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ข้อมูลของบริษัท
บริ ษั ท วิ ศ วกรรมเคมี จ ากั ด ก่ อ ตั้ ง เมื่ อวั น ที่ ๓ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้ ว ยทุน จดทะเบี ย นบริ ษั ท ฯ
๔ ล้านบาท สานักงานตั้งอยู่ที่ ๑๐๔๘/๒ ถนนสุ ขุมวิท ๖๖/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๖๐ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯมีทั้งหมด ๙ คน โดยมีคุณวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ และ
คุณกิติมา จิรารัตน์ เป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงานในบริษัทฯ มีรวมทั้งสิ้น ๕๖ คน
ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท วิศ วกรรมเคมี จ ากั ด เป็ น หนึ่ ง ในกลุ่ ม ผู้ นาด้ า นธุร กิ จ เคมี
สาหรับอุตสาหกรรมผลิตน้าตาลทรายขาว งานบริการการปรับสภาพน้าและ
บาบั ดน้ าเสีย การจาหน่ ายสารเคมีที่ใช้ในการบารุงรักษาระบบหม้อไอน้า
ระบบหล่อเย็น และให้บริการทางด้านวิเคราะห์คุณภาพน้าต่างๆ ตลอดจนให้
คาแนะนาและแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคและงานบริการหลังการขาย บริษัทมี
ยอดจาหน่ายสินค้าปีละประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท ลูกค้า ๗๐๐-๘๐๐ ราย โดย
กลุ่มใหญ่เป็นลูกค้าที่รับบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องประมาณ ๓๐๐ ราย
ซึ่งลู กค้าของบริษัท มีอยู่ ในกลุ่ มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้าตาล โรงไฟฟูา
อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และ
อาคารสานักงาน ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัดทุกภาค รวมไปถึง
ลาว กัมพูชา และพม่า
ความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท ได้ด าเนิ นธุ ร กิจ ต่ อเนื่ องมาเป็น ระยะเวลา ๓๙ ปี ได้ พั ฒ นาความ
เชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ในการปรับสภาพน้า มุ่งมั่น ให้บริการแก่ลูกค้าด้ว ยความ
ซื่อ สัตย์ รวดเร็ว และสร้า งความพึง พอใจให้ลูกค้าโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้รับรางวัลGood Laboratory Practice เป็นแห่งแรกของประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ จาก
NAC และ UKAS ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด รั บ
มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติ ในองค์ก ร
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการบริษัทฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

๑

จุดเริ่มต้นการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในองค์กร
คาเชิญชวนจากกลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผลเป็นหนึ่งในเจ็ดองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ได้จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)และมูลนิธิส ถาบันวิจัยและพัฒ นาประเทศตาม
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) เพื่อร่ว มเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งภายในองค์กรและส่งเสริมการขยายผลสู่องค์กรธุรกิจเครือข่าย Supply Chain เพื่อการเจริญเติบโตไป
พร้อมกันอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน มีคุณธรรมควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุ่มมิตรผลได้เริ่มจัดทาแบบสารวจข้อมูลทั่วไปของบริษัทคู่ค้า ประมาณ ๕๐-๖๐
บริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆ กันกับกลุ่มมิตรผลและบริษัท วิศวกรรมเคมี จากัด เป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับการ
คัดเลือก
บริษัท วิศวกรรมเคมี จากัด ได้รับการติดต่อเชิญชวนจากกลุ่มมิตรผลให้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยยึดมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.
๙๙๙๙) ในขณะนั้น คุณกิติมา จิรารัตน์ (กรรมการผู้จัดการ) เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ดี
แต่ยังไม่กล้าตอบรับคาเชิญชวนทันที เพราะไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะนามาใช้ได้กับภาคธุรกิจได้อย่างไร
เห็นความเป็นไปได้ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในธุรกิจ
จากความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในภาคธุรกิจได้อย่างไร
นาไปสู่การแสวงหาความรู้และทาความเข้าใจ โดย คุณกิติมาฯ ได้เข้าไปร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในหลายเวที จนในที่สุดเกิดความเข้าใจว่าการทาธุรกิจแบบพอเพียงนั้น คือ การทาธุรกิจที่เน้นไปในเรื่อง
ของการสร้ างความสมดุล ในทุกมิติ เน้ น ความมั่นคงไม่มุ่ง เน้นเพียงผลกาไรที่สู งสุ ดแต่มุ่งที่ผ ลกาไรระยะยาว
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เกิดความสุขในการดาเนินธุรกิจ ทั้งความสุขในการขายสินค้าที่มีคุณภาพ คานึงถึง
สิ่งแวดล้อมและสังคม การสร้างความสุขให้กับพนักงานในบริษัทฯ
เมื่อเกิดความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณกิติมาฯ จึงได้ถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับมาและ
ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกัน ในบริ ษั ทฯ และเกิ ดความเห็ น ร่ ว มกั น ว่า การน าหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งมา
ประยุกต์ใช้จะเกิดผลดีกับบริษัทฯ ในระยะยาว เพราะหลักปรัชญาฯ จะมุ่งเน้นให้เติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืน ให้มีการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับวิกฤติ อีกทั้ง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสาคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับ กับกระแสโลกในปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถ
ใช้เป็นโอกาสทางธุรกิจในการคิดค้นผลิตสินค้า Green Product ได้มากขึ้น นอกจากนี้ คุณทนงชัย คุ้มวิจัยรัตน์
ฝุายบริหารคุณภาพและกลยุทธ์องค์กร ยังให้การสนับสนุนโดยได้เล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแนวคิดของ
สากลที่ได้เคยศึกษามา และเมื่อเห็นถึงความเป็นไปได้ บริษัทฯ จึงเริ่มรับเอาหลักปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้

“ตอนได้รับการเชิญชวนจากกลุ่มมิตรผล ก็เริ่มสนใจ

จึงไปร่วมฟังในเวทีต่างๆ เพื่อหาความรู้
ความเข้าใจ แล้วมานั่งคุย ถกเถียง
หาข้อสรุปกันในบริษทั ”
๒

ยึดมอก.๙๙๙๙ เป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยได้แต่งตั้งคณะทางานขึ้นมาเพื่อดาเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง จานวน ๑๕ คน ที่ประกอบด้วย
ผู้บริหาร และระดับหัวหน้างาน และเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ บริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ว มมือกับ ส านั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนา มอก.๙๙๙๙ อันเป็น
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในสถานประกอบการเพื่อให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้สนับสนุนด้ านวิชาการ
และให้ คาปรึ กษาการน า มอก.๙๙๙๙ ไปใช้ปฏิบัติ โดยในระยะเริ่มแรกได้จัดวิทยากรให้ ความรู้ ความเข้าใจ
แนะนาแนวทางปฏิบัติแก่ทีมงานของบริษัทฯ ทั้ง ๑๕ คน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในบริษัทฯ ๕ ครั้ง
ในเวลา ๕ เดือน เพื่อให้คาแนะนา

การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ
ต้นปี ๒๕๕๙ บริษัท วิศวกรรมเคมี จากัด นาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมมอก. ๙๙๙๙
มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีการคิดและวางแผนดาเนินการอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย การกาหนด
วิสัยทัศน์ การวางแผนงาน และกาหนดโครงการ กิจกรรมเพื่อผลักดันให้การดาเนินการส่งผลอย่างแท้จริง
๑) บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด และกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ขององค์กรใหม่
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่ง“สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข”
หลังจากได้รับการอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวทาง
มอก.๙๙๙๙ บริษัทฯ ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด มุมมองการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนไป บริษัทฯ เริ่มให้
ความใส่ใจเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ยึ ด หลั ก “สมดุ ล มั่ น คง ยั่ ง ยื น และมี ความสุข” ไม่สุดโต่งใน
การแสวงหากาไร มองควมมั่นคง และยั่งยืน เกิดความสุขในการทางาน พนักงานมีค วามรู้ในงานที่ทา มีความ
ซื่อสัตย์ มีน้าใจ สามัคคี งานมีความเหมาะสม ไม่เครียดจนเกิดความทุกข์ ทุก การตัดสินใจต้องมีหลักวิชาการ
และความมี เ หตุ ผ ล เพื่ อ เลื อ กสิ่ ง ที่ ดี แ ละเหมาะสม และเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อม

“ความพอเพียงไม่ได้ทาให้ธุรกิจกาไรลดลงแต่ทาให้เรารู้จัก
การหาความรู้เพิ่มขึ้น เมื่อเจอวิกฤติสามารถพลิกให้เป็นโอกาส”

๓

เมื่อกระบวนการคิดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรขึ้น
ใหม่เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินงาน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ“เราจะเป็นผู้นาการบริการและผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มมูลค่า
ของทรัพยากรน้า ในกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยคานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” และมีพันธกิจใน
การมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้าและผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจอ้อยและน้าตาล
ด้วยงานบริ การที่ปลอดภัย มีป ระสิ ทธิภ าพ ประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพน้าที่ดีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ด้ว ย
บุคลากรที่มีเชี่ยวชาญ มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ความใส่ใจต่อลูกค้า พนักงาน และสังคมและกาหนดคุณค่าของ
องค์กรด้วย Integrity : การดาเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง โปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่และคามั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้า
Sustainable Innovation : สร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพราะงาน
ของบริษัทเป็นเชิงเทคนิค ที่ต้องพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา Sharing & Caring: ใส่ใจและแบ่งปันต่อคู่ค้าร่วม
ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม Service Excellence :ในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ จุดเด่นของบริษัทฯ ไม่ใช่เรื่องการแข่งขันราคาแต่เป็นเรื่องของบริการ บริษัทมีจุดแข็ง คือ การบริการที่ลูกค้า
พึงพอใจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการเสริ มต่อให้แข็งแรงขึ้นไปอีก ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
เลิศ เหนือความคาดหมาย
๒) กาหนดกิจ กรรม/โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ สู่ค วามสาเร็ จ ให้ค วามสาคัญเพิ่มขึ้น กับ
กิจกรรมด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมและด้านพนักงาน
บริษัทฯ ได้สร้างแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เปู าหมายซึ่ งยึ ดหลั ก “สมดุ ล มั่ นคง ยั่ งยื นและมี ความสุ ข ” โดยพิ จารณาใน ๓ ด้ าน คื อ ด้ านการเงิ น คื อ การ
เจริญเติบโตทางรายได้ขององค์กร ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม คือ การรักษ์ทรั พยากรและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับ
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านพนักงาน คือ บุคลากรมีความสุข และจากแผนกลยุทธ์ บริษัทฯ ได้วางแผนการ
ดาเนินงานในช่วงระยะ ๙ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) เพื่อขับเคลื่อนสู่เปูาหมายตามที่วางไว้ให้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยได้กาหนดเป็นกิจกรรมและวางเปูาหมายความสาเร็จไว้ เช่น
การกระจายสินค้าสู่ช่องทางพันธมิตร ได้แก่ คู่ค้าร่วม(partner trading) ที่อยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศ
รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยจะมีการค้นหาเอเยนต์ เพื่อกระจายการขายสินค้า บริษัทจะไม่โลภ
มากไปตั้งสาขาเอง
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ในเรื่องของสุขภาพ การดูแล
ชีวิตหลังการเกษียณ การทางานแบบ Happy Work Life รวมทั้งการดูแลครอบครัวของพนักงาน การทา
กิจกรรมร่วมกัน โดยคาดหวังว่าเมื่อบุตรหลานของพนักงานเห็นความสุขที่เกิดจากการทางานก็อาจมีความ
สนใจที่จะเข้ามาทางานกับบริษัท เป็นช่องทางในการหาคนรุ่นใหม่เข้ามาทางานทดแทนด้วย
IT เพื่อการพัฒนาโดยนามาใช้ในกระบวนการ operation เพื่อสนับสนุนการทางาน โดยมีแนวคิดว่าหาก
ยอดขายขึ้นแล้วขยายคน พอเศรษฐกิจไม่ดี ยอดขายไม่ดี แต่บริษัทฯ ต่องจ่าย fix cost ในส่วนนี้ ก็จะเกิด
ผลกระทบ ดังนั้นจึงควรนา IT มาเพิ่มประสิทธิภาพการทางานคนไม่ต้องเพิ่มมาก
CoCreation การสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้า โดยปกติทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับลูกค้าในการคิดค้น สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

๔

สร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากการงานของบริษัทฯ เป็นงานเกี่ยวกับเทคนิค โดยเฉพาะ
งานในกลุ่มอุตสาหกรรมน้าตาล พลังงาน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประกอบกับการให้ความสาคัญ
ต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมล้อมมากขึ้น ควรเป็น green product มากขึน้ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของพนักงาน (self learning)
การจ าหน่ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี เพื่ อ ความสะดวกและประหยั ด ของลู ก ค้ า เช่ น
การบาบัดน้าทิ้ง (Wastewater Project Treatment) คือ การเอาน้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การล้างหม้อน้า
โดยใช้ลูกบอลล้างเพื่อลดการสูญเสียในการล้าง
การแบ่งปันเพื่อสังคม เช่น การปลูกแนวคิดด้านการรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กนักเรียน โดยการจัดทาเป็น
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเล็กๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้า โดยเป็นการปลูกจิตสานึกให้เด็กนักเรียนเห็นถึง
คุณค่าของน้ามากขึ้น รู้วิธีการบาบัดน้าเสีย การปรับสภาพน้า เนื่องจากบริษัทฯ ของเรามีบุคลากร นักเคมี
ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบาบัดน้าเสีย จึงสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้
รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมและชุมชน เช่น การเลือกผู้รับงานที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม การจัดทาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Product มากขึ้น
๓) บริษัทฯ วางแผนพัฒนาต่อยอดและขยายผลการใช้ มอก.๙๙๙๙
๑ ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คู่ค้า ในเรื่องของการสร้างคุณค่าร่วมกัน หรือ
CoCreation ในการคิ ด ค้ น สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวางแผนในการเลือกคู่ค้าที่มีแนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อร่วมดาเนินธุรกิจด้วย
๒) พัฒนาต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อน
กิจกรรม โดยเฉพาะจุดแข็งในเรื่องของความรู้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องการบาบัดน้าเสีย ปรับสภาพน้า
โดยวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายความรู้เหล่านี้ให้กับเยาวชนในชุมชน ในสังคม เพื่อเป็นกาลังหนึ่งของสังคม
ในการช่วยรักษาทรัพยากรน้า นอกจากนี้บริษัทฯ จะคิดต่อยอดการดัดแปลงของเหลือใช้ต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์
กับสังคม อาทิ ปรับปรุงถังบรรจุเคมี เพื่อแจกจ่ายเป็นถังขยะให้กับวัด โรงเรียน
๓) คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ เมื่อมีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ ทาให้มุมมองการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนไป บริษัทฯ เริ่มให้ความใส่ใจเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้าอย่าง
คุ้มค่าที่สุ ด เนื่องจากทรัพยากรน้ าเป็นทรั พยากรที่มี ความสาคัญมากสาหรับสังคมและประเทศ การที่บริษัทฯ
สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ได้ จะมีส่วนช่วยสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการนาน้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่
๔) ให้ความสาคัญกับบริหารจัดการพนักงานในบริษัทฯ มากขึ้น บริษัทฯ มีแนวทางที่จะพัฒนา
พนักงานให้มีความสุขในการทางานมากขึ้น โดยมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทางานมากขึ้น ดูแลในเรื่อง
ของสวัสดิการต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้พนักงานทางานอยู่ในบริษัทฯ อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะ
จัดกิจกรรม HappyWorkPlace โดยจะร่วมกับทางสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

๕

ผลจากการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
๑) เกิดการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืน
ในการทาธุรกิจส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการทาธุรกิจเพื่อให้ได้กาไรที่เพิ่มขึ้น แต่ภายหลังที่ บริษัทฯ
ได้รับเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เปูาหมายการดาเนินธุรกิจได้เปลี่ยนไป บริษัทฯ ได้
คานึงถึงการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนมากขึ้น มีมุมมองที่กว้างขึ้น มีการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ความเสี่ยง
สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ซึ่ง การดาเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้หมายความว่า บริษัทฯ
จะต้องลดกาไรลงหรือลดกาลังการผลิตลงจึงจะเรียกว่าพอเพียง บริษัทฯ ยังคงสามารถแสวงหากาไรสูงสุดได้ แต่ไม่
สุดโต่งในการแสวงหากาไรเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ ต้องคานึงถึงผลกระทบต่างๆ คานึงถึงส่วนรวมด้วย โดยเน้น
การเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืน
๒) เกิดความสุขในการดาเนินธุรกิจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทาให้เกิดความสุขในการดาเนินธุรกิจ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีความ
สุดโต่งในการแสวงหากาไรเพียงอย่างเดียวแล้ว การทางานของคนในบริษัทฯ ก็จะมีความสุขมากขึ้น เช่น ในช่วงที่
บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ ก็จะทางานอย่างเต็มที่ แต่ในช่วงที่ซบเซาได้กาไรน้อยลง บริษัทฯ ก็เน้นสร้าง
ความสุขให้ กับ พนั กงาน ส่ งเสริ มให้พนั กงานพัฒนาตนเอง การส่ งเสริมคุณภาพชีวิตให้ กับพนักงาน ทาให้ ทุก
คนทางานกันอย่างมีความสุขมากขึ้น ไม่เกิดความกดดันในการทางาน
๓) พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันให้กับสังคม
บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทฯ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะงานด้านเทคนิค
ต่างๆ ที่จะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการแบ่งปัน
ให้กับทางสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น บริษัทฯ มี
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมีและรับคืนภาชนะบรรจุสารเคมีจากลูกค้าโดยเป็นจานวนมาก ซึ่งภาชนะเหล่านี้มี
ความแข็งแรงทนทาน ทางบริษัทฯ จึงได้มีการนาถังภาชนะเหล่านี้มาดัดแปลงเป็นถังขยะแบบมีฝาปิดและแจกจ่าย
ให้กับชุมชนที่มีความต้องการ เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ปนเปื้อนในท่อ
ระบายน้าทิ้ง อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวนี่ยังสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในบริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้พนักงานมี
ความตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและรู้จักนาของเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ ทางบริษัทฯ จะคิด
ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากถังภาชนะในรูปแบบอื่นๆ ที่จะก่อประโยชน์ได้มากขึ้นต่อไป โดยจะไม่หยุดเพียงแค่ถัง
ขยะ รวมทั้งบริษัทฯ จะลงไปให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพน้า น้าเสีย การดูแลรักษาน้า ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใน
ด้านนี้ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

๖

ปัจจัยความสาเร็จในนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในบริษัท
๑) การมีภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้บริษัท วิศวกรรมเคมี จากัด สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื่อนในองค์กรได้นั้น มาจากความกล้าตัดสินใจของผู้บริหารที่จะรับเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรและความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้มีการจัดตั้งคณะทางาน
ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ซึ่งในครั้งแรกที่ทางกลุ่มมิต รผลได้เข้ามาพูดคุย ทางบริษัทฯ ยัง ไม่ได้ตอบรับ
ในทันที แต่ทางคุณกิติมา จิรารัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ไปฟังบรรยายหลายครั้งจนในที่สุดก็มีความรู้สึก
มั่นใจและคิดว่าถ้ารับมาทาแล้วคงเป็นผลดีกับบริษัทฯ และคนในองค์ กรได้ จึงได้ตั้งคณะทางานขึ้นมาดาเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง จานวน ๑๕ คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและระดับหัวหน้างาน
๒) การได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมิตรผลและมีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถจาก สมอ.เป็นพี่เลี้ยง
ในระยะแรกที่ทางบริษัทฯ รับเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น ทาง
กลุ่มมิตรผลได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจานวน ๕ ครั้ง ในระยะเวลา ๕ เดือน
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๘ ทาให้คณะทางานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมี
ความรู้ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้มากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการการคิด การมอง
ในมุมมองที่กว้างขึ้น มองผลกระทบในหลายๆ ด้านที่อาจเกิดขึ้น และการสามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กรกับ
กรอบมาตรฐาน มอก.๙๙๙๙
๓) การดาเนินงานอย่างจริงจังของบริษัทฯ
เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ บริษัทได้ดาเนินการ
ดังนี้
๓.๑) สร้างทีมงานขึ้นมารองรับ จานวน ๑๕ คน ที่ประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งเป็นทีมที่
ผสมผสานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ มีการศึกษา เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนการดาเนินงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน
๓.๒) สร้าง commitment ในทุกระดับ มีการสื่อสารจากหัวหน้างานสู่ลูกน้องในระยะแรกมีพนักงาน
บางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ก็จะมีการพูดคุย ถกเถียง จนความคิดเห็นตรงกัน
๓.๓) มีความต่อเนื่อง (continuous) ในการปฏิบัติ
๔) การเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังจิตสานึกและส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้
บริษัทฯ เป็นแบบอย่างให้พนักงานทั้งในเรื่องของการสร้างความสุขในองค์กร การแบ่งปันทางสังคม เพื่อ
เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและสามารถนาไปปรับใช้กับชีวิตครอบครัวของตนเองต่อไปได้

“สร้างความสมดุลในการทางาน ช่วงไหนดี เราก็ทุ่มเท เพิ่มยอดขาย
พอเศรษฐกิจไม่ดีเราก็หนั มาพัฒนาศักยภาพด้วยตัวเอง สื่อสารกับพนักงานตลอด
แม้ต้องจ่ายโบนัสน้อยลง พนักงานก็เข้าใจ เดินไปด้วยกัน”
๗

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑) ข้อจ ากัด เรื่องของเวลา เนื่ องจากบริษัทฯ มีพนักงานหลายประเภททั้งพนักงานทั่วไปที่ทางาน
ภายในสานักงาน พนักงานฝุายเทคนิคที่จะต้องออกพื้นที่ไปทางานต่างจังหวัดในการช่วยบารุงรักษา และในส่วน
ของพนักงานขายที่จะต้องเดินไปพบลูกค้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีเป็นจานวนมาก ดังนั้นการจะหาเวลาเพื่อที่จะได้มีการ
แลกเปลี่ยน การสื่อสารอย่างพร้อมเพรียงกันจึงเป็นไปได้ยาก ทาให้พนักงานในบริษัทฯ บางส่วนไม่ได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในการดาเนินการเรื่องนี้อย่างทั่วถึง ซึ่งทางบริษัทฯ เองได้พยายามหาช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มการรับรู้ในเรื่องการดาเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกคนได้ทราบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสาร
สัมพันธ์ของบริษัทฯ
๒) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศ นคติของพนักงาน พนักงานส่ วนใหญ่จะคุ้นชินกับวัฒนธรรม
องค์กรในแบบเดิมรวมถึงมีวัฒนธรรมทางความคิดที่แตกต่างกันไป บริษัทฯ จึงจาเป็นต้ องพยายามปรับเปลี่ยน
ความคิดของพนั กงานในบริ ษัทให้ มีความเข้าใจในเรื่อ งเศรษฐกิจพอเพียงไปในทิ ศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้า ง
วัฒนธรรมของการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นไปได้ต่างๆ อันเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึง การสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
๓) ข้อจากัดด้านเทคโนโลยี เนื่องจากพนักงานในบริษัทฯ มีจานวนจากัดเพียง ๕๐-๖๐ คน แต่ลักษณะ
งานของบริ ษั ท ฯ ครอบคลุ ม ทุ ก กระบวนงานในการบ าบั ด น้ าเสี ย ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง จ าเป็ น
ต้องพยายามหาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการทางานให้ดีขึ้น ลดภาระการทางานของพนักงานลง เพื่อให้พนักงาน
สามารถทางานได้อย่างมีความสุขไม่เกิดความเครียดความกดดันในการทางาน แต่เทคโนโลยีที่ทันสมัยมักจะมีอยู่ใน
ต่างประเทศ ในประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก

ข้อเสนอแนะ
๑) บริษทั สามารถถ่ายทอดแนวนโยบายการบริหารงานเกี่ยวกับการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในบริษัทฯ ให้กับพนักงานได้ตั้งแต่มีการคัดเลือกพนักงานเข้ามาทางาน เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการนา
หลักปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้และเป็นการปลูกฝังค่านิยมของบริษัทฯ ให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มแรก
๒) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริษัท
๒.๑ เพิ่มช่องทางเพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ เช่น ผ่าน e-mail ประชาสัมพันธ์ผ่าน
หัวหน้าแผนกเพื่อนาไปสื่อสารให้กับคนในแผนกต่อไป
๒.๒ เพิ่มช่องทางเพื่อสื่อสารให้คนภายนอก ลูกค้า คู้ค่าได้รับทราบ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้คู่ค้าที่มีแนวทางการดาเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทาธุรกิจหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายการนาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
๓) หากมีข้อจากัดในเรื่องของการสรรหาเทคโนโลยีเพื่อมาช่วยลดภาระการทางานของพนักงาน บริษัทฯ
สามารถสร้างความสุขให้กับพนักงานได้ในรูปแบบอื่น เช่น จัดการดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน โครงการอาหาร
กลางวันราคาประหยัด กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ การจัดแข่งขันกีฬาในบริษัทฯ เป็นต้น
๔) สนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพของตนเองในเวทีต่างๆ จัดให้มีการเสนอผลงานการคิดค้นเพื่อพัฒนาระบบการทางานของตนเองที่เป็น
ประโยชน์ แก่บริษัทฯ และพนั กงานเกิดความภูมิใจที่ได้เป็นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ รวมถึง เป็น
ช่องทางที่ผู้บริหารสามารถได้รับรู้ถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางานของพนักงานด้วย

๘

