บทสัมภาษณ์
ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทมีการบริหารแรงงานยึดหลักความสุขของพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่ง ทําให้มีอัตรา
การเข้า-ออกงานลดลงต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน มีอัตราการลาออกจากงาน ลดลงร้อยละ 40
เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2553 คณะเจ้ า หน้ า ที่ ก องวิ จั ย ตลาดแรงงาน
กรมการจั ด หางาน ได้ เ ข้ า เยี่ ย มชมการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นหั ว อ่ า น-เขี ย นสํ า หรั บ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสไดร์ฟที่บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จํา กัด โดยได้รับ เกีย รติจ าก ดร.สัม พัน ธ์ ศิล ปนาฎ รองประธานบริษัท ฯ
คุณ สมนึก วิรุฬห์พงศ์ ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และทีมงานให้
การต้อนรับและบอกเล่าความเป็นมารวมทั้งหลักการบริหารจัดการ โดยยึด
หลักการ ให้พนักงานทุกคนมีความสุข ทําให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร
อัตราการเข้า-ออก ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราการลาออกจากงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการลดลงร้อยละ 40
 การดําเนินงานของบริษัทเวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด โดยดําเนินงานในประเทศไทยมาแล้วกว่า 7 ปี
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบริษทั สาขาของบริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล
ที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นําการผลิตสินค้าประเภทจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) รายใหญ่
ของโลก และเป็นผู้นําระดับโลกในการพัฒนาและผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟรวมทั้งโซลิตสเตรทไดร์ฟ(Solid State Drives)
สําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในและภายนอกทั้งแบบพกพา รวมทั้งแหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Shared Storage)
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของเวสเทิรน์ ดิจิตอลถูกนํามาใช้ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ตอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ บริษัทได้รับผลกระทบ มีออเดอร์ลดลง หลังจากนั้นเพียง 4 เดือน ได้มีการรับคนงานเพิ่ม
เนื่องจากมีออเดอร์จากต่างประเทศจํานวนมาก และเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทางบริษัท
มีการวิจัยการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับงานด้านสังคมที่ให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม โดยได้จัดโครงการต่างๆมากมายหลายโครงการ รวมทั้งโครงการครูอาสาโดยส่งพนักงาน
อาสาสมัครออกสอนหนังสือแก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
 มีหลักการในการบริหารจัดการพนักงานอย่างไร
แนวทางและกิจกรรม “Happy Workplace” ภายใต้วิสัยทัศน์ ก่อให้เกิดพันธกิจที่ออกมา
อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้เกิดการขยายผล สร้างเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การแบ่งปัน กระบวนการนี้
จะไม่สามารถเกิดได้ ถ้าคณะทํางานไม่มีความเข้มแข็ง ต้องมีจิตอาสา และความเชื่อในความสุขทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการนํา
แนวทางของ Happy Workplace มาปฏิบัติในที่ทํางาน ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะทําให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นขยายวงกว้าง
ออกไปสู่คนรอบข้าง สู่สังคม “เมื่อเราเกิดความสุขในทีท่ าํ งานทีมงานก็เกิดความสุข” นี้คอื เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข
ต้องปลูกด้วยใจ ภายใต้คําขวัญที่จะทําให้ที่ทํางานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองว่า “สุขตลอดปี ที่ WD บ้านเรา”
นอกจากนั้น บริษัทใช้การบริหารพนักงานใช้หลักพี่สอนน้อง (Mentor) โดยมีกลุ่มพนักงานรุ่นพี่คอยเป็นพี่เลี้ยง
และดูแลแนะนําพนักงานที่เข้ามาใหม่ จัดตั้งให้มีองค์การบริหารความสุข หรือ อบส. เป็นการจัดแบ่งเป็นลักษณะกลุม่
หรือเรียกว่าหมู่บ้านโดยที่หัวหน้างานเป็นผู้ใหญ่บ้าน คอยสอดส่อง ดูแลน้อง ๆ พนักงาน เพื่อที่ใครมีปัญหาจาก
เรื่องราวต่าง ๆ จะได้ให้หาทางให้คําแนะนํา หรือให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายว่า ถ้ามี
เพื่อนพนักงานขาดงาน หรือพนักงานลาออก ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหัวหน้างานจะต้องรู้ รายละเอียด และสามารถติดต่อ
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มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ยังใช้หลักการให้พนักงานมีส่วนร่วม และเน้นหนักการสื่อสารที่ดี (Effective Communication)
หากมีข่าวสาร จะประสานกับหัวหน้ากลุ่ม เพื่อกระจายข่าวให้สมาชิกในกลุ่มได้
 จํานวนพนักงานในปัจจุบนั
ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั่วโลกกว่า 63,000 คน โดยสาขาในประเทศไทยมีพนักงานประมาณ
38,000 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 90 และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทํางานใน
สายการผลิตเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ รับเข้าทํางานจะมีการอบรมก่อนจึงจะเข้าทํางานได้ พนักงานในระดับนี้ไม่จําเป็นต้องมี
ประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนหรือมีคุณสมบัติพิเศษอื่น พนักงานมีทั้งคนในพื้นที่และต่างพื้นที่ในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน สําหรับพนักงานที่มีฝีมือได้มีการส่งไปทํางานในสาขาต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์บ้าง
เป็นครั้งคราว
 สวัสดิการ ค่าจ้าง และสภาพการทํางาน
บริษัท ได้มีการจัดสวัสดิการเพื่ออํานวยความสะดวกและช่วยเหลือพนักงานดังนี้ เช่น ชุด
พนักงานฟรีสําหรับพนักงานรายวัน ค่ารักษาพยาบาล และประกันชีวิต รถรับ-ส่งพนักงานมากกว่า 280 คัน
ครอบคลุม 10 จังหวัดในภาคกลาง มีหอพักราคาพิเศษและไม่มีค่ามัดจําล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ทําโครงการร่วมกับ
เจ้าของหอพัก มีห้องพยาบาลและพยาบาลอยู่ประจํา พร้อมรถพยาบาลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โรงอาหารติดแอร์
ซึ่งมีอาหารจําหน่ายในราคาถูกเป็นพิเศษ มีข้าวสวย ข้าวซ้อมมือ ข้าวต้ม และข้าวเหนียวบริการฟรี บริษัทมี
สวัสดิการดูแลพนักงานหญิงตั้งครรภ์ให้ลาเตรียมคลอดก่อนล่วงหน้า 60 วัน โดยได้รบั ค่าจ้าง และลาคลอดตาม
กฎหมายอีก 90 วัน มีเงินช่วยเหลือค่าภัยพิบัติ เช่น กรณีภัยน้ําท่วมจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงาน รายละ 3,000 บาท
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน พนักงานรายวันทั่วไป
ได้รับค่าจ้างประมาณวันละ 473.44 บาท สําหรับแรงงานฝีมือ จะได้รับค่าจ้างตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษทั
และให้โอกาสพนักงานก้าวหน้าในสายงาน โดยมีการเลื่อนระดับตําแหน่งงานตามความสามารถและผลงาน สภาพการ
ทํางานและสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในห้องสะอาดเป็นหลัก ซึ่งต้องควบคุมสิ่งปนเปื้อนโดยเฉพาะฝุ่น เนื่องจากจะมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 บริษัท มีวิธสี รรหาพนักงานอย่างไร
ทางบริษัท มีคณะทํางานในการสรรหาพนักงาน โดยใช้สื่อทุกช่องทาง อาทิ ติดประกาศ
ตามรถบัสพนักงาน ปิดป้ายประกาศตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นเป้าหมาย ออกสื่อทางวิทยุ และเปิดสํานักงานย่อย
เพื่อรับสมัครงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพราะมีผู้สนใจมาสมัครงานมาก อีกทั้งเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน
ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดจัดให้มขี ึ้น ตลอดจนเดินทางร่วมไปในทุกจังหวัดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดไป มีการส่ง
พนักงานของบริษัทออกรับสมัครงานตามพื้นที่ต่างๆ ณ สํานักงานจัดหางาน นอกจากนั้น ยังมีพนักงานส่วนหนึ่งมา
จากการที่มีเพื่อนหรือญาติทํางานอยู่ในบริษัทเป็นผู้แนะนํามาในโครงการเพื่อนแนะนําเพื่อน และใช้บริการจาก
บริษัทจัดหางาน
 อัตราการรับพนักงานใหม่และการลาออกเป็นอย่างไร
บริษัทได้จัดทําสถิติการรับพนักงานใหม่และการลาออก เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์และ
บริหารงานสรรหาพบว่า ในส่วนการรับพนักงานใหม่เกิดขึ้นจากความต้องการปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นและทดแทน
ส่วนพนักงานที่ลาออก ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีการรับพนักงานใหม่ ประมาณ 300-500 คนต่อสัปดาห์ และอัตราการ
ลาออกของพนักงานเข้าใหม่พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรก จะมีอัตราการออกจากงานมากที่สุด บริษัทจึงใช้วิธีการ โดยมี
การจัดกิจกรรมสันทนาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงฝึกอบรม ระบบพี่เลี้ยงดูแลพนักงานใหม่ อีกทัง้ ได้นําโครงการ
องค์กรแห่งความสุขมาใช้ (Happy Workplace) และการปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ําของสาขาบางปะอินให้เท่ากับ
สาขานวนคร จึงทําให้สถิติการลาออกจากงานลดลงต่อเนื่อง ปัจจุบันอัตราการลาออกเฉลีย่ เหลือเพียง ร้อยละ 0.81
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ที่ผ่านมาบริษัทได้ประสบปัญหาไม่สามารถสรรหาพนักงานได้ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะพนักงาน
ในสายการผลิต ซึ่งแก้ปญ
ั หาโดยใช้วิธีขยายระดับการศึกษาขั้นต่ํา เช่น เดิมกําหนดเฉพาะผู้ ม.3 เปลี่ยนมาเป็นรับ
ผู้ที่จบ ป.6 ขึน้ ไป และหากพนักงานที่ทํางานกับบริษัทฯ ในวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี เมื่อจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีแล้วจะรับสมัครภายใน นอกจากนั้น บริษัทได้มีนโยบายปรับค่าจ้างขั้นต่ําให้เท่ากับจังหวัด
ปทุมธานีซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียง โดยเริ่มต้นที่ 205 บาทต่อวัน ทําให้มผี ู้สมัครงานมาสมัครงานเพิ่มขึ้น ส่วนสําหรับ
แรงงานช่างเทคนิค ที่เป็นสาขาวิชาชีพ และวิศวกรยังไม่ขาดแคลน
 บริษัทมีนโยบายจะใช้แรงงานต่างด้าวหรือไม่
ที่ผ่านมาถึงแม้บริษัทจะประสบปัญหาในการหาแรงงานสายการผลิตเข้าทํางานค่อนข้าง
ยากในบางช่วงก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็พยายามหาแรงงานไทยให้ได้เป็นอันดับแรก เนื่องจากหากใช้แรงงานต่างด้าว
ยังมีข้อจํากัดในทางกฏหมายและการบริหารจัดการ ส่วนแรงงานที่มีฝีมือมีการรับพนักงานชาวต่างประเทศอยู่บ้าง
เช่น จากประเทศอินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
 มีข้อคิดเห็นเกีย่ วกับแรงงานไทยอย่างไร
ปัจจุบันโครงสร้างสังคมไทยได้เปลี่ยนไป เริม่ ตั้งแต่ครอบครัวที่ต้องเป็นผู้เลีย้ งดู ให้เด็กมีความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียน ปัจจุบันแนวโน้มประชากรไทยต้องการมีการศึกษาต่อในระดับสูงกัน
มากขึ้น ลักษณะการทํางานชอบทํางานอิสระกันมากขึ้นทําให้มีแรงงานเข้าสู่โรงงานน้อย นอกจากนั้นแรงงานไทยควร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานให้มีความมุ่งมั่น อดทน สู้งาน สําหรับภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานน่าจะ
ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของสถานประกอบการที่มี Best Practice ในการทํางานที่ดี เพื่อจะได้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นํามาปรับปรุงบริหารจัดการด้านแรงงาน หรือด้านอื่น
 ในฐานะที่บริษทั มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนั้นบริษัทแม่ได้ให้นโยบาย
เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์อย่างไร
สําหรับนโยบายในการรับพนักงานเข้าทํางานกับบริษทั ในประเทศไทย บริษัทแม่ได้ให้อสิ ระแก่
บริษัทสาขาในประเทศไทยอย่างเต็มที่ในการพิจารณารับพนักงานเข้าทํางานและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน
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