

November 2012

no.





>>update






เจาของ มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก คุณสมชาย นิราพาธพงษพร  คุณประไพพรรณ ออนสมา คุณอานนท
ปวีณวัฒน บรรณาธิการบริหาร ดร.ลดาวัลย กระแสรชล บรรณาธิการ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม กองบรรณาธิการ
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล คุณสามารถ หงษวิไล

ดร.ลดาวัลย กระแสรชล
บรรณาธิการบริหาร
ladawan@nstda.or.th

>>update

บทความตางๆ เปนทัศนะของผูเขียนโดยตรง >> สนใจติดตอสงบทความและสาระดีๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือติชมไดที่ ftqm@ftqm.or.th


November 2012

no.

sign-in


the..exclusive
my..life

editor’s talk




Content

 >>
สวัสดี สมาชิกชาว FTQM ทุกทานคะ

พวกเราทุกคนทราบกันดีวา เดือนพฤศจิกายนคือเดือนสิบสอง
น้ํานองเต็มตล่ิง.... ประเพณีไทยแตโบราณกาลในชวงนี้ก็คือ "ลอยกระทง"
นั่นเอง ประเพณีลอยกระทงนี้เร่ิมมีมาแตสมัยสุโขทัย ชวงรัชสมัยพอ
ขุนรามคําแหง ซ่ึงมีนางนพมาศ หรือทาวศรีจุฬาลักษณเปนผูประดิษฐ
กระทงขึ้นคร้ังแรก เดิมเรียกวาพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป นาง
นพมาศไดนําดอกโคทม ซ่ึงเปนดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสอง
มาใชใสเทียนประทีป อันนี้เปนประวัติศาสตรที่ดิฉันรํ่าเรียนมา แตใน
ปจจุบันมีการศึกษาวา ไมนาจะเกากวาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซ่ึง
อ างอิ งหลั กฐานจากภาพจิ ตรกรรมการสร างกระทงแบบต างๆ
ในสมัยรัชกาลที่ 1 เอาเปนวา หากสนใจก็ติดตามการศึกษาตอไปละกัน
นะคะ

บทความฉบับนี้ นาสนใจมากๆ คะ "บริการลูกคาด วยใจ
ทํา(ให)ไดทุกวัน" อานแลวทานจะเห็นภาพเลยวา TQM กับงานบริการนั้น
ไม ใชคนละเร่ื องเลยคะ สวนเหตุบานการเมืองที่ ทันสมัยตองอาน
จากบทความ  The Exclusive จะทันสมัยและไดความรูดวย

ดิฉันหวังวา ความต้ังใจที่มูลนิธิฯ มอบใหทานสมาชิกในทุกๆ
เดือน (ถึงแมจะกระทอนกระแทนไปบาง) ทานจะไดนําเกร็ดตางๆ นี้ไปใช
ในชีวิตประจําวันทั้งการงาน และครอบครัวนะคะ

พบกันใหมฉบับหนาคะ
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ซ่ึงในคร้ังนั้น ยอมรับวาไดฟงแลว เขาใจ และเห็นภาพชัดเจน แตยังไมลึกซ้ึงนัก
พอเวลาผานไปจนถึงทุกวันนี้  ความหมายของขอมูลในหลังคาบานหลังนั้น มี

ความหมายมากย่ิงขึ้นทุกวัน และทุกวันจริงๆ แมจะเคยอานบทความที่ทาน
มหาตมะคานธี ไดกลาวถึงความสําคัญของลูกคาไวก็ตาม โดยทานไดกลาววา

"ลูกคาคือบุคคลที่สําคัญที่สุด…ที่มาเยือนเราในสถานที่นี้เขามิไดพ่ึงเรา
...เราตางหากที่จําเปนตองพ่ึงเขา...เขามิไดขัดจังหวะการทํางานของเรา...หากแตการ
รับใชเขาคือ วัตถุประสงคของงานเรา…เขามิใชบุคคลภายนอก...แตเขาเปน
สวนหนึ่งของธุรกิจนั้นทีเดียว…การรับใชเขา ...เรามิไดชวยอะไรเขาเลย …เขาเสีย
อีกที่เปนฝายชวยเหลือเรา…โดยใหโอกาสแกเราที่จะรับใชเขา"






>>

คุณประไพพรรณ ออนสมา
กรรมการมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
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            ตอมามีโอกาสไดอานบทความในหนังสือพิมพ (ขออภัยที่จําช่ือหนังสือพิมพและผูเขียนไมได)
ที่ใหความหมายของคําวาลูกคาไวอยางผูมีประสบการณ จริงไวดังนี้
 " ลูกคา…. เปนคําศักดิ์สิทธ์ิ….ที่จะช้ีเปนช้ีตายใหกับธุรกิจได… ความสําเร็จของธุรกิจข้ึนอยูกับ
จํานวนลูกคา และการใชเงินของลูกคา ….ตองใหความสําคัญกับลูกคา….ลูกคาคือคนสําคัญ"

อานดูแลวรูสึกวาใชเลย ปจจุบันนี้ บางวันไปตลาด แมคาบอกเราวา วันนี้เงียบจัง ขายของไมไดเลย
พบเจาของรานทําผม ก็รําพึงใหฟงวา วันนี้เปนอะไรก็ไมรู ไมมีลูกคาเลย ฯลฯ ฟงดูแลวเห็นภาพชัดเจน
เลยวา การใชบริการของลูกคาเปนความสําเร็จและความอยูรอดของธุรกิจตามความหมายจริงๆ และ
คาดวาจะจริงมากย่ิงขึ้นทุกวัน

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

>>




























































อยางไรก็ตาม ในการบริหารแบบ TQM มีวัตถุประสงคหลักคือการสรางความประทับใจในการ
ใหบริการแกลูกคา ซ่ึงมิไดอยูในระดับความพอใจเทานั้น 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
รูจักช่ือ-หนาตา / หนวยงาน
 รูความคาดหวัง
สามารถบอกผูมาใชบริการ วา "เราทําอะไรได หรือ ไมได"
 ใหขอมูลที่จําเปนแกผูมาใชบริการ

1.2 สรางความประทับใจที่ดี  เชน
ใบหนาย้ิมแยม มองตา ทักทาย
กระตือรือรน พรอมบริการ
ใหบริการ ดวยความเต็มใจ
ใชวาจาสุภาพ ออนโยน
เม่ือเสร็จแลว ย้ิม มองตา ขอบคุณ และเชิญมาใชบริการอีก ฯลฯ

1.3  หาความแตกตางใหมๆ ใหกับผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง
 รับฟง   สังเกต
 พยายามเขาใจความตองการของลูกคา
แนะนําทางเลือกที่เหมาะสม
แนะนําบริการเพิ่มเติมที่เหมาะสม ฯลฯ

1.4  ปรับปรุงบริการใหดีขึ้นตลอดเวลา
นําขอเสนอแนะ หรือคํารองเรียนของลูกคา ผูมาใชบริการ ไปปรับปรุงและพัฒนาการ

ใหบริการ ใหดีย่ิงขึ้น
 คิดริเร่ิมสรางสรรค และลงมือที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงการทํางานใหดีขึ้นตลอด

เวลาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
1.5  มีทัศนคติวา "ทําได" (Can do attitude) ไมปฏิเสธลูกคา หรือผูมาใชบริการ ในทันที

หรือไม  ปฏิเสธกอนที่จะไดพยายามทํา  ถาทําไมได ใหแนะนําไปยัง แผนกอื่น (Refer) เพื่อใหบรรลุตาม
ตองการ>>3



 2.   หลักปฏิบัติ คือ กระบวนการใหบริการที่เปนเลิศ (Process) 4 ขั้นตอน (P-D-C-A)
2.1 รูเปาหมายดวย   การฟงดวยใจ และส่ือใหดี
2.2 คิดใหม ทําใหม
2.3 บริการดวยใจ
2.4 มีความตอเนื่อง

3. มีเอกลักษณการใหบริการที่ เปนเลิศ  คือ แนวปฏิบัติที่ตองการยํ้าใหถือปฏิบัติ ซํ้าๆ
จนเปนนิสัย ที่เกิดจากการคิดและกําหนดเปน แบรนด สโลแกน รวมกัน ดังตัวอยาง

" ยิ้มแยม…แจมใส   รวดเร็ว...  ฉับไว   ใสใจ...ในบริการ"
" ยิ้มแยม...แจมใส    ใสใจ...สงมอบ  ตอบสนอง...ฉับไว  ม่ันใจ...บริการ

องคกรที่จะประสบความสําเร็จในยุคนี้ ก็คือการเปน Caring Organization
นั่นคือการใหบริการอยางเปนเลิศที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และใหบริการเหนือ
ความคาดหมายอีกดวย

สําหรับเร่ืองการสรางความพึงพอใจใหลูกคา หรือ Customer Satisfaction นั้น
เราอาจจะนึกถึงเพียงผูที่สัมผัสกับลูกคาเทานั้น แตแทที่จริงแลวเร่ืองนี้เก่ียวของกับทุกคน
ทุกหนวยงานทั่วทั้งองคกร  ดังนั้น ความประทับใจของลูกคาที่มีตอธุรกิจของเรา จึงขึ้นอยูกับ
การบริการดวยใจ ของทุกคน และการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของแตละหนวยงาน
ในการใหบริการแกลูกคา

ผลที่ไดรับ : จะทําใหลูกคาประทับใจ มิรูลืม และอยากจะกลับมาใชบริการ อีก
เหตุผลและความจําเปนที่ตองเสริมสรางทัศนคติเร่ือง " บริการดวยใจ ...ทํา(ให)ไดทุกวัน"

เพราะ :
1. ภาวะการแขงขันในปจจุบันสูง ตลาดชะลอตัว คูแขงมากขึ้น
2. การบริการที่ดีเปนกลยุทธที่สําคัญที่จะทําใหองคกรอยูรอด
3. การมีบริการที่ดี ยอมเสริมสรางภาพพจนที่ดีใหกับองคกร
4. การสรางบริการที่ดีเปนหนาที่ของทุกคน
5. ทุกคนจะตองมี Service Mind
6. การบริการดวยใจ ถาทําใหไดทุกวัน จะเปนส่ิงสําคัญในการสรางความ

แตกตางใหกับสินคาและบริการ ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
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ทานสมาชิกจดหมายขาวที่รักทุกทานครับ เดือนพฤศจิกายนนี้มีเหตุการณสําคัญๆ เกิดขึ้น
มากมายหลายประการทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่หลายทานเฝาติดตามอยางใจจดใจจอ
นอกจากการแขงขันฟุตซอลโลกซ่ึงประเทศไทยไดเปนเจาภาพและทีมไทยไดผานเขารอบ 16
ทีมสุดทายเปนคร้ังแรกแลว ก็เห็นจะเปนผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่เปนการ
ชิงชัยกันอยางดุเดือดระหวางประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผูครองตําแหนงเดิม และนายมิตต
รอมนี่ยผูทาชิง

นอกจากนั้นก็ยังมีการสรรหาผูนําของประเทศยักษใหญอยางสาธารณรัฐประชาชนจีน
และขบวนแหพยุหยาตราทางชลมารคซ่ึงเปนพระราชพิธีที่ย่ิงใหญตระการตา ที่นานๆ เราจะไดมี
โอกาสเฝาชมพระบารมีที่นาประทับใจแบบนี้กันสักคร้ังหนึ่ง

ยอนกลับไปที่การเปนเจาภาพการแขงขันฟุตซอลโลก ขาวที่นายินดีจากการที่เราไดเขา
รอบ 16 ทีม มาพรอม ๆ  กับขาวที่นาเสียดาย แปลกใจและมีขอสงสัยมากมายเก่ียวกับการที่สมาคม
ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ที่กํากับการแขงขันฟุตซอลดวยไมอนุมัติใหใชสนามใหมที่หนองจอก
ซ่ึงลงทุนไปกวา 1,000 ลานบาท เพราะความไมปลอดภัยและไมสมบูรณหลายๆ ดานของสนาม
สรางใหมลาสุดแหงนี้

ทาง กทม. ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงานนี้ ก็พยายามดึงเอาสมาคมวิชาชีพอยางวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย ใหเขามารับรองความปลอดภัย แตก็ไมไดผลครับ

ที่ผมบอกวานาเสียดาย คือ เสียดายเงินลงทุนที่มากมายมหาศาล แตผลกลับกลายเปน
ศูนยเพราะไมไดใชตามเปาหมายแรก แตที่บอกวาแปลกใจและสงสัยก็คือ แปลกใจและสงสัยวางาน
ใหญขนาดนี้ ทําไมถึงตองมาเรงๆ ทําเอาอีกไมก่ีสัปดาห หรือบางงานเชนงานปูพื้นสนามก็ทําเพียง
ไมก่ีวันกอนการเปดการแขงขัน
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
paritud@gmail.com
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เรียกวากาวติดพื้นไมและสีทาผนังยังควันกรุนๆ กล่ินตลบ
อบอวลอยูเลยครับ ตอนที่ FIFA มาตรวจความพรอมของสนาม

เปนผม ผมก็คงไมใหใชแหละครับ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุ
นักกีฬาบาดเจ็บ อัฒจันทรหรือหลังคา ผนังพังลงมา ผูชมไดรับอันตราย
FIFA ก็ตองรับผิดชอบกอนใครเพื่อน

ผมสันนิษฐานวาสาเหตุประการหนึ่ง อาจเกิดจากการใชภาษา
ในการส่ือขอความของเราชาวไทย ที่ มักใชภาษา "ธุรกิจ" กับภาษา
"ที่บาน" สับสนปนเปกัน

ทานอาจารย Masuo Suyama ปรมาจารยคุณภาพยํ้านัก
ยํ้าหนากับบรรดาลูกศิษยลูกหาชาวไทยวา เวลาจะทํางานบริหารจัดการ
ใหมีคุณภาพนั้น ตองใชภาษา "ธุรกิจ" เปนหลัก อยาใชภาษา "ที่บาน"

ที่เรียกวาภาษาธุรกิจ คือ ชัดเจน เชิงปริมาณ (มีตัวเลขและ
หนวยชัดเจน) กําหนดและวัดผลได

เพราะการบริหารจัดการคุ ณภาพ เป นการทํางานแบบ
วิทยาศาสตรซ่ึงมีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ

1. เช่ือในเร่ืองเหตุและผล
2. คิดเปนระบบ
3. มีคาตัวเลขที่วัดและพิสูจนได
ยกตัวอยางเชน การนัดหมายประชุม ตองระบุวัน เวลา สถานที่

ใหชัดเจน ถาจะใหดีก็ตองระบุเวลาที่ส้ินสุดการประชุมไวดวย
อาจารยมักจะยกตัวอยางวา เวลาถามคนไทยวาจะเร่ิมประชุม

เม่ือไหร ก็มักไดคําตอบวา เร่ิมเม่ือคนมาครบ ถาถามตอวาจะเลิกเม่ือไหร
ก็จะไดคําตอบวาเลิกเม่ือหมดวาระ

แลวจะไดเรื่องไหมครับ?
เม่ือเราไปรับเปนเจาภาพแขงขันฟุตซอลโลก ก็ตองถามทาง

กรรมการ FIFA ใหชัดเจนวาจะตองมีสนามแขงขันใหมหรือไม? หาก จะ
ตองมี ก็ตองมีขอกําหนดหรือ Specification ใหชัดเจน โดยตรวจสอบและ
มีเอกสารประสานกับ FIFA เปนลายลักษณอักษร



จากนั้น ก็จะตองมาถอดขอกําหนดออกมาเปนงาน ระยะเวลา วัสดุ วิธีการ
เปาหมายหลัก เปาหมายยอยรายทางหรือ Milestone โดยอาศัยหลักวัฒนธรรม
คํานวณกลับหรือ Gyakusan Bunka ที่ชาวญ่ีปุนยึดถือเปนหลักในการทํางาน

นําเอาขอมูลทั้งหมดมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ ที่มีจุดควบคุม มีกิจกรรม
ที่เปนรูปธรรม มีรายช่ือผูรับผิดชอบและงบประมาณที่ชัดเจน

หากมีการประยุกตเคร่ืองมือบริหารจัดการพื้นฐาน เชน Project Evalua-
tion Review Technique (PERT) และ Critical Path Method (CPM) เขามาชวย
กํากับควบคุมดวยแลว เหตุการณที่ทําสนามเสร็จเกือบไมทันและไมไดรับอนุญาต
ใหใชก็จะไมเกิดขึ้น

จะวากันไป ปญหาความวุนวายหลายๆ เร่ือง เชนการประมูลคล่ืนความถ่ี
2.1 GHz หรือระบบ 3G การรับจํานําขาว ฯลฯ ก็จะไมเกิดขึ้น หากเราหัดใชภาษา
ธุรกิจในการบริหารจัดการงานใหมีคุณภาพ

กลาวโดยสรุปนั้น ภาษาธุรกิจ คือ ภาษาที่เราใชในการส่ือสารเพื่อการ
ทํางานใหมีคุณภาพ โดยการระบุขอมูลที่ชัดเจน เปนที่เขาใจกันในผูรวมงานหรือผูมี
สวนรวมในผลประโยชนที่เรียกกันวา Stakeholders ทุกฝาย

เม่ือเขาใจแลวก็ลงมือปฏิบัติ โดยมีการติดตามผลเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

สวนภาษา "ที่บาน" นั้นก็จะเปนภาษาที่กํากวม ใชส่ือขอความกันทั่วไป
ไมจริงจังอะไรนัก เพราะความเสียหายหากเกิดขึ้นจะไมมาก เชน นัดหมายกัน
แตยังมาไมถึง เพื่อนโทรศัพทมาถามวาอยูไหน อาจจะตอบวา อีกแปบเดียวถึง ซ่ึงอาจ
จะเปนแปบ 15 นาที หรือแปบ 1.5 ช่ัวโมงก็เปนไปได

ขอทิ้งทายดวยขอคิดจากรายการวิทยุที่กลาวถึง การอบรมเยาวชน
ในโครงการ สิงหบิซคอรส วา

"คนคือปจจัยที่ มีความสําคัญที่สุดในการทํางาน สําคัญมากกวา
ระบบเสียอีก เพราะถึงแมระบบจะเนา แตเราเอาคนดีๆ ใสเขาไป ไมชา
ไมนานระบบจะดีข้ึนไปเอง แตหากระบบดี ไดคนที่เนาๆ เขาไป ไมชาไมนาน
ก็จะเนาไปทั้งหมด"

พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ >>
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com
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การสรางความสุขในการทํางานถือเปนหนึ่งวิธีการแกปญหาอยางถูกวิธีแบบหนึ่ง เม่ือคนเรามี
ความสุขในการทํางาน ผลงานของพนักงานยอมมีประสิทธิภาพตามความสุขของการทํางานดวย เชน

1.    พนักงาน ในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงสงผลใหพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานไดดี
ขึ้นเม่ือประสิทธิภาพดีขึ้นผลประกอบการขององคกรก็ดีขึ้นดวยเชนกัน

2.    ความสัมพันธระหวางพนักงาน และผูบริหารมีความใกลชิดขึ้น ทําใหพนักงานมีความรูสึกวา
ตนเองเปนทรัพยากรที่มีคาและสําคัญตอองคกรมากขึ้น

3.    พนักงาน สามารถนําเอาองคความรูที่ไดไปเผยแพรสูครอบครัวทํา ใหครอบครัวมีสุขภาพจิต
ที่ดีขึ้นได หรือยังสามารถตอยอดไปยังชุมชนเปนชุมชชนแหงความสุขก็ได

4. ดวยพนักงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทําใหชวยลดอัตราการเลิกจาง ทําใหประหยัดคาใชจายใน
การสรรหา และฝกอบรมพนักงานใหมได

5. สงเสริมภาพลักษณขององคกรได และลดความไมพอใจของพนักงานที่มีตอผูบริหารได
6.    ชวยลดอุบัติเหตุในการทํางาน และดวยสุขภาพจิตที่ดีขึ้นทําใหชวยลดปญหาครอบครัวของ

พนักงาน ทําใหสังคมมีความนาอยูขึ้น
ประโยชนการสรางความสุขในที่ทํางานจะทําใหพนักงานมีความสุขดํารงชีวิตอยางเหมาะสม

มีความม่ันคงในอาชีพ เกิดความรูสึกวาตนเองเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสําคัญตอองคกร มีความสัมพันธที่ดี
ในหมูเพื่อนรวมงาน มีแรงจูงใจในการทํางานมากย่ิงขึ้น และรูจักบําเพ็ญประโยชนทั้งตอตนเอง ครอบครัว
สถานประกอบการและชุมชน สําหรับสถานประกอบการ จะสามารถผลักดันประสิทธิภาพการผลิตให
สูงขึ้น คุณภาพของสินคาและบริการดีขึ้น ลดปญหาการขาดงาน การเขางานชา การลาปวยลากิจของ
พนักงาน รวมทั้งลดอัตราการเขา-ออกของพนักงาน เนื่องจากพนักงานมีความรักในองคกร ลดอัตราการ
เลิกจาง ทําใหประหยัดคาใชจายในการสรรหาและฝกอบรมพนักงานใหม รวมทั้งเปนการสรางสภาพ
แวดลอมในการทํางานดีขึ้น สงเสริมภาพลักษณของสถานประกอบการไดในที่สุด และยังสงผลกระทบ
ตอชุมชนและสังคมรอบขางใหเกิดความสุขดวยเชนกัน
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