหรอื
ความเคยชินเดิม อันเปนเรื่องราวความ
ทรงจำดีๆ ก็ยอมเปนกำลังใจใหกับผูคน
โดยรวมไดปฏิบัติตาม แมเขาอาจไม
ตระหนกัถงึ และเมือ่ไดเหน็ขอมลูการลงชือ่
ของผูคน ถึงความตั้งใจในการทำความดี
ในแตละเดือนในแตละเรื่อง หรือบางคน
ก็มาลบชื่อเมื่อรูวาตนเองอาจทำไมไดใน
เดือนนี้ และก็คงพยายามในเดือนตอไป
ยอมเปนการตอกย้ำถึงความซื่อสัตยและ
ตั้งใจดีอยางมิตองสงสัย
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โครงการสงเสรมิการปฏบิตัธิรรม
กิจกรรมที่อนุญาตใหผูคนเขา

ปฏบิตัธิรรมกบัยวุพทุธกิสมาคม (หลกัสตูร
๘ วนั และ ๓ วนั) โดยไมนบัเปนวนัลา
ทัง้ยงัสนบัสนนุสิง่อำนวยความสะดวกให
และในบางปยังไดจัดกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมในโรงงานอกีดวย ชวยทำใหผคูนได
รบัโอกาสนี ้เพราะเขาไมเคยคดิวาในชวีติ
จะไดปฏบิตัธิรรม และหลายคนทีเ่ขารวม
ไดมจีติใจทีส่งบ ลดการใชอารมณ ความ
หงดุหงดิตางๆ ลงไปไดบาง และแนนอนวา
ผลทีเ่กดิขึน้ยอมไมเกดิกบัตวัเขา แตผคูน
เมือ่ไดทราบกย็อมรวมโมทนาบญุนัน้ดวย
เชนเดยีวกนั

นอกจากนี้ ผูคนของเอเชียพรีซิชั่น ทั้งผูบริหารและพนักงาน
ทัง้หมดยงัไดรวมกนับรจิาคเงนิสรางพระประธาน พระพทุธรปูแบบสโุขทยั
ปางประทานพร ขนาดหนาตกักวาง ๔๐ นิว้ ดวยการจดัพธิกีรรมในการ

เททองหลอพระพทุธรปูและเบกิพระเนตร
พระพุทธรูป เพื่ อ เปนสิ ริมงคล
รวมกนั นำมาประดษิฐานไวทีห่อง
สนัทนาการ ใหพนกังานกราบไหว
สักการะเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปน
ศูนยรวมจิตใจของสมาชิกทุกคน
ในองคกร
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โครงการรณรงคเรือ่งโลกรอน
ในสถานการณปจจบุนัทีว่กิฤตปิญหาสิง่แวดลอม ทางบรษิทั จงึได

รณรงคสงเสริมปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดลอม ใหผูคนไดชวยกัน
ลงมอืปฏบิตั ิผานชองทางประชาสมัพนัธจากบอรดขาวสารใหความรอูยาง
ตอเนือ่ง ในกระบวนการผลติเอง กพ็ยายามใชวสัดตุางๆ ทีไ่มเปนอนัตราย
และกอมลภาวะ และพยายามซอมแซมอปุกรณตางๆ ตลอดจน ดดัแปลง
การใชงาน แทนการซือ้ใหม ในสวนการรณรงคการแยกขยะ กม็กีารแยก
เศษวสัดตุางๆ จากการผลติ และแยกเศษอาหาร และแยกภาชนะประเภท
ตางๆ ในการนำกลบัมาใชใหม พรอมจดัหาภาชนะและทีเ่กบ็อยางมดิชดิ
เพือ่รอการจำหนายใหหนวยงานอืน่นำกลบัไปใชใหม (Recycle) ตอไป

อกีทัง้ยงัไดใหความรใูหพนกังานทำความสะอาดไดเขาใจและชวย
ดแูลการแยกขยะโดยตรง และมคีวามสามารถนำขยะกลบัมาใชได เชน
การทำน้ำยาลางมอืใชในบรษิทั จากน้ำหมกัชวีภาพดวยเศษอาหารทัง้หมด
จากโรงอาหาร เปนตน
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กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เปนประจำตามประเพณแีละวนัสำคญัๆ ตางๆ เชน
ทำบญุวนัเกดิพนกังาน
   หากกลาวถงึวนัสำคญัตางๆ คงไมมใีครปฏเิสธวา วนัเกดิยอม

เปนวนัสำคญัของแตละคน เปนวนัทีช่วีติหนึง่ไดลมืตาขึน้มาดโูลก เตบิโต
เพือ่สรางความดคีวามงดงามใหกบัโลกใบนี ้บรษิทัจงึไดใชโอกาสในวนันี้
จดัใหผคูนทีเ่กดิในแตละเดอืนไดทำบญุใสบาตรและรบัพรจากพระรวมกนั
ทีโ่รงงานทกุเดอืน ภายใตบรรยากาศและพธิกีรรมอนักอใหเกดิสรางบญุ
กุศลกันอยางแทจริง แมบริษัทไดจัดเตรียมสิ่งของสำหรับใสบาตรไวให
พนกังาน ดวยความเหน็อกเหน็ใจวาพนกังานตองทำงานอยางหนกัทกุวนั
อาจไมมเีวลาจดัเตรยีม พนกังานทีเ่ขารวมกจิกรรมสวนใหญกย็งัจดัเตรยีม
สิง่ของมาทำบญุโดยตรง และใหความสำคญักบัการทำบญุในเดอืนเกดิของ
ตนเอง และพนกังานหลายคน กไ็มเคยไดมโีอกาสทำบญุในชวงวนัสำคญั
ของตนเองมากอน

๘๗



๓ประสบการณบมเพาะคนดี

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

โครงการสงเสรมิความกตญั ู“วนัพอ” และ “วนัแม”
เนื่องจากวันที่ ๕ ธันวาคม เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันที่ ๑๒ สิงหาคม เปนวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เปน

วนัทีม่คีวามสำคญัยิง่สำหรบัคนไทย นบัเปน
โอกาสสำคญัทีจ่ะปลกุ “ความกตญั”ู ทีม่อียู
ในจิตใจของทุกคนใหตื่นขึ้น นำไปสูการมี
“สัมมาทิฐิ” ในอันที่จะตอบแทนบุพการี
ผมูพีระคณุดวยการทำ “ความด”ี บรษิทั จงึ
ไดเชิญชวนใหพนักงานนำรูปพอ-แมมาติด
บอรดรวมกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ รวมทัง้
จัดพิธีถวายพระพรหลังจากเขาแถวเคารพ
ธงชาติรวมกัน ในวันสงเสริมวินัยประจำ
สัปดาห และมีพิธีกราบพอ-แมในตอน
พกักลางวนัของวนันัน้ เพือ่ใหผคูนไดมารวม
ระลกึถงึพระคณุของคณุพอ-แม ดวยการดรูปู
รวมกนัและรวมกนักราบพอ-แม และแสดง
ความขอบคุณตอบุพการีของเรา จากนั้น
บรษิทั ไดมอบของทีร่ะลกึใหพนกังานทกุคน
นำไปมอบแกพอ-แมในโอกาสเดินทาง
กลบับานชวงปใหม ในบางปทางบรษิทัยงัได
เรียนเชิญคุณพอของพนักงานใหเขามา
รวมกิจกรรม เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาส
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กราบขอบพระคณุทานโดยตรง พรอมกบัอำนวยความสะดวกในการเดนิทาง
นอกจากเปนการสรางความประหลาดใจและประทบัใจใหกบัพนกังาน ที่
ไดมีโอกาสพบและกราบขอบพระคุณบิดามารดาของตนเอง ยังไดสราง
ความประทับใจใหกับพนักงานที่เขารวมกิจกรรมทั้งหมดดวย

โครงการครอบครวัเปนสขุ “ลกูรกัพนกังาน (วนัเดก็)” และ
“ครูกัหวานแหวว (วนัวาเลนไทน)”
นอกจากมีวันของพอแมแลว ที่ขาด

ไมได คอื “วนัเดก็” เปนกจิกรรมทีน่ารกัและ
ไดรบัความสนใจ ใครทีเ่ปนพอแมแลว กไ็ดรบั
การชกัชวนนำรปู “ลกู” มาตดิบอรด “ลกูรกั
พนักงาน” เปนการเปดโอกาสใหทุกคนได
อวดความนารักของลูกอยางเปดเผย และ
ทางบรษิทั ไดจดัเตรยีมของขวญัเลก็ๆ นอยๆ
สำหรบัลกูๆ ของทกุคนตามเพศและวยั

แมกระทั่ง “วันวาเลนไทน” ก็ยังมี
กจิกรรม “ครูกัหวานแหวว” เพือ่เฟนหาครูกั
พนกังานทีม่คีวามรกัใครกลมเกลยีวกนัจนเปน
ตัวอยางที่นาชื่นชม
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กจิกรรมในวนัสำคญัทางศาสนา
ในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา บริษัท จะนิมนตพระสงฆ มา

บรรยายธรรมะใหพนักงานไดฟง

๙๐

รวมทั้งรวมรณรงค “งดเหลาเขาพรรษา” กับทาง สสส. เปน
ประจำทกุป และหลงัจากออกพรรษา กม็กีารรวมทอดกฐนิกบัยวุพทุธกิ
สมาคม
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โครงการกองทนุพฒันาบานเกดิของพนกังาน
นอกจากวันสำคัญตางๆ ขางตน

แลว ผูคนในองคกรเกือบทุกคน ลวนเปน
ผูที่จากบานเกิดอพยพเขามาหางานทำ
ในเมือง โอกาสที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบาน
ชวงวันหยุดปใหมและสงกรานตก็ยอมเปน
ชวงเวลาสำคญัสำหรบัเขา บรษิทั จงึไดจดั
“โครงการกองทนุพฒันาบานเกดิ” พนกังาน
สามารถเขยีนโครงการขอรบัทนุ (แบบสัน้ๆ)
เพื่อไปทำสาธารณประโยชนใหกับทองถิ่น
บานเกิดของตนเอง ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
จำนวน ๘๐ ทนุ ในแตละป

โครงการนี้จัดตอเนื่องกันมาเปน
ปที่ ๕ (ในป พ.ศ. ๒๕๕๑) ผูคนหลายตอ
หลายคนทีเ่คยไดรบัทนุ ตางรสูกึมคีวามสขุ
ทีไ่ดทำสิง่ดีๆ  ใหกบับานเกดิ ขณะเดยีวกนั
กส็รางความภาคภมูใิจใหกบัครอบครวั สมดงั
เจตนารมณของบรษิทั ในการสงเสรมิความ
กตญั ูและเปดโอกาสใหพนกังานไดสมัผสั
กบั “ความสขุจากการเปนผใูห” โดยไมหวงั
สิ่งตอบแทน เกิดความภูมิใจที่ไดมีโอกาส
ชวยเหลอืบานเกดิของตนเอง แมเปนความ
ชวยเหลอืเพยีงนอยนดิ และชวยใหทองถิน่
มีความหวังกำลังใจพอแม

๙๑
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กจิกรรมอาสาและบำเพญ็ประโยชนตางๆ ทีส่รางสรรค
นอกเหนือกิจกรรมที่จัดเปน

ประจำตลอดเวลา หรอืตามวนัสำคญั
ตางๆ แลว การจดักจิกรรมเพือ่กระตนุ
“ความเสยีสละ” อนัเปนหวัใจสำคญัใน
การสราง “ความสามคัค”ี ในหมคูณะ
ใหเกิดขึ้นและยังทำใหเกิดความ
ภาคภมูใิจ มกีำลงัใจและมอีดุมการณ
เปาหมายรวมกนั บรษิทัจงึสนบัสนนุให
พนกังานบำเพญ็สาธารณะประโยชน
รวมกนัเปนประจำ เชน

ก า ร บ ริ จ า ค โ ล หิ ต ป ล ะ
หลายครั้ง การไปเลี้ยงอาหารและ
จัดกิจกรรมใหความรักความอบอุน
กบัเดก็ดอยโอกาสในสถานสงเคราะห
ตางๆ การชวยซอมจกัรยานใหโรงเรยีน
ยากจน การไปปลูกปา การอุปถัมภ
ใหทุนการศึกษาเด็กยากจนในชนบท
หางไกล การไปชวยบรรเทาภยัน้ำทวม
การชวยบูรณะซอมแซมโรงเรียน
ยากจนดวยสิง่ของเหลอืใชจากโรงงาน
การสละเงินคาของขวัญปใหมเพื่อ
ซื้อเสื้อกันหนาวมอบให เด็กและ
คนชราในชนบทหางไกล การไปสอน
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ภาษาอังกฤษนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน กิจกรรมชวยเหลือวัด
พระบาทน้ำพ ุพบันกสงกำลงัใจไปภาคใต สงของไปชวยผปูระสบภยัสนึามิ
สมทบทนุชวยเหลอืครอบครวัผปูระสบภยัภาคใต สนบัสนนุการฝกอบรม
อาสาสมคัรพทิกัษหมบูาน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ฯลฯ

งบประมาณเพือ่ใชสนบัสนนุกจิกรรมขางตน มาจากการพฒันา
“คณุธรรมความด”ี ในตวัผคูนทกุคนภายใตโครงการ “เอเซยี...อาสา” ซึง่
บริษัทรณรงคใหพนักงานทุกคนมุงทำความดีถวายในหลวงดวยการ
“ละอบายมขุ” ๓ อยาง ไดแก เหลา บหุรี ่และการพนนั (หวย) ทีส่ำคญั
แมกจิกรรมขางตนนี ้เปนการเปดโอกาสใหผคูนไดเขารวมอยางสมคัรใจ
ในวันหยุด ทางบริษัท ยังไดพยายามสงเสริมใหผูคนทุกคนไดมีโอกาส
รวมกิจกรรมอาสา โดยในปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเจรญิพระชนมายคุรบ ๘๐ พรรษา ทีผ่านมา บรษิทัไดเปดโอกาสให
ผูคนไดรวมกันทำความดีถวายในหลวงดวยการจัดกิจกรรมอาสาหลาย
กจิกรรมในเวลาเดยีวกนั พรอมทัง้หยดุงานในเวลาดงักลาว เพือ่ใหทกุคน
ไดเขารวมกิจกรรม

๙๓
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นอกจากนี้กิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชนใหกับสังคม
ภายนอกแลว ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลผูคนภายใน ในกรณีที่ผูคน
และครอบครัวประสบปญหาตางๆ เชน น้ำทวม หรือเพลิงไหม หรือ
ญาตพิีน่องเสยีชวีติ กม็กีารชวยกนับรจิาคเงนิหรอืสิง่ของชวยเหลอื และ
รวมกันอาสาชวยกันสรางบานใหกับพนักงานคนหนึ่งที่ถูกไฟไหม ทำให
พนกังานคนนีแ้ละครอบครวัประทบัใจในน้ำใจอนังดงามจากเพือ่นรวมงาน
และบริษัทที่ไดชวยเหลือเธอและครอบครัวอยางตั้งใจ เกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจที่ไดอยูในองคกรที่ดีเชนนี้

แมกิจกรรมตางๆ ทั้งหมดขางตน ไดจัดขึ้นมาเพื่อสงเสริม
คณุลกัษณะของคนดใีนแตละประการ เชน วนิยั (กจิกรรมสงเสรมิวนิยั
ประจำสัปดาห) สามัคคี เสียสละ (กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน)
คณุธรรม (กจิกรรมปฏบิตัธิรรม) และกตญั ู (กจิกรรมวนัพอ วนัแม)
แทจรงิ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของคนด ีทัง้ ๕ ประการนี ้มคีวามสมัพนัธ
เชื่อมโยงหนุนเนื่องกัน ดังนั้น การจัดกิจกรรมหนึ่งๆ แมมุงสงเสริม
คุณลักษณะของคนดี ประการใดประการหนึ่งเปนสำคัญ แตการจัด
กจิกรรมอยางตัง้ใจ ใสใจ และอยางประณตี จงึมคีวามจำเปน โดยเฉพาะ
การใสรายละเอียดพิธีกรรมในกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูคนที่มารวมกัน
ไดเตรยีมตวั ทัง้เตรยีมกาย วาจา ใจ ใหพรอมทีจ่ะทำกจิกรรมนัน้ๆ อนัเปน
ความผองใสของจิตใจที่ผูคนไดรับโดยทันทีเมื่อเขารวมกิจกรรม และ
นอมนำจิตใหเกิดความเลื่อมใสและเพิ่มพูนศรัทธาตอความดีงามที่ได
รวมกันกระทำ และเกิดความมั่นใจในการกระทำเพื่อสรางความดีใน
ครัง้ตอๆ ไป

๙๔



บรจิาคโลหติ

กจิกรรมอาสาสมคัรและบำเพญ็ประโยชนของ
บรษิทั เอเซยี พรซีซิัน่ จำกดั

เลีย้งเดก็ดอยโอกาส

ซอมจักรยาน



ปลกูปา

ทนุการศกึษาเดก็ยากจนในชนบท



ชวยผูประสบภัยน้ำทวม

กองทนุพฒันาบานเกดิ



ชวยเหลอืวดัพระบาทน้ำพุ

ชวยเหลอืผปูระสบภยัชาวใต
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การวางระเบยีบชวีติและสงัคม : กลไกสรางความเชือ่มโยง
จากการทีบ่รษิทั เตบิโตมาจากองคกรขนาดเลก็ มพีนกังานจำนวน

ไมมาก อกีทัง้ยงัไดผานความทกุขยากในชวงวกิฤตเิศรษฐกจิในป พ.ศ. ๒๕๔๐
มาดวยกนั ยอมทำใหเกดิความใกลชดิสนทิสนมระหวางผบูรหิารและผคูน
ทีอ่ยใูนระดบัหวัหนาขึน้ไปในปจจบุนั แตทัง้นีก้ม็ไิดหมายความวาองคกร
แหงนี ้จะดำรงอยอูยางไมมรีะบบ แบบแผน หรอืโครงสรางแตประการใด

โครงสรางขององคกร อนัประกอบดวย ฝายผลติ ฝายวศิวกรรม
ฝายตรวจสอบคณุภาพ และฝายบรหิารสำนกังาน ไดเกดิขึน้นบัตัง้แตเริม่
กจิการ และบรหิารงานบนฐานประสบการณทีเ่คยทำงานในกจิการอืน่ๆ
มากอนหนานี ้ โดยเฉพาะการบรหิารงานบคุคลทีไ่มแตกตางจากโรงงาน
ทัว่ไป แตการนำกฎระเบยีบจากโรงงานขนาดใหญทีด่ำเนนิกจิการมาเปน
เวลานานมาใชในองคกรขนาดเลก็และเพิง่เริม่กจิการโดยทนัทยีอมเปนไป
ไดยาก จึงตองมีการปรับแตงและผอนปรนยืดหยุนใหเขากับบริบทของ
องคกรในขณะนัน้

บนฐานของการเอาใจใสดูแลกิจการอยางใกลชิดตั้งแตเริ่มตน
และเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงความคดิในชวงวกิฤต ิทำใหประธานบรหิาร
ใหความสำคัญในการดูแลใสใจผูคนในองคกรมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการ
จดัสภาพแวดลอม กจิกรรมตางๆ และการดแูลความเปนอยแูละจติใจของ
ผูคน ดวยการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและปลูกฝงบมเพาะ
แนวคดิความดงีามใหเพิม่พนูขึน้ในผคูน ดวยการใหเขาไดมโีอกาสการทำ
สิ่งที่ดีๆ พรอมกับการดูแลคาตอบแทนอยางเปนธรรม เนนใหเกิด
บรรยากาศแหงความรวมมือในการทำงานรวมกัน มากกวาการแขงขัน
อยางเอาเปนเอาตาย

๙๙
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ในยคุขององคกรทีม่ผีคูนในองคกรจำนวนไมมาก กฏระเบยีบของ
องคกรในการอยูรวมกันจึงไมไดเนนกฎระเบียบที่เครงครัดตายตัว แต
มุงสรางขอตกลงในองคกร อันเปนการสงเสริมใหคุณธรรมฝงแนนอยู
ในจิตใจ และสามารถพัฒนาเปนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ดวยการ
ตอกย้ำใหขอคดิ และสรางแรงบนัดาลใจจากตวัอยางทีด่ใีนองคกร เพือ่
เปนบรรทัดฐานของสังคมในองคกร นำสูความเชื่อมโยงระหวางตัวเขา
ครอบครวั องคกร สงัคม และธรรมชาตสิิง่แวดลอม จนเกดิเปนจติสำนกึ
รบัผดิชอบตอสวนรวม มากกวาการคำนงึถงึเฉพาะผลประโยชนสวนตน
และอยใูนวถิชีวีติของผคูน

แตทัง้นี ้บรษิทั กย็อมรบัและใหความสำคญัในเรือ่งความมรีะบบ
ความชดัเจนในการบรหิารงานตางๆ วาเปนสิง่ทีด่ ีอาจเปนสิง่ทีบ่รษิทั ยงั
ไปไมถงึ แตความพยายามในการพฒันาองคกรทีเ่นนการบมเพาะความ
ดงีามในจติใจของผคูน ผานการกระทำในหลายรปูแบบอยางตอเนือ่ง เมือ่
เกดิปญหาตางๆ ขึน้ กพ็ยายามแกไขทีต่นเหตแุละมงุสกูารแกปญหาใน
ระยะยาว ดวยการพฒันาระบบกตกิาตางๆ ในบรษิทั ทีพ่ยายามดงึผคูนให
เขาใจในความเชื่อมโยงระหวางเขา ครอบครัว สังคม และธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมจึงเกิดขึ้น

ดวยความตระหนักดีกวา สภาพสังคมภายนอกในปจจุบันไมได
เอือ้ใหเกดิความเขาใจตอเรือ่งเหลานี ้หรอืเกดิแรงจงูใจใหทำสิง่เหลานีไ้ด
ดวยตวัเขาเอง จงึไดสรางกตกิาเพือ่ใหผคูนไดมโีอกาสสมัผสักบักจิกรรม
ทำความดตีางๆ และสามารถไดรบัผลแหงการกระทำ เกดิความเขาใจและ
ศรัทธาตั้งมั่นในการทำสิ่งเหลานั้นทั้งกับองคกร หรือทำความดีงามใน

๑๐๐
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รูปแบบตางๆ ตามเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของเขา ระบบการปรับ
คาตอบแทนในบรษิทั จงึไดรบัการพฒันาใหเปนกตกิาสคูวามเชือ่มโยงนัน้

หลงัจากทีย่ายโรงงานมาอยทูีน่คิมอตุสาหกรรมอมตะนคร ไดมี
การปรับคาตอบแทนและสวัสดิการในหลายเรื่อง ดังที่กลาวแลวในบท
กอนหนา พรอมไปกับการปรับกติกาตางๆ เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
นับตั้งแตเมื่อบริษัท ตัดสินใจใหทำงานในวันเสารเวนเสาร จากแตเดิม
ทำงานทุกวันเสาร นั้นก็คือ มีวันหยุดเพิ่มขึ้น ๒๖ วันตอป ในขณะที่
ผลตอบแทนเทาเดมิ เนือ่งจากไดปรบัใหเปนพนกังานรายเดอืนทัง้หมดแลว
จงึไดตกลงกบัสมาชกิในองคกรวา ในวนัหยดุทีเ่พิม่ขึน้จำนวน ๒๖ วนันัน้
ขอ ๖ วนั มาพฒันาตนเองดวยการอบรมนอกเวลางาน บนฐานความคดิ
ทีว่า ผคูนควรมคีวามตระหนกัเรือ่งการพฒันาตวัเอง กจิกรรมการฝกอบรม
ในเรื่องตางๆ ทั้งในเรื่องทักษะฝมือ และทักษะชีวิต เชน การฝกวินัย
“ภมูใิจไทยเตม็รอย” ฯลฯ จงึจดัใหมขีึน้ ดงัมรีายละเอยีดของการฝกอบรม
ตางๆ ในหวัขอถดัไป

เมือ่มจีำนวนผคูนในองคกรมากขึน้ การจดัทำเสนทางการเตบิโต
(Career Path) เพือ่พฒันาโครงสรางเงนิเดอืน ดวยความพยายามปรบั
ฐานเงินเดือนของผูคนที่อยูกอนหนา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในความ
กาวหนาในอาชีพการงาน ดวยการจัดระบบผลตอบแทน ประกอบดวย
โครงสรางเงินเดือนและโครงสรางคาตำแหนงอันสะทอนหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ทำ และมีการปรับและการเลื่อนตำแหนงในรอบทุก
๖ เดือน ในขณะที่การปรับเงินเดือนทั่วไปนั้นขึ้นอยูกับฐานการทำงาน
และการประเมินผลของงานของแตละคน เกณฑการเลื่อนตำแหนงนั้น
ขึน้อยกูบัจำนวนชัว่โมงฝกอบรมอยางนอย ๒๔ ชัว่โมง ตอรอบ ๖ เดอืน
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ตามเกณฑจำนวนวนัในการพฒันาตนเองขางตน รวมกบั ผลการทำงาน
และการประเมนิผล ในบางตำแหนงตองมผีลการสอบรวมอยดูวย

การนบัชัว่โมงฝกอบรมนัน้ ครอบคลมุจำนวนชัว่โมงการเรยีนรู
ในทุกดาน คือ การอบรมที่บริษัทเปนผูจัดการอบรมหาความรูเพิ่มเติม
ตางๆ จากหนวยงานภายนอกทั้งในและนอกเวลาการทำงานเพิ่มเติม
การเขารวมกจิกรรมอาสาสมคัรบำเพญ็ประโยชนกบับรษิทั หรอื หนวยงาน
ภายนอก ตลอดจนการศกึษาตอ เปนตน

กตกิาการนบัจำนวน ๒๔ ชัว่โมงฝกอบรมเปนอยางนอย ในการ
เลือ่นขัน้ จงึเปนแรงจงูใจใหพนกังาน ไดเรยีนรแูละพฒันาตนเองนอกเวลา
งาน จากหลกัสตูรฝกอบรมตางๆ หรอื ทีร่นุพีห่รอืหวัหนาไดจดักจิกรรม
อบรมตางๆ ใหกบัพนกังานรนุนองภายในโรงงาน นอกจากเปนการถายทอด
ความรูจากรุนพี่สูรุนนองในองคกรแลว ยังเปนโอกาสในการถายทอด
ประสบการณและปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการทำงานใหกับรุนนองอีกดวย
แลวยงัใหรนุนองไดเกดิความมัน่ใจในหนทางแหงความกาวหนาในองคกร
แหงนีไ้ดเปนอยางด ีเพราะรนุพีเ่หลานัน้กล็วนเคยเปนพนกังานในตำแหนง
ของตนมากอนทั้งสิ้น และยังชวยสรางบรรยากาศแหงความหวงใยกัน
ดวยการชวยจัดกิจกรรมอบรมเสริมใหกับพนักงานรุนนองที่ยังอาจมี
จำนวนชั่วโมงฝกอบรมไมครบตามเกณฑอีกดวย
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อีกทั้งยังเปดโอกาสใหเขาไดเขาเรียนรู เขาใจ สัมผัส (ลงมือ
กระทำ) กับกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมความดี ที่ทางบริษัทจัดขึ้นเปน
ประจำอยางตอเนือ่ง จากเงนิกองทนุ “เอเซยี อาสา” เพือ่ใหเกดิความ
เขาใจที่เชื่อมโยงถึงประโยชนสังคม ที่ไปไกลกวาผลประโยชนสวนตัว
เกดิความเสยีสละและลดความเหน็แกตวั และอาจนำสกูารปรบัเปลีย่น
นสิยัและพฤตกิรรมไดตอไป

แมจะเกดิความพยายามในการสรางระบบการดแูลคาตอบแทน
ทีม่กีตกิาชดัเจน ผกูโยงกนัเปนระบบ (ชัว่โมงฝกอบรม-การเลือ่นตำแหนง-
คาตำแหนง) เพื่อใหเกิดความเปนธรรม เปนลักษณะแรงจูงใจเชิงบวก
อีกทั้งยังมีการใหรางวัลในสายการผลิตที่มีคุณภาพการผลิตที่ดีที่สุด
ในแตละเดอืน แตกลบัไมมคีวามพยายามสรางระบบการลงโทษทีม่กีตกิา
ชัดเจนแตอยางใด และไมมีการใชบทลงโทษพนักงานจนถึงขั้นใหออก
จากงาน ยกเวนกรณทีจุรติ ดวยการสรางบรรยากาศทีไ่มมคีวามจำเปน
ตองใชระบบนั้น โดยการพูดเนนย้ำอยูเสมอ ใหผูคนยอมรับความจริง
ดวยการไมโกหก และพดูความจรงิ ไมวาผลของมนัจะเปนอยางไร อยา
พยายามปกปด เพราะสดุทายไมไดแกปญหา

ดงัทีผ่คูนทีเ่พิง่เขามารวมงานกบับรษิทั ไดเลาเรือ่งของการลงโทษ
ที่ไมเหมือนการลงโทษใหฟงวา “ที่นี้มีการลงโทษที่ไมเหมือนการลงโทษ
คอื วดิพืน้ หรอืวิง่รอบสนาม ซึง่ไมเหมอืนการลงโทษทัว่ไป ดงันัน้การ
ไมโกหก และพูดความจริง มันจะนำมาซึ่งการแกปญหาอยางถูกตอง
อยางคราวทีแ่ลวมกีารเตะบอลออกไปขางนอกโรงงาน ถกูรองเรยีนจาก
โรงงานจากขางๆ กโ็ดนลงโทษคอืสัง่แบนไมใหเตะบอล ๑ เดอืน จนกวา
จะมมีาตรการทีท่ำใหบอลไมขามฝงไปหาเขา และวิง่รอบสนาม โดยทกุคน
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ทีเ่ลนตองกลายอมรบัวาเลน พนกังานทีเ่ลนกก็ลายอมรบัวาเลน ซึง่เปน
การลงโทษแบบแปลกๆ เปนการลงโทษทางรางกาย และอยางนอยคนอืน่
ไดเห็นวาคนพวกนี้เขากลายอมรับความจริง และไมโยนความผิดไปให
คนอืน่ และผบูรหิารเองกไ็มชอบคนทีป่ระจบประแจง พดูดตีอหนาและ
ลบัหลงักท็ำอกีอยาง และทีเ่หน็กเ็ปนอยางนัน้ เปนวฒันธรรมขององคกร”

ในขณะที่ ระบบคาปรับก็ยังมีอยู เพื่อเปนการตักเตือนใหผูคน
ทำงานตามเกณฑทีก่ำหนด กเ็ปนคาปรบัทีเ่ชือ่มโยงสผูลประโยชนสงัคม
ตวัอยางเชน พนกังานบางคนอาจหลงลมืบนัทกึใบกำกบัชิน้งานทีท่ำเสรจ็
กจ็ะมใีบตกัเตอืน หากยงัหลงลมือยกูเ็กบ็คาปรบั พรอมนำเงนิคาปรบัไป
บริจาคเขากองทุนผูดอยโอกาสตอไป

นอกเหนอืจากการสรางกตกิา ๒๔ ชัว่โมงตอรอบ ๖ เดอืนในการ
พฒันาตนเองแลว ทางบรษิทั ยงัไดสรางเงือ่นไขใหพนกังานทกุคนไดมี
โอกาสเขารวมกจิกรรมอาสาสมคัรในเวลาเดยีวกนัอยางพรอมเพรยีงกนั
โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผานมา บริษัทไดรวมพลังสรางความดี ถวาย
ในหลวง ๘๐ ป ดวยการจดักจิกรรมอาสา ๓-๔ โครงการในเวลาเดยีวกนั
ทั้งปลูกปา ปฏิบัติธรรม และซอมอาคารในโรงเรียน เปนตน และปด
โรงงาน ๒ วนัทำใหทกุคนไดมโีอกาสเขารวมกจิกรรม เปนกลยทุธสำคญั
ในการสรางเงื่อนไขใหผูคนไดมีโอกาสทำความดี

ในการประกาศปรบัคาแรงขัน้ต่ำของกระทรวงแรงงาน ในตนเดอืน
มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีผ่านมา ทางบรษิทั ไดปรบัเงนิเดอืนทีส่งูกวาที่
ประกาศ อาจเปนจำนวนเงนิทีแ่ตละคนไดรบัไมมากนกั และทางบรษิทั
เหน็วายงัไมสามารถรบัมอืกบัคาครองชพีทีส่งูขึน้อยางมากมายได จงึเกดิ
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แนวคิดในการชวยเหลือเพิ่มคาตอบแทนดวยการเสนอโครงการรณรงค
รวมกนัใน ๕ มาตรการ คอื ความปลอดภยั สิง่แวดลอม การแยกขยะ
การประหยดัพลงังาน และ เรือ่ง ๕ ส. คดิเปนมาตรการละ ๑๐๐ คะแนน
รวมเปน ๕๐๐ คะแนน หากทกุคนชวยกนัดแูลรกัษาคะแนนไมใหถกูตดั
ทกุคนกจ็ะมไีดรบัรายไดเพิม่ขึน้ ๕๐๐ บาท ตอไตรมาสหรอืทกุ ๓ เดอืน
โดยมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจพฤติกรรม หากครบ ๓ เดือน
แลวถกูตดัไป ๒๐๐ คะแนน ทกุคนกจ็ะรบัรายไดเพิม่ขึน้ ๓๐๐ บาท ตอ
ไตรมาส เปนตน

แมเปนโครงการทีเ่พิง่เริม่ไดไมนาน กน็บัวาเปนความพยายามใน
การสรางกตกิาทีเ่ชือ่มโยงใหผคูนไดตระหนกัถงึความเชือ่มโยงระหวางกนั
สสูงัคมวงกวาง จากผลแหงการกระทำของตน สกูารไมเบยีดเบยีนตนเอง
และผอูืน่ พรอมไปกบัการชวยเหลอืสงัคมวงกวางตามเงือ่นไขและโอกาส
เปนการบมเพาะความดงีามขึน้ในจติใจของผคูน และเปนหลกัประกนัตอ
การสรางคนดีสูสังคมไดอยางแทจริง

๑๐๕

“กจิกรรมตรวจ ๕ ส.”



๓ประสบการณบมเพาะคนดี

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

“ภาพกจิกรรมพฒันาโรงงาน Big Cleaning Day”



ประสบการณบมเพาะคนดี๓

คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

ระบบการฝกฝนพัฒนา : การเรียนรูอยางตอเนื่องและ
เทาทนั

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัดไดใหความสำคัญกับการพัฒนา
บคุลากรในการพฒันาทกัษะฝมอื ดงัเชนบรษิทัทัว่ไป โดยในชวงเริม่ตน
อาจมีงบประมาณสนับสนุนไดไมมากนัก จึงไดแตเพียงสงบุคลากรใน
จำนวนจำกัดไปอบรมพัฒนาทักษะฝมือกับหนวยงานภายนอก หรือ
ดำเนนิการอบรมผคูนทัง้หมดในองคกรโดยบคุลากรในองคกร คอื ประธาน
บรหิาร ตอมาหลงัจากทีม่ผีลประกอบการดขีึน้ งบประมาณสนบัสนนุใน
สวนนีก้เ็พิม่ขึน้ตามลำดบั และถอืเปนนโยบายสำคญั ดงัทีผ่คูนไดแสดง
ความเห็นเรื่องการฝกอบรมของบริษัท วา “ในการอบรมเพิม่ความรใูน
เรือ่งตางๆ ในเวลางาน ยงัสนบัสนนุในเรือ่งคารถ คากนิอย ูและทีพ่กั ใน
ขณะที ่ทีอ่ืน่ๆ สนบัสนนุเพยีงใหโอกาสไปเรยีนรเูทานัน้ ทีน่ีเ้ปนการให
จริงๆ ใหพนักงานมีศักยภาพจริง และบางครั้งก็สงพนักงานไปซ้ำแลว
ซ้ำอีกเพื่อใหพนักงานไดมีความรูความเขาใจจริงๆ ในการทำงานและ
คาดหวังใหเขามาชวยองคกรตอไป”

เมื่อบริษัท มีปณิธาณชัดเจนในการปลูกฝง คุณธรรมความดี
การฝกอบรมผคูนใหเกดิคณุลกัษณะของคนด ีจงึเกดิขึน้ พรอมไปกบัการ
สรางสภาพแวดลอมทางกายภาพ ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ปนธรรม
และพฒันากตกิาสคูวามเชือ่มโยง โดยเฉพาะการกำหนดใหผคูนในองคกร
ตองมีจำนวนชั่วโมงฝกอบรมไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมงตอรอบ ๖ เดือน
อนัเปนการสรางโอกาสใหผคูนไดมาเรยีนร ูไดตระหนกัรแูละเขาใจถงึความ
เชือ่มโยงระหวางเขากบัสรรพสิง่ และเหน็ถงึคณุประโยชนของการยดึมัน่
ใน “คณุธรรมความด”ี และยงัไดรบัโอกาสลงมอืกระทำผานกจิกรรมตางๆ
อนัเปนสภาพแวดลอม ภายในองคกรทีส่รางขึน้มาเพือ่ตอกย้ำ และสราง
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โอกาสในการทำซ้ำเปนประจำอยางตอเนือ่ง เมือ่ไดรบัผลแหงความกระทำ
กย็ิง่ทำใหเขาใจถงึคณุประโยชนนัน้ พรอมมงุมัน่ทำความดตีอไป

หลักสูตรการฝ กอบรมให
คนยดึมัน่ใน “คณุธรรมความด”ี หลกัสตูร
ตางๆ อาจไมไดเกดิจากการใชเครือ่งมอื
วเิคราะหหาความจำเปนในการฝกอบรม
(Training Needs Analysis) แตเกดิขึน้
จากเจตนาความตั้งใจในการสรางคน
ใหเปน “คนด”ี ในเนือ้แท และพยายาม
สำรวจจุดออนอันเปนอุปสรรคและ
พัฒนาแกไข บนฐานของสภาพและ
เงือ่นไขความเปนจรงิ หลกัสตูรตางๆ จงึ
คอยๆ เกดิขึน้ โดยแบงออกไดเปน

๑. หลกัสตูร “ภมูใิจไทยเตม็รอย”
หลังจากเกิดแนวคิดในการนำจุดแข็งความภาคภูมิใจในความ

เปนไทย มาใชในการพัฒนาองคกรเพื่อใหพอที่จะอยูรวมกับเพื่อนบาน
ชาวตางชาต ิ เมือ่ครัง้ทีย่ายมาอยทูีน่คิมอตุสาหกรรมอมตะนครในตอนตน
ก็พบวาความมีน้ำใจ และความกตัญูเปนคุณลักษณะโดดเดนของ
สงัคมไทย และทีผ่านมาบรษิทั กไ็ดอาศยั “น้ำใจ” แบบไทยๆ ในการผกูใจ
ผคูนมาตลอด ในขณะที ่“วนิยั” ดเูหมอืนเปน “จดุออน” ของคนไทยและ
สังคมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสภาวะเหตุการณปกติ แตองคกร
(โดยเฉพาะประเภทอตุสาหกรรม) ทีเ่ขมแขง็ตองอาศยัความมวีนิยัอยาง
สงูของพนกังาน จงึจะมพีลงัขบัเคลือ่นเพยีงพอในการปฏบิตังิานใหเปน
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ไปอยางมปีระสทิธภิาพและรกัษาคณุภาพใหอยใูนระดบัสงูได จงึพยายาม
มงุปรบัเปลีย่นทศันคตโิดยทัว่ไปเกีย่วกบัความรกัอสิระของผคูน อาจคดิ
วาการตัง้อยใูนวนิยัเปนเรือ่งของการเสยีศกัดิศ์ร ีเปนเรือ่ง “ไมเทห” ไป
สูความคิดที่วาการมีวินัยดวยตนเองโดยไมตองใหใครมาบังคับเปนเรื่อง
นา “ภูมิใจ” อยางยิ่งในฐานะที่เปนคนไทยและสมควรประพฤติปฏิบัติ
อยางสม่ำเสมอดวยตนเองเพื่อความกาวหนาของชีวิต

โครงการ “ภูมิใจไทยเต็มรอย” จึงเกิดขึ้น อันเปนกิจกรรม
ภาคสนามมุงสรางวินัย ความรักและความสำนึกในบุญคุณแผนดินเกิด
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยบุคลากรทุกคนทุกระดับชั้นจะ
ใชชวีติอยรูวมกนั ๒ วนั ๑ คนื ในคายทหาร (หรอืคายลกูเสอื) ภายใต
การดแูลของครฝูกทหาร และทกุคนตองผานการฝกระเบยีบแถว เพือ่สราง
ความพรอมเพรยีง อดทนมวีนิยัอยางเขมงวด ตองลำบากดวยกนัชวยเหลอื
กนั รบัผดิชอบตอการกระทำรวมกนั ทำใหเกดิความรกั ความสามคัค ีและ
ความทรงจำทีด่ใีนการใชชวีติรวมกนัอยางใกลชดิของบคุลากรทกุระดบัชัน้
อันเปนพื้นฐานสำคัญในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนความเสียสละ
เพือ่สวนรวม สมคัรสมานสามคัคดีวยไมตรจีติมติรภาพและมวีนิยัสงู

ผคูนทีไ่ดผานคายอนัแสนสมบกุสมบนันี ้ตางบอกเปนเสยีงเดยีว
กนัวา “มนัสสดุๆ” ทีส่ำคญั ประสบการณและบทเรยีนทางวนิยัจากคาย
ไดตดิตวัผคูนมาถงึโรงงาน สมดงัเจตนารมณและชือ่โครงการ นอกจากนี้
กย็งัไมละเลยการดแูลผคูนหลงัจากการฝกอยางหนกั ดวยการจดักจิกรรม
ผอนคลาย ดวยการพาไปทองเทีย่วยงัสถานทีต่างๆ
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พรอมไปกับการสานตอเขาสูการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพโดย
ยดึหลกั “เนีย้บ เปะ ลยุ”

“เนีย้บ” คอื ใสใจปฏบิตังิานดวยความ
ละเอยีดรอบคอบ เพือ่คณุภาพและประสทิธภิาพ
สูงสุด

“เปะ” คือ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ที่กำหนดอยางเครงครัด ใหเสร็จในกำหนด
เวลาทุกครั้ง

“ลุย” คือ ทุมเทปฏิบัติงานอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ โดยไมยอทอตออปุสรรคใดๆ
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และการทำกจิกรรมอยางตอเนือ่งเพือ่ใหวนิยัสอดแทรกอยใูนชวีติ
ประจำวนั นบัตัง้แต การเขาแถวรองเพลงชาตใินแตละวนั และวนัสงเสรมิ
วนิยัประจำสปัดาห ผคูนทีผ่านคายฝกมาแลวตางตัง้ใจใหความรวมมอืกนั
เปนอยางด ีและความมวีนิยัยงัถกูตอยอดไปสโูครงการ “ปลดหนี”้ เพือ่
ชวยพนกังานแกไขปญหาหนีส้นิ บตัรเครดติและเงนิกนูอกระบบดวยการ
ชวยวางแผนการเงินและจัดระเบียบการใชเงินอยางมีวินัย

โครงการนี้ไดจัดใหมีขึ้นอยาง
ตอเนือ่งเปนประจำทกุป โดยมกีารพฒันา
ปรบัปรงุเนือ้หาหรอืกจิกรรมยอยๆ อยาง
ตอเนือ่ง เปนหลกัสตูร ๑ วนั ในปจจบุนั
และเปนหลักสูตรภาคบังคับใหกับ
พนักงานใหมทุกคน หรือพนักงานเกาที่ตองการทบทวนความมีวินัยใน
ตนเอง ดงัทีผ่คูนทีอ่ยใูนองคกรแหงนีม้านานกลาวถงึการฝกนีว้า “นองใหม
ใหไปแค ๑ วนั ใหรตูวัวาทำงานที ่ เอเซยี พรซีชิัน่ ตองมรีะเบยีบวนิยั
แตคนเกาๆ ทีไ่ปฝก ๒ วนั ๑ คนื ไดฝกกนัอยางเขมขน ๒ วนั ๑ คนื มนั
หนกัมาก เรารสูกึวาความลำบากของการทีฝ่ก ๒ วนั เทยีบกบัการทีเ่รา
ยนืทำงาน หรอื รอนสกั ๒-๓ ชัว่โมงเทยีบกนัไมได พอผานตรงนัน้มา
ทกุคนกม็คีวามอดทน และระเบยีบวนิยัมากขึน้”

ในขณะทีน่องใหมทีเ่พิง่เขารบัการฝกอบรมหลกัสตูร ๑ วนั ได
สะทอนถึงสิ่งที่ไดรับจากการฝก แมเวลาผานไปกวา ๒ เดือน ในเรื่อง
ความกระตือรือรน รับผิดชอบในหนาที่ ความอดทนสูงานหนัก เห็น
ประโยชนของการมีวินัย และเกิดความสามัคคี ชวยเหลือกันทำงานไม
นิ่งดูดาย
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๒. หลกัสตูร “เตมิพลงัใจใหความรกัแกกนั”
หลงัจากการเขารบัการฝกวนิยัแบบ

ทหาร อนัเปนการฝกวนิยั ดแูลพฤตกิรรมดาน
กาย วาจา ใหเกดิความอดทน ทมุเทในการ
ปฏิบัติงานอยางพรอมเพรียงกัน พนักงาน
ทกุคนยงัไดรบัการอบรมการฝกวนิยัใหกบัจติ
อกีดวย เปนหลกัสตูรสำคญัในกระบวนการ
ปลูกฝงความดี โดยอาศัยวัฒนธรรมการ
อยรูวมกนัใน “วถิไีทย” ทีม่คีวามเอือ้อารแีละ
ความดงีามทีม่ตีอกนั ถอืคณุคาทางจติใจเปน
ใหญ ใหพนกังานไดมโีอกาสเขาใจความหมาย
ของความสขุทีแ่ท และไมหลงอยกูบัความสขุ
จากวตัถเุปนสำคญั ดวยการสรางและรกัษา
ระดบัของสภาพจติใจใหมัน่คง เหน็คณุคาของ
คณุธรรมความดงีาม และความเกือ้กลูระหวาง
เพื่อนมนุษย พรอมไปกับการกระตุนความ
กตัญูและความปรารถนาดี ในจิตใจของ
ผูคนใหไปสูการประพฤติปฏิบัติ ในชีวิต
ประจำวันดวยความสุขใจและไมขัดเขิน

เปนทีท่ราบกนัดอียวูา เรือ่งจติใจเปนเรือ่งทีส่อนกนัไมได และ
เปนเรือ่งทีท่กุคนกร็กูนัดอีย ูแตจะทำไดหรอืไมเทานัน้ ดงันัน้การฝกอบรม
หลักสูตรนี้จึงเนนการเรียนรูรวมกันจากวิทยากร จากพี่เลี้ยง (Leader)
และจากเพือ่นผเูขารบัการอบรม (Buddy) และทีส่ำคญั ไดเรยีนรจูาก
การฟงเสียงภายในของตัวผูเขารับการอบรม
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หลกัสตูรการอบรมนี ้เกดิขึน้จากการทีบ่รษิทัไดสงผบูรหิารทกุทาน
และหัวหนาเกือบทุกระดับเขารับการฝกอบรมหลักสูตรอบรม “Mind
Training” ของสถาบนัโฮไอ อนิเตอรเนชัน่แนล หลงัจากนัน้ ผจูดัการอาวโุส
ฝายพัฒนาบุคลากรและองคกรไดนำประสบการณจากการเขาอบรมใน

ครัง้นัน้ มาประยกุตรวมกบัประสบการณ
การฝกอบรมจากหลกัสตูรตางๆ ทีเ่คยได
รบัการฝกอบรมมา โดยจดัใหมกีจิกรรม
ยอยตางๆ ขึน้ ใหพนกังานทีเ่ขาอบรมได
มีโอกาสรับรูถึงความสงบทางจิตใจจาก
การทำสมาธ ิและกลาวคำขอบคณุรางกาย

ของเราที่ใหเราไดมีชีวิตอยูจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังไดแผเมตตาใหกับ
สรรพชวีติทีอ่ยรูอบตวัของเรา จากนัน้จงึไดรวมทำกจิกรรมแรกพรอมกนั
ดวยการรับโอกาสทำในสิ่งที่คนสวนใหญไมเคยทำมากอน ดวยการได
เรยีนรวูา ในการดำเนนิชวีติของเราแตละวนั แทจรงิแลวเรากท็ำไปตาม
สิง่ทีเ่ราคนุชนิมาตลอดเวลา ในขณะทีเ่รือ่งราวในโลกนี ้มไิดมเีพยีงสิง่ที่
เรารกูบัสิง่ทีเ่รายงัไมร ูชองวางทีส่ำคญัระหวางนัน้ คอื สภาวะทีเ่ราเอง
กย็งัไมรวูา สิง่ทีเ่ราไมรอูะไรคอือะไร หรอื “ความไมรวูาเราไมรวูาตนเอง
ไมร”ู (Ignorance) ดงันัน้ การเปดพืน้ทีใ่นจติใจเพือ่เรยีนรทูัง้ในเรือ่งที่
เราไมร ูและไมรวูาเราไมรอูะไร จงึเปนเรือ่งสำคญั ดวยวธิกีารฟงเรือ่งราว
ของผูคนที่เขารับการอบรมอยางตั้งใจ และไมตัดสินหรือกลาววิพากษ
วิจารณใดๆ

จากนัน้จงึไดมโีอกาสทบทวนตนเองพรอมไปกบัวทิยากร ถงึสิง่ที่
ทกุคนตองการจรงิๆ ในชวีติวามเีพยีง ๒ เรือ่งเทานัน้ คอื ความสขุ และ
ความสำเร็จ
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ในขณะที ่เราสวนใหญตางมงุหา
ความสุขจากสิ่งภายนอก ไมวาจะเปน
ความสขุจากการบรโิภค การดหูนงัฟงเพลง
หรอืการสวมเสือ้ผาเครือ่งประดบัราคาแพง
นัน้ ยงัมคีวามสขุอกีประเภท อนัเปนความ
สุข สงบ ความราเริงเบิกบานใจ ความ
ผอนคลายจากความไมเครยีด ภายใตจติใจ
ทีด่งีาม ทีเ่ราสามารถสรางไดดวยตนเอง
อนัเกดิจากความอดทน อดกลัน้ ทัง้จากความ
ไมสบายทางกาย การเจบ็อกเจบ็ใจ และ
จากอำนาจกิเลสหรือสิ่งที่อยากทำแตไม
ควรกระทำ ทีส่ำคญั ความสขุประเภทนี้
ยงัสามารถแผขยายออกไปไดดวยความรกั
ความเมตตา ความปรารถนาทีด่งีาม

อยางเชน การทีพ่นกังานมคีวาม
โชคดไีดมโีอกาสอยใูนโรงงานทีป่ลกูฝงแต
ความดงีาม เขากส็ามารถแผความสขุจาก
สิ่งที่เขาไดรับไปสูผูคนและสรรพชีวิต
รอบตวั
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สวนเรือ่งความสำเรจ็ ผคูนไดเรยีนรู
ถึงผลการวิจัยของเรื่องราวผูคนในสังคมวา
มเีพยีง ๕% เทานัน้ทีป่ระสบความสำเรจ็ใน
ชวีติ และในหมผูคูนทีไ่มประสบความสำเรจ็
เกนิกวา ๙๕% มลีกัษณะรวมกนัอย ู๔ ประการ
คือ ไมซื่อสัตยตอตนเอง ชอบแกตัว ไมมี
เปาหมายในชวีติ และ พฤตกิรรมไมดี

กจิกรรมทัง้หมดจงึเปนการสรางมมุมองชวีติใหม เพือ่คนหาตวัตน
ของตนเอง และใหตระหนกัรถูงึศกัยภาพภายในของแตละบคุคล ทีส่ามารถ
แสวงหาความสุขและความสำเร็จไดภายในจิตใจของแตละคน

โดยเริม่จากการไดรจูกั “สารอาหารดานจติใจ” อนัมคีวามสำคญั
ตอชวีติของเรา ไมแตกตางจากสารอาหารทีร่างกายตองการเพือ่หลอเลีย้ง
ชวีติ สารอาหารดานจติใจ ประกอบดวย การสมัผสัโอบกอดอยางอบอนุ
คำพดูทีอ่บอนุ (ทัง้การพดูและการฟง) และการมองตากนัอยางอบอนุ

การรับสารอาหารดานจิตใจเกิดไดจากการกระทำจากตัวเรา
ตลอดจนการไดรบัจากผอ่ืูน ยิง่เรากระทำมากเทาไร จติใจของเราจะได
รบัสารอาหารมากขึน้เทานัน้ ผเูขารบัการอบรมทกุคนจงึไดรบัโอกาสการ
รบัสารอาหารดานจติใจกนัอยางเตม็ที ่ตลอดเวลาของการเขารบัการอบรม

นอกจากการไดรบัสารอาหารดานจติใจจากการกระทำของตนเอง
แลว ผเูขารบัการอบรมยงัไดเรยีนรอูกีวา ความสขุแทจรงิ คงเกดิขึน้ไมได
หากจติใจยงัมแีตความทกุข และความทกุขสำคญัทีเ่ราสวนใหญแบกรบั
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ไวโดยไมรตูวัเลยกค็อื ความทกุขความไมสบายใจตอคนใกลชดิทีใ่หกำเนดิ
เรามา คอื บพุการ ีทัง้อาจเกดิจากความเขาใจผดิ หรอืความไมสามารถ
ทำหนาที่ของบุพการีอันเกิดจากขอจำกัดตางๆ หรือการประพฤติของ
เราเองทีไ่มสามารถดำเนนิชวีติตามแนวทางทีท่านตองการ กระบวนการ
ที่ปลดปลอยใหตัวของเราไดหลุดออกจากพันธนาการในอดีต ดวยการ
สารภาพ กลาวขอโทษ และแสดงความรกัตอกนั จงึเปนเรือ่งสำคญั

อันเปนการแกปญหาชีวิตที่รากฐาน ดวยการแกที่ตนเหตุใน
จติใจของตนเอง อนัเนือ่งจากเหตกุารณในชวีติทีเ่กดิขึน้กค็อืกระจกสอง
สะทอนจิตใจของเรา หากจิตใจของเรามีแตความทุกข เงาในกระจกที่
สะทอนออกมา กค็อื เหตกุารณไมดตีางๆ นานาทีท่ำใหเราเปนทกุข ใน
ทางตรงขาม หากจติใจของเราเปยมไปดวยสำนกึรคูณุ เหตกุารณดีๆ  ที่
จะทำใหเรารสูกึสำนกึรคูณุกจ็ะเกดิขึน้อยางตอเนือ่ง นัน้เปนเพราะชวีติ
ของเราคือกระจกสองสะทอนจิตใจของตัวเรา

นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสเรียนรู
เรื่องทักษะการสื่อสาร การสรางสมาธิใน
ชวีติจรงิ ตลอดจน ความไววางใจในผคูนกบั
การเขารวมกจิกรรมกลมุ และการไดมโีอกาส
ไดทบทวนเปาหมายของชีวิตดวยการ
ทำแผนชวีติพรอมกำหนดชวงเวลาของแผนดงักลาวอยางชดัเจน อกีทัง้
ยงัไดรบัรเูทคนคิในการปลกุพลงัความสำเรจ็ขึน้ภายในจติใจของเรา ดวย
วธิกีารใหสารอาหารดานจติใจ เพือ่ใหเกดิมกีำลงัใจและความมัน่ใจในการ
ทำสิง่นัน้ใหสำเรจ็ลลุวง และรวมกนักลาวสจัจะวาจาในการมงุมัน่ปลกูฝง
เมลด็พนัธแุหงความดงีามในใจของตนรวมกนัตลอดไป ในตอนทายสดุ
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เปนทีน่าสนใจเปนอยางยิง่วา แมหลกัสตูรนีจ้ะไดมกีารจดัใหกบั
บคุลากรในองคกรแหงนีม้าหลายตอหลายครัง้ พนกังานทีเ่ขารบัการอบรม
ในแตละครัง้ กลบัไมไดรบัทราบเนือ้หาในการอบรม แมวาจะมกีารสอบถาม
มาจากรุนพี่ที่เขารับการอบรมกอนหนานี้ นับเปนความเมตตา ความ
ปรารถนาดีที่รุนพี่มีใหกับพนักงานรุนนอง ที่ตองการใหเขาไดรับโอกาส
จากการเปดพื้นที่ในจิตใจของเขาอยางแทจริง

จึงไมนาแปลกใจที่ไดรับฟงคำพูดดีๆ จากพนักงานที่เขารับ
การอบรมทีก่ลาวทกัทายวทิยากรในตอนกลางวนัของการอบรมวนัทีส่อง
วา “วนันีถ้าหนไูมมา หนจูะเสยีดายจรงิๆ” อนัเปนภาพสะทอนสิง่ทีผ่เูขา
อบรมไดรบัโดยไมจำเปนตองใชใบประเมนิผลการอบรมใดๆ เพราะยอม
แสดงใหเหน็วา เขาเขาใจเรือ่งสารอาหารดานจติใจอยางแทจรงิ หรอื

ความรสูกึประทบัใจ และพลอยมอีารมณเศรารวมไปกบัการรบัฟง
เรื่องราวของเพื่อนพนักงาน ที่สำคัญ ยังไดตระหนักรูถึงความทุกขของ
ผคูน และไดรสูกึวา “เรือ่งของเรากเ็ศราแลว กย็งัมเีรือ่งคนอืน่ทีเ่ศราไป
กวาเรา อกีทัง้ ยงัไดรวมแบงปนความรกัใหกบัเขา ชวยใหเขาหายทกุขโศก”

อีกทั้งยังไดตระหนักรูถึงศักยภาพของตนเองในการกำหนด
ชะตาชวีติของตนเอง ดวยการทำแผนทีช่วีติ พรอมลงมอืทำและไมคดิที่
ผลัดวันประกันพรุงอีกตอไป ทันทีที่วิทยากรใหนำกลับบาน พนักงาน
สวนใหญ ตางรบีเรงไปเกบ็แผนทีช่วีติของตนเองทีต่ดิไวในหองอบรม เพือ่
กลบัไปทำตอ ในกรณทีีย่งัทำไมเสรจ็ และหลายคนไดคดินำแผนทีช่วีติไป
ตดิยงัจดุตางๆ เพือ่สรางกำลงัใจใหกบัตนเอง พรอมกบัการเริม่ตนลงมอื
กระทำ
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นอกจากผลทีเ่กดิขึน้ในระหวางการอบรมแลว พนกังานหลายคน
ยังไดใชทักษะที่ไดรับจากการเขารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องการ
คลีค่ลายปมความขดัแยงของตนเองกบับพุการ ีดวยการกลาวคำขอโทษ
และกลบัไปดแูลบพุการ ีและไดรบัประสบการณจากเหตกุารณดีๆ  ทีผ่าน
เขามาในชวีติอนัเกดิจากจติใจทีส่ำนกึรบัรคูณุอยางตอเนือ่ง แมเปนเพยีง
ประสบการณสวนตวัอนัยากตอการถายทอดใหรบัทราบได ภาพของการ
ทำงานของเขาที่มุงมั่นทุมเทในการทำงานอยางมีความสุขในแตละวัน
กอ็าจพอยนืยนัถงึการไดรบัประสบการณสวนตวันัน้ไดบาง และพนกังาน
หลายตอหลายคนก็ยังมีการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท เปนการสงสาร
อาหารดานจติใจดวยคำพดูดีๆ  ใหแกบพุการตีลอดจนสมาชกิในครอบครวั
กนัอยเูปนประจำ

การอบรมหลักสูตรนี้ยังชวยใหบุคลากรไดเขาใจความเชื่อมโยง
ระหวางตัวเขากับสรรพสิ่งรอบขาง (Interconnectedness) ทั้งตัวเขา
สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทำใหเห็นถึงพลังภายในตนเองอัน
สามารถเปลี่ยนชีวิตของตนเองได ดวยการเปลี่ยนจิตใจภายในของเรา
สามารถพบสิ่งที่ทำใหเกิดความสมบูรณของชีวิต ที่จะนำเขาและคน
รอบขางไปสคูวามสขุภายในไดอยางงายดาย กบัการใหความรกัตอผอูืน่
ดวยการใหสารอาหารดานจิตใจนั้น ทำใหเกิดความสุขในจิตใจเราเพิ่ม
มากขึน้ โดยเฉพาะในบคุคลทีใ่กลชดิเรามากทีส่ดุ กค็อื พอแม หลายตอ
หลายคนไดปลดโซตรวนความไมสบายใจ ที่ไมสามารถรักบุพการีได
อนัเนือ่งจากเรือ่งราวตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั ดวยการนำประสบการณ
และความรูสึกที่ดีจากการทำกิจกรรรมเหลานี้ มาปฏิบัติใหความรักตอ
บุพการี และพบถึงความอบอุน และเปนสุขอยางที่ไมเคยไดรับมากอน
ที่สำคัญสิ่งเหลานั้น เกิดจากการที่บริษัท หยิบยื่นใหดวยเจตนาและ
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ความปรารถนาดี ดังที่ประธานบริหารพูดเสมอวา “เมื่อจิตใจดีแลว
อะไรๆ กด็”ี

๓. หลักสูตร “ศึกษาพระบรมราโชวาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นอกเหนือจากฝกวินัย อันเปนการฝกความอดทนและความ

เขาใจถงึความสมัพนัธกบัเพือ่นมนษุย โดยเฉพาะการอยรูวมกนัในองคกร
เชน โรงงานอตุสาหกรรม และการฝกอบรมทีม่งุการพฒันาสภาพจติใจ
ทีด่งีามแลว การทำให “คณุธรรมความด”ี ฝงแนนอยใูนจติใจและพฒันา
เปนพฤตกิรรมดำเนนิชวีติปกต ิยงัตองอาศยัการปลกูฝงตอกย้ำขอคดิและ
สรางแรงบนัดาลใจดีๆ  อยเูสมอ

บริษัท จึงสงเสริมใหผูคนระดับ
หัวหนางานจนถึงผูบริหารทุกคนศึกษา
“พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวั” อยางจรงิจงั โดยมอบหนงัสอื
๖๐ พระบรมราโชวาทใหทุกคนไปศึกษา
และนำมาถายทอดใหที่ประชุมไดรับฟง ใน
เรื่องขอคิดจากพระบรมราโชวาทที่ตนเอง
ประทับใจและตั้ ง ใจยึดถือปฏิบัติ ตาม
กระบวนการไดจัดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อให
สมาชิกทุกคนไดมีโอกาสถายทอดความ
ประทับใจอยางถวนทั่ว
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นอกจากเปนการตอกย้ำและสรางแรงบนัดาลใจทีด่แีลว ผคูนยงั
ไดรบัโอกาสฝกคดิวเิคราะห เชือ่มโยง เนือ้หาในพระบรมราโชวาทกบัการ
ดำเนินชีวิตทั้งที่บานและที่ทำงาน และฝกความกลาแสดงออกดวยการ
นำเสนอปากเปลา อกีทัง้ยงัไดรบัฟงความคดิของเพือ่นๆ และจากประธาน
บรษิทั กย็ิง่ชวยตอยอดความคดิของตนเองไดเชนเดยีวกนั พรอมไปกบัการ
นำพระบรมราโชวาทจากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัเปนหลกัชยัในการ
ดำเนนิชวีติ ผคูนหลายคนในองคกร กย็งัไดนำพระบรมราโชวาทมาอาน
ทบทวนเพือ่เปนกำลงัใจ ในยามทีอ่าจมคีวามรสูกึไมสบายใจจากทีท่ำงาน
หรอืเรือ่งทางบาน และพรอมทีจ่ะทำหนาทีข่องตนเองใหดทีีส่ดุตอไป

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน บริษัท ยังไดจัดการ
เรียนรูดังกลาวขึ้น โดยมีผูคนในระดับหัวหนางานขึ้นไปมาเปนพี่เลี้ยง
ประจำกลมุ ในการอานพระบรมราโชวาท แลวเลอืกบททีช่อบ มาเลาสู
เพือ่นในกลมุทีม่าจากตางหนวยงานไดรบัฟง ในชวงเวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.
เปนเวลา ๔ วัน และคิดเปนชั่วโมงฝกอบรมจำนวน ๔ ชั่วโมง คือ
๒ ชั่วโมง ที่มาประชุม และ ๒ ชั่วโมงใหเขาไดไปเตรียมอานมากอน
แมพีเ่ลีย้งประจำกลมุเคยไดรบัประสบการณในการอานพระบรมราโชวาท
มาไมแตกตางกนั แตลลีาการสรางสรรค จดักระบวนการอานพระบรมราโชวาท
กลบัมคีวามแตกตาง ดงัตวัอยางของพีเ่ลีย้งในกลมุหนึง่ ทีเ่ปดโอกาสให
นองๆ อานพระบรมราโชวาท แลวนำเสนอบททีช่อบและตัง้ใจทีจ่ะยดึถอื
ปฏบิตัติามพรอมระบเุหตผุลทีเ่ลอืก ในวนัแรกของการอาน เมือ่นองๆ ได
นำเสนอความคดิจนครบ จงึไดนำเสนอบททีต่นเองประทบัใจในตอนสดุทาย
ทำใหนองๆ ไดเรียนรูและพัฒนาวิธีการศึกษาของตนเมื่อเทียบกับรุนพี่
เพื่อพัฒนาใหดีขึ้นในวันถัดมา พรอมกับมีการสรุปสิ่งที่ตนเองไดรับจาก
การอานพระบรมราโชวาทในครั้งนี้
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หรอืตวัอยางรนุพีอ่กีกลมุหนึง่ ที่
เขาใจดีถึงลักษณะของนองๆ ในกลุม
ชางซอมบำรงุ ทีถ่นดัทีจ่ะอยกูบัเครือ่งจกัร
มากกวาผูคน การใหนำเสนออะไรในที่
สาธารณะ จงึเปนเรือ่งไมถนดัเปนอยางยิง่
จงึเปดโอกาสใหนองๆ ไดมาอานพระบรม
ราโชวาทรวมกนั เปนระยะเวลาหนึง่กอน
แลวจึงคอยใหแตละคนนำเสนอบทที่
ตนเองประทบัใจในภายหลงั เปนตน

ผูคนที่เขารวมการอานพระบรม
ราโชวาท ก็ไมแตกตางจากผูคนในสังคม
ทีอ่าจไดยนิพระบรมราโชวาทจากทางวทิยุ
หรือโทรทัศน ไมมีโอกาสในการฟงอยาง
พนิจิพเิคราะหเหมอืนการอานดวยตนเอง
เชนนี้ จากการสังเกตการณเขารวมฟง
กจิกรรม การศกึษาพระบรมราโชวาท พบวา
หลายตอหลายคน เลือกบทที่ประทับใจและตั้งใจนำมาปฏิบัติ เปนจุดที่
ตนเองตองการแกไข เชน การใชจายฟมุเฟอย กเ็ลอืกพระบรมราโชวาท
ทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง หรอื การประหยดั หรอืบางคนไดพบบทที่
ตนเองประทบัใจ นบัตัง้แตเมือ่ไดฟงประธานบรหิารอานในตอนประชมุ
ฝกวนิยัประจำสปัดาห ดวยการกลาวนำใหกบัเพือ่นๆ ไดรบัฟงวา “บทนี้
เราคงไดยินจากทานประธานบอย”
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แตละคนอาจยังมีทักษะในการคิดนำเสนอเหตุผลที่โยงเขาหา
ชวีติในการทำงานและชวีติทัว่ไปแตกตางกนั แตการไดรบัโอกาสในการ
เรียนรูจากเพื่อนและพี่ในที่ทำงาน รวมไปกับกิจกรรมอื่นๆ ยอมเปน
กระบวนการเรียนรูเร็วที่ทำใหเขาไดพัฒนาศักยภาพที่แทจริงของเขา
ในการพัฒนาตนเองใหเปนคนดีเพื่อสรางประโยชนใหกับครอบครัว
ประเทศชาต ิสงัคมตอไป

๔. ตดิตามประเมนิผล : ไปใหไกลกวาผลในชวงตน
ดวยความตระหนักถึงขอจำกัดของผลของการฝกอบรมที่มัก

เกดิขึน้ในชวงตน (Honeymoon Effect) และกจ็ะจางหายไปเรือ่ยๆ เมือ่
เวลาผานไป จนสดุทายอาจไมมอีะไรเกดิขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่การปลกูฝง
“คณุธรรมความด”ี ในตวัคน อนัเปนเรือ่งสวนกระแสสงัคม ทีส่รางให
เกดิความเหน็แกตวั และหลงอยใูนวตัถนุยิมและบรโิภคนยิม นบัตัง้แต
เขาลมืตาขึน้มาดโูลก รวมทัง้สือ่ตางๆ ทัง้ในวทิยแุละโทรทศัน กส็ะทอน
ไปในทศิทางนัน้ การฝกอบรมขางตน จงึเปนเพยีงแคการสะกดิใหผคูนได
ฉุกคิดเพียงชั่วครูชั่วยามเทานั้น

แตละหลกัสตูร จงึไดจดัใหมี
การฝกอบรมหลายครั้ ง  ดวย
รายละเอยีดกจิกรรมทีแ่ตกตางกนัไป
โดยเฉพาะในชวงที่ผานมา ยุคที่มี
ผูคนจำนวนไมมาก รวมถึงการจัด
กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งใน

เรือ่งการนำเรือ่งวนิยัสะทอนเขาไปในชวีติประจำวนั เริม่ตัง้แตการเขาแถว
รองเพลงชาติโดยพรอมเพรียงกันทุกเชา
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และทกุวนัพธุซึง่เปน “วนัสงเสรมิวนิยั” ประจำสปัดาห หรอืการนำ
กระบวนการจากการฝกอบรม
“เติมพลังใจใหความรักแกกัน”
และการปฏบิตัธิรรม เขามาใชเปน
กิจกรรมยอยในวันสงเสริมวินัย
ประจำสัปดาห ดวยการยืนทำ
สมาธแิผเมตตา และแสดงความรกั
ปรารถนาดีใหแกกันและกัน

อกีทัง้ยงันำเขาไปสอดแทรกในกจิกรรมตางๆ และในทกุโอกาส
ของการฝกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ก็จะมีการสอดแทรกกิจกรรมตางๆ ให
ผูคนไดระลึกและแสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณเสมอ เพราะ
เราเชื่อวาหากบุคคลใดดำรงชีวิตอยูดวยความกตัญูแลวยอมทำแต
คณุความด ีมคีวามปรารถนาดตีอผอูืน่และมคีวามเสยีสละสงู

กระบวนการขางตนเปนไปเพือ่สรางคนใหเปน “คนด”ี ในเนือ้แท
ดวยการพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงค ๕ ประการ คือ วินัย สามัคคี
เสยีสละ คณุธรรม กตญั ูใหเกดิขึน้ในในจติใจของผคูน โดยไดนอมนำ
มาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อมุงสู
ปณธิานสงูสดุในการ “มงุสรางคนด ีแทนคณุแผนดนิ”

ที่สำคัญ คนไทยเรามีความ “กตัญู” เปนทุนฝงแนนอยูใน
จติใจเปนพืน้ฐาน โดยหากได “ปลกุ” ความดใีนจติใจขอนีใ้หกลายเปน
สำนกึทีแ่นวแน ในอนัทีจ่ะตัง้ใจตอบแทนผมูพีระคณุ (พอ แม ทองถิน่
บานเกดิ แผนดนิประเทศชาต ิและพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั) ดวย
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การทำ “ความด”ี อยางเตม็กำลงัสม่ำเสมอในทกุโอกาสแลว (สมัมาทฐิ)ิ
เมือ่ผนวกกบัพลงัของความม ี “วนิยั” กจ็ะนำไปส ู “สมัมาปฏบิตั”ิ อืน่ๆ
คอื สามคัค ี เสยีสละ และคณุธรรม และทัง้หมดนีเ้ปนฐานสำคญัของ
การอยูรวมกันของคนหมูมากอยางมีคุณคาความหมายและนำไปสู
ความเจรญิทีย่ัง่ยนืรวมกนัได และบนฐานของคณุลกัษณะของ “คนด.ี..
เอเซยีพรซีชิัน่” ๕ ประการนี้

ความรคูวามสามารถทีบ่รษิทัไดเสรมิสรางใหแกผคูนอยางตอเนือ่ง
จึงเปนความรูที่เทาทันและสามารถนำไปใชใหเกิดคุณประโยชนอยาง
แทจริงเต็มตามศักยภาพ จนกลายเปนหมูคณะองคกรที่เขมแข็งจาก
ภายในอยางแทจริง เพราะหากผูคนอยูรวมกันโดยมุงเบียดเบียนเอารัด
เอาเปรียบกันเพื่อประโยชนตนและประโยชนพวกพองเปนที่ตั้งแลว
ความรคูวามสามารถทีม่อียกูย็ากทีจ่ะไดนำออกมาใชใหเกดิคณุคาสงูสดุ
และยังอาจถูกใชไปในทางกอใหเกิดความเสียหายเพียงเพื่อปกปอง
ประโยชนตนเอง

การบมเพาะคนด ี: คณุภาพชวีติทีด่รีวมกนั
กระบวนการบมเพาะความดงีามในองคกรแหงนี ้มไิดเปนเพยีง

ความพยายามในการสรางประสบการณในการรับรูความดีงาม และ
ปรารถนาใหทกุฝาย รวมถงึตนเองใหพนทกุขรวมกนั ทัง้ทีเ่ปนความทกุข
อนัเกดิจากปมปญหาทีเ่กดิขึน้ในจติใจของแตละบคุคล ความทกุขอนัเกดิ
จากตกอยูในกระแสสังคมภายนอกที่สงเสริมคานิยมในเรื่องวัตถุนิยม
และบริโภคนิยม ดวยความเขาใจผิดในเรื่องแสวงหาความสุขจากสิ่ง
ภายนอก ทัง้ในเรือ่งสิง่เสพตดิตางๆ คอื เหลา บหุรี ่ยาเสพตดิ และการ
ประพฤตผิดิในความสมัพนัธเชงิชสูาว ตลอดจนความหวงัรวยจากโชคลาภ
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หรือลาภลอย ดวยการเลนการพนัน ทั้งถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย
ทำใหหลงติดกับอยูในอบายมุข อันเปนหนทางแหงความเสื่อมแหงชีวิต
ตลอดจนความทุกขของแผนดิน อันเนื่องจากความไมเทาเทียมทาง
เศรษฐกจิและความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้ความทกุข
ในอนาคตอันเกิดจากการไมทุมเททำหนาที่ของตนอยางเต็มที่และ
ประกอบกิจการงานไมประสบความสำเร็จ

ยังกาวลวงไปสูการสรางประสบการณรวมในการหาหนทาง
บำบดัความทกุขเหลานัน้ เพือ่สรางคณุภาพชวีติทีด่รีวมกนั ดวยการสราง
เหตุปจจัยหรือเงื่อนไขความพรอมและเครื่องมือในการบำบัดความทุกข
นบัตัง้แต การจดัสภาพแวดลอมภายใน ทัง้ในเรือ่ง ผนูำทีเ่ปนตวัอยางสำคญั
การสือ่สาร สรางพลงั ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ปนธรรม และแบบแผน
การทำงานในชวีติประจำวนัสวูฒันธรรมองคกร ตลอดจนการวางระเบยีบ
ชีวิตและสังคมในองคกรอันกอใหเกิดความเชื่อมโยง รวมทั้งระบบการ
ฝกฝนพฒันาเพือ่การเรยีนรเูทาทนัอยางตอเนือ่ง ลวนเปนเหตปุจจยัทีม่ี
ความเชือ่มโยงเกีย่วเนือ่งหนนุเสรมิซึง่กนัและกนั อนัปราศจากเหตปุจจยั
ใดเหตุปจจัยหนึ่งไมได
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จากคนทำงานในเรื่องเลา.....
โรงงานแสนสุข

นยิม พดัอยู
                         “เพือ่นโรงงานอืน่ๆ เขาแปลกใจ
            มากเลยนะ วาโรงงานเราทำอะไรกนันกัหนา ยิง่
         เราคยุวา เรามปีระกวดครูกัหวานแหวว มเีอารปูลกูมา
       อวดกนั มขีองขวญัใหลกูดวย มหีมอมาดแูลใหความรตูอน
      ทอง เขากแ็ปลกใจมาก เพราะทีโ่รงงานเขาไมมเีลย อยทูีน่ีไ่ด
    ทำอะไรตัง้เยอะ แตละอยางเราไดประโยชนทัง้นัน้ ไมเคยคดิวา
     ชวีตินีจ้ะไดปฏบิตัธิรรมกไ็ดไป อยใูนโรงงานรอยพอพนัแมไม
      รใูจกนักผ็ดิใจกนังาย พอไดไปอบรมเรือ่งการสือ่สาร กท็ำให
       เราเขาใจคนอืน่ เขาสอนวาถาจะอยกูนัใหมคีวามสขุตอง
         พดูจายงัไง อนันีไ้มไดมปีระโยชนเฉพาะทีโ่รงงาน เรา
            เอาไปใชทีบ่านใชกบัลกูกบัแฟน กท็ำใหครอบครวั
                รกักนัอบอนุมากขึน้”



สมพราน ทองสเีหลอืง
      “กจิกรรมของบรษิทัทำใหเราเปน

           ผใูหญขึน้ มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบใน
       ตวัเองหลายๆ กจิกรรมสอนใหเรามอง
      โลกในแงด ีสมมตมิขีอผดิพลาดในงาน
   เราจะมองวาระบบตรงไหนผดิพลาด แตไมได
  เพงเลง็ไปวาใครผดิ นองๆ เขากจ็ะรสูกึวารกัเรา
 มากขึน้ เราเองกท็ำงานอยางมคีวามสขุ กจิกรรมทีผ่มประทบัใจมาก
 คอื การอบรมเกีย่วกบัจติใจ ตัง้แตเรยีนจบผมสบูบหุรีห่นกัมาสบิกวาป
  หลงัจากฝกอบรมครัง้นัน้ผมกเ็ลกิสบูไดเลย เพราะเขาใหเราตัง้ใจวา
   เราจะทำอะไรเพือ่ตวัเองบาง คอืเขามแีนวคดิวา ถาเราเปนคนดี
     แลว คนทีเ่กีย่วของกบัเรากจ็ะดไีปดวย เขาใหเขยีนความตัง้ใจ
            ของเรา เรากเ็ขยีนไปวาอยากจะเลกิบหุรีเ่พือ่ให
               สขุภาพดขีึน้ อยากสบูขึน้มากจ็ะนกึถงึความ
                ตัง้ใจไวตลอด นีก่เ็ลกิมา ๒ ปแลวครบั

สรุนิทร นอยเอีย่ม
               “เคยทำโรงงานอืน่มากอน ไมเคย
           เจอทีไ่หนมกีจิกรรมเยอะเหมอืนทีน่ี่
      มทีัง้ความร ูมทีัง้ฝกวนิยั ชอบมาก รสูกึ
     ตวัเองเขมแขง็อดทนมากขึน้ เมือ่กอนเปน
   คนใจรอนแตกจิกรรมหลายอยางชวยใหเรารจูกั
  ควบคมุอารมณ ดแูลนองๆ ได ทีป่ระทบัใจ คอื งานการกศุลทัง้หลาย
 กบักจิกรรมทีไ่ดออกไปชวยเหลอืคนอืน่ เกดิมาไมเคยเลยทีจ่ะไดไปบรจิาค
 ใหใคร แตทีน่ีม่ชีองทางหลายอยาง นำทางใหเราไดทำอะไรดีๆ  เพือ่คนอืน่
  ไดสงเสือ้ผาใหทางใต ไดบรจิาค ชวยคนทีเ่ขาประสบภยั ไดไปปลกูปา
   ไดชวยรกัษาน้ำ บางทกีบ็ำเพญ็ประโยชน ซอมสรางอาคารเรยีน แลว
     แตเราอยากไปกลมุไหน รสูกึด ีชวีติหนึง่เกดิมาไดทำอะไรดีๆ  มี
        ความสขุ ไมใชทำงานไปวนัๆ รสูกึชืน่ใจ ภมูใิจ”



ศภุตัชยั รกัษาวงศ
    “ทีน่ีส่อนใหเรารวูาเราไมได

  ทำงานแลวมแีตชิน้งานอยางเดยีว เบือ้งหลงัยงัมพีอแม
        ญาตพิีน่อง สงัคม และประเทศชาตทิีเ่ราตองทดแทนคณุ
      แทนคณุแผนดนิ ผมรสูกึวามนัยิง่ใหญนะ เวลาอานหนงัสอืพมิพ
    มนัมีแตเรือ่งรายๆ แตอยทูีน่ีเ่ราไดยนิแตผบูรหิารพดูเรือ่งดีๆ  เราจะ
    ไปปลกูปา เราจะไปเลีย้งเดก็ เราจะนมินตพระมาทำบญุ เราจะไป
   ปฏบิตัธิรรมจรรโลงใจวาเราตองทำด ีเปนคนดนีะ

เมือ่ ๒-๓ ปทีแ่ลว บรษิทัไดทำเซอรไพรสไปเชญิคณุพอผมมาจาก
   นครฯ ในกจิกรรมวนัพอ เปนครัง้แรกในชวีติทีผ่มไดกราบเทาคณุพอ
      เราโตมาไมเคยกราบเทา แตไดมากราบพอตอนอยเูอเซยีพรซีซิัน่

เปนความสขุทีย่งัจำไดไมลมื ผมตืน้ตนันะ และนีค่อืคำตอบ
วาทำไมผมไมอยากไปอยูที่อื่น”

ทีม่า : วารสารคณุธรรม สือ่คณุธรรมนำสนัตสิขุสสูงัคม
ปที ่๓ ฉบบัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ หนาที ่๑๔-๑๕







๑๒๕

คุณคาแทจริงของสถานประกอบการ

ภาพของแขกผูเขาเยี่ยมชม
บรษิทั เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั เกอืบทกุ
สัปดาห เปนจำนวนกวา ๒๐๐ คณะ
นับตั้งแต บริษัทมีนโยบายขยายผลของ
กิจกรรม และตั้งใจใหเกิดการเชื่อมโยง
เครอืขายกบัองคกรตางๆ ทีส่นใจพฒันา
องคกรในแนวทางนี้ สมาชิกทุกคนใน
องคกรไดมโีอกาสทำหนาทีเ่ปนเจาของบาน
ในการตอนรับแขกที่มาเยือนดวยความ
ภาคภูมิใจ ยิ้มแยมแจมใส และตอบขอ
ซักถามจากแขกผูมาเยือนตามโอกาส
อำนวย ถึงเรื่องราวขององคกรแหงนี้
อนัแตกตางจากองคกรอืน่ๆ ทัว่ไป ผลที่
เกิดขึ้นในองคกรแหงนี้ จึงมิเปนเพียง
องคกรธรุกจิทีป่ระสบความสำเรจ็ในการ
แสวงหาผลกำไรใหกับเจาของกิจการ

๔



๔ คุณคาแทจริงของสถานประกอบการ

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

เทานัน้ แตสามารถสรางสรรคผลกำไรสสูมาชกิทกุคนในองคกร และสงัคม
โดยรวม ดวยการดูแลคุณภาพชีวิตของผูคน สังคม และธรรมชาติ
สิง่แวดลอม เปนกำไรอนัแทจรงิของธรุกจิ เปนกำไรทีแ่สดงออกถงึความ
รับผิดชอบและสำนึกรูคุณตอสรรพสิ่งในระบบนิเวศ (Ecosystem)
ไปพรอมกนั บนฐานแหงคณุธรรมทีใ่หความสำคญักบัจติใจ เพือ่นำไปสู
ความหมายอันแทจริงของสถานประกอบการ

ผลกำไรของเจาของกจิการ : สญัญาณแหงการไมเบยีดเบยีน
จากการทีบ่รษิทั มงุเนนพฒันาปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบบรหิาร

การผลติเพือ่เพิม่ผลผลติ ลดตนทนุ และยกระดบัคณุภาพอยางตอเนือ่ง
รวมถงึการฝกอบรมยกระดบัทกัษะใหกบัผคูนอยางตอเนือ่ง ควบคไูปกบั
การดแูลเอาใจใสผคูน บมเพาะ “คณุธรรมความด”ี ในจติใจ เพือ่สราง
คนดใีหกบัสงัคมมาอยางตอเนือ่ง สงผลใหบรษิทัเตบิโต มยีอดขายและ
ผลกำไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสัดสวนยอดขายจากอุตสาหกรรม
ยานยนตประมาณรอยละ ๖๐ และอตุสาหกรรมอืน่รอยละ ๔๐ โดยประมาณ

๑๓๒



คุณคาแทจริงของสถานประกอบการ ๔

คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

จนปจจบุนั (ป พ.ศ. ๒๕๕๑) บรษิทัมเีครือ่งจกัรหลกัประมาณ
๒๐๐ เครื่อง พนักงาน ๖๐๐ คน ไดรับการรับรอง ISO/TS ๑๖๙๔๙
(มาตรฐานระบบคุณภาพเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต) ISO
๑๔๐๐๑ (มาตรฐานจดัการสิง่แวดลอม) RoHS Compliance (งดเวนการ
ใชสารเคมตีองหาม) MS:QWL (ระบบพฒันาคณุภาพชวีติการทำงานใน
สถานประกอบการ) และมาตรฐานแรงงานไทย : มรท. ๘๐๐๑-๒๕๔๖
รวมทั้ง ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนประจำป ๒๕๔๗ จากกระทรวง
อุตสาหกรรม รางวัลแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานดีเดนจาก
กระทรวงแรงงาน ประจำป ๒๕๔๘-๕๐ (ตดิตอกนั ๓ ป)

ภาพความสำเรจ็เหลานี ้ผบูรหิารในบรษิทัตางเหน็วา เปนเพยีง
สัญญาณแสดงถึงการไมเบียดเบียนตนเอง “เพราะหากบริษัทพยายาม
ดแูลเอาใจใสผคูนพฒันาใหเปนคนดแีลว ยอดขายไมขึน้ และกำไรกย็งั
ลดลง นั้นแสดงวาเบียดเบียนตนเอง ในระยะยาวองคกรนี้ก็อยูไดยาก
และสิง่ทีท่ำไปทัง้หมด สดุทายกไ็มมคีวามหมายอะไร เพราะในทีส่ดุบรษิทั
กต็องปดกจิการไป แตทีผ่านมาบรษิทั กเ็ตบิโต มกีำไรเพิม่ขึน้ จำนวน
พนักงานก็เพิ่มขึ้น ชีวิตความเปนอยูของพนักงานในเชิงวัตถุก็ดีขึ้น
ตวัอยางเชน จำนวนรถกระบะมเีพิม่ขึน้จนทีจ่อดรถไมพอ จงึทำใหรสูกึวา
องคกรกพ็อไปได ไมเบยีดเบยีน”

ทีส่ำคญักำไรดงักลาว เกดิขึน้ควบคไูปกบัการทำประโยชนใหแก
สงัคม  เปนกำไรทีย่ัง่ยนืและมคีณุคา รวมถงึกจิกรรมทัง้หมดเพือ่มงุสนอง
ปณธิาน “มงุสรางคนด ีแทนคณุแผนดนิ” ดวยความเชือ่วา โรงงานเปน
ไดมากกวาเพยีงทีท่ำมาหากนิ และทกุคนมหีนาทีม่ากกวาแคหาเลีย้งชพี
โดยสุจริตเทานั้น “แตกอนโรงงาน มีเปาประสงคเดียว คือทำกำไรให

๑๓๓
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ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม๖๑๓๔

มากทีส่ดุ อยางอืน่ทำนอย แตเวลานี ้เรามาถงึจดุทีว่าโรงงานควรทำได
มากกวานั้นเยอะ เปาหมายใหญตอนนี้ คือการสรางคนดี ซึ่งมีน้ำหนัก
ไมนอยกวาการสรางกำไรแลว”

แมรูสึกวาองคกรก็พอไปได ความเสี่ยงมีไมมาก และมีความ
เขมแขง็ นำสคูวามพอใจของผบูรหิารทัง้หมด แตกม็ไิดนำความพอใจนี้
ไปสคูวามชะลาใจ ยงัพฒันาปรบัปรงุแกไขงานใหดขีึน้ เพือ่พฒันาศกัยภาพ
ความพรอมขององคกรตอไป ดวยการเตอืนตวัเองอยเูสมอวา อะไรถาอยู
เฉยๆ กจ็ะเสือ่ม ตามธรรมชาตอิยแูลว ทีส่ำคญัการพฒันาองคกรและ
การดูแลผูคนยิ่งทำตอไป ก็ทำใหเกิดความเขมแข็งในองคกรที่ยั่งยืนได
ตอไป

อกีทัง้ ยงัมกีารตัง้เปายอดขาย เชนเดยีวกบัธรุกจิทัว่ไป โดยผบูรหิาร
เห็นวา “เปนการตั้งยอดขายในกรอบที่สมเหตุสมผล เพราะถาไมตั้ง



คุณคาแทจริงของสถานประกอบการ ๔

คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

๗

เรากจ็ะทำตวัสบาย เรือ่ยๆ เพยีงแตในใจตองไมใชวากำไรคอืเปาหมาย
สงูสดุเหนอืสิง่อืน่ใด โดยพยายามทำทกุวถิทีางเพือ่ใหไดมา แมจะตองทำใน
สิง่ไมถกูตอง ในขณะทีเ่ราพยายามทำทกุอยางภายใตกรอบทีก่ำกบัตวัเอง
เอาไวดวยเพือ่ใหไดตามเปา” ทีส่ำคญัเปนกรอบทีม่คีวามดงีาม และความ
เขาใจเรือ่งความเชือ่มโยงระหวางสรรพสิง่ ทัง้ผคูนในสงัคมและธรรมชาติ
สิง่แวดลอม ดวยการมงุปลกูฝง “คณุธรรมความด”ี ใหอยใูนวถิชีวีติของ
ผูคนในองคกรตลอดเวลา กอใหเกิดผลประโยชนสวนรวมที่ควบคูไปกับ
ประโยชนสวนตนอยางแทจริง

ผลกำไรของสมาชกิในองคกร : กำไรแหงชวีติ
ผลการจดัการภายในองคกร ดวยการสรางประสบการณบมเพาะ

ความดีงามในจิตใจของสมาชิกในองคกรอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน
มิไดสงผลเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและการขยายตัวของ
กจิการเทานัน้ ยงัสงผลทีเ่กดิขึน้โดยตรงสสูมาชกิ ถงึแมวายงัไมมวีธิกีาร
วัดผลแหงความพยายามในการมุงสรางคนดีใหกับสังคม แตมิได
หมายความวา ผลจะไมเกดิขึน้ ภาพรอยยิม้ของผคูนจากการเขารวมการ
ฝกอบรม และกจิกรรมตางๆ จำนวนผคูนทีส่มคัรเขารวมกจิกรรมอาสาสมคัร
ตางๆ ทีม่ากกวาจำนวนคนทีต่องการทกุครัง้ ภาพความรวมมอืของผคูนกนั
อยางแขง็ขนัทัง้ในการทำงานและงานอาสาสมคัรบำเพญ็ประโยชนตางๆ
นาจะสะทอนถงึผลทีเ่กดิขึน้ได โดยเฉพาะอยางยิง่ หากรวมเอาเรือ่งเลา
จากสมาชกิขององคกรแหงนี ้ในสิง่ทีเ่ขาพบ ไดเหน็ และไดประทบัใจจาก
องคกรแหงนี ้นบัตัง้แต

ความเปนอยูที่ดีขึ้นของผูคนในองคกร รวมถึงครอบครัวที่อยู
ดวยกนั ตลอดถงึพอแมพีน่องทีบ่านเกดิ ทัง้ในดานรายได และทรพัยสนิ

๑๓๕
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ความมัน่คงในชวีติการทำงาน และความมัน่ใจในโอกาสความกาวหนาใน
หนาที่การงาน อันเกิดจากการที่องคกรดูแลพนักงานอยางเปนธรรม
ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่พิม่มากขึน้เมือ่บรษิทัเตบิโต จนปจจบุนับรษิทั
มกีารพฒันาระบบอตัราเงนิเดอืนทีเ่ปนมาตรฐาน พรอมใหพนกังานไดรบัรู
รายได-ผลกำไร และการจดัสรรผลกำไรอยางเปนธรรมเรือ่ยมา นอกจากนี้
ผูคนบางคนที่อยูกับองคกรมานับตั้งแตเริ่มตนก็ยังไดรับหุนบริษัท

ความรูสึกในการทำงานภายใตบรรยากาศอันอบอุน จากความ
รักใครสามัคคีของผูคนในองคกรที่ชวยกันแบบพี่แบบนอง ชวยเหลือ
เอาใจใสดแูลกนัทัง้จากเพือ่นรวมงานในสายการผลติ รนุพีท่ีเ่ปนหวัหนางาน
ระดบัตางๆ และผบูรหิารทกุทาน เปนเสมอืนญาตผิใูหญคอยใหคำปรกึษา
ดงัทีห่ลายตอหลายคนตางสะทอนถงึ ประสบการณในการทำงานมาหลาย
แหง แตไมเคยมโีอกาสพบเจาของบรษิทั ในขณะทีน่ี ้นอกจากไดมโีอกาส
พบปะอยางใกลชิดแลว ยังสามารถปรึกษาหารือได และไดมีโอกาสทำ
กจิกรรมตางๆ รวมกนัระหวางผบูรหิารทกุคนและพนกังาน

นอกจากการทำงานในแตละวนัภายใตบรรยากาศทีม่เีพือ่นรวมงาน
ด ีชวยเหลอืรวมมอืกนั ดงัความเหน็อนัสะทอนความมมีติรไมตรอีนัไมจำกดั
เฉพาะจากผูบริหารมาสูพนักงาน หรือหัวหนามาสูลูกนองของพนักงาน
คนหนึ่งที่เคยมีประสบการณในการทำงานมาหลายแหงวา “ทุกคน
ประธาน ผจูดัการ แมกระทัง่แมบาน แมครวั ทกุคน พนกังานดวยกนั
ยิม้กบัเราไมเคยดถูกู เราคยุกนั เลนกนั เหมอืนพีเ่หมอืนนอง ทกุคนมี
น้ำใจ รสูกึดมีากๆ ถาเทยีบกบัทีอ่ืน่ ไมม ียงัหาไมเจอ มเีพือ่นมาเลาวา
ของเขาเปนอยางนัน้ เทยีบกบัของเรา เราดกีวาเยอะ”

๑๓๖
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นอกจากนี้ พนักงานคนดังกลาว ไดกลาวเสริม ถึงบรรยากาศ
ในการทำงานในองคกรแหงนีว้า “แมอาจมคีวามเอารดัเอาเปรยีบบาง แต
คนๆ นัน้กร็ตูวัวาเขากำลงัเอาเปรยีบเพือ่นอย ู เขากแ็กตวั ปรบัปรงุตวั
เปนเพราะเหน็เราทำงาน เขาอยตูวัคนเดยีว กร็สูกึตวัของเขาเอง ถายิง่
เราไปบอก จะโกรธเราอกี เขากร็สูกึตวัของเขาเอง สวนมาก เวลาอยางนี้
กท็ำๆ ไป ไมตองสอน สมมตุนิาย ก. ไมชวยเพือ่น ไมนาน พอเราทำ ๕ ส.
อกีสกัพกั เขากจ็ะเริม่รหูนาทีข่องเขา เขากจ็ะมา แมเขาจะไปคยุเลนกบั
คนอืน่ พอหนัมาเหน็เรา เขากม็าแลว”

ความทมุเทในการทำงานอยางเตม็ที ่อนัสะทอนถงึความสบายใจ
ในการทำงาน และความอยากมาทำงาน ดวยความยิม้แยมแจมใส ของ
ผบูรหิาร หวัหนา และของพนกังานบางคน จงึเปนการรวมกนัชวยสราง
บรรยากาศในการทำงานดงักลาวใหเกดิขึน้ได โดยไมจำเปนตองบอกกลาว
เรยีกรอง สรางกฎระเบยีบเขาควบคมุตรวจสอบ อนัเนือ่งจากคนแตละคน
ในสงัคมยอมเปนสภาพแวดลอมใหแกกนัและกนั การไดเหน็เพือ่นรวมงาน
ที่ทุมเทตั้งใจทำงาน ก็ยอมเปนการชวยเตือนสติใหกับเพื่อนรวมงาน
ดวยความเมตตาใหโอกาส และรอใหเขาเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทำงาน
ดวยตวัเขาเอง โดยไมจำเปนตองวากลาวตกัเตอืน

จึงไมนาแปลกใจที่ไดรับฟง ถึงสาเหตุที่ยังทำงานอยูในองคกร
แหงนี ้และไมอยากไปทำงานทีอ่ืน่วา “ถาไปอยทูีอ่ืน่ คนทีจ่รงิจงัอยางนี้
หายากในการทำงาน” หรือพนักงานอีกคนหนึ่งที่ตองทดลองงานเปน
เวลาสองเทาของเวลาทดลองงานปกติถึงไดบรรจุและเกิดความรูสึก
ทอถอยในการทำงานในชวงตนบาง แตก็ยังทำงานมาไดจนถึงปจจุบัน
กเ็พราะ “กำลงัใจจากเพือ่นรอบขางในทีท่ำงาน”

๑๓๗
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รวมถงึ ความรสูกึดีๆ  ทีไ่ดรบัจากผคูนในองคกรทีอ่ยตูางแผนก
แมไมมโีอกาสไดรจูกัใกลชดิสนทิสนมกนั ดงัเรือ่งเลาของพนกังานคนหนึง่
“บางทคีนไมรจูกั เรากไ็มรวูาเขาคดิอยางไร พอเหน็วาเราทอง กซ็ือ้ของ
มาให เปนความรูสึกดีๆ จากเพื่อนที่ทำงาน” หรือ พนักงานในองคกร
คนหนึง่ทีร่สูกึตืน้ตนัใจทีบ่รษิทัตลอดจนเพือ่นรวมงานรถูงึความเดอืดรอน
ไมทอดทิ้งใหเผชิญชะตากรรมไฟไหมบานเพียงลำพัง โดยบริษัทยังได
ใหเงนิชวยเหลอื และเพือ่นรวมงานกไ็ดมอบขาวของเครือ่งใช อกีทัง้ยงั
มาชวยสรางบานให หลงัจากทีไ่ดมาลางานทีบ่รษิทัเพยีง ๑ วนั

และ การไดเหน็ศกัยภาพทีแ่ทจรงิของเพือ่นรวมงานทีเ่ขาไมรจูกั
อันเกิดจากการเปนคนดีดวยการเปนผูใหและใหดวยความบริสุทธิ์ใจ
“ผมไดเห็นบางสิ่งบางอยางในวันที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ผมมี
หนาทีส่นบัสนนุอปุกรณตางๆ ใหกบัทมีงาน และเมือ่ผมกลบัมา งานทีเ่ขา
ไดรับมอบหมายไปก็ทำไดอยางเต็มที่และชวยเหลือกันอยางดีแมไมเคย
รวมงานกนัมากอน และปกตแิลวถาเขาทำงานในเวลานีเ้ขาได คาลวงเวลา
แตงานนีเ้ขาไดความภาคภมูใิจ และงานไมเสรจ็เขากท็ำตอไปจนงานเสรจ็
จนกระทัง่มดืค่ำ งานทีบ่อกใหทำแคนี ้เขากท็ำมากกวานัน้ เหน็ไดวาเขา
ไดถกูฝกใหเปนผใูหอยางไมมเีงือ่นไข และรกัใครกลมเกลยีวกนั และยงั
ไดเรยีนรใูนสิง่ทีเ่ขาไมไดทำมากอน และบางอยางดแูลวไมนาจะทำได คอื
งานเชือ่ม กป็รากฏวาตเูชือ่มไมพอ ซึง่เขากน็ัง่รอกไ็ด แตเขากท็ำงานอืน่
ตอ ซึง่เปนงานทีไ่มมอีปุกรณสนบัสนนุทีเ่หมาะสม แตเขากย็งัพยายาม
หาอปุกรณอืน่มาทำแทนเพือ่ทำงานใหบรรลเุปาหมายอยางเตม็ที”่  เปน
ความประทบัใจและความรสูกึดีๆ  ทกุครัง้ทีไ่ดพบ และทกัทายกนั ในที่
ทำงาน
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ตลอดจนความรสูกึประทบัใจในการเขารวมกจิกรรมตางๆ และ
ไดนำความรเูหลานัน้นำกลบัมาใชในการพฒันาคณุภาพชวีติตนเองและ
ครอบครวั โดยเฉพาะอยางยิง่การไดรจูกัตวัเอง และเปลีย่นแปลงตนเอง
ทัง้ในดานความสามารถในการควบคมุอารมณ ใจเยน็มากขึน้ การพดูจา
ไพเราะออนหวาน การเปลีย่นแปลงความรสูกึทีไ่มดตีอบพุการ ีความสงบ
ทางใจ และความเชือ่มัน่ในตนเองทีเ่พิม่มากขึน้ พรอมไปกบัทกัษะความ
สามารถในการทำงาน ดังเสียงสะทอนของผูคนในองคกรคนหนึ่งวา
“สิ่งเหลานี้เปนกำไรในจิตใจ เมื่อกอนบางคนไมรูจักวาการพัฒนาตน
การปลูกฝงใหมีจิตสำนึก มีวินัย และการทำความดีที่ควบคูไปกับงาน
บางคนอาจไมรูจัก ดวยซ้ำไป พอมาอยูที่นี่ทำใหทุกคนมีตรงนี้ขึ้นมา
ดวยกนั ทกุคน...ไดตรงนีก้เ็ปนกำไรของชวีติ เปนกำไรของเราเอง”

และผคูนทีอ่ยมูานานในองคกรแหงนีห้ลายคนยงัไดเหน็และรบัรู
คุณคาเหลานี้ เปนความสุขอันเกิด
จากการไดทำงานในองคกร
แหงนี้รวมกันวา “ตอนนี้
เงนิเดอืนขึน้เทาไร ไมสนใจ
ไมเปรียบกับคนอื่น มี
ความสุขในงานที่ทำ
เราก็อยูไดอีกนาน”

๑๓๙



๔ คุณคาแทจริงของสถานประกอบการ

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม๑๒

จึงไมนาแปลกใจตอการสะทอนภาพองคกรแหงนี้ที่เขารูจักวา
เปนมากกวาโรงงานที่เขามาทำงานแลวไดเงิน แตเปนเสมือนบาน มี
ความอบอนุ มคีวามสขุ ทามกลางญาตพิีน่อง เปนเสมอืนโรงเรยีนชวีติ
ใหความร ูทกัษะในงาน ไดรจูกัตนเอง และกจิกรรมมากมาย เปนเสมอืน
วดั ขดัเกลาจติใจ ทัง้จากการพร่ำสอนของผบูรหิาร และการไดมโีอกาส
พบประสบการณทีด่ีๆ  จากเพือ่นรวมงาน และความสขุทีไ่ดรบัจากการ
ทำกจิกรรมบำเพญ็ประโยชนมากมาย แมผคูนหลายคนอาจไมเตม็ใจใน
การเขารวม อนัเนือ่งจากเหนือ่ยลาจากการทำงานตลอดสปัดาห จงึเกดิ
เสยีงบนบางกต็าม ดงัเสยีงสะทอนจากผคูนทีว่า “เหนือ่ย แตกท็ำแลวมี
ความสุข แลวก็เต็มใจที่จะทำ อาจจะเหนื่อย เดี๋ยวก็หาย แลวก็คุม
บางครัง้เกนิคมุ หรอืมากกวา โดยเฉพาะประโยชนทีส่วนรวมได”

หรือแมแตผูคนที่เพิ่งเขามา
รวมงานในองคกรแหงนีเ้พยีง ๕ เดอืน
และเคยทำงานในโรงงานตางชาติตั้ง
อยูตรงขามบริษัท ที่มีสวัสดิการและ
สถานทีท่ำงานทีท่นัสมยักวา แตไมเคย
มีกิจกรรมใดๆ ใหพนักงานเขารวม
นอกจากงานสังสรรคตามประเพณี

ยงัเหน็วา สิง่ตางๆ ทีไ่ดรบัจากบรษิทั เปนสิง่ทีเ่ปนประโยชนตอตนเอง
และเปนสิง่ทีด่ ีจงึไมนาแปลกใจทีไ่ดเหน็เขาทมุเทแรงกายเขาไปปลกูปา
ชายเลนอยางแข็งขัน มิเพียงทำหนาที่ปลูกตนไมใหเสร็จตามจำนวนที่
กำหนดเทานัน้ แตยงัเดนิลยุโคลนเขาไปดแูลตรวจสอบอกีครัง้หนึง่ เพือ่
ใหมัน่ใจวา ตนไมแตละตนทีพ่วกเขาไดรวมกนัปลกูจะสามารถเตบิโตขึน้
อยางปลอดภยั เพือ่เตมิสเีขยีวและรกัษาโลกใบนีไ้ดอยางแทจรงิ
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เรือ่งเลาเหลานี ้มไิดเปนเพยีง
เรือ่งเลาระหวางผคูนในองคกรนีเ้ทานัน้
ยังเปนเรื่องเลาขามเวลา เปนรอย
ประทับในความทรงจำในใจผูคนให
หวนระลึกถึง และเปนแบบอยางอัน
ดีงาม เปนพลังฉุดรั้งไมใหลื่นไหลไป
กับกระแสสังคมภายนอก ที่ยังอยูใน
วังวนแหงการคิดแยกสวนขาดการ
เชื่อมโยงกับสรรพสิ่งรอบตัว และมุง
ผลประโยชนสวนตนเปนทีต่ัง้ อกีทัง้ยงั
เปนพลังผลักดันใหเกิดความมุงมั่น
ทำความดีอันเกิดจากความศรัทธา
เชือ่มัน่ในผลแหงการกระทำในครัง้กอน
ที่สำคัญ พลังขางตนมิไดเกิดจาก
อำนาจบงัคบัภายนอกแตอยางใด แต
เปนอำนาจภายในใจของผูคนอันเปน
อสิรภาพในการใชสตปิญญา และเกดิ
จากมโนสำนึกบนฐานการบมเพาะ
ความดงีาม กรณุา และเมตตา อกีทัง้
ยังไดรับโอกาสในการใชอำนาจนั้นใน
การทำงาน ภายใตบรรยากาศสภาพ
แวดลอมขององคกรอันเกื้อหนุน
ตลอดจนกจิกรรมตางๆ ทีบ่รษิทัจดัไว
เพือ่พฒันาผคูนใหเปนคนดขีองสงัคม
สมดังปณิธานสูงสุดขององคกร
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ผลกำไรสสูงัคม : ความพรอมทีจ่ะกาวไปบนเสนทางแหง
ความดีรวมกัน

นอกเหนือจากความพยายามชวยเหลือสังคมดวยกิจกรรม
อาสาสมัครรูปแบบตางๆ จาก “กองทุน เอเซีย อาสา” ตลอดจนการ
ชวยเหลือดูแลบานเกิดของพนักงานของบริษัท ดวยโครงการกองทุน
พฒันาบานเกดิของพนกังาน ตลอดจนการบรจิาคเงนิชวยเหลอืสงัคมจาก
ทางบรษิทั โดยตรงแลว

บริษัทยังไดขยายผลจากความพยายามบมเพาะความดีในจิตใจ
ผคูนในองคกร พรอมไปกบัการพฒันาคณุภาพการผลติ จนสามารถกาวเปน
“ผชูำนาญการ” เปนทีย่อมรบัจากบรษิทัชัน้นำระดบัโลก พรอมไปกบัการ
เปน “กรณศีกึษาและแรงบนัดาลใจ” ใหกบัหนวยงานภายนอก ดวยการ
เชือ่มโยงเปนเครอืขายอยางกวางขวางกบัองคกรหลากหลาย ตัง้แตระดบั
ทองถิ่นไปจนถึงระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายผลของ
กจิกรรมและความตัง้ใจตางๆ ใหสามารถสมัฤทธิผ์ลไดในวงกวาง โดยเปด
บรษิทั ใหผคูนเขาเยีย่มชมนบัตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนมา มคีณะตางๆ
เขาเยีย่มชมบรษิทักวา ๒๐๐ คณะ จนถงึปจจบุนั

ตลอดจนมคีวามรวมมอือยางใกลชดิกบัหนวยงาน เชน สำนกังาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งในเรื่องรณรงค
ลดอบายมุขและอุบัติเหตุในชวงเทศกาล และปจจุบันเขารวมสนับสนุน
ในแผนงานสขุภาวะองคกรภาคเอกชน หรอื Happy Workplace เพือ่
รวมกนัสรางความสขุในทีท่ำงาน ตลอดจนหนวยงานภาครฐัและเอกชน
อีกหลายหนวยงาน
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๑๕

ภาพการเยีย่มชมบรษิทั จากองคกรตางๆ

อีกทั้งยังไดรวมมือกับองคกรธุรกิจตางๆ เพื่อรวมกันทำความดี
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ ๘๐
พรรษา ในวนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ในโครงการ “รวมพลงัสามคัคทีำดี
เพือ่พอ” ดวยการชกัชวนบรษิทัตางๆ ใหทำความดถีวายในหลวงตลอดปี
๒๕๕๒ ดวยการจดัทำเครอืขายสถานประกอบการตางๆ เพือ่จดัทำทะเบยีน
คลงัโลหติ ๑ ลานคน และรวมรณรงคปลกูตนไมเฉลมิพระเกยีรตจิำนวน
๙ ลานตน เพือ่ลดภาวะโลกรอน
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พรอมกบัการชวยเหลอืใหคำปรกึษาใหคำชีแ้นะ สำหรบัองคกร
ตางๆ ในการพฒันาองคกรและบคุลากรใหม ี“คณุคา” ตอสวนรวมอยาง
แทจรงิ โดยในปนีม้นีโยบายชดัเจน ในการแบงเวลา ๑ ใน ๓ ของประธาน
บริหาร และผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาบุคลากรฯ ใหออกไปชวยคนอื่น
ทำประโยชนใหสงัคมภายนอก โดยออกไปทำงานใหสงัคมขางนอก ทัง้ใน
ดานชวยเหลอื ใหคำปรกึษา ชวยเปนวทิยากรจดัการอบรมหลกัสตูรตางๆ
เปนตน

อีกทั้งยังรวมมือเปนกรรมการ เครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและ
สิง่แวดลอม หรอื Social Venture Network Asia (Thailand) เพือ่รวม
สานพลังภาคธุรกิจเอกชน เพื่อการผลักดันใหเกิดการดำเนินธุรกิจที่
ควบคไูปกบัการดแูลสงัคม และสิง่แวดลอม ทีส่มดลุและยัง่ยนื นบัเปน
ความพรอมขององคกรที่จะกาวไปเพื่อรวมกันบมเพาะความดีงามให
เกิดขึ้นในองคกรธุรกิจ เพื่อมุงสรางคนดีใหกับสังคม และความสุขหรือ
สขุภาวะในองคกร อนัเปนคณุคาทีแ่ทจรงิของธรุกจิและพฒันาใหสงัคม
ใหเกิดสันติสุขอยางแทจริง
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คุณคาแทจริง : คุณภาพชีวิตที่ดีรวมกันของผูคนใน
องคกร สงัคม และธรรมชาตสิิง่แวดลอม

ประธานบริหารไดเตือนตนเองเสมอถึงสิ่งที่ทำอยูวา เกิดจาก
ความคิดวาเปนสิ่งที่ทำได และพึงกระทำ จึงไดทดลองทำดู แลวคอย
ขยายผลเรื่อยมา และที่ทำอยูในปจจุบันก็ยังคิดวาเปนเพียงสิ่งเล็กนอย
หากเทยีบกบักระแสทีอ่ยขูางนอกโรงงาน ทีส่ำคญัชวีติผคูนทีด่ำเนนิกนัอยู
โดยทั่วไป ลวนสวนทางกับเรื่องที่องคกรพยายามทำอยู เพื่อสราง
ประสบการณบมเพาะความดีงาม ทั้งในเรื่อง ความสามัคคี กตัญู
เสียสละ ในขณะที่สื่อสารมวลชนตางๆ รวมถึงโฆษณาตางๆ ก็ไมได
กลาวถึงเรื่องเหลานี้ มุงนำเสนอแตเรื่องอื่นๆ อันกอใหเกิดมุมมองหรือ
สรางทัศนคติที่มีตองานในลักษณะการใหความสำคัญกับเงิน หรือการ
มีเงินกอนถึงจะมีความสุขได จึงทำใหการทำงานเปนการหาเงินเพื่อ
แสวงหาประโยชนสวนตวั ดงันัน้โอกาสตอความเขาใจเรือ่งความเชือ่มโยง
ระหวางสรรพสิ่ง หรือเห็นความเชื่อมโยงในองคประกอบที่เกี่ยวของใน
การทำงานทัง้ ๔ อยาง คอื งาน เงนิ ประโยชนสวนรวม ความสขุสวนตน
ตลอดจนการคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมจึงมีความเปนไปไดยากยิ่ง

ในสังคมจึงมีแตเรื่องการเอาเปรียบกัน มุงเนนผลประโยชน
สวนตนเปนที่ตั้ง ความพยายามที่บริษัทไดกระทำจึงเปนเพียงสิ่งที่
คอยกระตุกใหคิด หรือสรางกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัย
แมดูเหมือนวาไดมีการทำกิจกรรมมากมาย ผูบริหารยังคงตั้งคำถาม
อยเูสมอวา “มนัเพยีงพอหรอื ทีจ่ะสวนกระแสขางนอกขนาดนัน้”
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ถึงแมจะยังไมมีเครื่องมือ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการสราง
ประสบการณรวมในกระบวนการ
ตางๆ ไดอยางเปนรปูธรรม กอ็าจ
ทำใหเกิดความไมแนใจนัก ถึง
ผลของความพยายามจากการจัด
สภาพแวดลอมภายในองคกร ทัง้ใน
เรื่อง สภาพกายภาพในองคกร

คาตอบแทนและสวัสดิการอันกอใหเกิดความเปนธรรม การสื่อสาร
ภายในองคกรทีเ่นนการเสรมิพลงัหรอืคณุคาในจติใจ และกจิกรรมตางๆ
ทีจ่ดัขึน้เปนประจำ ตามประเพณหีรอืวนัสำคญัตางๆ ตลอดจนกจิกรรม
อาสาสมคัรบำเพญ็ประโยชนตางๆ รวมถงึการจดัระบบฝกฝนพฒันาเพือ่
สรางการเรยีนรอูยางตอเนือ่งและเทาทนัถงึความสมัพนัธเชือ่มโยงระหวาง
ตนเอง สงัคม และธรรมชาตสิิง่แวดลอม รวมถงึระเบยีบกตกิาในองคกร
ทีช่วยกระตนุใหสมาชกิไดมโีอกาสเขารวมประสบการณบมเพาะความ
ดีงามในจิตใจตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีรวมกันของผูคนใน
องคกรและครอบครวั และสงัคมประเทศชาต ิและธรรมชาตสิิง่แวดลอม

ทีผ่านมา ทางบรษิทัมกีารวดัผลการประเมนิการจดักจิกรรมตางๆ
เปนการสอบถามเฉพาะความเหน็จากการเขารวมกจิกรรมของพนกังาน
เทานั้น ทำใหยังไมทราบถึงผลอันเกิดขึ้นภายในจิตใจหรือความเขาใจ
จากการเขารวมประสบการณนั้นๆ ตลอดจนผลตอการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรม อีกทั้งยังไมมีการประเมินผลภาพรวมของกระบวนการ
ทัง้หมด ทัง้นี ้ผบูรหิารกลบัเหน็วา การทีย่งัไมมเีครือ่งมอืวดัผลดงักลาว
กม็ไิดหมายความวาผลเหลานัน้ไมเกดิขึน้ เพราะสามารถสงัเกตเหน็ผลที่
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เกดิขึน้ไดจากการดสูหีนา แววตาและรอยยิม้ของผคูน ในยามทีผ่บูรหิาร
เดินดูสายการผลิตในโรงงาน และการไดเห็นถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผใน
หมคูณะ เมือ่ไดมปีระสบการณเขารวมกจิกรรมตางๆ กบัสมาชกิในองคกร
อันนาจะเปนภาพสะทอนถึงความเห็นแกตัวที่ลดนอยลงในวัฒนธรรม
ของบรษิทั

ตลอดจนการสมัผสัถงึความสขุสงบในองคกรทีเ่กดิขึน้ อนัเกดิจาก
ความรสูกึ ความพอใจ และความสขุของสมาชกิในองคกร กน็าจะสะทอน
ถงึความเขมแขง็ขององคกรทีเ่ตบิโตเพิม่มากขึน้ อนัเกดิจากความเขาใจ
เรือ่งความเชือ่มโยงระหวางสรรพสิง่ โดยเฉพาะธรุกจิและผคูนในองคกร
ซึ่งมุงการดูแลผูคนใหมีกำลังใจ มีความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะความ
กาวหนาในงานของตน รวมถึงการใสใจดูแลคุณภาพชีวิตและวิถีการ
ดำเนินชีวิตของผูคนดวยความจริงใจ พรอมเอื้อใหเกิดผลประโยชน
สวนรวมในเวลาเดยีวกนั อนัเปนหลกัประกนัภายในทีส่ำคญัตอการพฒันา
องคกรอยางยั่งยืน
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ที่สำคัญ กระบวนการจัดการภายในองคกรดวยการสราง
ประสบการณบมเพาะคนดีนั้นเปนความพรอมของกระบวนการทั้งหมด
อันเกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตจากความประพฤติของผูบริหารที่เปน
แบบอยางความดงีาม ภายใตสภาพแวดลอมการดำเนนิการผลติในชวีติ
ประจำวนัทีเ่หมาะสม และ การจดักจิกรรมตางๆ ซึง่รวมกนัอยางมคีวาม
พรอมและสมัพนัธเชือ่มโยงเปนองครวม เปนกระบวนการทีต่อเนือ่งรวมกนั
ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมได

ความพยายามหรอืใหน้ำหนกั
ตอผลการประเมินของกิจกรรม
ตางๆ อันเปนการประเมินผลราย
กิจกรรมเชิงเดี่ยวแลว อาจสงผล
ทำใหเกิดการมุงเนนกระบวนการ
หรือกิจกรรมใดๆ กิจกรรมหนึ่ง
จนอาจละเลยกระบวนการอืน่ๆ ไป
และไมสามารถสรางประสบการณ
อั น เ กิ ด จ ากความพร อมของ
กระบวนการทั้งหมดอยางสัมพันธ
เชือ่มโยงเปนองครวมได เชน ความ
พยายามในการจดักจิกรรมสงเสรมิ
วนิยั หรอื การจดักจิกรรมฝกอบรม
ในหลกัสตูร “เตมิพลงัใจใหความรกั
แกกนั” ขององคกรแหงหนึง่ แตอยู
ในบริบทของสภาพแวดลอม
ภายในองคกรที่ยังไมพัฒนาไปสู
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สังคมที่เปนธรรม หรือ ในบริบทที่ผูบริหารไมไดใหความสำคัญตอการ
ประพฤตตินเปนแบบอยาง ยอมคาดหวงัถงึผลการบมเพาะความดงีามใน
จิตใจของมวลหมูสมาชิกไดยากยิ่ง

ดงันัน้ ผบูรหิารทกุคนจงึมงุมัน่ประพฤตตินเปนแบบอยางและทำ
กิจกรรมพัฒนาผูคน พรอมไปกับการจัดสภาพแวดลอมภายในองคกร
อยางสบืเนือ่งตอไปไมลดละ ดวยความตระหนกัดวีา ยิง่ไมทำ กย็ิง่ไมมทีาง
คาดหวงัใดๆ ไดเลย วาจะเพยีงพอตอการเปลีย่นแปลงผคูนไดมากนอย
เพียงไร แตการไดสะสมประการณบมเพาะคนดีรวมกันกับสมาชิกใน
องคกรมาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน กลับทำใหเกิดความมั่นใจไดบาง
ถึงแรงสั่นสะเทือนตอการทำใหผูคนไดเกิดการฉุกคิดอยูเรื่อยๆ หรือ
บางครัง้ กอ็าจทำใหผคูนไดเปลีย่นแปลงความคดิไดจากประสบการณใน
กระบวนการทั้งหมด

หากเปรียบทีมผูบริหารในองคกรแหงนี้เปนเสมือนการบรรเลง
ดนตรวีงซมิโฟน ีออเครสตา โดยมปีระธานบรหิารเปนวาทยกร รวมกบั
ทมีสมาชกิในองคกร นำบทเพลง “มงุสรางคนด ีแทนคณุแผนดนิ” เพือ่
ขับกลอมใหผูคนในสังคมไดรับฟงอยางซาบซึ้ง ประทับใจ และปลุกเรา
ใหเกดิเปนพลงัสรางสรรคสิง่ทีด่งีาม ชวยกนัขบัขานลำนำแหงความดงีาม
นี้ตอไป ดวยการลงมือกระทำขยายผลการสรางคนดี พรอมไปกับการ
บมเพาะเมล็ดพันธุแหงความดีงาม ใหเปนคุณคาหลักขององคกรธุรกิจ
ในสังคมวงกวางตอไป

๑๔๙
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อกีทัง้ยงัรวมกนัสรางบรรยากาศในการทำงานทีเ่ปนสขุและอบอนุ
บนฐานความดีงามในจิตใจของพนักงานสมาชิกในองคกร ที่ตอบสนอง
ความเมตตาและกรุณาของเจาของกิจการดวยการทุมเททำงานหนัก
แสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ดวยความรูสึกสำนึกรูคุณ และ
เปนสขุในการทำงาน ภายใตความสมัพนัธตางตอบแทนกนัเชนนี ้จงึเปน
หลักประกันภายในที่สำคัญตอการดำรงอยูขององคกรที่ประสบความ
สำเร็จไดอยางยั่งยืน

๑๕๐







สิง่สำคญัคอืการลงมอืกระทำ

ประสบการณในกระบวนการบมเพาะความดงีามของบรษิทั
เอเซยี พรซีชิัน่ จำกดั อนัเกดิจากความพยายามประคบัประคององคกร
เลก็ๆ ใหผานวกิฤตเิศรษฐกจิป พ.ศ. ๒๕๔๐ ของผนูำและทมีบรหิารของ
องคกร ทีเ่หน็คณุคาทีแ่ทจรงิของสถานประกอบการ อนัไกลกวาแหลงทำมา
หากิน สรางรายได มุงบมเพาะใหผูคนในองคกรเปน “คนดี” มีความ
เอือ้อาทรสมคัรสมานสามคัคกีนั เสยีสละและชวยเหลอืสงัคม

๕



๕ สิ่งสำคัญคือการลงมือกระทำ

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

ดวยการปฏบิตัเิปนตวัอยางดวยการเปน “ผใูห” อยางบรสิทุธิใ์จ
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมากำกับในการบริหารองคกร ดวยการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพของสถานประกอบการ การจดัผลตอบแทน
และสวสัดกิารทีเ่ปนธรรม และการจดัสภาพแวดลอมภายใน จากการเปน
ตวัอยางของผนูำ ทมีบรหิารระดบัตางๆ ในการสรางวฒันธรรมความดงีาม
ขององคกร

รวมถงึการจดัวางระเบยีบกตกิาใหผคูนไดเกดิความเขาใจความ
เชือ่มโยงระหวางตวัเขา องคกร ครอบครวั ประเทศชาต ิ สงัคม และ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอม เปนเพือ่นรวมทกุข รวมสขุกนั พรอมไปกบัการได
โอกาสฝกฝนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จากการอบรมและรวมทำ
กิจกรรมตางๆ ที่บริษัท จัดไวใหเรียนรูอยางเทาทันตอสภาพแวดลอม
ภายนอกทีม่งุเนนแตผลประโยชนสวนตวัเปนทีต่ัง้ สามารถฝกฝนจติใจให
มวีนิยัในตนเองเพือ่หลกีเลีย่งการกระทำความชัว่ และมงุการทำความดี
โดยไมตองมีใครมาบังคับ

ความพยายามของบรษิทัแหงนี ้ในวนันี ้ไดสงผลอยางมหาศาล
ทำใหองคกรกาวหนาเติบโตไดอยางมั่นคงและมีความสุข อีกทั้งยังเปน
บทพสิจูนวา แมเปนการทวนกระแสเพยีงไร หากเอา “ความด”ี นำหนา
และมีความอดทนพากเพียรเพียงพอแลว “ผลดี” ตองเกิดขึ้นแน และ
จะเปน “ผลด”ี ทีม่คีวามเขมแขง็ยัง่ยนื เปนประโยชนทัง้ตอหมคูณะของ
ตนและสังคมโดยรวมได

๑๕๔
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คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

เชนเดียวกับสมาชิกทุกคนของเอเซีย พรีซิชั่น ที่กำลังพัฒนา
ความดีไปพรอมๆ กับการทำงานอยางมีความสุข ทุกๆ วันในโรงงาน
แหงนี ้สมกบัปณธิานองคกร ในอนัทีจ่ะ “มงุสรางคนด ีแทนคณุแผนดนิ”

การลงมอืกระทำ
ใครหลายคนอาจตัง้คำถามขึน้ในใจวา เรือ่งราวทัง้หมดทีเ่กดิขึน้

ในองคกรแหงนีเ้ปนเรือ่งจรงิทีม่าจากเจตนาและพฤตกิรรมการแสดงออก
อนัเกดิจากการคดิด ีพดูด ีทำด ีของผคูนในองคกรแหงนี ้นบัตัง้แตผบูรหิาร
และพนกังานทัง้หมดจรงิหรอื อกีทัง้เรือ่งเลาทีป่รากฎในหนงัสอืเลมนีก้เ็ปน
เพยีงความคดิเหน็โดยสวนใหญของเจาของกจิการ แมมบีางสวนสะทอน
จากความรสูกึของพนกังาน กเ็ปนเพยีงพนกังานบางคนในฐานะตวัแทน
ของพนกังานทัง้หมดในองคกรแหงนีเ้ทานัน้ แลวพนกังานทกุคนในองคกร
แหงนี้เขารูสึกพึงพอใจและภูมิใจในองคกรเชนเดียวกับเขาเหลานั้น
จรงิหรอื ทัง้หมดลวนเปนคำถามนาสนใจทัง้สิน้

๑๕๕
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แตการที่องคกรแหงนี้สามารถขยายกิจการและเติบโตขึ้นมา
พรอมกบัการเตบิโตของพนกังานทีท่ำงานกบับรษิทัมาตัง้แตยคุแรก แลว
กาวสกูารเปนหวัหนา หรอืผจูดัการ จงึทำใหทกุแผนกในองคกรแหงนีม้ี
พนกังานรนุเกาทีไ่ดรบัการปลกูฝง “คณุธรรมความด”ี มาเปนเวลานาน
จนเกดิความเขาใจถงึนโยบายขององคกรเปนอยางด ีรวมกนัดำรงตนเปน
แบบอยางทีด่ ีเปนสภาพแวดลอมใหกบัเพือ่นพนกังานในแผนก พรอมไป
กบัการดแูลเอาใจใสความเปนอยแูละจติใจของสมาชกิในแผนก อนัเปน
เสาหลักสำคัญตอการดำรงวัฒนธรรมขององคกรแหงความดี “วิถีคนดี
แหงเอเซยี” ใหดำรงอยู

๑๕๖
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๗

นอกจากการขยาย
องคกรจากบคุลากรภายในของ
องคกรแลว ทางบรษิทั ยงัมกีาร
รับพนักงานใหมในตำแหนง
ผบูรหิารระดบักลางและสงู ทัง้
ชาวไทยและตางประเทศ กย็งั
ใชนโยบายในการคดัสรรบคุคล
ทีเ่นนในเรือ่งคณุธรรมความดงีาม เปนคนด ีเปนเงือ่นไขสำคญัทีม่ากอน
ความสามารถและทักษะประสบการณในการทำงาน เปนคนเกง เพื่อ
ความมัน่ใจวาผบูรหิารรนุใหมเหลานี ้จะสามารถดำรงตนเปนแบบอยาง
ทีด่ ีเชนเดยีวกบัพนกังานรนุเกาขององคกรได

อีกทั้ง ก็อาจมีคำถาม
เพิ่มอีกวา การดำเนินการ
บมเพาะความดีงามในองคกร
แหงนี ้ ไมมอีปุสรรคใดๆ หรอื
แนนอนวาไมมีการกระทำใด
ในโลกที่ปราศจากอุปสรรค
และอุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้น
ในองคกรแหงนี้ก็คือ ความรวมมือของผูคนในองคกรนั้นเอง แมความ
รวมมอืจากพนกังานทัง้หมดในบางกจิกรรมเกดิจากการบงัคบั หรอืสราง
เงือ่นไขเชงิบงัคบั เชน กรณเีงือ่นไขฝกอบรม ๒๔ ชัว่โมง เพือ่เลือ่นตำแหนง
เปนตน แตมไิดหมายความวา จะไมมเีสยีงสะทอน ทัง้ในเรือ่งเสยีงบน
ถึงความไมพอใจในการเขารวมกิจกรรม อันเนื่องจากเหนื่อยลาที่ตอง
ทำงานหนกั หรอืความไมพอใจ เมือ่ไมไดเขารวมกจิกรรมตางๆ แลวทำให

๑๕๗
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จำนวนชั่วโมงไมครบ จึงไมสามารถครบเกณฑในการปรับตำแหนงใน
รอบที่ผานมา

หรือ อาจมีพนักงานบางคน
มองเห็นวาสิ่งตางๆ ที่บริษัททำ
เปนเพียงการสรางภาพใหคน
เขามาเยีย่มชมกจิการเพือ่หวงัผล
ในเชิงรายไดจากลูกคาที่เขามา
เปนตน จากขอมูลของแขกผูมา
เยี่ยมชมงานขององคกรแหงนี้

เกือบทั้งหมดไมไดเปนลูกคาของทางบริษัท ยกเวนในระยะหลัง อาจมี
ผูจัดการฝายพัฒนาบุคลากรของบริษัท ที่เปนลูกคากับบริษัทอยูแลวได
เขามาเยีย่มชมโรงงาน กอ็าจทำใหเกดิความรสูกึดตีอองคกร และอาจชวย
สงผลตอความมัน่ใจ ในการตดิตอประสานงานของฝายจดัซือ้ไดเพิม่ขึน้บาง

เสียงสะทอนดังกลาวอาจทำใหประธานบริหารหรือผูบริหาร
ตองปวดใจบางในบางครัง้ แตกม็ไิดเปนอปุสรรคสำคญัตอความมงุมัน่ใน
การสรางสรรคคนดใีหกบัสงัคมตอไป ทีส่ำคญัเสยีงสะทอนดงักลาว กลบั
เปนเครื่องยืนยัน ถึงบรรยากาศในการทำงานขององคกรแหงนี้ที่ไดให
อิสระตอการแสดงความคิดเห็นในระดับหนึ่ง นอกเหนือไปจากความ
พยายามในการใหอิสรภาพตอการปลดโซตรวนความทุกขภายในจิตใจ
และการตกเปนเหยื่อของกระแสสังคมภายนอก และสามารถแสดง
ศกัยภาพของตนไดอยางเตม็ที ่พรอมไปกบัการไดรบัผลตอบแทนอยางเปน
ธรรม ภายใตบรรยากาศการทำงานทีม่คีวามสขุ สบายใจ และการไดรบั
ความไววางใจ

๑๕๘
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๙

ในหลักพุทธศาสนามีวิธีการแสวงหาความรูที่สำคัญอยูที่การ
ไมเชือ่อะไรงายๆ คอื “หลกักาลามสตูร” อนัประกอบดวย ความไมเชือ่
เพราะเปนประเพณีสืบทอดกันมา เพราะเปนความรูที่อยูในตำรา และ
เพราะเปนครบูาอาจารย หรอื เพราะเชือ่ความรสูกึชอบชงัในใจของตน
แตจงเชือ่ภายหลงัจากการใครครวญไตรตรองวเิคราะห เรยีนรผูลจากการ
ไดลงมือกระทำอยางแทจริง

ดงันัน้ จงอยาเชือ่เรือ่งราว
ทัง้หมดจากประสบการณบมเพาะ
คนดีของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น
จำกดั แตขอใหตอบคำถามขางตน
ดวยการลงมอืกระทำ และเรยีนรู
รบัรผูลแหงการกระทำ เพือ่พสิจูน
เรื่องราวเหลานี้ดวยตนเอง ดัง
คำแนะนำของประธานบริหารในการทำสิ่งเหลานี้ใหเกิดขึ้นในองคกรวา
“ควรเริม่จากความจรงิใจ ตัง้ใจจรงิของเรากอน หาวธิทีีส่อดคลองกบัวถิี
ชวีติของผคูนในทีท่ำงานของเรา และตองมคีวามอดทนกบัความไมเขาใจ
และเชือ่ใจของผคูนตรงนัน้ และอยาหวงัผล ๑๐๐% เพราะธรรมชาตไิม
เปนเชนนัน้ มนัจะคอยเปนคอยไป”

๑๕๙
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สิง่สำคญัคอืการลงมอืกระทำบมเพาะความดงีามขึน้ในจติใจของ
ผคูนในองคกรธรุกจิ โดยเริม่จากตวัเราในการดำรงตนเปนแบบอยางทีด่ี
และรวมสรางประสบการณจากความพรอมอันสัมพันธเชื่อมโยงเปน
องครวมและขาดสิง่หนึง่สิง่ใดไมได ของการจดัสภาพแวดลอม การวาง
ระเบยีบในองคกร และการจดัระบบการเรยีนรฝูกฝน เพือ่มงุสรางคนดใีห
กบัสงัคม อนัเปนการสรางผลกำไรควบคไูปกบัการสรางประโยชนสงัคม
สวนรวม ในเวลาเดยีวกนั รวมกนัสรางเรือ่งราวความดงีามอนันาประทบัใจ
ขององคกรธุรกิจใหไดเลาขาน ยิ่งมีเรื่องเลาขานเหลานี้มากเทาไร มิได
หมายเฉพาะความดีงามของผูคนไดดังกังวานขึ้นในสังคมไทยแลว ยัง
หมายรวมถงึความดงีามของผคูนในสงัคมไดเริม่กอตวัขึน้เปนกระแส เพือ่
สรางกตกิาใหมในสงัคม กตกิาทีม่งุสคูณุภาพทีด่ชีวีติ สงัคม และธรรมชาติ
สิง่แวดลอม ตลอดจนสนัตสิขุอยางยัง่ยนืทีแ่ทจรงิ

๑๖๐



สิ่งสำคัญคือการลงมือกระทำ ๕

คณุธรรมคกูำไร
“ประสบการณบมเพาะคนด ีจาก เอเซยี พรซีชิัน่”

สิง่สำคญัพรอมลงมอืกระทำ
ในการลงมอืกระทำสรางประสบการณบมเพาะคนด ีกอเปนกระแส

ความดีงามในองคกรธุรกิจนั้น มีสิ่งสำคัญในการลงมือปฏิบัติที่ตอง
พจิารณาระมดัระวงั คอื

๑. เจตนา ความจรงิใจ ตัง้ใจจรงิของเจาของกจิการ ทีเ่หน็
คุณคาและความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและองคกร
ดวยการบมเพาะคุณธรรมความดีงามเพื่อสรางผลกำไร
อนัแทจรงิ ทีส่ำคญั มไิดแสดงออกถงึเจตนาดงักลาว ดวย
การพร่ำสอนบอกกลาวใหผอูืน่กระทำเทานัน้ แตยงั
แสดงออกจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตของตนเอง
อนัสอดคลองและเปนแบบอยางทีด่ใีหกบัสมาชกิในองคกร
พรอมรวมกันชักชวนใหผูบริหารระดับสูงดำรงตนเปน
แบบอยางทีด่ ีเชนเดยีวกนั อนัเปนการเอือ้ตอการสราง
สภาพแวดลอมภายในองคกรที่สำคัญ

๒. การสรางความพรอมของเงือ่นไขหรอืเหตปุจจยั อนัเกดิ
ประสบการณจากการสรางสภาพแวดลอมภายใน การจดั
ระเบยีบเพือ่การสรางความเชือ่มโยง และการฝกอบรม มไิด
เกดิขึน้พรอมกนัโดยทนัท ีแตเกดิขึน้ตามความพรอมของ
องคกรในแตละชวงเวลา และตองดำเนนิการอยางตอเนือ่ง
เพือ่การสะสมประสบการณการบมเพาะคนดอียางเชือ่มโยง
สมัพนัธกนัอยางเปนองครวม นำสคูวามพรอมแหงเหตปุจจยั
หรือเงื่อนไขทั้งปวงในเวลาตอมา

๓. แมการเกิดขึ้นของกิจกรรมอันเปนเงื่อนไขหรือเหตุปจจัยใน
ขอ ๒ อาจไมไดมาจากการรเิริม่ของเจาของกจิการหรอื
ผบูรหิาร แตการเขารวมกจิกรรมโดยเจาของกจิการและ

๑๖๑



๕ สิ่งสำคัญคือการลงมือกระทำ

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

ผบูรหิารรวมกบัพนกังานทัง้หมดกลบัเปนเรือ่งสำคญั และ
เปนสญัญาณบงชีถ้งึเจตนาและความตัง้ใจของเจาของกจิการ
ไดเปนอยางด ีมากกวาการแสดงออกดวยคำพดูเทานัน้

๔. การดำรงอยขูองกจิกรรมในขอ ๒ ไมควรเกดิขึน้เปน
ปรากฏการณหรอืเหตกุารณชัว่ครัง้ชัว่คราว แตควรดำรงอยู
ในแบบแผนการดำเนนิงานในองคกรอยางเปนประจำ หรอื
อยใูนวถิชีวีติของคนในองคกรนัน้ๆ โดยอาจจดัเปนประจำ
ทกุป หรอื เปนภาคบงัคบัใหกบัพนกังานใหม หรอื นำผลการ
ฝกอบรมเขามาใชในวถิกีารทำงาน เปนตน

๕. การสือ่สารภายในองคกร เปนสิง่ทีต่องพงึระวงัทัง้ในเรือ่ง
การเนนใหเจาของกิจการหรือผูบริหารสูงสุดเปนผูสื่อสาร
เรือ่งราวตางๆ ดวยตนเอง ในกรณทีีเ่ปนประเดน็ทีอ่อนไหว
และมคีวามสำคญัยิง่ยวด ดวยทาท ีและการใชคำพดูทีเ่ปน
สมัมาวาจา คอื ไมกลาวโกหก สอเสยีด และเบยีดเบยีนกนั
แลว ยงัเปนคำพดูทีท่ำใหเกดิความรสูกึด ีเสรมิกำลงัใจ เปน
อาหารเสรมิทางจติใจใหแกกนัและกนั เปนการสือ่สารสราง
พลงัคณุธรรม ความดงีาม ใหกบัคนในองคกรทีส่ำคญั

๑๖๒





 ความเปนมา:
The NETWORK of NGO and Business Partnerships for

Sustainable Development in Asia and the Pacific เปนโครงการทีเ่กดิขึน้จาก
การสนบัสนนุของธนาคารเพือ่การพฒันาแหงเอเชยี (ADB) บรษิทั GSK Biologicals
และสถาบนัคนีนัแหงเอเชยี ในป พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ เพือ่พฒันาเครอืขายการสราง
ความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซฟิก ใหเกดิการเรยีนรกูารทำงานโดยผสานความสามารถของทัง้สองภาคอียาง
มปีระสทิธภิาพซึง่นำไปสกูารพฒันาอยางยัง่ยนื

ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เดอะ เนทเวริค (ประเทศไทย) ไดรบัการรบัรองเปน
องคกรสาธารณประโยชน ทะเบยีนเลขที ่๑๘๕๓ จากคณะกรรมการสงเสรมิการจดั
สวัสดิการสังคมแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
มุงสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรธุรกิจเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
โดยใชความร ูความสามารถของแตละภาคทีีต่างบรบิท ตางกจิกรรม เชือ่มประสาน
กนัเปนเครอืขายกลัยาณมติรในรปูแบบตางๆ อยางมปีระสทิธภิาพ

 วสิยัทศัน:
เปนองคกรไมแสวงหากำไรทีม่งุสรางความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและ

ภาคประชาสงัคมเพือ่นำไปสกูารพฒันาสงัคมไทยอยางยัง่ยนื

เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

The NETWORK of NGO and Business Partnerships for
Sustainable Development

“องคกรแหงการสรางตนธารความรวมมอื”
“Creating Social Value Chain : Stakeholder Engagement for

Sustainable Development”

๑๖๔



๑๖๕

 พนัธกจิ:
๑. สงเสริมสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดความรวมมือระหวาง

ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม
๒. พัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม
๓. จดัการความรจูากประสบการณตรงของสมาชกิและผสูนใจ ดวยการ

แลกเปลีย่นเรยีนรรูะหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมในการพฒันาสงัคมไทย
ใหยัง่ยนื

๔. สรปุผลและสงัเคราะหสิง่ทีไ่ดเรยีนรรูวมกนั และพฒันาเปนองคความรู
ที่นำไปปฏิบัติตอได

 บทบาทและหนาทีข่องเครอืขาย:
๑. ผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม
๒. เสริมแรงการขับเคลื่อนกลไกการใหและอาสาสมัครเพื่อสังคม
๓. สงเสรมิและสนบัสนนุดาน ความร ู การเงนิ สิง่ของ และกำลงัแรง

ตามศกัยภาพ

 รปูแบบความรวมมอื:
ความรวมมอืของภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมนัน้จะมอียใูนรปูแบบการ

ทำงานระหวางภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมดังนี้
๑. Strategic Development Network: เครอืขายการพฒันากลยทุธเพือ่

เสรมิสรางองคกร และสรางการมสีวนรวมของผมูสีวนไดสวนเสยีของทกุคนในองคกร
๒. Information Disseminations and Marketing for Social Change

Network: เครอืขายการตลาด การสือ่สารและรณรงคเพือ่การพฒันาสงัคม
๓. Implementation Network: เครอืขายการบรหิารการจดัการองคกร

และโครงการ
๔. Monitoring and Evaluation Network: เครอืขายการจดัทำรายงาน

ผลการจบัคเูมือ่เกดิความรวมมอื และการตดิตามผลและประเมนิการพฒันาโครงการ

 การพฒันาความรวมมอื:
๑. การพฒันาความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมดาน

สิ่งแวดลอม
๑.๑ โครงการพฒันา Market Place for Networking

การจดัเสวนาเดอะเนทเวริค ประจำไตรมาส
การจดัเสวนาเดอะเนทเวริค เกดิขึน้ปละ ๓ ครัง้ ถอืเปนการสรางชมุชน



๑๖๖

แหงการเรยีนรเูพือ่นำไปสกูารสรางความสมดลุทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม
ในรปูแบบตางๆ ผานการลงมอืปฏบิตั ิโดยนำเสนอกรณศีกึษาจากความพยายามใน
การสรางความรวมมือและการผสานทรัพยากรระหวางภาคธุรกิจและภาคสังคม
อปุสรรค บทเรยีน การประเมนิความรจูากการปฏบิตัแิละการเรยีนรรูวมกนัเพือ่ให
เกิดการเปลี่ยนแปลงสูความยั่งยืน

เครือขายตลาดนัดความดี
เพื่อเปดพื้นที่ใหผูตองการทำความดี และผูมีพื้นที่การทำความดี ไดมา

พบกันเพื่อนำไปสูการพัฒนาความรวมมือ

๑.๒  โครงการ Green People Partnerships
โครงการที่มีการพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางสมาชิกเครือขายในการ

พฒันาความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
ซึง่จะเปนการคนหารปูแบบความรวมมอืทีเ่กดิขึน้ (Good Practices)ในประเทศไทย
และการนำกลมุทีม่ปีระสบการณแลวมาพบกบักลมุทีส่นใจจะทำใหเกดิเปนรปูธรรม
และมีการพัฒนาการทำงานที่ตอเนื่องอยางยั่งยืน ลักษณะกลยุทธการพัฒนา
โครงการจะเกิดขึ้นดังนี้

ก. คนหารปูแบบการพฒันาความรวมมอืดานสิง่แวดลอมในสงัคมไทย
การใหรางวลักลมุประชาสงัคม ทีม่กีารรวมมอืระหวางภาคธรุกจิ

NGO และองคกรในระดบัชมุชน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนองคความรู
การพฒันาเครอืขายพีเ่ลีย้งและการขยายผล

ข. สงเสรมิพฒันากลมุเครอืขายการทำงานใหมๆ  โดยยดึหลกัยทุธศาสตร
การเขาถงึความรรูะหวางสมาชกิเครอืขาย

จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรื่องสิ่งแวดลอม
จัดการอบรมในประเด็นตางๆ
พฒันาเครอืขายทีเ่ขารวมอบรม
สงเสริมใหเกิดการลงมือที่เปนรูปแบบที่จะนำไปสูความยั่งยืน



๑๖๗

๒. การสือ่สารความรวมมอืของสมาชกิเครอืขายเดอะเนทเวริค
๒.๑ Online Newsletter: ตนธารแหงความรวมมือ และ

News Nugget
Online Newsletter เปนการรวบรวมขาวสารและขอมลูความเปนไปใน

เรือ่ง CSR และการทำกจิกรรมเพือ่สงัคม ตลอดจน ขาวสารขอมลูการเคลือ่นไหว
ทางการพฒันาเดก็และเยาวชน และสิง่แวดลอม

The NETWORK Monthly News Nugget ภาษาองักฤษ
(ทุกไตรมาส)
ตนธารแหงความรวมมอื  ภาษาไทย (ทกุสองเดอืน)

๒.๒  เวปไซต NGOBiz.org (www.ngobiz.org)
ศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับ CSR การพัฒนาความรวมมือ ขอมูลองคกร

ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม

๓. การจดัการความรจูากการพฒันาความรวมมอื
๓.๑ การพฒันาหนงัสอืคมูอืทีน่ำไปสคูวามรวมมอืปละ ๑ เลม

ป ๒๕๕๐ หนงัสอื “คมูอืการพฒันาจติอาสาพนกังานองคกรธรุกจิ
สูความสุขในวิถีการทำงาน”
ป ๒๕๕๑ หนงัสอื “คณุธรรมคกูำไร ประสบการณบมเพาะคนด ี:
เอเซยี พรซีซิัน่”
ป ๒๕๕๒ หนงัสอื “คมูอื CSR สำหรบัสงัคมไทย” (เผยแพร
สงิหาคม ๒๕๕๒)

๓.๒กิจกรรมการพัฒนาความรูในรูปแบบอื่นๆ
ในระหวางการขับเคลื่อนเครือขายจะมีการพัฒนาความรูเพื่อการสื่อสาร

ความรวมมอืเปนระยะ เชน
     การเขยีนบทความตามสือ่ตางๆ
     จดัทำรายงานการสำรวจสถานการณ CSR ในสงัคมไทย
     การเขยีนกรณศีกึษา เชน บรษิทัทีท่ำ CSR ในรปูแบบตางๆ
     การพฒันาการเขยีนรายงาน Social Report



๑๖๘

 คณะกรรมการ The NETWORK (Thailand)
คณุชาญชยั พนิทเุสน, มลูนธิกิระตายในดวงจนัทร ประธานกรรมการ
คณุนภดล ศวิะบตุร, Nestle (Thai) Ltd. กรรมการ
คณุกษมน กติตอิำพน, บมจ. สมบรูณกรปุ กรรมการ
ดร.เจษฏ โทณะวณกิ, มลูนธิกิองทนุเพือ่สิง่แวดลอมไทย กรรมการ
Mr. Jeffrey Dickinson, Energy and Co., Ltd. กรรมการ
คณุนติยา วงษสวสัดิ,์ มลูนธิโิลกสเีขยีว กรรมการ
คณุศรรีตัน ตระกลูไทยบญุญา, Nestle (Thai) Ltd. กรรมการ
คณุสมภพ ศริสิวาง, มลูนธิกิองทนุเพือ่สิง่แวดลอมไทย กรรมการ
คณุจารวุรรณ จนัทรเพญ็, Energy and Co., Ltd. กรรมการ
คณุอนชุ  ศริกิจิ, ผจูดัการโครงการอาสาสมคัรพพิธิภณัฑ
(ฝายตางประเทศ) กรรมการ
คณุสวุรรณา สมใจวงษ, บรษิทั เมอรค จำกดั กรรมการ
คณุปารณีา  ประยกุตวงศ, The NETWORK
Asia and the Pacific เลขากรรมการ

 ทีป่รกึษา:
คณุสดุวณิ ปญญาวงศขนัต ิ หนุสวนไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส จำกดั (ประเทศไทย)
คณุวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ บรษิทั น้ำมนัพชืไทย จำกดั (มหาชน)
คณุอดศิร พวงชมพ ูบรษิทัสยามแฮนดส จำกดั
ดร.สรณรชัฏ กาญจนะวณชิย เลขาธกิารมลูนธิโิลกสเีขยีว
ผศ.ดร.กฤตนิ ีณฏัฐวฒุสิทิธิ ์ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ
 ศศนิทรแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ดร.พพิฒัน ยอดพฤตกิาร ผอูำนวยการสถาบนัไทยพฒัน
รศ.ดร ปารชิาต สถาปตานนท คณะนเิทศศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ผศ.วรรณา ประยกุตวงศ คณะบรหิารศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ตดิตอเราไดที:่
เครอืขายความรวมมอืระหวางภาคธรุกจิและภาคประชาสงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

หรอื เดอะ เนทเวริค (ประเทศไทย)
๑๙๖/๙ ซอยราชวถิ ี๔ ถนนราชวถิ ีแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศพัท/โทรสาร ๐ ๒๒๔๕-๕๕๔๒ มอืถอื ๐๘๑ ๖๕๗ ๓๕๒๐
Email: info@ngobiz.org Web Site: www.ngobiz.org



วิสัยทัศน
“รวมสรางสรรคสังคมดวยฐานคุณธรรมและจริยธรรม และสงเสริม

ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ”

พันธกิจ
มบีทบาทหลกัในการเสรมิหนนุ เชือ่มประสาน เพิม่พลงัเครอืขายในการ

พฒันาคณุธรรม จรยิธรรม ทีเ่ปนการรวมพลงั ยกระดบั แพรขยายในบรบิทตางๆ
ในทุกภาคสวนของสังคม

หนาที่และความรับผิดชอบ
๑. เปนองคกรนำทางดานการพฒันาองคความรดูานคณุธรรม จรยิธรรม
๒. จดัใหมฐีานขอมลูขององคกร และองคความรดูานการพฒันาคณุธรรม

จริยธรรม
๓. สงเสรมิ สนบัสนนุการวจิยั และพฒันาองคความรใูนดานการเสรมิสราง

พฤตกิรรมทางคณุธรรม จรยิธรรมทีพ่งึประสงคของสงัคมไทย
๔. ประสาน และสนบัสนนุใหเกดิเครอืขายขององคกรดานการพฒันา

คณุธรรม จรยิธรรมทีม่คีณุภาพ
๕. เพือ่สนบัสนนุการเสรมิสรางพฤตกิรรมทางคณุธรรม จรยิธรรมที่

พงึประสงคของสงัคมไทย ผานสือ่สารสนเทศและสือ่สาธารณะ

๑๖๙

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศนูยคณุธรรม)
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู (องคการมหาชน)

สำนักนายกรัฐมนตรี



เปาหมาย
สงเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ เพื่อใหเกิดพลังในการขับเคลื่อน

ในประเทศสเูปาหมายทีร่ฐับาลตองการ และเปนทีย่อมรบัของนานาอารยประเทศ
ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานจะตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมของแตละภูมิภาค
โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
เขาไวดวยกนั ภายใตการดำเนนิงาน ๓ ยทุธศาสตร ดงันี้

 ยทุธศาสตรที ่๑
การพฒันาแหลงบรกิารความร ูกระตนุความคดิ และการสรางสรรค
ของประชาชน
 ยทุธศาสตรที ่๒

การสรางตนแบบ (Prototype) และพฒันาภาคเีครอืขาย (Network) เพือ่
การขยายผล
 ยทุธศาสตรที ่๓

ยทุธศาสตรการบมเพาะ (Incubation) คนรนุใหมทีจ่ะเปนกำลงัในการ
สรางเศรษฐกิจฐานความคิดสรางสรรคใหเติบโตตอไป

๑๗๐



๑. พลอากาศเอกวรีวทิ คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ
๒. ศาสตราจารยกติตคิณุสมุน อมรววิฒัน อนกุรรมการ
๓. นายมงักร กุลวานิช อนกุรรมการ
๔. นายศิริชัย สาครรัตนกุล อนกุรรมการ
๕. ทันตแพทยกฤษดา เรืองอารียรัชต อนกุรรมการ
๖. นายทวีศักดิ์ สุขรัตน อนกุรรมการ
๗. ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนา

พลังแผนดินเชิงคุณธรรม
(นางสาวนราทพิย พมุทรพัย) อนกุรรมการและเลขานกุาร

๘. นายประกอบ นวลขาว ผชูวยเลขานกุาร

๑๗๑

คณะอนุกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู (องคการมหาชน)



คณะผูจัดทำ

ทีป่รกึษา
นางสาวนราทพิย พมุทรพัย ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพฒันา

พลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม

คณะทำงานโครงการถอดองคความรูและจัดทำตนฉบับหนังสือ
“การเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองคกรธุรกิจ”
นางวิไลวรรณ ถึกไทย ผูอำนวยการฝายติดตามและประเมิน
นายครรชิต ปตะกา ผอูำนวยการกลมุงานยทุธศาสตร ๒
นางสาวสขุมุาล มลิวัลย ผอูำนวยการกลมุงานยทุธศาสตร ๓
นายณฏัฐบรรจง เดชวิริยะชาติ เจาหนาทีร่ะดบัสงู ฝายตดิตามและประเมนิ
นางอนุสรณ ปทมะสงัข เจาหนาทีร่ะดบักลางฝายตดิตามและประเมนิ
นางสาวปรินธร บุญเนตร เจาหนาทีร่ะดบักลาง กลมุงานยทุธศาสตร ๑

ผูวิจัยและเรียบเรียง
นางสาวปารณีา ประยุกตวงศ เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ

และภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื หรอื The NETWORK (Thailand)

ผศ.วรรณา ประยุกตวงศ คณะบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๑๕๘

ทานผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของศูนยคุณธรรม
และดาวนโหลดหนังสือฉบับนี้ไดที่

www.moralcenter.or.th หรอื http://dl.moralcenter.or.th

๑๗๒
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