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มนตด์ว้ย เพราะหมายถงึการวา่งงานและการขาดรายไดม้าจุนเจอืครอบครวั ซึง่ถา้หากปล่อยไวน้านอาจ
ถงึจุดวกิฤตได ้ในทีสุ่ดคุณพอ่ของคุณมนต์และคุณมนต์จงึตดัสนิใจเปิดรา้นขายกาแฟบนรถกระบะ ใน
บรเิวณเดมิทีเ่คยเป็นลูกจา้งรา้นกาแฟ และค่อยๆ เพิม่สนิคา้ทีข่ายใหม้ากขึน้ มขีนมปงัสงัขยา และนม
สด แต่ยงัยงัเน้นทีก่ารรบัคนอื่นมาขาย ยงัไมไ่ดท้าํขึน้เอง การขายในลกัษณะน้ีไมไ่ดร้าบรืน่นกั เพราะถูก
เทศกิจจบับ่อยครัง้ ต้องเสยีค่าปรบัไม่น้อยและเสยีเวลาในการค้าขายด้วย ปญัหาน้ีได้กลายเป็นจุด
เปลีย่นของกจิการ โดยการหาสถานทีข่ายอย่างถาวรหรอืเปิดเป็นรา้นโดยไม่ตอ้งเจอกบัการโดนเทศกจิ
จบัอกี  

 ความคดิในการเปิดรา้นแบบถาวรไดก้ลายเป็นรปูรา่งขึน้ในปี 2527 ดว้ยประสบการณ์การ
ทาํกาแฟมากว่า 20 ปีของคุณมนต ์โดยรา้นตัง้อยูบ่รเิวณรมิคลองขา้งศาลาว่าการกรุงเทพฯ การดาํเนิน
กจิการเริม่จากการทําเป็นรา้นเลก็ๆ ไม่มรีายการใหเ้ลอืกมากนัก แต่ต่อมากเ็พิม่รายการขึน้เรื่อยๆ ตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ คอื ขนมปงั มหีน้าใหเ้ลอืกหลากหลายมากขึน้ เชน่ หน้าสงัขยา โรยน้ําตาล ราด
นม ราดแยม เป็นตน้ ซึง่สตูรหน้าขนมปงัเหล่าน้ีเริม่มกีารทาํขึน้เองในช่วงปี 2532 ซึง่มาจากการคดิคน้
ของภรรยาคุณมนตท์ีช่ื่นชอบการทาํอาหารและของว่าง ในช่วงแรกๆ กจิการไมค่่อยราบรื่นนกั เน่ืองจาก
อยูใ่นช่วงทีเ่ศรษฐกจิถดถอย การดาํเนินการจงึเป็นไปในลกัษณะแค่พอกนิพอใช ้ดว้ยระยะเวลา ความ
เชี่ยวชาญและความอร่อยส่งผลใหช้ื่อเสยีงของรา้นเริม่แพร่กระจายไปยงัลูกคา้กลุ่มต่างๆ ทัง้นักเรยีน 
นกัศกึษา พนกังานในกรุงเทพฯ ซึง่มกีารบอกต่อถงึความอร่อยแบบปากต่อปาก และชกัชวนคนอื่นเขา้
ทานเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ กจิการจงึเขา้สูช่ว่งทีม่กีารเจรญิเตบิโตภายในชว่งเวลาการก่อตัง้รา้น 7 ปี 

 

 การเตบิโตของรา้นเกอืบตอ้งหยดุชะงกั เพราะในเวลาต่อมาเจา้ของหอ้งเชา่ขอทีค่นื แต่ดว้ย
ความเจรญิรุ่งเรอืงและความมชีื่อเสยีงทีเ่ริม่เป็นทีนิ่ยมตดิปากลูกคา้แลว้ คุณมนต์ตดัสนิใจหาทําเลที่
เหมาะในการเปิดรา้นใหมอ่กีครัง้ แต่การตดัสนิใจครัง้น้ีตอ้งลงทุน 7 ลา้นบาท จากการกูธ้นาคารเพื่อซือ้
ตกึแถว 2 คูหาซึง่อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัรา้นเดมิ และใชใ้นการตกแต่งรา้นใหม้รีปูลกัษณ์ใหม่ สนิคา้
ของรา้นไดแ้พร่หลายและไดร้บัความนิยมมากขึน้ตามลําดบั จนในปจัจุบนัมทีัง้หมด 3 สาขา คอื สาขา
หน้าศาลาวา่การกรงุเทพฯ สาขามาบุญครอง และสาขาเชยีงใหม ่
 
แนวทางการบริหารจดัการ 
  

 การบรหิารจดัการร้านของมนต์นมสดแบ่งออกเป็นสองช่วงหลกัๆ คอื ช่วงของคุณมนต ์
และชว่งของการรบัช่วงต่อของลูกๆ แมว้่าการบรหิารจะแบ่งออกเป็นช่วงๆ แต่ยงัคงยดึตามแนวทางการ
บริหารของคุณมนต์ไว้เช่นเดิม คุณโก้ผู้รบัช่วงต่อจากคุณมนต์ดูแลกิจการสาขาหน้าศาลาว่าการ
กรุงเทพฯ เล่าลกัษณะของคุณโกก้บัคุณมนต์ว่าค่อนขา้งแตกต่างกนั คอืคุณมนต์จะมลีกัษณะดุ เขม้งวด 
ทาํใหพ้นกังานในรา้นยาํเกรงไปในตวั สว่นคุณโกเ้ป็นคนทีม่ลีกัษณะใจด ีและความอาวุโสยงัน้อย การรบั
ช่วงการบรหิารต่อในช่วงแรกของคุณโกจ้งึค่อนขา้งลําบาก “ตอ้งอาศยับารมคีุณพ่อ” คุณโกย้งัเล่าว่าการ
บรหิารของคุณมนตจ์ะเน้นการทาํเป็นตวัอยา่งใหก้บัพนกังาน รวมทัง้เป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ลกูๆ ดว้ย เช่น 
การไม่สูบบุหรี ่การไม่ดื่มเหล้า การไม่เล่นการพนัน เป็นต้น “ส่วนคุณแม่จะสอนเรื่องความอดทน” ซึ่ง
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มปงัแผ่นโต 
าผูบ้รโิภค แล
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ยนภาพลกัษณ
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ลกคา้เบยีดเสี
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คณุภา

ประสบ
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กาลเว
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ายการอาหาร
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ริหารงาน 
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ระแสแห่ง
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 ก า ร
บการณ์มาเป็
และครอบครั
วลา โดยการ
ามตอ้งการข
สมยัขึน้ตาม
รประเภทเบเก
วธิกีารทดลอ
าคาใหเ้หมาะ
ยา่งไรกต็าม 

ล่าวคอื การป
หน้าทีเ่หมอืน
ด้ ซึ่งการบรหิ

รอืตกแต่งนัน้
สเตรเลีย เพื่อ
อกลกัษณ์เฉพ
สด” อยู่เหนือ
เชื่อแก่ลกูคา้ไ

นา สิน ค้ า

ดํ า เ นิ น กิ จ
ป็นระยะเวลา
วัมมีุมมองที่
รพฒันาเปลี่ย
ของลกูคา้ หลั
ลําดบัแลว้ ด้
กอรีแ่ละเครือ่
งชมิจากรา้น
ะสมกบัมาตร
รายการอาห

ปฏบิตัตินขณ
นพนักงานค
หารของร้าน

ัน้ มกีารปรบั
อนํากลบัมา
พาะ โดยใชส้ั
อรูปขนมปงั 
ไดอ้กีดา้นหนึ

และการค

จ ก า ร พ ร้ อ
 45 กว่าปีท

ที่เปลี่ยนแปล
ยนแปลงจะอย
ลงัทีม่กีารปรบั
า้นสนิคา้มกีา
องดื่มทีม่สีว่น
นอื่นทีม่ชีื่อเสี
รฐานของรา้น
ารทีข่ายดทีีส่
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นหน่ึงใน

นโดยรวม

บปรุงเป็น
ปรบัปรุง
ญัลกัษณ์
ทัง้น้ีเพื่อ
น่ึงดว้ย 

ควบคุม

อ ม ด้ ว ย
ทําใหคุ้ณ
งไปตาม
ยู่พืน้ฐาน
บปรุงรา้น
ารพฒันา
นผสมของ
ยง แลว้
น เพื่อให้
สุดในรา้น
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กย็งัคงเป็น นมสด และขนมปงัสงัขยา ซึง่เป็นสนิคา้ดัง้เดมิทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัรา้นมนต์นมสดมาเป็น
เวลาหลายสบิปีแลว้ 

 

 ดา้นการกระบวนการผลติ ทางรา้นมกีารคดัเลอืกวตัถุดบิทีม่คีุณภาพอยา่งเขม้งวด และสิง่
สาํคญัคอื ไม่มกีารใส่สารกนับูดในอาหาร โดยอาหารทีจ่ําหน่ายจะต้องผลติสดๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ และ
เจา้ของรา้นจะเขา้ไปควบคุมการผลติในทุกขัน้ตอน ดงันัน้สนิคา้ทีนํ่าออกสูลู่กคา้จงึมคีุณภาพ มคีวามสด
ใหม่ ทําใหร้สชาติอร่อย และเป็นสิง่หน่ึงที่ช่วยสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัรา้น และเป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลาย 
โดยในแต่ละวนัจะมผีูค้นทุกเพศ ทุกวยั เขา้รบัประทานในรา้นกนัอยา่งเนืองแน่น แต่ความเนืองแน่นหรอื
เป็นที่นิยมน้ีกไ็ม่ไดท้ําใหเ้จา้ของรา้นมคีวามคดิที่เปิดสาขาหลายๆ สาขา เพยีงแต่ 2-3 สาขาเท่านัน้ก็
พอแลว้ เน่ืองจากไมต่อ้งการใหรู้ส้กึว่าเหน็รา้นมนตน์มสดจนเคยชนิ แต่ตอ้งการใหล้กูคา้รูส้กึว่าตอ้งมา
กนิใหถ้งึถิน่จงึจะคุม้คา่ และใหค้วามรูส้กึประทบัใจกบัลกูคา้ไดด้กีวา่ 

 

 การบริหารแบบค่อยเป็นค่อยไป  
 

 การบรหิารหลกัของมนต์นมสดเน้นการบรหิารแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อใหก้า้วไปขา้งหน้า
ไดอ้ย่างมัน่คง ในยุคทีก่จิการแบบสาขาหรอืแฟรนไชสก์ําลงัเป็นที่นิยม แต่รา้นยงัไม่มนีโยบายหรอื
ความคดิทีจ่ะเปิดแฟรนไชส ์เน่ืองจากยงัไมพ่รอ้มในเรื่องการดแูลในเรื่องการควบคุมคุณภาพทีม่ปีรมิาณ
มาก ซึง่ตอ้งมมีาตรฐานในหลายดา้น ทัง้ความสดใหมแ่ละรสชาต ิ แมว้่าการทาํเป็นธุรกจิเฟรนไชสจ์ะทาํ
ใหม้นตน์มสดเตบิโตไดม้ากขึน้ แต่ทีน่ี่ยงัดําเนินกจิการโดยใชเ้คลด็ลบัในการทาํธุรกจิว่า จะทําอะไรตอ้ง
ทาํแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อใหก้า้วแต่ละกา้วเป็นไปอยา่งมัน่คง ซึง่เป็นการบรหิารจดัการความเสีย่งที่
อาจเกดิขึน้จากการเรง่ขยายตวัของธุรกจิดงัทีห่ลายๆ ธุรกจิตอ้งประสบปญัหาในปจัจุบนั 

 

 การบริหารบคุลากร 
 

 คุณมนต์และครอบครวัไดใ้ชป้ระสบการณ์การทํางานและการเป็นลูกจา้งมานานกว่า 15 ปี 
มาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารในลกัษณะเป็นแบบครอบครวั สอนและเน้นใหพ้นกังานทุกคนมคีวามซื่อสตัย ์
รกัษาความสะอาด ใหบ้รกิารลูกคา้ดว้ยความจรงิใจ และสนุกกบังานทีต่นเองทํา โดยมกัจะเน้นยํ้าถงึ
แนวคดิ “ซื่อกนิไม่หมด คดกนิไม่นาน” การดูแลและฝึกพนักงานจะใชก้ารทําใหเ้หน็เป็นตวัอย่าง มกีาร
เรยีนรูง้านผ่านผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์มาก่อน คุณโก้เล่าว่า การดูแลหรอืการจดักจิกรรมเพื่อดงึดูดหรอื
กระตุน้พนกังานจะจดัขึน้เป็นระยะๆ ไมใ่หข้าดชว่ง เพราะเกรงวา่พนกังานจะลาออก ซึง่คุณมนตแ์ละคุณ
โกเ้ป็นหว่งเรื่องน้ีมาก เน่ืองจากมชี่วงหน่ึงทีพ่นกังานในรา้นมเีพยีงแค่ 5 – 6 คน เป็นช่วงทีข่ายดมีาก 
แต่เหลอืนคนน้อย ทาํใหพ้นกังานเหน่ือย ดงันัน้ทีน่ี่จงึมกีารจดัสวสัดกิารต่างๆ ใหใ้นระดบัทีพ่นกังานพงึ
พอใจ ดงัทีคุ่ณณฐัพลบอกไว ้

 

“...มเีงนิเดอืน มเีงนิพเิศษเดอืนละ 1,000 บาท ถา้ขายดเีป็นพเิศษกไ็ดเ้พิม่
วนัละ 100 – 200 บาท พอถงึสิน้ปีกม็แีต๊ะเอยี มกีารท่องเทีย่วประจาํปี มกีารจดังาน
ในเทศกาลต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ที่จะมขีองขวญัใหจ้บัฉลาก โดยคุณมนต์เป็นผูท้ี่จดั
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ของขวญัไวใ้ห ้แค่มาจบัฉลาก เมื่อก่อนเป็นสิง่ของ อย่างตูเ้ยน็ เครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 
แต่เมื่อพนักงานไดข้องเหล่านัน้จนครบ จงึขอเปลีย่นมาเป็นเงนิรางวลั คุณมนต์กจ็ดั
ให ้โดยอยา่งตํ่า 2,000 บาท สงูสดุ 5,000 บาท....”1 

 

 นอกจากการใหเ้งนิเดอืน คา่ตอบแทนพเิศษต่างๆ แลว้ ทีน่ี่ยงัดแูลพนกังานในดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมดว้ย คุณณฐัพลเล่าถงึเรื่องการประชุมว่า เมื่อมกีารประชุมคุณมนต์มกัจะเอาเรื่องการดําเนิน
ชวีติดา้นต่างๆ มาสอนหรอืใหค้ําแนะนําแก่พนักงานด้วย เช่น การไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการ
พนัน การทํางานตอ้งซื่อสตัยก์บัลูกคา้ เป็นตน้ การดูแลพนกังานยงัรวมไปถงึปญัหาต่างๆ ทีพ่นกังานมี
ดว้ย เช่น เดอืดรอ้นเรื่องเงนิ คุณมนต์ก็ใหย้มื รวมถงึใหย้มืไปสรา้งบ้านดว้ย จะเหน็ไดว้่าการดูแล
พนักงานของมนต์นมสดดูแลทัง้เรื่องจติใจและเรื่องปจัจยัต่างๆ ดว้ย ซงึเป็นส่วนหน่ึงที่ทําใหพ้นักงาน
อยา่งคุณณฐัพลทาํงานกบัทีม่าเป็นเวลาถงึ 12 ปีแลว้ 
 การบรหิารจดัการของมนต์นมสดแม้จะไม่มโีครงสร้างการบรหิารจดัการที่ใหญ่หรอืเป็น
ทางการอย่างธุรกจิที่ใหญ่ๆ หลายแห่ง แต่การดําเนินกจิการต่างๆ ของที่น่ีกค็รอบคลุมทัง้ดา้นตวัรา้น 
สนิคา้ พนักงาน และลูกคา้ ซึง่ลว้นตอ้งมคีวามสมัพนัธ์กนั โดยมนต์นมสดจะเน้นการบรหิารจดัการโดย
ใชห้ลกัความเป็นครอบครวั ดูแลพนักงานแบบครอบครวั ซื่อสตัยก์บัลูกคา้เยีย่งคนในครอบครวั เพราะ
ถอืว่า ถา้ทางรา้นดกีบัลูกคา้ ลูกคา้กจ็ะดกีบัรา้น กลายเป็นลูกคา้ประจํา ซึ่งการบรหิารจดัการทัง้หมดน้ี
ลว้นเป็นสิง่ทีใ่หม้มีนตน์มสดอยา่งทีเ่หน็อยูใ่นปจัจุบนัน้ี 
 
สขุแบบมนตน์มสด 
 

 ความสุขเป็นสิง่ที่เกดิขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ทุกอาชพี ทุกอุตสาหหกรรม เพราะสิง่ที่
สําคญัของความสุขอยู่ทีค่วามคดิ แมง้านประเภทบรกิารทีห่ลายคนคดิว่าเป็นงานทีบ่รกิารลูกคา้ที่มาก
หน้าหลายตา หลากหลายความตอ้งการ หรอืทีเ่รยีกงา่ยๆ “เรื่องมาก ยุง่ยาก” มนต์นมสดจดัเป็นกจิการ
ทีอ่ยูใ่นงานดา้นบรกิาร ถา้นบัจาํนวนลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารหรอืประมาณดว้ยสายตา คงคาดเดาไดย้าก
วา่พนกังานจะมคีวามสขุหรอืไม ่เพราะลกูคา้ของทีน่ี่มากนัอยา่งต่อเน่ืองไมข่าดสาย แต่คุณณฐัพลบอกวา่ 

 

“…ความสุขในการทํางาน คอื การที่ทุกคนร่วมกนัทํางาน มคีวามสขุที่ได้
บรกิารลกูคา้ ถา้ชว่งไหนไมม่ลีูกคา้ ทุกคนในรา้น (พนกังาน) กเ็หงา ไมม่คีวามสุขไป
ดว้ย...”2 

 

“....การทํางานทีน่ี่มคีวามสุข เพราะรกัในงานทีท่ํา ชอบการดูแลลูกคา้ เมื่อ
เหน็ลูกคา้ไดท้ี่นัง่กส็บายใจ มคีวามสุข ไม่เกี่ยงว่างานหนักหรอืงานเบา ซึ่งบางครัง้

                                                            
1 สมัภาษณ์, คุณณฐัพล เนินกระโทก., พนกังาน, วนัที ่21 มถุินายน 2553 
2 สมัภาษณ์, คุณโก.้,ผูด้แูล/ผูจ้ดัการสาขาหน้าศาลาวา่การ กทม., วนัที ่21 มถุินายน 2553 
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ต้องยกน้ําแขง็ อาจจะหนักแต่กท็ํา เพราะมนัเป็นงานทีเ่ราชอบ ถ้าต้องห่างจากงาน
ไปหลายวนั คงทาํใมไ่ด ้คดิถงึงาน...”3 

 

 คําพูดของคุณโก้และคุณณัฐพลเป็นเสียงที่ยืนความสุขในการทํางานของที่ได้ว่า เป็น 
ความรูส้กึที่เกดิจากการรกังานที่ทํา ได้อยู่กบัสิง่ที่ตวัเองรกั นัน่คอืการได้บรกิารลูกค้าใหไ้ด้รบัสนิค้า
ตามทีพ่วกเขาตอ้งการ ไดท้ีน่ัง่สาํหรบัรบัประทานของว่าง หรอืเรยีกอกีอยา่ง คอื สุขทีไ่ดเ้หน็งานประสบ
ความสาํเรจ็และไดร้บัผลตอบรบ้ทีน่่าพอใจ นัน่คอื รอยยิม้หรอืความพอใจของลกูคา้ 
 
เส้นทางความสขุของมนตน์มสด 
 

 งานบรกิารไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นงานทีต่้องเกี่ยวขอ้งกบัคนจํานวนมาก และส่วนใหญ่มกัจะเรื่อง
ความจูจ้ีจุ้กจกิของลกูคา้ ยิง่ลกูคา้จาํนวนมากเทา่ใด ความวุน่วายกน่็าจะมากตามขึน้ไปดว้ย จนเป็นทีน่่า
สงสยัว่า แลว้รา้นทีม่ลีูกคา้มากมายหมุนเขา้ออกตลอดช่วงเวลาทีเ่ปิดอยา่งรา้นมนตน์มสด บุคลากรหรอื
พนกังานในรา้นจะมคีวามสุขไดอ้ย่างไร  แต่จากคําบอกเล่าของคุณโกแ้ละพนกังานของรา้นเป็นคาํพดูที่
ยนืยนัไดถ้งึความสุขในการทํางานดา้นน้ี ซึ่งสิง่ที่สําคญัอยู่ทีก่ารรกังานบรกิารหรอืรกัที่จะเหน็ลูกคา้ได้
ตามความต้องการ คอื ไดก้นิอาหารตามทีเ่ขาสัง่และไดท้ีน่ัง่ตามทีต่้องการ การรกับรกิารหรอืความสุข
ของพนกังานเหล่าน้ีมาจากไหน สามารถหาคาํตอบไดจ้ากรายละเอยีดต่อไปน้ี 
  

 สขุด้วยความเป็นครอบครวัเดียวกนั 
 

 ความเป็นครอบครวัเดยีวกนัเป็นวธิกีารสรา้งควาสุขใหก้บัพนักงานของรา้นวธิหีน่ึงที่คุณ
มนต์นํามาใช ้ความเป็นครอบครวัเดยีวกนัน้ีเกดิขึน้จากความเป็นกนัเองของครอบครวัคุณมนต์ทีม่ต่ีอ
พนักงานงานในร้าน คุณมนต์จะเห็นพนักงานในร้านเป็นเสมือนคนในครอบครวั เมื่อมีปญัหาก็จะ
ช่วยเหลอื เช่น เมื่อพนักงานเดอืดรอ้นเรื่องเงนิ คุณมนต์กช็่วยเหลอืออกใหก่้อน นอกจากน้ี คุณณฐัพล
ยงัเล่าใหฟ้งัถงึความเป็นครอบครวัวา่ แมว้า่คุณมนตจ์ะดเูป็นคนดุ แต่กใ็จดกีบัพนกังานมาก ซึง่จะสงัเกต
ไดจ้ากการใหพ้นักงานยมืเงนิไปสรา้งบา้น นับว่าเป็นความโชคดขีองพนักงานทีน่ี่ ทีเ่จา้นายเอาใจใส่ใน
เรื่องต่างๆ รวมทัง้เรื่องครอบครวัของพนักงานดว้ย ซึง่เป็นการซือ้ใจ ซือ้ความจงรกัภกัด ีและซือ้ความ
ผกูพนัต่อองคก์รจากของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยจะเหน็ไดจ้ากคาํบอกเล่าของคุณณฐัพล 
 
 สขุด้วยศีลธรรม 
 

 องคก์รใหญ่ๆ หลายแห่งใหค้วามสาํคญักบัเรื่องศลีธรรม โดยอาจใชว้ธิกีารพาพนักงานไป
ฟงัเทศน์ ทําสมาธ ิจําศลีทีว่ดัเป็นโอกาสๆ ไป แต่สาํหรบัทีน่ี่การปลูกฝงัเรื่องศลีธรรมจะเป็นการพดูคุย
กนัในทีป่ระชุมพนกังานซึง่จะมกีารประชุมก่อนเปิดรา้นในแต่ละวนั ศลีธรรมทีคุ่ณมนตพ์ดูถงึเป็นประจํา 

                                                            
3 สมัภาษณ์, คุณณฐัพล เนินกระโทก., พนกังาน, วนัที ่21 มถุินายน 2553 

 



โครงการ
 

 

คอื เรื่อง
ซื่อสตัยต์
ลูกคา้ลมื
เก็บไว้ไ
พนกังาน
เรื่องการ
ทราบกนั
วธิกีารส
 

 
หมายถงึ
สดได้ร ับ
สะอาด น
หน่ึงที่ทํา
อีกด้าน
บรรยาก
มคีวามจ
มอบหมา
ว่าได ้เพ
ต่อความ
ความสขุ
 

 
 

 
นานา ก
ความสม
ทาํงานที
ผ่อนคล
ตรุษจนี 
เป็นโอก
กจิกรรม
 
เงนิเป็น
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งการไม่เล่นพ
ต่อทัง้ตนเอง
มหรอืทําหล่น
ด้จรงิ เป็นต้
น และอกีส่วน
รดําเนินชวีติ
นดีว่า ถ้าชวีิ
รา้งความสขุข

 

 สขุด้วย
 

บรรยา
งสถานทีส่วย
บการปรับป
น่านัง่ น่าทาน
าใหพ้นักงาน

น คือ ความ
กาศทีด่ ีจงึหม
จรงิใจใหก้นั 
าย มปีญัหาก็
พราะในแต่ละ
มรูส้กึคอ่นขา้ง
ขไปดว้ย 

สขุด้วย

การทาํง
การคนืความ
มดุลระหว่าง
ทีพ่นกังานตอ้
ายความเครี
สงกรานต ์เข
กาสที่ทําให้พ
มการทอ่งเทีย่

ชวีติทีส่
นปจัจยัที่จําเป

0 องคก์รหลา

พนัน การไม่
ง หน้าที่และลู
นไว ้ไม่เอาขอ
ต้น การปลูก
นหน่ึงเป็นกา
ของพนักงาน
ิตส่วนตวัมเีรื
ของทีน่ี่ซึง่อยู

ยบรรยากาศ

กาศในการ
ยงามเพยีงอย
ปปรุงตกแต่
น มองดแูลว้
นรูส้กึว่าน่าทํ
สัมพันธ์ระห
มายรวมถงึกา
ช่วยกนัทํางา
กช็ว่ยกนัแกไ้
ะวนัชวีติส่วน
งมาก ดงันัน้

ยชีวิตท่ีสมดุ

งานในแต่ละว
สมดุลให้กบั
ชวีติการทําง
องปฏบิตักินัเป
รียดกันด้วย 
ขา้พรรษา เป็
พนักงานรอค
ยวประจาํปีดว้
สมดุลอกีดา้นก
ป็นต่อการดํ

ากสขุ 

กนิเหลา้ การ
ลูกคา้ เช่น ค
องทีไ่ม่มคีุณ
ฝงัคุณธรรม
ารใหแ้นวทาง
น ซึ่งจะทําให
รื่องมากระท
ยูบ่นพืน้ฐานข

ศในการทาํงา

รทํางานในที
ย่างเดยีว รา้น
งให้มีความ
สบายตา ซึง่

ทํางาน แต่บร
หว่างเพื่อนร
ารมเีพื่อนรว่
านตามหน้าท
ไข การมเีพือ่น
นใหญ่กอ็ยู่ทีท่
เมือ่ในทีท่าํงา

ล 

วนัอาจตอ้งพ
ชวีติจงึเป็นก
งานและการ
ป็นปกตทิุกวั
 โดยกิจกรร
ป็นตน้ กจิกร
คอยว่าเมื่อไ
วย  
กบัการทาํงา
ารงชีวิต เพ

รไม่สูบบุหรี ่
ควรปฏบิตัหิน
ภาพหรอืขอ
เหล่าน้ีส่วนห
งในการดาํเนิ
หพ้วกเขาเกดิ
ทบ ชวีิตการท
ของคุณธรรม

านท่ีดี 

ที่ น้ีไม่ได้
นมนตน์ม
ทันสมัย 
งเป็นส่วน
รรยากาศ
ร่วมงาน 
มงานทีด่ ี
ทีท่ี่ไดร้บั
นรว่มงานทีด่ี
ทํางาน ปฏสิมั
านมบีรรยาก

พบเจอกบัควา
การสร้างควา
รผ่อนคลาย ร
นัแลว้ คุณมน
รมเหล่าน้ีจะจ
รมเหล่าน้ีช่ว
หร่จะมาถึง 

น คอื การได้
ราะเป็นสิ่งที

 การผดิลูกผิ
น้าที่ของตนใ
งเสยีมาขาย 
หน่ึงเป็นการ
นนชวีติทีด่แีก่
ดปญัหาต่าง
ทํางานก็จะไ
ม 

ดถีอืเป็นสว่นท
มัพนัธ์ระหว่า
าศหรอืมเีพือ่

ามเรง่รบี ควา
ามสุขที่มองข
รวมถึงผลตอ
นตย์งัมกีจิกร
จดัขึ้นตามโ
วยสรา้งความ
นอกจากน้ีกิ

ดร้บัผลตอบแ
ที่จะทําให้สา

ดสามผีดิภรร
ใหเ้ตม็ที่ การ
 บอกระยะเว
รสร้างความ
ก่พนกังาน เพ
ๆ ตามมา ซึ่
ได้รบัผลกระ

ทีส่าํคญัในกา
างคนทีท่ํางาน
อนรว่มงานทีด่

ามวุ่นวายหรื
ขา้มไม่ได้ ค
อบแทนที่เหม
รรมในโอกาส
อกาสต่างๆ 
มแปลกใหมใ่ห
กิจกรรมเหล

แทนทีคุ่ม้ค่า ใ
มารถจดัหา

รยาคนอื่น แ
รคนืเงนิใหลู้ก
วลาทีข่นมปงั
มรีะเบียบวนิ
พราะคุณมนต์
งโดยปกตแิล
ทบไปด้วย น

ารสรา้งความ
นดว้ยกนัจงึมี
ดแีลว้ การทาํ

รอืปญัหาอุปส
วามสมดุลที่
มาะสม นอก
สต่างๆ ใหพ้นั
 เช่น เทศกา
หก้บัพนกังาน
าสสน้ีแล้ว ท

ในปจัจุบนัรา
ปจัจยัพื้นฐา

7 

และความ
กคา้ เมื่อ
งสามารถ
นัยให้กบั
ตเ์ป็นหว่ง
ลว้ เป็นที่
น่ีเป็นอีก

มสุขเลยก็
มอีทิธพิล
างานจงึมี

สรรค่างๆ 
ที่ว่าน้ีเป็น
กจากการ
นกังานได้
าลปีใหม ่
น และยงั
ที่น่ียงัจดั

ายไดห้รอื
านในการ



โครงการถอดรหสั 100 องคก์รหลากสขุ 

 

8 
 

ดํารงชวีติอื่นๆ ได ้สําหรบัเรื่องผลตอบแทน คุณณัฐพลเล่าว่าสวสัดกิารและค่าตอบแทนของที่น่ีทําให้
พนักงานพงึพอใจ เพราะมทีัง้เงนิเดอืนประจํา เงนิพเิศษที่จะไดเ้พิม่ในวนัทีข่ายดเีป็นพเิศษ เงนิโบนัส 
หรอืรางวลัในโอกาสพเิศษต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่กไ็ดเ้ป็นเงนิ ดว้ยการไดร้บัรางวลัและผลตอบแทนต่างๆ ที่
คุม้คา้ จงึเป็นส่วนหน่ึงทีต่อบสนองความต้องการของพนักงานได ้แมว้่าจะมกีารหมุนเวยีนเขา้ออกบา้ง 
เน่ืองจากไมง่านทีพ่วกเขาถนดั แต่ทุกคนทีอ่ยูท่ีน่ี่กม็คีวามสขุ 
 

 การสรา้งความสขุดว้ยวธิกีารต่างๆ ทัง้ความเป็นครอบครวัเดยีวกนั ศลึธรรม บรรยากาศใน
การทํางานที่ดี และชีวิตที่สมดุล เรื่องเหล่าน้ีแม้จะไม่เกี่ยวข้องกบัเน้ืองานโดยตรง แต่เป็นเรื่องที่มี
อทิธิพลต่อคนทํางานค่อนขา้งมาก โดยความสุขในการทํางานจะเกดิขึ้นได้ต้องอยู่ที่การเอาใจใส่ของ
ผูบ้รหิารหรอืเจ้าของกจิการเป็นหลกั เพราะเป็นผู้ที่จะให้นโยบายหรอืการสนับสนุนได้ มนต์นมสดก็
เช่นเดยีวกนั แมว้่าทีน่ี่จะไมก่ําหนดเป็นนโยบายทีช่ดัเจน แต่มแีนวทางในการปฏบิตัทิีส่ง่ผลใหพ้นกังาน
มคีวามสขุอยา่งเหน็ไดช้ดั 
 
ความประทบัใจในมนตน์มสด 
 

 การก่อตวัขึน้ของความสขุในทีใ่ดทีห่น่ึงไมไ่ดม้เีพยีงแคร่อยยิม้เทา่นัน้ แต่ยงัมคีวามทรงจาํที่
ด ีทีเ่รยีกวา่ “ความประทบัใจ” ซึง่จะขอยกตวัอยา่งความประทบัใจทีเ่กดิขึน้มาดงัน้ี 
 

“...ประทบัใจตอนที่ประตูล้อเลื่อนเกดิไฟชอ็ตไฟรัว่ ช่วงนัน้เป็นเวลาที่ดกึ
แลว้ ใกลปิ้ดรา้น ทุกคนไมย่อมกลบั อยูช่่วยกนัดรูา้น รอจนกระทัง่ดบัเพลงิมาจดัการ 
และชว่ยกนัจดัเกบ็รา้นใหเ้รยีบรอ้ย แลว้คอ่ยแยกยา้ยกนักลบับา้น... 

...ประทบัใจทีพ่นกังานทุกคนในรา้นรว่มกนัทาํงานอยา่งเตม็ที ่มลีูกคา้เยอะ
ทุกคนกม็คีวามสขุ แต่ถา้ลกูคา้น้อย ทุกคนกจ็ะเบื่อ โดยเฉพาะชว่งทีม่กีารชุมนุม...”4 

 

 น่ีเป็นความประทบัที่ใจที่ผูท้ี่อยู่ในฐานะนายจา้งประทบัใจในความมน้ํีาใจ ความเป็นห่วง
เป็นใยของลูกจา้งทีม่ต่ีอรา้น รวมถงึประทบัใจในความร่วมมอืร่วมใจของพนักงานทีท่ํางานอย่างอดทน 
แมล้กูคา้แน่นรา้นกไ็มบ่่น กลบัมคีวามสขุทีไ่ดบ้รกิารลกูคา้ 
 

“...ประทบัใจที่สามารถคนืเงนิลูกค้าได้ถูกตวั ซึ่งมเีงนิเป็นร่วมหมื่นบาท 
รวมทัง้คนืของอื่นๆ ใหล้กูคา้ ทัง้ของชิน้เลก็และชิน้ใหญ่ ถา้เราไดค้นืใหลู้กคา้ กท็าํให้
เราประทบัใจมคีวามสขุ...”5 

 

                                                            
4 สมัภาษณ์, คุณโก.้,ผูด้แูล/ผูจ้ดัการสาขาหน้าศาลาวา่การ กทม., วนัที ่21 มถุินายน 2553 
5 สมัภาษณ์, คุณณฐัพล เนินกระโทก., พนกังาน, วนัที ่21 มถุินายน 2553 



โครงการ
 

 

 
ปฏบิตังิา
สง่ผลให้
 
ทีน่ี่ไดเ้ป็
ทีม่ต่ีอสถ
 

เขา้ไปพู
ประการ 
 

 
 
 
จดัการข
นัก แต่ที
ความคุ้น
ขัน้ตอน
เป็นหลกั
ของสนิค้
 

 
 

 
และยิง่ถ้
ทีจ่ะสาม
รกัทีจ่ะให
อดทนต่
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น่ีเป็นค
านทีซ่ื่อสตัย ์
ร้า้นไดค้นทีม่ี

ความป
ป็นอยา่งด ีทัง้
ถานทีท่ีพ่วก

พูดคุยกบัคนท
 ดงัน้ี 

การบริ
 

การบรหิ
ของมนต์นมส
ทีน่ี่มลีกัษณะ
นเคยกนั แล
ที่ยุ่งยาก ใน
ก โดยเน้นถงึ
คา้และรา้น ซึ่

บคุลาก

งานบรกิ
ถา้มลีูกคา้เนือ
มารถขบัเคลื่อ
หบ้รกิารลกูค้
อการเรยีกรอ้

0 องคก์รหลา

ความประทับ
 ์ซึ่งเป็นสิง่ห
มคีุณภาพไวค้
ระทบัใจต่าง
งเรือ่งความซื่
เขาทาํงาน 

ที่ทํางานที่น่ี 

หารจดัการ 

หารจดัการเป
สด อาจไม่ได้
การบรหิารแ
ะสามารถสื่อ
เรื่องของการ
งความสะอาด
ซงเป็นสิง่ทีด่งึ

กรท่ีรกัในงา

การเป็นงานที
องแน่นตลอด
อนองคก์รดา้น
คา้ดว้ยความจ
องหรอือารม

ากสขุ 

บใจที่พนักง
น่ึงทีคุ่ณมนต
คอยบรกิารให
งๆ ที่เกดิขึน้เ
อสตัย ์ความ

 ทําให้พบปจั

 

ป็นปจัจยัที่ข
ดู้เป็นทางกา
แบบเป็นครอบ
อสารกนัได้ง่
รบรหิารจดัก
ด ความสดให
ดดูใหล้กูคา้ม

นบริการแล

ทีพ่นกังานตอ้
 ยิง่เสีย่งต่อก
นการบรกิาร
จรงิใจ รวมถงึ
ณ์ของลูกคา้

านมีต่อการ
ต์ปลูกฝงัใหพ้
หล้กูคา้ 
เหล่าน้ีเป็นสิ่
ขยนัอดทน ก

ปัจจยั
 

 
งา่ยๆ
การก
แห่งน้ี
มลีกูค้
ไปก่อ
สนิคา้
ใหท้ีนี่

จัจยัที่ทําใหก้

าดไม่ได้ในค
ารเหมอืนในธ
บครวั ซึง่ทําใ
ายขึน้ การดํ
การตวัรา้นแล
หม ่ความทนั
มาอุดหนุนอย

ละมีความซ่ือ

องรบับทบาท
การเจอลูกคา้
รเช่นน้ีใหป้ระ
งเป็นผูท้ีม่คีว
า และมคีวาม

รทํางาน เป็น
พนักงานมาโ

สงทีพ่สิูจน์คว
การรว่มมอืกนั

ยความสาํเร็

ควา
 และชดัเจน 
รุงเทพฯ หรื
น้ีจะเหน็ไดว้่า
คา้มาอุดหนุน
อนเวลาที่ร้า
าจํานวนหน่ึง
น่ีมลีูกคา้มาอุ
การดําเนินงา

ความสําเรจ็ข
ธุรกจิทีใ่หญ่ๆ
ใหพ้นักงานแ
ดําเนินงานก็ร
ละตวัสนิคา้ก็
สมยั หรอือา
ยา่งเนืองแน่น

อสตัย ์

ทหนกักบัการ
าทีอ่าจหงดุห
ะสบความสาํเ
วามกระตอืรอื
มซื่อสตัยต่์อลู

นความประ
ดยตลอด แล

ามสุขในการ
นัทาํงาน ตล

รจ็ 

มสําเร็จของ
 เพยีงแค่ผ่าน
รอืแวะไปทาน
าทีน่ี่แทบจะไ
นแน่นรา้นตลอ
นเปิด จะเห็
ง หลายคนค
อุดหนุนอย่าง
านของที่น่ีปร

ของทุกองค์ก
ๆ ทีต่อ้งมโีคร
และผูท้ีเ่ป็นผู้
รวดเรว็ ไม่ต้
กค็ํานึงถงึควา
จเรยีกไดว้่าเ
น 

พบเจอกบัลกู
งดิในการรอ
เรจ็ได ้ตอ้งเป็
อรน้ในการให้
ลูกคา้ ทัง้ในส

ทับใจที่เกิด
ละมนักก็ลาย

รทํางานของพ
อดจนถงึควา

งมนต์นมสด
นไปแถวหน้า
นขนมปงันม
ม่รูจ้กัคําว่าเงี
อดเวลาทีเ่ปิด
ห็นลูกค้ามายื
งสงสยัว่ามอี
เน่ืองแบบน้ี 
ระสบความเ

กร สําหรบักา
รงสรา้งอะไร
ผูบ้รหิารหรอืเ
ต้องผ่านกระ
ามต้องการข
เน้นทีค่วามมี

กคา้มากหน้า
สนิคา้ ดงันัน้
ป็นคนทีร่กังา
หบ้รกิารลูกคา้
ส่วนการบอก

9 

จากการ
ยเป็นสิง่ที่

พนักงาน
ามหว่งใย

ดเห็นได้
าศาลาว่า
สดที่รา้น
งยีบเหงา 
ดขาย ถา้
ยืนรอซื้อ
อะไรที่ทํา
 จากการ
เรจ็หลาย

ารบรหิาร
รมากมาย
เจา้ของมี
บวนการ
ของลูกคา้
มคีุณภาพ

าหลายตา 
นบุคลากร
านบรกิาร 
า มคีวาม
กเกี่ยวกบั



โครงการถอดรหสั 100 องคก์รหลากสขุ 
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สนิค้า บอกอายุการเก็บ และการเก็บของคนืแก่ลูกค้า ซึ่งเหล่าน้ีเป็นสิง่ที่ทําให้ลูกค้าจงรกัภกัด ีและ
กลับมาอุดหนุนเสมอ จึงถือได้ว่าความสําเร็จของมนต์นมสดส่วนหน่ึงนัน้มาจากการมีบุคลากรที่มี
คุณภาพ ซึง่ทัง้หมดสง่ผลใหก้ลายเป็นมนตน์มสดทีม่ชีื่อเสยีงดงัเชน่ทุกวนัน้ี 
 

 ความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารต่อพนักงาน 
 

 พนักงานหรือบุคลากรของค์กรเป็นทรพัยากรที่สําคญัต่อองค์กรอย่างยิ่ง องค์กรหลาย
องค์กรให้ความสําคัญกับบุคลากรอย่างมาก เน่ืองจากเห็นว่าบุคลากรคือฟนัเฟืองที่สําคัญในการ
ขบัเคลื่อนองคก์ร มนต์นมสดเป็นองคก์รทีอ่าจไม่ไดใ้หญ่มาก ไม่ไดม้พีนักงานจํานวนหลายรอ้ยคน แต่
ที่น่ีกใ็หค้วามสําคญักบัทรพัยากรบุคคล ดว้ยการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของพนักงาน คอยปลูกฝงั
วิธีการดําเนินชัวิตที่ห่างจากอบายมุขทัง้หลาย มีปญัหาก็คอยช่วยแก้ไข รวมถึงการจดัสวัสดิการ 
ค่าตอบแทน กจิกรรมในเทศกาลต่างๆ ให ้เพื่อเป็นการสรา้งความสุขและใหเ้วลาพนักงานไดพ้กัผ่อน 
ความเอาใจใสเ่หล่าน้ีเป็นผลใหบุ้คลากรมคีวามรกัและความผกูพนัต่อองคก์ร ทุ่มเทแรงกายแรงใจทาํงาน
ใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ที ่และสง่ผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
 วธิกีารขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมายของมนตน์มสดประกอบดว้ย 3 ปจัจยัหลกัๆ ขา้งตน้ 
ซึง่ลว้นเป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการทาํใหอ้งคก์รมคีวามเขม้แขง้  
 

โมเดลความสขุ 
 

 ความสุ ข ในกา รทํ า ง านของ
พนัก ง าน ในมนต์นมสด เ ริ่มมาจาการมี
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ที่เป็นนายจ้าง ซึ่งเป็น
ความสมัพนัธ์แบบครอบครวั นอกจากน้ียงัมี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัเพือ่นรว่มงาน ซึง่นอกจาก
จะทําใหง้านประสบความสําเรจ็แล้ว ยงัทําให้
พนักงานมคีวามสุข เพราะมมีติรภาพดีๆ  ในที่
ทํางาน ซึ่งจะสามารถช่วยกนัแก้ปญัหาต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งหน่ึงที่ขาดไม่ได้ในชีวิต
การทาํงาน คอื ผลตอบแทน อาจเป็นเงนิเดอืน 
หรอืเงนิพเิศษอื่นๆ กไ็ด ้โดยสิง่เหล่าน้ีจะช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายหรอืค่าครองชพีต่างๆ เมื่อ
พนักงานไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมทัง้ต่อสภาพเศรษฐกจิและเหมาะสมต่อหน้าทีข่องพนักงาน ย่อม
เป็นสงิทีท่ําใหพ้นักงานพงึพอใจกบัชวีติการทํางาน และอกีสิง่ทีช่่วยสรา้งความมสีสีนัในการทํางาน คอื 
กจิกรรม แมว้่ากจิกรรมอาจไมใ่ช่เรื่องทีม่าํคญัมากนกั แต่กจิกรรมเป็นสิง่หน่ึงทีเ่ปิดโอกาสใหพ้นกังานมี
โอกาสไดท้าํความรูจ้กักนัมากขึน้ ซึง่เป็นการสรา้งความคุน้เคยระหว่างกนั พอถงึเวลาทาํงานรว่มกนั จะ
ทําใหก้ารทํางานดําเนินไปอย่างรวดเรว็มากขึน้ โดยทีก่ล่าวมาทัง้หมดถอืเป็นองคป์ระกอบในการสรา้ง
ความสขุใหแ้ก่พนกังานในรา้นมนตน์มสดแหง่น้ี 

ความสขุในการ
ทาํงาน

ความเป็นครอบครวั
เดียวกนักนัระหว่าง
เจ้าของร้านกบั

พนักงาน

ความสมัพนัธท่ี์
ดีระหว่างเพ่ือน

ร่วมงาน

ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม

กิจกรรม

โมเดลความสขุ 


