
  

นินจา แวน   ประเทศไทย   ห่วงใย พนักงาน    Work   From   Home   

ให้ บริการ ปรึกษา ออนไลน์   มอบ สวสัดกิาร ช่วย ผ่อน คลาย ความเครียด   

  

    

    

กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  -  8  กรกฎาคม  พ . ศ .  2564 :  การ ทาํงาน ที� บา้น  (Work  From  Home)  กลาย เป็น  รูป แบบ การ ทาํงาน            

แบบ  New  Normal  ใน ประเทศไทย  ซึ� ง ตน้ทุน แฝง ของ การ ทาํงาน รูป แบบ นี�  มกั จะ ส่ง ผล ต่อ สุขภาพ จิต  การ แยก ตวั จาก      

เพื�อน ร่วม งาน  ความ กดดนั ที� เพิ�ม ขึ�น ของ การ ทาํงาน คน เดียว  ตลอด จน ระยะ เวลา ที� ตอ้ง อยู ่บา้น ใน แต่ละ วนั ที� ดู เหมือน จะ   

ยาวนาน  อาจ ส่ง ผล ให ้เกิด ความเครียด ที� ไม่ คุน้ เคย  ไม่ วา่ จะ เป็น พนกังาน ที� มี ประสบการณ์ หรือ ผู ้ที� เพิ�ง จบ การ ศึกษา ที� กาํลงั   

กา้ว เขา้ สู่ การ เริ�ม ตน้ ชีวติ การ ทาํงาน   

    

นินจา แวน  ประเทศไทย  ผู้ นํา บริการ โล จ ิสต ิกส์ ใน ภูมภิาค เอเชีย ตะวนั ออก เฉียง ใต้  ได ้จดัการ ให ้คาํ ปรึกษา และ บาํบดั แบบ    

ออนไลน ์โดย ไม่ ตอ้ง เปิด เผย ตวั ตน  เพื�อ ให ้พนกังาน มี ช่อง ทางใน การ ระบาย ความเครียด และ ความ วติก กงัวล ใน  

สถานการณ์ ที� ไม่ แน่นอน ใน ช่วง การ แพร่ ระบาด ของ โค วดิ -��  แมว้า่ การ  Work  from  home  จะ ได ้รับ การ ยอมรับ จาก      

พนกังาน ของ นินจา แวน  ประเทศไทย  แต่ การ ใช ้เทคโนโลย ีใน การ ติดต่อ สื�อสาร อาจ ส่ง ผล ลบ และ เป็น อุปสรรค ต่อ การ   

ทาํงาน ร่วม กนั ระหวา่ง บุคคล และ ทีม  ที� สาํคญั ส่ง ผล ให ้เกิด ความ เหงา จาก การ ที� ตอ้ง ทาํงาน เพียง ลาํพงั  นอกจาก นี�  ยงั ส่ง ผล   

ต่อ การ เรียน รู้ และ การ พฒันา ของ พนกังาน อีก ดว้ย   

    

https://www.ninjavan.co/th-th


  
อยา่งไร กต็าม  บริการ การ ให ้คาํ ปรึกษา แบบ ออนไลน ์ของ นินจา แวน  ประเทศไทย  พนกังาน สามารถ นดั หมาย เพื�อ พดู คุย    

กบั จิตแพทย ์โดย ไม่ ตอ้ง เปิด เผย ตวั ตน ผา่น วดีิโอ  โทรศพัท ์  หรือ ขอ้ความ  ซึ� ง ช่วย ให ้พนกังาน สามารถ เขา้ ถึง การ ให ้คาํ    

ปรึกษา จาก จิตแพทย ์ได ้อยา่ง ง่ายดาย  เมื�อ พนกังาน ตอ้งการ ความ ช่วย เหลือ  นอกจาก นี�  ยงั สามารถ ทดสอบ ระดบั ความ วติก   

กงัวล ได ้โดย วดั จาก ปัจจยั ต่างๆ  เช่น  ความเครียด หรือ ภาวะ ซึม เศร้า ของ พนกังาน ใน ระดบั  1  ถึง  10  ซึ� ง เป็น ประโยชน ์อยา่ง       

ยิ�ง ต่อ ผู ้ที� รู้สึก ไม่ สบายใจ ที� จะ พดู ถึง ความ กงัวล ของ ตนเอง  นอกจาก นี�  ยงั มี การ จดั สมัมนา ออนไลน ์ที� เกี�ยวขอ้ง กบั  

ความเครียด ที� เกิด จาก การ  Work  From  Home  โดย พนกังาน สามารถ เขา้ ร่วม ได ้ผา่น การ  Live  แต่ หาก ไม่ วา่ง ก ็สามารถ เขา้       

ชม ยอ้น หลงั ได ้    

มร .  เพยีซ   เองิ  กรรมการ ผู้ อาํนวย การ ฝ่าย ปฏบิัต ิการ ของ นินจา แวน  ประเทศไทย   กล่าว วา่  “ พนกังาน เป็น ทรัพยากร ที�       

สาํคญั ต่อ องคก์ร  ใน ช่วง การ แพร่ ระบาด ของ โค วดิ -��  เรา ตอ้ง มั�นใจ วา่ พนกังาน ทุก คน ปลอดภยั  บร ษทัฯ จึง อนุญาต ให ้   

พนกังาน  Work  From  Home  ได ้  โดย เรา ให ้ความ สาํคญั กบั ความ เป็น อยู ่ที� ดี ของ พนกังาน ใน ช่วง เวลา ดงั กล่าว  เนื�องจาก       

ภาวะ ความเครียด ที� เพิ�ม ขึ�น  สามารถ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ สิ�ง ต่างๆ  รอบ ตวั ได ้  ซึ� ง เรา พบ วา่ ความเครียด ที� เกิด ขึ�น กบั พนกังาน    

ส่วน ใหญ่ ไม่ ได ้เกิด จาก การ ทาํงาน   การ ได ้พดู คุย   ปรึกษา   และ บาํบดั กบั ผู ้เชี�ยวชาญ จึง เป็น ทาง เลือก กบั พนกังาน ของ เรา ”   

    

นอก เหนือ จาก การ สนบัสนุน ดา้น สุขภาพ แลว้  เรา ยงั ช่วย เหลือ ค่า ใช ้จ่าย ดา้น ไลฟ์ สไตล ์  เพื�อ ช่วย ให ้พนกังาน รักษา สมดุล   

ชีวติ การ ทาํงาน และ สุขภาพ ที� ดี  ใน ช่วง ปี ที� ผา่น มา บริษทัฯ ได ้ให ้เงิน สมทบ ค่า ไฟฟ้า  รวม ถึง ค่า สนัทนาการ ต่างๆ  เช่น  ค่า     

สมาชิก  Netflix,  Spotify,  Youtuber  premier,  Tinder  gold  รวม ถึง ค่า สมาชิก ฟิตเนส  “ มาตรการ ชดเชย และ สวสัดิการ ต่างๆ           

เหล่า นี�  เป็น สิ�ง ที� เรา ให ้ตอบแทน กบั พนกังาน  เพราะ พวก เขา ถือ เป็น องค ์ประกอบ ที� สาํคญั ที�สุด ใน การ เติบโต ทาง ธุรกิจ ”    

เพียซ     เอิง   กล่าว เสริม   

    

ใน ขณะ ที� ตลาด อีคอมเมิร์ซ ใน ประเทศไทย เติบโต ขึ�น  เนื�องจาก พฤติกรรม การ ซื�อ ที� ปรับ ตวั ให ้เขา้ กบั  การ แพร่ ระบาด ของ  

โค วดิ -��  โดย  เรา วางแผน ที� จะ เพิ�ม จาํนวน พนกังาน เป็น สอง เท่า เมื�อ เทียบ กบั ปี ที� แลว้  “ วธีิ ที� เรา สื�อสาร กบั พนกังาน เก่า และ   

พนกังาน ใหม่ แสดง ให ้เห็น วา่การ กระทาํ สาํคญั กวา่ คาํ พดู  โดย แสดง ผา่น สวสัดิการ ที� เรา มี ให ้  และ สิ�ง นี�  ช่วย ให ้เรา สร้าง   

ความ ไว ้วางใจ กบั พนกังาน  เพื�อ ให ้มั�นใจ วา่การ เป็น ส่วน หนึ�ง ของ นินจา แวน  เป็น กญุแจ สาํคญั ใน การ ช่วย ให ้พวก เขา   

สร้าง สมดุล ชีวติ และ การ ทาํงาน  รวม ถึง ความ มั�นคง ใน ชีวติ  ดว้ย สวสัดิการ ที� ทนั สมยั แสดง ให ้เห็น วา่ เรา เป็น องคก์ร ที� มอบ   

ความ สุข ใน การ ทาํงาน ให ้กบั พนกังาน ทุก คน  เพราะ การ ดูแล พนกังาน เป็น สิ�ง สาํคญั อยา่ง ยิ�ง ใน การ ช่วย ให ้ธุรกิจ ของ เรา  

พฒันา และ เติบโต   และ กลาย เป็น ผู ้ให ้บริการ ดา้น โล จิ สติ กส์ ชั�น นาํ ของ ประเทศไทย ”   เพียซ     เอิง   กล่าว ทิ�ง ทา้ย   

  


