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พวกเราทุกคนทราบกันดีวา เดือนพฤศจิกายนคือเดือนสิบสอง
น้ํานองเต็มตลิ่ง.... ประเพณีไทยแตโบราณกาลในชวงนี้ก็คือ "ลอยกระทง"
นั่ นเอง ประเพณี ลอยกระทงนี้ เริ่ มมี มาแต สมัยสุ โขทั ย ช วงรัชสมั ยพ อ
ขุนรามคําแหง ซึ่งมีนางนพมาศ หรือทาวศรีจุฬาลักษณเปนผูประดิษฐ
กระทงขึ้ นครั้ งแรก เดิมเรียกวาพิธี จองเปรียง ที่ ลอยเที ยนประทีป นาง
นพมาศไดนําดอกโคทม ซึ่งเปนดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสอง
มาใช ใส เทียนประทีป อันนี้ เป นประวั ติศาสตร ที่ ดิ ฉันร่ําเรียนมา แตใน
ป จจุบั นมีการศึ กษาว า ไม น าจะเก ากวาสมั ยรั ตนโกสิ นทร ตอนต น ซึ่ ง
อ างอิ งหลั กฐานจากภาพจิ ตรกรรมการสร างกระทงแบบต างๆ
ในสมัยรัชกาลที่ 1 เอาเปนวา หากสนใจก็ติดตามการศึกษาตอไปละกัน
นะคะ
บทความฉบั บ นี้ น า สนใจมากๆ ค ะ "บริ การลู กค า ด ว ยใจ
ทํา(ให)ไดทุกวัน" อานแลวทานจะเห็นภาพเลยวา TQM กับงานบริการนั้น
ไม ใ ช ค นละเรื่ องเลยค ะ ส ว นเหตุ บ า นการเมื อ งที่ ทั น สมั ยต อ งอ า น
จากบทความ The Exclusive จะทันสมัยและไดความรูดวย
ดิฉันหวังวา ความตั้งใจที่ มูลนิธิฯ มอบใหทานสมาชิกในทุกๆ
เดือน (ถึงแมจะกระทอนกระแทนไปบาง) ทานจะไดนําเกร็ดตางๆ นี้ไปใช
ในชีวิตประจําวันทั้งการงาน และครอบครัวนะคะ
พบกันใหมฉบับหนาคะ

เจาของ มูลนิ ธิสงเสริมทีคิวเอ็ มในประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ที่ ปรึกษา รศ.ดร.ปริ ทรรศน พันธุ บรรยงก คุณสมชาย นิ ราพาธพงษพร คุ ณประไพพรรณ อ อนสมา คุ ณอานนท
ปวีณวัฒน บรรณาธิการบริ หาร ดร.ลดาวั ลย กระแสร ชลบรรณาธิการ คุณเจริญชั ย ฉิ มเนี ยมกองบรรณาธิ การ
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล คุณสามารถ หงษวิไล
บทความตางๆ เปนทัศนะของผูเขียนโดยตรง >> สนใจติดตอสงบทความและสาระดีๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือติชมไดที่ ftqm@ftqm.or.th
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ซึ่งในครั้งนั้น ยอมรับวาไดฟงแลว เขาใจ และเห็นภาพชัดเจน แตยังไมลึกซึ้งนัก
พอเวลาผานไปจนถึงทุกวันนี้ ความหมายของขอมูลในหลังคาบานหลังนั้น มี
ความหมายมากยิ่ งขึ้ นทุกวั น และทุกวั นจริ งๆ แม จะเคยอ านบทความที่ ทาน
มหาตมะคานธี ไดกลาวถึงความสําคัญของลูกคาไวก็ตาม โดยทานไดกลาววา
"ลูกคาคือบุคคลที่สําคัญที่สุด…ที่มาเยือนเราในสถานที่นี้เขามิไดพึ่งเรา
...เราตางหากที่ จําเป นตองพึ่ งเขา...เขามิได ขัดจั งหวะการทํางานของเรา...หากแตการ
รั บใช เขาคื อ วั ตถุ ประสงค ของงานเรา…เขามิ ใช บุ คคลภายนอก...แต เขาเป น
สวนหนึ่งของธุรกิจนั้นทีเดียว…การรับใชเขา ...เรามิไดชวยอะไรเขาเลย …เขาเสีย
อีกที่เปนฝายชวยเหลือเรา…โดยใหโอกาสแกเราที่จะรับใชเขา"
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ตอมามีโอกาสไดอานบทความในหนังสือพิมพ (ขออภัยที่จําชื่อหนังสือพิมพและผูเขียนไมได)
ที่ใหความหมายของคําวาลูกคาไวอยางผูมีประสบการณ จริงไวดังนี้
" ลูกคา…. เปนคําศักดิ์สิทธิ…
์ .ที่จะชี้เปนชี้ตายใหกับธุรกิจได… ความสําเร็จของธุรกิจขึ้นอยูกับ
จํานวนลูกคา และการใชเงินของลูกคา ….ตองใหความสําคัญกับลูกคา….ลูกคาคือคนสําคัญ"
อานดูแลวรูสึกวาใชเลย ปจจุบันนี้ บางวันไปตลาด แมคาบอกเราวา วันนี้เงียบจัง ขายของไมไดเลย
พบเจาของรานทําผม ก็รําพึงใหฟงวา วันนี้เปนอะไรก็ไมรู ไมมีลูกคาเลย ฯลฯ ฟงดูแลวเห็นภาพชัดเจน
เลยว า การใช บริ การของลูกค าเป นความสําเร็จและความอยู รอดของธุรกิ จตามความหมายจริ งๆ และ
คาดวาจะจริงมากยิ่งขึ้นทุกวัน
ทานลองคิดดูซิคะวาลูกคาของทานคือใครบาง กรุณาเขียนลงบนกระดาษกอนที่จะอานเนื้อหา
ตอไปนี้
ลูกคาสามารถแบงเปน 3 ประเภทคือ:1. ลูกคาภายนอก (External Customers) คือทุกคนที่มาติดตอหรือมารับบริการจากเรา
2. ลูกคาภายใน (Internal Customers) คือบุคลากรทุกระดับที่อยูภายในองคกรของเรา และ
หนวยงานถัดไปที่รับงานจากเราไป คือ ลูกคาภายในของเรา (Next processes Are Our Customers)
โดยบุคลากรภายใน หรือหนวยงานอื่นที่รับงานจากเราไป ไดแก

หัวหนา

ลูกนอง

เพื่อนรวมงาน

หนวยงานเดียวกัน หรือตางหนวยงานกัน
3. ลูกคาที่อยูในความคิด เชนเราคิดวา ลูกคาคือพระเจา ลูกคาคือคนที่ไมผิด หรือไมใชคนที่ถูก
เสมอไป ลูกคาคือคนที่ทําใหเรามีงานทํา ลูกคาคือคนสําคัญที่สุด ฯลฯ
มาถึงตรงนี้แลว มาดูคําตอบของทาน ที่เขียนไวกอนหนานี้ตรงกันใหมคะ
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อยางไรก็ตาม ในการบริหารแบบ TQM มีวัตถุประสงคหลักคือการสรางความประทับใจในการ
ใหบริการแกลูกคา ซึ่งมิไดอยูในระดับความพอใจเทานั้น หากแตตองใหเกิดความประทับใจ และพึงพอใจ
จนถึงขั้นเกิดความศรัทธาในที่สุดอีกดวย
เพื่อใหเกิดความศรัทธาตลอดไปนั้น ควรตอง "บริการลูกคาดวยใจ….ทํา(ให)ไดทุกวัน"
และการที่จะทําใหไดทุกวัน จําเปนตองมีหลักในการคิด และมีหลักปฏิบัติ รวมทั้งตัวอยาง แนวปฏิบัติ
ที่สามารถนําไปปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังตอไปนี้ :1. หลักคิด : หลักการใหบริการที่เปนเลิศ (Guiding Principles) 5 ขอ คือ
1.1 รูจัก - รูใจ และเขาใจ ลูกคาหรือ ผูมาใชบริการ เชน
 รูจักชื่อ-หนาตา / หนวยงาน
 รูความคาดหวัง
 สามารถบอกผูมาใชบริการ วา "เราทําอะไรได หรือ ไมได"
 ใหขอมูลที่จําเปนแกผูมาใชบริการ
1.2 สรางความประทับใจที่ดี เชน
 ใบหนายิ้มแยม มองตา ทักทาย
 กระตือรือรน พรอมบริการ
 ใหบริการ ดวยความเต็มใจ
 ใชวาจาสุภาพ ออนโยน
 เมื่อเสร็จแลว ยิ้ม มองตา ขอบคุณ และเชิญมาใชบริการอีก ฯลฯ
1.3 หาความแตกตางใหมๆ ใหกับผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง
 รับฟง สังเกต
 พยายามเขาใจความตองการของลูกคา
 แนะนําทางเลือกที่เหมาะสม
 แนะนําบริการเพิ่มเติมที่เหมาะสม ฯลฯ
1.4 ปรับปรุงบริการใหดีขึ้นตลอดเวลา
นําขอเสนอแนะ หรือคํารองเรี ยนของลูกคา ผู มาใช บริ การ ไปปรั บปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการ ใหดียิ่งขึ้น
 คิดริ เริ่ม สรางสรรค และลงมื อที่จะปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงการทํา งานให ดีขึ้น ตลอด
เวลาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
1.5 มีทัศนคติวา "ทําได" (Can do attitude) ไมปฏิเสธลูกคา หรือผูมาใชบริการ ในทันที
หรือไม ปฏิเสธกอนที่จะไดพยายามทํา ถาทําไมได ใหแนะนําไปยัง แผนกอื่น (Refer) เพื่อใหบรรลุตาม
ตองการ
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2. หลักปฏิบัติ คือ กระบวนการใหบริการที่เปนเลิศ (Process) 4 ขั้นตอน (P-D-C-A)
2.1 รูเปาหมายดวย การฟงดวยใจ และสื่อใหดี
2.2 คิดใหม ทําใหม
2.3 บริการดวยใจ
2.4 มีความตอเนื่อง
3. มี เอกลั กษณ การให บริ การที่ เป นเลิ ศ คื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ต อ งการย้ํา ให ถื อปฏิ บั ติ ซ้ํา ๆ
จนเปนนิสัย ที่เกิดจากการคิดและกําหนดเปน แบรนด สโลแกน รวมกัน ดังตัวอยาง
" ยิ้มแยม…แจมใส รวดเร็ว... ฉับไว ใสใจ...ในบริการ"
" ยิ้มแยม...แจมใส ใสใจ...สงมอบ ตอบสนอง...ฉับไว มั่นใจ...บริการ
องคกรที่ จะประสบความสําเร็ จในยุ คนี้ ก็ คือการเป น Caring Organization
นั่นคือการใหบริการอยางเปนเลิศที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และใหบริการเหนือ
ความคาดหมายอีกดวย
สําหรับเรื่องการสรางความพึงพอใจใหลูกคา หรือ Customer Satisfaction นั้น
เราอาจจะนึกถึงเพียงผู ที่สัมผัสกับลูกคาเทานั้น แตแทที่ จริงแลวเรื่องนี้ เกี่ ยวของกับทุกคน
ทุกหนวยงานทั่วทั้งองคกร ดังนั้น ความประทับใจของลูกคาที่มีตอธุรกิจของเรา จึงขึ้นอยูกับ
การบริการดวยใจ ของทุกคน และการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของแตละหนวยงาน
ในการใหบริการแกลูกคา
ผลที่ไดรับ : จะทําใหลูกคาประทับใจ มิรูลืม และอยากจะกลับมาใชบริการ อีก
เหตุผลและความจําเปนที่ตองเสริมสรางทัศนคติเรื่อง" บริการดวยใจ ...ทํา(ให)ไดทุกวัน"
เพราะ :
1. ภาวะการแขงขันในปจจุบันสูง ตลาดชะลอตัว คูแขงมากขึ้น
2. การบริการที่ดีเปนกลยุทธที่สําคัญที่จะทําใหองคกรอยูรอด
3. การมีบริการที่ดี ยอมเสริมสรางภาพพจนที่ดีใหกับองคกร
4. การสรางบริการที่ดีเปนหนาที่ของทุกคน
5. ทุกคนจะตองมี Service Mind
6. การบริ การด วยใจ ถ าทํา ให ได ทุ กวั น จะเป นสิ่ งสําคั ญในการสร างความ
แตกตางใหกับสินคาและบริการ ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
paritud@gmail.com



ทานสมาชิกจดหมายขาวที่รักทุกทานครับ เดือนพฤศจิกายนนี้มีเหตุการณสําคัญๆ เกิดขึ้น
มากมายหลายประการทั้ งในประเทศและตางประเทศ ที่ หลายทานเฝาติดตามอย างใจจดใจจอ
นอกจากการแข งขั นฟุ ตซอลโลกซึ่ งประเทศไทยได เป นเจ าภาพและที มไทยได ผานเข ารอบ 16
ทีมสุดทายเปนครั้งแรกแลว ก็เห็นจะเปนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่เปนการ
ชิงชัยกันอยางดุ เดือดระหว างประธานาธิบดีบารั ค โอบามา ผูครองตําแหนงเดิม และนายมิตต
รอมนี่ยผูทาชิง
นอกจากนั้ นก็ยังมีการสรรหาผูนําของประเทศยักษใหญอยางสาธารณรัฐประชาชนจีน
และขบวนแหพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเปนพระราชพิธีที่ยิ่งใหญตระการตา ที่นานๆ เราจะไดมี
โอกาสเฝาชมพระบารมีที่นาประทับใจแบบนี้กันสักครั้งหนึ่ง
ยอนกลับไปที่การเปนเจาภาพการแขงขันฟุตซอลโลก ขาวที่นายินดีจากการที่เราไดเขา
รอบ 16 ทีม มาพรอม ๆ กับขาวที่นาเสียดาย แปลกใจและมีขอสงสัยมากมายเกี่ยวกับการที่สมาคม
ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ที่กํากับการแขงขันฟุตซอลดวยไมอนุมัติใหใชสนามใหมที่หนองจอก
ซึ่งลงทุนไปกวา 1,000 ลานบาท เพราะความไมปลอดภัยและไมสมบูรณหลายๆ ดานของสนาม
สรางใหมลาสุดแหงนี้
ทาง กทม. ซึ่ งเป นผู รับผิ ดชอบงานนี้ ก็ พยายามดึ งเอาสมาคมวิชาชี พอย างวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย ใหเขามารับรองความปลอดภัย แตก็ไมไดผลครับ
ที่ผมบอกวานาเสียดาย คือ เสียดายเงินลงทุนที่มากมายมหาศาล แตผลกลับกลายเปน
ศูนยเพราะไมไดใชตามเปาหมายแรก แตที่บอกวาแปลกใจและสงสัยก็คือ แปลกใจและสงสัยวางาน
ใหญขนาดนี้ ทําไมถึงตองมาเรงๆ ทําเอาอีกไมกี่สัปดาห หรือบางงานเชนงานปูพื้นสนามก็ทําเพียง
ไมกี่วันกอนการเปดการแขงขัน
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เรี ยกว ากาวติ ดพื้ นไม และสี ท าผนั งยั ง ควั น กรุ นๆ กลิ่ น ตลบ
อบอวลอยูเลยครับ ตอนที่ FIFA มาตรวจความพรอมของสนาม
เป นผม ผมก็ คงไม ให ใช แหละครั บ เพราะหากเกิ ดอุ บั ติ เหตุ
นักกีฬาบาดเจ็บ อัฒจันทรหรือหลังคา ผนังพังลงมา ผูชมไดรับอันตราย
FIFA ก็ตองรับผิดชอบกอนใครเพื่อน
ผมสันนิษฐานวาสาเหตุประการหนึ่ง อาจเกิดจากการใชภาษา
ในการสื่ อข อ ความของเราชาวไทย ที่ มั กใช ภาษา "ธุ รกิ จ" กั บภาษา
"ที่บาน" สับสนปนเปกัน
ท า นอาจารย Masuo Suyama ปรมาจารย คุ ณภาพย้ํ า นั ก
ย้ําหนากับบรรดาลูกศิษยลูกหาชาวไทยวา เวลาจะทํางานบริหารจัดการ
ใหมีคุณภาพนั้น ตองใชภาษา "ธุรกิจ" เปนหลัก อยาใชภาษา "ที่บาน"
ที่เรียกวาภาษาธุรกิจ คือ ชัดเจน เชิงปริมาณ (มีตัวเลขและ
หนวยชัดเจน) กําหนดและวัดผลได
เพราะการบริ ห ารจั ด การคุ ณภาพ เป นการทํ า งานแบบ
วิทยาศาสตรซึ่งมีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ
1. เชื่อในเรื่องเหตุและผล
2. คิดเปนระบบ
3. มีคาตัวเลขที่วัดและพิสูจนได
ยกตัวอยางเชน การนัดหมายประชุม ตองระบุวัน เวลา สถานที่
ใหชัดเจน ถาจะใหดีก็ตองระบุเวลาที่สิ้นสุดการประชุมไวดวย
อาจารยมักจะยกตัวอยางวา เวลาถามคนไทยวาจะเริ่มประชุม
เมื่อไหร ก็มักไดคําตอบวา เริ่มเมื่อคนมาครบ ถาถามตอวาจะเลิกเมื่อไหร
ก็จะไดคําตอบวาเลิกเมื่อหมดวาระ
แลวจะไดเรื่องไหมครับ?
เมื่ อเราไปรับเป นเจาภาพแขงขันฟุตซอลโลก ก็ตองถามทาง
กรรมการ FIFA ใหชัดเจนวาจะตองมีสนามแขงขันใหมหรือไม? หาก จะ
ตองมี ก็ตองมีขอกําหนดหรือSpecification ใหชัดเจน โดยตรวจสอบและ
มีเอกสารประสานกับ FIFA เปนลายลักษณอักษร
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จากนั้น ก็จะตองมาถอดขอกําหนดออกมาเปนงาน ระยะเวลา วัสดุ วิธีการ
เปาหมายหลั ก เปาหมายยอยรายทางหรื อ Milestone โดยอาศั ยหลักวั ฒนธรรม
คํานวณกลับหรือ Gyakusan Bunka ที่ชาวญี่ปุนยึดถือเปนหลักในการทํางาน
นําเอาขอมูลทั้งหมดมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ ที่มีจุดควบคุม มีกิจกรรม
ที่เปนรูปธรรม มีรายชื่อผูรับผิดชอบและงบประมาณที่ชัดเจน
หากมีการประยุกตเครื่องมือบริหารจัดการพื้นฐาน เชน Project Evaluation Review Technique (PERT) และ Critical Path Method (CPM) เขามาชวย
กํากับควบคุมดวยแลว เหตุการณที่ ทําสนามเสร็จเกือบไมทันและไมไดรับอนุญาต
ใหใชก็จะไมเกิดขึ้น
จะวากันไป ปญหาความวุนวายหลายๆ เรื่อง เชนการประมูลคลื่นความถี่
2.1 GHz หรือระบบ 3G การรับจํานําขาว ฯลฯ ก็จะไมเกิดขึ้น หากเราหัดใชภาษา
ธุรกิจในการบริหารจัดการงานใหมีคุณภาพ
กลาวโดยสรุปนั้ น ภาษาธุรกิจ คือ ภาษาที่ เราใช ในการสื่ อสารเพื่ อการ
ทํางานใหมีคุณภาพ โดยการระบุขอมูลที่ชัดเจน เปนที่เขาใจกันในผูรวมงานหรือผูมี
สวนรวมในผลประโยชนที่เรียกกันวา Stakeholders ทุกฝาย
เมื่อเขาใจแลวก็ลงมือปฏิบัติ โดยมีการติดตามผลเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
สวนภาษา "ที่ บาน" นั้ นก็จะเปนภาษาที่ กํากวม ใชสื่อขอความกันทั่วไป
ไม จริ ง จั งอะไรนั ก เพราะความเสี ยหายหากเกิ ดขึ้ นจะไม มาก เช น นั ด หมายกั น
แตยังมาไมถึง เพื่อนโทรศัพทมาถามวาอยูไหน อาจจะตอบวา อีกแปบเดียวถึง ซึ่งอาจ
จะเปนแปบ 15 นาที หรือแปบ 1.5 ชั่วโมงก็เปนไปได
ขอทิ้งทายดวยขอคิดจากรายการวิทยุที่กลาวถึง การอบรมเยาวชน
ในโครงการ สิงหบิซคอรส วา
"คนคื อป จจั ย ที่ มี ความสําคั ญที่ สุ ดในการทํางาน สําคั ญมากกว า
ระบบเสี ยอี ก เพราะถึ งแม ระบบจะเน า แต เราเอาคนดี ๆ ใส เข าไป ไม ช า
ไมนานระบบจะดีขึ้นไปเอง แตหากระบบดี ไดคนที่เนาๆ เขาไป ไมชาไมนาน
ก็จะเนาไปทั้งหมด"
พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com



 


 

การสรางความสุขในการทํางานถือเปนหนึ่งวิธีการแกปญหาอยางถูกวิธีแบบหนึ่ง เมื่อคนเรามี
ความสุขในการทํางาน ผลงานของพนักงานยอมมีประสิทธิภาพตามความสุขของการทํางานดวย เชน
1. พนักงาน ในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสงผลใหพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานไดดี
ขึ้นเมื่อประสิทธิภาพดีขึ้นผลประกอบการขององคกรก็ดีขึ้นดวยเชนกัน
2. ความสัมพันธระหวางพนักงาน และผูบริหารมีความใกลชิดขึ้น ทําใหพนักงานมีความรูสึกวา
ตนเองเปนทรัพยากรที่มีคาและสําคัญตอองคกรมากขึ้น
3. พนักงาน สามารถนําเอาองคความรูที่ไดไปเผยแพรสูครอบครัวทํา ใหครอบครัวมีสุขภาพจิต
ที่ดีขึ้นได หรือยังสามารถตอยอดไปยังชุมชนเปนชุมชชนแหงความสุขก็ได
4. ดวยพนักงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทําใหชวยลดอัตราการเลิกจาง ทําใหประหยัดคาใชจายใน
การสรรหา และฝกอบรมพนักงานใหมได
5. สงเสริมภาพลักษณขององคกรได และลดความไมพอใจของพนักงานที่มีตอผูบริหารได
6. ชวยลดอุบัติเหตุในการทํางาน และดวยสุขภาพจิตที่ดีขึ้นทําใหชวยลดปญหาครอบครัวของ
พนักงาน ทําใหสังคมมีความนาอยูขึ้น
ประโยชนการสรางความสุขในที่ทํางานจะทําใหพนักงานมีความสุขดํารงชีวิตอย างเหมาะสม
มีความมั่นคงในอาชีพ เกิดความรูสึกวาตนเองเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสําคัญตอองคกร มีความสัมพันธที่ดี
ในหมูเพื่อนรวมงาน มีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น และรูจักบําเพ็ญประโยชนทั้งตอตนเอง ครอบครัว
สถานประกอบการและชุมชน สําหรับสถานประกอบการ จะสามารถผลักดันประสิ ทธิ ภาพการผลิตให
สูงขึ้น คุณภาพของสินคาและบริการดีขึ้น ลดปญหาการขาดงาน การเขางานชา การลาปวยลากิจของ
พนักงาน รวมทั้งลดอัตราการเขา-ออกของพนักงาน เนื่องจากพนักงานมีความรักในองคกร ลดอัตราการ
เลิกจาง ทําให ประหยัดคาใชจายในการสรรหาและฝกอบรมพนักงานใหม รวมทั้ งเป นการสรางสภาพ
แวดลอมในการทํางานดีขึ้น สงเสริมภาพลักษณของสถานประกอบการไดในที่สุด และยังสงผลกระทบ
ตอชุมชนและสังคมรอบขางใหเกิดความสุขดวยเชนกัน
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