บทสัมภาษณ์ ดร.อรุณ มากุลสวัสดิ์อุดม ผู้บริหาร บ.สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
 แนะนาตัว : สวัสดีครับผมชื่อ ดร.อรุ ณ มากุลสวัสดิ์อุดม จบวิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหการ รุ่ น 34 และเมื่อจบแล้วคุณพ่อก็ได้ส่งไปเรี ยนต่อที่ประเทศอังกฤษ
บริ ษทั สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนี ยริ่ งฯ เริ่ มจากคุณพ่อได้เปิ ดโรงงานที่ ถนนสุ ขสวัสดิ์
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อ 40 ปี ที่ แล้ว โดยเริ่ มจากการทาโรงกลึง
จากนั้น คุ ณ พ่อ ได้ม องเห็ น โอกาสในการรั บ งานทางด้า นโรงกลึ ง และงาน
ทางด้านวิศวกรรม รวมถึงงานที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก จึงได้คิดที่
จะมาสร้างโรงงานและรับงานในภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยอง เพื่อ
ให้บริ การ Service งานก่อสร้างต่างๆ โดยมุ่งเน้นการทาถัง การทาท่อ และการขึ้นรู ปโลหะม้วนต่างๆ
 ที่นี่ใช้ หลักการบริหารจัดการอย่ างไร : การทางานที่นี่จะอิงกับมาตรฐานสากลที่ทุกคนในโรงงานได้ปฏิบตั ิตามคู่มือ
และระบบ ISO9001 ซึ่งถือว่าเป็ นระบบมาตรฐานสากลที่เราได้ใช้เป็ นแนวทางในการทางานและบริ หารงาน ส่ วนการ
บริ หารได้ใช้หลักสากล แม้วา่ จะใช้การดาเนินธุรกิจแบบครอบครัวก็ตาม การทางานต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเป็ นที่
ยอมรับของลูกค้าได้และไว้ใจได้

 เล่ าประสบการณ์ ในการทางานแบบตื่ นเต้ นให้ ฟัง : ความยากของการดาเนิ นธุ รกิ จในช่ วงแรกจะพบปั ญหามาก
พอสมควร แต่พออยูไ่ ปสักพักนึ งจะเกิดการเรี ยนรู ้และปรับตัวทาให้ตอ้ งใช้ศาสตร์ และศิลปะในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ ง
การทางานในโรงงานและลูกค้าจาเป็ นจะต้องมีความเชื่อมัน่ มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กนั ด้วย
 แง่ มุมของการบริหารจัดการธุรกิจทาอย่ างไร : ต้องมีวนิ ยั ใส่ ใจลูกค้า และอย่าโกงลูกค้า ซึ่ งเป็ นปรัชญาการทางานที่ดี
การมีความซื่อสัตย์และไม่มีขอ้ บิดพลิว้ ทางด้านคุณภาพ เมื่อลูกค้าร้องขอ ถ้าเป็ นไปตามสเปค หรื อข้อกาหนดต่างๆ แต่
ถ้าไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ก็จะพูดคุยเจรจาหาทางออกกัน
 มีรูปแบบบริหารอย่ างไรให้ องค์ กรรอดพ้ นวิกฤติ : ในภาวะวิกฤติที่บริ ษทั ฯก็มีบา้ งจากกรณี ที่ความไม่ซื่อสัตย์จากลูกค้า
บางคน หรื อเจ้าของงานที่ ไม่ยอมจ่ายเงิ นให้ แต่ก็เป็ นความโชคดี ที่เป็ นเงิ นจานวนไม่มากนัก ทาให้ได้บทเรี ยนเรา
ป้ องกันตัวเอาไว้ในส่วนของการบริ หารซึ่งปั จจุบนั ถือว่าเข้าที่แล้ว มีงานเข้ามาก็ทุ่มเทและทางานกันอย่างเต็มที่ แต่เมื่อ

มีงานน้อยก็จะดูแลคนงานมีเพียงเรื่ องโอทีหรื อเงินพิเศษที่อาจไม่มีให้ อย่างไรก็ตามทุกคนก็รักสวัสดิ์อุดม ด้วยเหตุผล
ว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองของพวกเขาที่ทุ่มเททางานให้องค์กร
 แง่ คิดในด้ านการบริหารและสนับสนุนสั งคม : ที่นี่มีการบริ หารงานแบบมาตรฐานแต่ความสัมพันธ์ก็ดูแลกันอย่างพี่
น้อง ให้การศึกษาและสนับสนุนลูกน้องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการเรี ยนต่อให้สูงขึ้น ทุกคนจะรักองค์กรมาก รักความเป็ น
ทีมงานที่เห็นว่าใครขยันมีผลงานดี องค์กรก็ส่งเสริ มให้ได้รับการศึกษาให้สูงขึ้น
 การสนับสนุนและช่ วยเหลือสังคมทาอย่ างไร : โรงงานในช่วงหลังก็อยูไ่ กล้ชุมชนที่ยา้ ยเข้ามาอยูไ่ กล้ๆมากขึ้น ทาให้
ต้องดูแลระมัดระวังไม่ให้เกิดปั ญหาหรื อกระทบกระทัง่ กัน เราจะรับพนักงานและคนงานในเขตพื้นที่ชุมชนให้เข้ามา
เป็ นพนักงาน มากขึ้น ถือเป็ นแนวคิดที่ดีที่จะเป็ นเกราะป้ องกันภัยในการทางานได้
 สั มภาษณ์ ผู้คลุกคลีสนับสนุนและผู้ใกล้ ชิด : คุณอานาจ บัวละออ ในฐานะอดีตประธานฯและเป็ นที่ปรึ กษาชมรมมด
ตะวันออก ได้ให้ความเห็นว่าที่ผ่านมา ดร.อรุ ณ เป็ นผูท้ ี่เสี ยสละสนับสนุนกิจกรรมชมรมและมีใจอาสาช่วยเหลือโดย
ไม่ได้เรี ยกร้องหรื อหวังสิ่ งตอบแทน ซึ่งถือเป็ นคนดีมีเลือดใหม่ไฟแรง และเป็ นสายเลือดใหม่ที่มดคนรุ่ นหลังๆควรจะ
เอาเป็ นแบบอย่างการทางานและแนวทางการบริ หารองค์กรที่ดีดว้ ย
 มุมมองที่มีต่อสั งคม ชมรม และมหาวิทยาลัย : ดร.อรุ ณ เป็ นคนที่มีความคิดแน่วแน่และเชื่อมัน่ ในตัวเองสู ง ปั จจุบนั
เป็ น CEO ของสวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนี ยริ่ ง แม้จะมีความเป็ นผูบ้ ริ หาร
แต่ ก็ ไ ด้เ สี ย สละและท างานให้กับ ชมรมมดตะวัน ออกมาโดย
ตลอด ทั้งการเสี ยสละแรงกายและกาลังทรัพย์สนับสนุนกิจกรรม
และงานต่ า งๆให้เ ดิ น หน้า ต่ อ ไปได้ มี แ นวคิ ด จิ ต อาสาว่า เมื่ อ
ร่ า รวยหรื อ พอมี พ อกิ น แล้ว ก็ แ บ่ ง ปั น กลับ คื น และสนับ สนุ น
สังคมที่ตนเองเป็ นอยูไ่ ด้

