สุขที่ไดเปนส่วนหนึ่ง
ในความสำาเร็จของผูอื่น
ทัศนีย คูณเมือง
ดิ ฉั น เป็ น พนั ก งานฝ่ า ย
บุ ค คล มี ห น้ า ที่ ส รรหาและดู แ ล
พนักงานทดลองงาน ความสุขใน
การทำ า งานของดิ ฉั น เกิ ดจากการ
ได้ พู ด คุ ย ใกล้ ชิ ด กั บ พวกเขาซึ่ ง มี
ระยะเวลาในการทดลองงานราว
4 เดือน ถือว่าช่วงทดลองงานนี้เป็น
ช่ ว งที่ สำ า คั ญ ต่ อ พนั ก งานอย่ า งยิ่ ง
เนื่องจากถ้าหากผ่านการประเมิน
ก็ จ ะได้ บ รรจุ เ ป็ น พนั ก งานประจำ า
ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลพวกเขา
จึ ง รู้ สึ ก ดี ใ จไปกั บ เขาด้ ว ยเมื่ อ
ได้บรรจุเป็นพนักงานประจำาของบริษทั หลังจากได้เป็นพนักงานประจำาก็ลนุ้ ต่อว่า
จะได้เป็นพนักงานรายเดือนหรือไม่ ดิฉันมีความสุขที่ได้ผลักดันให้เขาได้เป็น
พนักงานของบริษัทเอเซียพรีซิชั่นอย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ ความสุขของดิฉนั ยังเกิดจากกิจกรรมทีท่ างบริษทั จัดให้ ซึง่ มี
กิจกรรมดีๆ มากมาย เช่น กิจกรรมตักบาตรทำาบุญวันเกิดพนักงาน โดยบริษัท
นิมนต์พระมาให้พนักงานได้ตักบาตรกันที่ทำางาน ซึ่งน้อยนักที่ที่อื่นจะนิมนต์พระ
มาให้ ทำาให้พนักงานไม่ตอ้ งหยุดหรือขาดงานไปทำาบุญในวันเกิดตัวเอง เมือ่ พวกเขา
ได้ทำาบุญก็ทำาให้มีรอยยิ้มแห่งความสุข เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงานก็
มีความสุขไปด้วย
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การช่วยเหลือพนักงานหรือบริการพนักงานด้านอื่นๆ เช่น การอำ�นวย
ความสะดวกเรือ่ งใบลา การให้ค�ำ ปรึกษาเมือ่ พนักงานมีปญ
ั หา การรับเรือ่ งร้องทุกข์
ของพนักงาน แม้วา่ บางครัง้ ไม่สามารถให้ค�ำ ตอบได้ ในทันที จะรับเรือ่ งไว้กอ่ นแล้ว
จึงนำ�เรื่องไปถามเจ้านาย แต่ก็ให้คำ�ตอบภายหลังสิ่งเหล่านี้ทำ�ให้ดิฉันมีความสุข
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้พนักงาน เป็นความสุขที่เกิดจากการ
เป็นผู้ ให้ การได้ดแู ลพนักงานก่อนพ้นช่วงทดลองอย่างดี ทำ�ให้พวกเขารูส้ กึ อบอุน่
จนกระทั่งพวกเขาได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ�  หรือมีส่วนทำ�ให้พวกเขาบรรลุ
เป้าหมายของตัวเอง
นอกจากนี้ ความสุขในการทำ�งานทีน่ ยี่ งั มาจากความเป็นกันเองจากเพือ่ น
ร่วมงาน ไม่แบ่งชนชัน้ วรรณะ สามารถปรึกษาหัวหน้าได้ทงั้ เรือ่ งงานและเรือ่ งส่วนตัว
เข้าถึงง่าย สามารถปรึกษาได้ทุกช่วงเวลา รวมทั้งยังช่วยเหลือพึ่งพากันได้
กิจกรรมภายนอกองค์กรที่ได้เข้าร่วมแล้วมีความสุขก็มีหลายอย่าง เช่น
การปฏิบัติธรรม ได้ไปตามหลังพระบิณฑบาตในตอนเช้า ได้ถือปิ่นโต เดินถอด
รองเท้า นอกจากนีย้ งั ได้สวดมนต์ ระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ เป็นประสบการณ์ดๆี
ที่องค์กรมอบให้เราอีกกิจกรรมคือการฝึกวินัยใจเป็นหนึ่งแม้จะเป็นกิจกรรม
ทีท่ �ำ ให้เหนือ่ ยและไปหลายวันคิดว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ กลัวและยากลำ�บากต้องออกแรง
และฝึกเข้มเหมือนทหาร แต่กเ็ ป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ตัวเราเอง แต่เมือ่ ไปทำ�
และสัมผัสจริงๆ แล้วทำ�ให้รู้ว่าแม้จะเหนื่อยแต่ก็เหนื่อยด้วยความสนุกสนานและ
มีความสุข
หลักสูตร “เติมกำ�ลังใจให้คุณค่าแก่กัน” หรือ Open mind Training
(OMT) เป็นหลักสูตรอบรมเรื่องจิตใจ เป็นการเปิดใจต่อกัน เมื่อเข้าร่วมใน
โครงการนีแ้ ล้วยังทำ�ให้ได้รจู้ กั กับเพือ่ นต่างบริษทั (มีบริษทั อืน่ มาร่วมด้วย) ในการ
ร่วมกิจกรรมจะมีบดั ดี(้ Buddy) ทีม่ าแลกเปลีย่ นประสบการณ์ พูดคุย หรือระบาย
ความในใจต่างๆ ให้กนั และกันฟัง โดยการพูดคุยแลกเปลีย่ นกันจะมีหวั ข้อกำ�หนดให้
เช่น เรื่องความรัก เรื่องพ่อแม่ ซึ่งการเล่ามีต้องมีความจริงใจให้กัน และสมมุติ
ให้อีกฝ่ายเป็นคนที่เราอยากจะเล่าเรื่องหรือพูดคุยเรื่องที่อยู่ในใจกัน ในวันนั้น

22

กลั่นกรองความสุข ที่บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จำ�กัด

ก็มีกิจกรรมให้เขียนบอกรักพ่อกับแม่และลูก เมื่อเขียนแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้าน
เนื่องจากบางคนไม่เคยบอกรักพ่อกับแม่มาก่อน ผลที่ได้รับคือ หลังจากที่พ่อกับ
แม่ได้รบั จดหมายก็โทรศัพท์กลับมาบอกว่าดีใจทีล่ กู เขียนบอกรักท่าน นีจ่ งึ เป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมที่ทำาให้มีความสุข
ความประทั บ ใจที่ เ กิ ดขึ้ น ในการทำ า งานที่ นี่ ข องดิ ฉั น มาจากสองส่ ว น
เป็นหลัก นัน่ คือ การเป็นผู้ ให้หรือเป็นบริการแก่พนักงาน ทัง้ เรือ่ งการให้คาำ ปรึกษา
การให้อาำ นวยความสะดวกแก่พนักงานในด้านต่างๆ และอีกส่วน คือ การได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดให้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ ใหม่ๆ ที่ได้รับ
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