


“การได้อ่านหนงัสอื FeelGoodX-Corp ของ Bhada เป็นอะไร

ที่น่าทึ่งและแปลกใหม่มาก หนังสือเล่มนี้ช่วยผมตอบค�าถามและข้อ

สงสยัในตวัเองมากมายทีเ่กีย่วข้องกบัเป้าหมายทีด่กีว่าในชวีติ ค่านยิม

ที่ถูกสร้างในองค์กร และความส�าคัญของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นผมยัง

เข้าใจลึกซึ้งถึงการจัดการกับวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีแตกต่างกันเมื่อ

มีการขยับขยายบริษัทในพื้นที่อันหลากหลายทางภูมิศาสตร์มากมาย 

และผมหวังว่าจะได้อ่านหนังสือเล่มใหม่ของ Bhada เร็วๆ นี้” 

จอห์สัน วอง

ประธานฝ่ายปฎิบัติการ 

กลุ่มบริษัทพลาซ่าพรีเมียม ประเทศฮ่องกง

“FeelGoodX และองค์กร ง้ันหรือ? เป็นสองค�าทีค่ณุไม่เคยคดิ

ว่าจะมาอยู่ในประโยคเดียวกันแน่นอน! และไม่ใช่แค่นั้นคุณ Bhada 

Sinhapalin ได้อธิบายถึงการเดินทางนี้และมอบความอัศจรรย์ให้ตรา

ตรงึใจผู้อ่านทกุท่าน หนงัสอืเล่มนีมี้แนวคดิทีย่ดืหยุ่นและตรงประเดน็ 

เป็นแนวคดิทีเ่ป็นไปตามหลกัเหตุและผลของมนษุย์และท�าให้ต้องกลบั

มาพิจารณาอย่างหนักในที่ประชุมคณะกรรมการ หนังสือเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของธรุกจิเล่มนีจ้ะช่วยให้คณุสร้างสิง่แวดล้อม การเคล่ือนไหว 



และกระบวนการทางความคิดทีเ่หมาะสม เป็นประโยชน์ให้กบัผูบ้งัคบั

บัญชาและพนักงานพอๆกัน ไม่มีผู้น�าคนไหนสามารถเพิกเฉยต่อ

เป้าประสงค์นี้ได้ และไม่ควรมีผู้น�าคนไหนเพิกเฉยทั้งนั้น”

เจอราร์ด ซินเตส

รองประธานฝ่ายปฎิบัติการ 

โรงแรงแมนดาริน ออเรียนทอล กรุ๊ป

ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมริทซ์ ประเทศสเปน 

“ผมรู้จักและร่วมงานกับภาดามามากกว่า 20 ปี และผมได้รับ

แรงบันดาลใจจากพลงังานและแรงผลกัดนัทีเ่ขามอบให้กบังาน เพือ่น 

ครอบครัวและชีวิตของเขาอย่างเสมอมา FeelGoodX-Corp คือค�า

อธิบายเพิ่มเติมที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับพลังงานเหล่านั้น ขอให้สนุกกับ

หนังสือนะ!” 

โรเบิร์ต บ๊อกซ์เวล

ผู้อ�านวยการโอเปร่าแอดไวเซอร์และ

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของซานฟรานซิสโกคอฟฟี่

เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 



FEELGOODX PTE. LTD, 201932898C
Website: Feelgoodx.org

สทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาท้ังหมด รวมถึงลขิสทิธิท่ี์เกีย่วข้อง

กบัหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นของบรษิทั FEELGOODX PTE. LTD, 201932898C

การน�าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ

หนงัสอืเล่มนีไ้ปใช้จะต้องได้รบัการอนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธิเ์ท่านัน้ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ท่ี อีเมลล์: support@

feelgoodx.com หรือ feelgoodx.org

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน:

ผู้เขียน เจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้จัดพิมพ์ตามล�าดับได้ใช้ความ

พยายามอย่างเต็มที่ในการผลิตหนังสือคุณภาพดี ให้ความรู้ และมี

ประโยชน์เล่มนีข้ึน้ พวกเขาได้ตรวจสอบยนืยนัความถกูต้องของข้อมูล

และหนังสือที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่สามารถแทนที่

หรือทดแทนการฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาใดๆ แต่ไม่จ�ากัดต่อค�า

แนะน�าด้านสุขภาพจิต โภชนาการ การแพทย์ การเงิน จิตวิทยาหรือ

ค�าแนะน�าทางกฎหมาย และไม่มีข้อมูลใดๆ ในหนังสือเล่มนี้ที่ท�าให้

เกิดความสับสน ข้อมูลใดๆ ในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 

วันท่ี และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหลายๆบุคคล

ทัง้ทีย่งัมชีวีติอยู่หรอืเสยีชวีติแล้ว และเกีย่วข้องกบัองค์กรท่ีได้รบัการ



ยืนยันอย่างดีที่สุดด้วยความสามารถของผู้เขียน ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูล

ที่ได้รับหรือคัดลอกมาจากแหล่งเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสา

ธารณะอื่นๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ใช่ตัวแทนและไม่รับ

ประกันใดๆ เก่ียวกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ และไม่รับผิดส�าหรับ

ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือการถูกกล่าวหาท่ี

เป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือ 

เล่มนี้

จัดพิมพ์โดย FEELGOODX PTE. LTD, 

201932898C ถนนแอนสัน #22-02

อินเตอร์เนชัลเนล พลาซ่า 079903 ประเทศสิงค์โปร์



ภาดา  สิงหะผลิน : เขียน
ยศไกร. ส.ตันสกุล : แปล
ราช รามัญ : บรรณาธิการ



หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นด้วยหวังว่าจะช่วยยกระดับให้กับองค์กรธุรกิจ
และผู้ที่ต้องการยกระดับคุณภาพของความเป็นมนุษย์

และการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมการเดินทางอันแสนวิเศษนี้ไปด้วยกัน 
พวกเราสามารถสร้างสรรค์โลกที่ดีขึ้นในทุกวัน



Part 1: Introduction บทน�า 

 เป้าหมายและค�าประกาศของ FeelGoodX-Corp 

 กระบวนทัศน์พื้นฐานรูปแบบใหม่ขององค์กร 

 สังคม FeelGoodX 

Part 2 : ภาพรวม

 ภาพรวมของ FeelGoodX-Corp

 จากทุนนิยมทางการเงินสู่ FeelGoodX-Corp 

 ผู้คนจะเลือก FeelGoodX มากกว่าแค่เรื่องเงิน

 ล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 

 และ โมเดลของ Feel Good จากภายใน

 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมหลักและ FeelGoodX-Corp 

 สินทรัพย์สามประการของ FeelGoodX-Corp

 ท�าไมต้อง FeelGoodX-Corp?

 FeelGoodX-Corp แตกต่างจากโปรแกรมอื่นอย่างไร?

 บริษัทแบบไหนที่ควรใช้กฎของ FeelGoodX-Corp

Part 3 : คุณประโยชน์ของ FeelGoodX-Corp

 Road Map สู่ FeelGoodX-Corp 

 การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีจุดประสงค์เดียวกัน

 ความสามารถในการดึงดูดความสนใจ

 และมีทัศนคติเดียวกับ FeelGoodX

 การพัฒนาความน่าเชื่อถือและการสร้างความไว้วางใจ

 ระบบบัญชีต้นทุนที่ละเอียดรอบคอบและความยั่งยืนในระยะยาว

 การดูแลรักษาธุรกิจกับ FeelGoodX-Corp

สารบัญ

10

74

100



Part 4: การประเมินจาก FeelGoodX-Corp

 FeelGoodX-Corp สามารถใช้เพื่อสร้างการสื่อสาร

 ของธุรกิจขึ้นใหม่อีกครั้ง

 ความเป็นวิทยาศาสตร์ของ FeelGoodX-Corp

 ดัชนีแบบใหม่ส�าหรับการประเมินองค์กร

 FeelGoodX-Corp ใช้วัดอะไรได้บ้าง?

 เราจะประเมิน FeelGoodX-Corp อย่างมีเป้าหมายได้อย่างไร

 คลังทรัพย์สินของ FeelGoodX-Corp

PART 5: ความมั่นคงของ FeelGoodX-Corp

 วัฒนธรรมองค์กร FeelGoodX-Corp 

 การท�าธุรกิจคือแหล่งพลัง Feel good 

 การค้นหาและการเติบโตของเป้าหมาย

 การรวบรวมประสบการณ์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 คุณภาพผู้น�าของ FeelGoodX-Corp

 การมาเป็นผู้น�าแห่ง FeelGoodX-Corp

 ใช้ชีวิตของคุณ รักองค์กรของคุณ

Part 6: เริ่มต้นการเดินทาง

 Chapter 32 พลังของ FeelGoodX-Corp

 FeelGoodX-Corp บทสรุป

 ค�าถามที่พบบ่อย

 ชีวประวัติโดยย่อ

 กิตติกรรมประกาศ

 Advertising

126

232

278
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FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

บทน�ำ
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ภาดา สิงหะผลิน

FeelGoodX-Corp เป็นการพัฒนามาจากหนังสือ FeelGoodX 
หนังสือเล่มแรกของผม ซึ่งตั้งเป้าหมายว่ามันจะสามารถช่วยผลัก
ดนัให้ทุกคนได้พัฒนาชวีติให้ดีขึน้ และมีความเชือ่ว่า พวกเราทกุคน
ต่างก็ต้องการสร้างชีวิตใหม่และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้ขีด
จ�กัด 

ส�าหรบัเป้าหมายแท้จรงิของบรษิทั FeelGoodX-Corp คอืการ

ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นท่ามกลางโลกของธุรกิจ ผู้เขียนเชื่อว่าเราทุกคน

ต้องท�าจิตใจให้มั่นคงและแน่วแน่ต่อธุรกิจของตนเอง ว่ามันสามารถ

ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ไม่ว่าจะในแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม

ประเภทอืน่ทีม่เีป้าหมายสอดคล้องให้ไปในทศิทางเดยีวกนักบัเรา ซึง่

หลายปีที่ผ่านมานี้ ผู้เขียนมีความเชื่อว่าสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการท�า

ธรุกจิคือการท่ีเราต้องกระตอืรอืร้นและยดึมัน่ตามเป้าหมายอยูต่ลอด

เวลา 
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FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

FeelGoodx-Corp เป็นแนวคิดแบบใหม่ของการวาง Road 

Map ทางธุรกิจ ที่จะช่วยเพิ่ม ความสมดุลและผลช่วยให้ผู้คนได้น�ามา

ประกอบการพิจารณากับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

ของบริษัท ทั้งต่อ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสภาวะต่างๆ 

นี่คือจึงเป็นการท�าธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อ

ประเมินความเป็นอยู่ของผู้คนในโลกการแข่งขัน ท�าให้ชีวิตดีขึ้น 

ผูเ้ขยีนเชือ่ว่า ทกุบรษิทัต้องกลายเป็นองค์กรทีไ่ม่คดิแสวงหา

ผลก�าไร นี่คือทางเลือกเดียวส�าหรับการอยู่รอดในสังคมทุกวันนี้ แล้ว

ยังช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ หลังจากท่ีเราได้เปิดใจ

ยอมรับกับความคิดในหลากหลายรูปแบบแล้ว เราพบว่ากลยุทธ์ของ

ทุกองค์กรจะต้องมีเป้าหมายและมีคุณค่า การที่องค์กรมุ่งหน้าไปยัง

เป้าหมายนัน้จะไม่มวีนัสิน้สดุ เราจงึต้องคดิไตร่ตรองและปรบัเปลีย่น

กลยุทธ์ให้เข้ากับการด�าเนินธุรกิจอยู่เสมอ 

ซึ่งก็พบว่า กลยุทธ์ต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการตั้งสมมติ 

ฐานทั้งสิ้น แล้วมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไป

ส�าหรับโครงสร้างของมูลค่าและผลิตภัณฑ์คือจุดแข็งของ

องค์กร หากมีสิ่งใดมาแทนที่สองสิ่งนี ้เพียงแค่ใช้คนกลุ่มเล็กๆ ก็พบ

ว่าสามารถโจมตีองค์กรได้ทันที ในขณะที่ FeelGoodX-Corp ของเรา 

จะยดึตามหลกัปรชัญาของการไม่แข่งขนัและเน้นไปทีค่วามสนใจของ



13

ภาดา สิงหะผลิน

ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น ไม่ใช่การสร้างคู่แข่ง ให้คิดว่า 

มนัคล้ายกบัการไปออกเดท ตอนทีค่ณุชวนใครสกัคนไปออกเดท คณุ

จะให้ความสนใจแค่บุคคลคนนั้นแค่คนเดียว ไม่ใช่ใครก็ตามที่มาชอบ

เขา เช่นเดียวกัน เมื่อเราให้ความสนใจไปที่ลูกค้าของเราและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยีเพยีงอย่างเดยีว เราไม่ต้องสนใจเลยว่าบรษิทัอืน่จะท�าอะไร 

ผู้เขียนเชื่อว่าเราจะต้องเลิกท�าให้กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

เป็นเหมือนกลยุทธ์ทางการทหาร กลยุทธ์ทางการทหารมีทั้งการต่อสู้

ในเขตผู้ก่อการร้ายในพื้นที่จ�ากัด แต่กลยุทธ์ของการท�าธุรกิจทั้งหมด

คือการสร้างมูลค่าในตลาดอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด ทุกธุรกิจสามารถสร้าง

อุตสาหกรรมของตัวเองขึ้นใหม่ได้ การแข่งขันก็เหมือนการวิ่งแข่ง มัน

ไม่ใช่การต่อสู้ ซุนวู หรือ ซุนจื่อ นักการทหารชาวจีนและเป็นผู้เขียน

ต�าราพิชัยสงครามชื่อดังได้ย�้าว่า เหล่านักรบจะต้องมั่นใจกับชัยชนะ

ทุกครั้งก่อนเข้าสู่สงคราม หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือ เราต้อง

ท�าตวัให้เป็นผูไ้ร้พ่าย ทุกอย่างจะต้องอยูใ่นการควบคมุของเราก่อนที่

จะเข้าสู่สนามรบ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรถอืเป็นจติวญิญาณหลกั

ของธุรกิจ บริษัทคือต้นก�าเนิดแห่งจิตใจ ไม่ได้อิงตามเหตุและผลสักที

เดียว หากบริษัทมีความบริสุทธ์ิใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีจุด

ประสงค์ที่ดีต่อสังคม แสดงว่าธุรกิจเหล่านี้ได้เอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ซึ่งจะท�าให้พวกเขาประสบความส�าเร็จ 
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มนัเร่ิมต้นด้วยเป้าหมายและความรูส้กึท่ีละเอยีดอ่อน โดยรปู

แบบของมันก็คือ 

คุณภาพชีวิต = เป้าหมาย = กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ซึ่งน่ันท�าให้ธุรกิจมีความหมายและท�าให้เราทุกคนสามารถ

จดจ�าค�าแนะน�าทีมี่ประโยชน์ได้จากใจจรงิ การเชือ่มต่อจากความรูส้กึ

ข้างในใจนั้นท�าให้เราท�าหน้าที่ได้ดีและเป็นตัวกระตุ้นเราได้ดีท่ีสุดใน

โลก

แนวคิดของโลกตะวันออก มีความเชื่อว่า สิ่งที่มีอิทธิพลที่

ส�าคัญที่สุดในชีวิตคือ โชคชะตา และบุญกรรม ซึ่งมันก็คือผลของการ 

กระท�า สงัคมก็จะตดัสนิองค์กรธุรกิจในเรือ่งนีด้้วย ดงันัน้องค์กรธรุกจิ

จงึจ�าเป็นต้องหม่ันสะสมคุณความดีต่อสงัคมเอาไว้ เพราะสดุท้ายแล้ว 

องค์กรจะประสบความส�าเรจ็ได้หรอืไม่นัน้ ส่วนหนึง่กจ็ะเป็นเพราะผล

ของการคดิดแีละท�าดีต่อสงัคม การยดึม่ันในอุดมการณ์ หากไม่มสีอง

สิ่งนี้ ไม่มีทางเลยที่เราจะด�าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น 

 

สรุปได้ว่า กฎข้อแรกของ FeelGoodX-Corp คือการมุ่งเป้าหมาย 

ไปยังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ไม่ใช่คู่แข่ง กฎข้อท่ีสองคือการ

ยดึความรบัผดิชอบและความมปีระโยชน์ต่อสงัคมไว้เป็นหลกั ให้สิง่นี้

เป็นเครื่องน�าทางธุรกิจ และคอยจับตาดูผลสถานการณ์ของสังคม 
ไม่ใช่เอาแต่มุ่งเน้นไปที่การตลาดอย่างที่มักเป็นกัน 
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จุดมุ่งหมายของ FeelGoodX-Corp คือการช่วยให้องค์กรหรือ 
บรษัิทต่างๆ ได้สร้างแรงขบัเคล่ือนทางธุรกจิทีก่่อให้เกดิผลกระทบ
ในแง่บวก และเปล่ียนแปลงธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของผูค้น
อย่างสูงสุด 

FeelGoodX-Corp ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพจากฝั่งตะวันตก

มาผสมผสานรวมเข้าด้วยกันกับแนวคิดอย่างชาญฉลาดจากฝั่งตะวัน

ออก ซึ่งจะช่วยขยายแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่งผลต่อ

การบริหารงานได้ดียิ่งข้ึน เราเช่ือว่าการท�าธุรกิจคือพลังท่ีมีอ�านาจ

สูงสุดต่อการเติบโตและความเจริญรุ่งเรือง

FeelGoodX เข้าใจด้านสังคมธุรกิจ การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 

และการรวบรวมองค์ประกอบที่ขาดหายไปของธุรกิจ เราพบว่า ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียสามารถอยู่เหนือองค์กรและสามารถรับผลประโยชน์

จากองค์กรที่ตระหนักถึงคุณค่าระยะยาวต่อสิ่งที่มนุษย์ต้องการได้

บทที่ 1
เป้าหมายและค�าประกาศของ 

FeelGoodX-Corp



16

FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

การถูกจดจ�าในการท�าสิ่งดีๆ คือขั้นตอนแรกของการเปล่ียน 

แปลงอนาคตของธุรกิจ ความส�าเร็จที่พิสูจน์ได้ด้วยความจริงใจและ

มัน่ใจได้เลยว่าธุรกจิจะมเีป้าหมายทีย่ัง่ยนืในระยะยาว หากปราศจาก

เป้าหมาย ไม่ว่าจะองค์กรรัฐหรือเอกชน องค์กรไหนๆ ก็ไม่สามารถ

ประสบความส�าเร็จได้ เราแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ศักยภาพของ

ธุรกิจในการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายทางสังคมและสภาพแวดล้อมใน

ปัจจุบันได้

การปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม ก็คือการปกป้องอนาคต

ทางธุรกิจของคุณอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะใช้บรรจุ

ภัณท์ที่ท�าจากสารเคมีเช่นพลาสติก ขยะจากส�านักงานและโรงงาน 

และยังช่วยเสริมสร้างและรณรงค์การเลือกทานอาหารสุขภาพท้ังใน

และนอกออฟฟิศ ซึง่เป็นแผนกลยทุธ์ส�าหรบัการพฒันาทียั่ง่ยนืตัง้แต่

รากฐาน การมองข้ามผลประโยชน์และความส�าคัญของผู้ถือหุ้นจะ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมที่ต้องการความลึกซ้ึงทางธุรกิจ รวมไป

ถงึการปฏริปูทางวฒันธรรมทีจ่ะช่วยองค์กรมคีวามรูค้วามสามารถใน

ธุรกิจนั้นๆ ได้

ธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต้องการการปรับ

เปลี่ยนอย่างมีระบบที่เหนือกว่า นี่อาจเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส�าคัญส�าหรับ

การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดคือการเป็น

ที่พ่ึงพาของสังคมและปลูกฝังให้คนเห็นภาพลักษณ์องค์กรด้านบวก 

ซึง่จะช่วยเพิม่ความซือ่สัตย์ของลกูค้าต่อองค์กรและดงึดดูพนกังานชัน้
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แนวหน้า ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นกุญแจให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทั้งทาง

ด้านก�าไรและบัญชีขององค์กรในระยะยาว

เป้าหมายขององค์กร

เป้าหมาย คือ การสร้างสายสัมพันธี่จะช่วยเพ่ิมแรงผลักดัน 

พัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้คน เพ่ือการสร้างความ

แตกต่างและการท�าสิง่ทีดี่ให้ผูอ่ื้น มันคืออะไรบางอย่างท่ีมคีวามหมาย

ที่ผู้คนจะหลงเหลือไว้ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากมันได้ 

เป้าหมายของคุณจะตอบค�าถามเองว่า ท�ำไมคุณถึงอยู่
ตรงนี ้ซึง่แสดงให้เหน็ถงึวิธีการค้นหาความส�าคญัและความพงึพอใจ

ในชีวิต ที่น�ามาใช้ได้กับทุกๆ คน ทุกองค์กรและทุกชุมชนที่คุณมีส่วน

ร่วม 

การมีเป้าหมาย คือสิ่งที่สร้างวิสัยทัศน์และการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

อย่างมีคุณค่า ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่ส่งผล

ต่อการเจรญิเติบโตทีย่ัง่ยนื เป้าหมายเป็นมากกว่าสถานภาพของธรุกิจ 

เป็นมากกว่าผลติภัณฑ์และบรกิารของคุณ และเป็นมากกว่าชือ่แบรนด์

ของคุณ
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ในขณะท่ีเป้าหมายขององค์กรควรเป็นหัวใจท้ังหมดของการ

ท�าธรุกจิ เนือ่งจากมันจะช่วยเน้นย�า้ถงึความหมายท่ีแท้จรงิของการท�า 

ธุรกิจ และช่วยให้องค์กรบรรลุในสิ่งที่องค์กรจะต้องท�าและต้องเป็น

แล้วทีส่�าคัญย่ิงกคื็อ การทีอ่งค์กรของคณุตัง้ใจจะเปล่ียนแปลง

ชีวิตผู้คน ต้องเข้าใจว่า เป้าหมายไม่ได้ขดีเป็นเส้นตรง มนัเปล่ียนแปลง

ได้เสมอ ด้วยว่ามันคือความทะเยอทะยาน มันคือเหตุผลหรืออะไร

บางอย่างที่ท�าให้องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก้าวไปสู่เป้าหมายท่ี

วางเอาไว้ได้ด้วยกนั รวมผูค้นให้เป็นอันหนึง่อันเดยีวกนั มนัขบัเคลือ่น

แรงกระตุ้นได้มากกว่า เส้นทางสู่จุดหมายชัดกว่า และความ

กระตือ รือร้นที่มีพลังกว่า

การเติมเต็มตัวเองให้สมบูรณ์ (Self-fulfillment) ไม่ได้เกี่ยวกับ

การท�าสิง่ทีค่ณุรกัและชอบเท่านัน้ แต่รวมไปถงึการมุง่มัน่ท�าสิง่ต่างๆ

ด้วยความตั้งใจในการขับเคลื่อนความปรารถนาของคุณและการสาน

ฝันภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า เมื่อคุณค้นพบเป้าหมายของคุณแล้ว คุณจะ

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อผู้อื่น เมื่อคุณพบเป้าหมาย

ของคณุแล้ว คุณสามารถกลายเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรท่ีประสบความ

ส�าเร็จในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่น่าอยู่ขึ้นส�าหรับทุกคน 

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทแอปเปิ้ล (Apple) พวกเขาไม่ได้คิดค้น

แค่เพียง แท็ปเล็ต เครื่องแล็ปท็อป หรอืโทรศัพท์สมาร์ตโฟนทีม่ีดีไซน์
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เจ๋งๆ เท่านัน้ แต่ซอีโีอชือ่ดงัอย่าง สตฟีจ๊อป ซึง่เป็นบคุคลทีถ่กูบนัทกึ

ในประวัติศาสตร์ให้เป็นผู้น�าธุรกิจระดับโลก หลายๆ คนอาจจะมอง

ว่า ใช่ เขาประสบความส�าเรจ็ทางธรุกจิ ท�าผลก�าไรให้บรษิทั แต่บรษิทั

แอปเปิ้ลไม่ใช่แค่นั้น บริษัทหลายแห่งอาจจะตั้งกฎไว้ว่า “ลูกค้ามา
ก่อนเสมอ” แต่น้อยบริษัทนักที่ท�าได้นั้นจริงๆ หากมีตัวเลือกอยู่

สองข้อระหว่างความพงึใจของลกูค้ากบัก�าไรของบรษิทั ซอีโีอส่วนใหญ่

มักจะเลือกอย่างหลัง

ด้วยตัวของ สตีฟ จ๊อป เชื่อว่าผลประโยชน์ด้านก�าไรไม่ใช่

ปัจจัยหลักในการตัดสินใจขององค์กร สิ่งท่ีองค์กรควรจะท�าคือโฟกัส

ไปท่ีการผลิตสินค้าให้ดีส�าหรับการใช้งาน ท�าผลิตภัณฑ์ให้น่าเชื่อถือ 

ใช้งานง่าย และท่ีส�าคัญทีส่ดุให้ต้ังลกูค้าเป็นจดุศนูย์กลางในการพฒันา

สนิค้า ซึง่อดุมการณ์นีน้ัน่เองทีท่�าให้บรษิทัแอปเป้ิลเป็นหนึง่ในบรษิทั

พัฒนาระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงโลกครั้งยิ่งใหญ่ 

ซึ่งการเปลี่ยนความคิดนี้อาจจะยากส�าหรับองค์กรในสหรัฐ 

อเมรกิา กลุม่ธุรกจิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสหรฐัน�าแนวคดิเรือ่งการก�าหนดเป้า

หมายขององค์กรโดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาแทนท่ีแนวคิดท่ี

มีมาอย่างยาวนานว่าผู้ถือหุ้นส�าคัญที่สุด มาตรฐานแบบใหม่นี้ก�าลัง

แพร่กระจายไปยงัองค์กรต่างๆ ทัว่สหรฐัอเมรกิา ทัง้ยงัช่วยขยายความ

สนใจในวงกว้างตั้งแต่พนักงานบริษัท สิ่งแวดล้อมต่างๆ จนถึงลูกค้า 

แนวคดินีจ้ะช่วยให้เป้าหมายขององค์ครอบคลมุและชดัเจนยิง่ขึน้ และ
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สร้างรูปแบบทนุนยิมท่ียัง่ยนื ธุรกจิต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขา

พร้อมที่จะน�าการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดเช่นนี้ไปปฏิบัติ

การให้ความส�าคัญที่สุดกับผู้ถือหุ้นกลายเป็นความเสียหาย

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ เจมี่ ไดมอน ซีอีโอของ JPMorgan 

และประธานของ Business Roundtable ได้เป็นกระบอกเสียงหลักใน

การโปรโมทการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระดับโลก ในจดหมายของเขา

ถึงผู้ถือหุ้น ไดมอนได้ลิสต์ประเด็นส�าคัญๆ ที่ควรจะพูดถึงเอาไว้ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย การศึกษา การอพยพเข้าเมือง และการปฎิรูปภาษี 

ไดม่อนได้ให้สัญญาว่า JPMorgan จะผลักดันให้การประชาสัมพันธ์นี้

ก้าวไปสู่อีกระดับให้ได้

ในเดือนสิงหาคมในปี ค.ศ. 2019 ไดมอน และ ซีอีโอของ

บริษัทต่างๆ กว่า 181 คน ได้ร่วมกันลงนามแถลงการณ์เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนจุดมุ่งหมายของธุรกิจ ซึ่งค�าแถลงการณ์นี้จะช่วยเติมเต็มค�า

นิยามของค�าว่า American Dream (ความเท่าเทียมทางโอกาสและ

เสรีภาพท่ีเอ้ือให้พลเมืองบรรลุเป้าหมายในชีวิตด้วยการท�างานหนัก

และความมุ่งมั่น) โดยเหล่าซีอีโอที่ตัดสินใจแล้วว่าจะบริหารองค์กร

ของตนโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ 

และประชาชน หรอืเรยีกอกีอย่างว่าผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี และจะไม่ให้

ความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 
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ซีอีโอทุกช่วงอายุจากธุรกิจหลากหลายรูปแบบต่างเห็นพ้อง

ต้องกนัว่าการให้ความส�าคัญทีส่ดุกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ไม่ใช่สิง่

ที่ส�าคัญที่สุดอีกต่อไป และตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วท่ีจะปฏิบัติตาม

เป้าหมายธุรกิจรูปแบบใหม่นี้

สตีฟจ๊อปและไดม่อน ผู้น�าธุรกิจที่มีชื่อเสียงทั้งสองคน แสดง

ให้เหน็ว่าธรุกจิสามารถท�าก�าไรได้พร้อมๆ กบัสร้างผลกระทบเชงิบวก

ให้สังคม และพวกเขายังเชื่อว่าการจัดการความเสี่ยงต่อสังคม ความ

ซือ่สตัย์และความยตุธิรรมต่อลกูค้า การสนบัสนนุพนกังาน รวมไปถงึ

การบัฟังและเข้าใจผูท้ีมี่ส่วนได้ส่วนเสยีจะส่งผลประโยชน์ให้ทกุๆ ฝ่าย

ผลการส�ารวจจากองค์กร 200 กว่าแห่งเรื่องความใส่ใจของ

ธรุกจิต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม พบว่า 89% เห็นด้วยกบัการเพิม่ความ

ส�าคัญของการค�านงึถงึสงัคมต่อแผนกลยทุธ์ทางธรุกจิ ในขณะท่ี 77% 

ไม่เชื่อว่าผู้ถือหุ้นมีความส�าคัญน้อยกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สิ่งที่สังคมต้องการคือ บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย โดย

ภารกจิของบริษัทคอืการมเีป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ขึน้และบรษิทัทีช่่วยโลก

โดยอ้างอิงจากปัญหาระดับสากลต่างๆ ที่เกิดขึ้น

บรรดาผู้ถือหุ้นควรจะพิจารณาแนวคิดนี้อีกครั้ง เนื่องจากใน

ปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลก�าไรเป็นหลัก 
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ผู้คนและธุรกิจก�าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องคิด

ทบทวนแนวคิดของคุณดูใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

 

ธุรกิจที่ดี
ย่อมตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว ้

บริษัทของคุณมองเป้าหมายให้อยู่เหนือการท�าก�าไรหรือ

เปล่า? มนัอาจดูเป็นค�าถามทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัเลย แต่ค�าตอบจะเปล่ียน

ไปตามเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดขององค์กร 

ซึง่เป้าหมายจรงิๆ แล้วเกีย่วกบัความน่าเชือ่ถือ และเป้าหมาย

ควรถูกส่งต่อจากรากฐานขององค์กรและผู้น�า ไม่เพียงเท่านี้ ผู้น�าจะ

ต้องแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายองค์กรคือกลยุทธ์หลักของธุรกิจและ

อธบิายถงึการด�าเนนิการต่างๆ ก่อนท่ีพนักงานจะสนบัสนนุเป้าหมาย

ได้อย่างมั่นใจ

ผลการศึกษาจาก A PwC พบว่า วัยรุ่นเก่งๆ ที่มีการตั้งเป้า

หมายในชีวิต มีโอกาสมากกว่า 5.3 เท่า ที่จะเลือกอยู่ในองค์กรที่มี

อุดมการณ์แน่วแน่เช่นเดียวกับตน

แล้วจากข้อมูลผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่าการเป็นบริษัทท่ีขับ

เคลื่อนโดยมีเป้าหมายชัดเจน สามารถดึงดูดลูกค้าได้ดีกว่า เพราะ
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ลูกค้าส่วนใหญ่มองว่าทางแบรนด์ใส่ใจลกูค้าและลกูค้าจะรูส้กึผกูพนัธ์

กบัแบรนด์นัน้ๆ มากกว่า

สิง่ทีส่�าคญั จากการส�ารวจผูบ้รหิาร C-suite 1,500 คนทัว่โลก 

ได้ชี้ให้เห็นว่า บริษัทมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนจะตีตลาดได้ดีกว่า 42%

ผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จจะไม่ค�านึงถึงผลก�าไรเพียง

อย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ก�าไรก็ยังเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจด�าเนิน

ต่อไป การเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจของคุณ คุณจะต้อง

สร้างความประทบัใจให้ผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นระดบัประเทศหรอืระดับโลก 

ตัวอย่างของผู้น�าที่ใช้เป้าหมายเป็นแรงขับเคล่ือนพบได้จาก 

เจงกิสข่าน เป้าหมายของเขาคอืการสร้างอาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่ ดนิแดน

ของเจงกีสข่านนั้นรายล้อมไปด้วยผู้คนที่มีความรู้ความสามารถและ

จงรักภักดี ตัวเขารู้ว่าการเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จจะต้องมีท่ี

ปรกึษาทีช่าญฉลาดและเป็นคนมีความสามารถอยูด้วย รวมถงึทีค่นที่

สามารถแบ่งปันอุดมการณ์และเป้าหมายด้วยกันได้ ตรงนี้เราจะเห็น

ว่าเจงกีสข่านก็ไม่ได้คัดเลือกบุคลากรแค่จากเผ่าของตนเท่านั้น 

ส�าหรบั เจงกสีข่าน การมีบทสรปุของผลลพัธ์เอาไว้ในใจตัง้แต่

ก่อนเริ่มต้นท�าสิ่งใดๆ ย่อมท�าให้การท�างานในแตละขั้นตอนมีความ

ชัดเจนมากขึ้น และหลังจากนั้นมันก็คือการลงมือท�าสิ่งต่างๆ ให้เป็น

จริงตามนั้น
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เจงกีสข่านกล่าวว่า “เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้ จนกว่าจะท�าส่ิง

ต่างๆ นั้นให้ส�าเร็จ” และ “หากเราไม่เห็นภาพรวมของเป้าหมาย คน

ผู้นั้นก็ไม่สามารถจัดการชีวิตของตนได้ เช่นน้ันแล้วการจะจัดการกับ

ชวีติของผูอ้ืน่ได้กแ็ย่ยิง่กว่า ค�าโบราณกล่าวว่า การตัง้เป้าหมายให้เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันนั้น เป็นเรื่องที่ยาก”

มาดูตัวอย่างของคนอย่าง แมนนี ปาเกียวเป็น นักมวยสากล

อาชีพคนแรกของโลกที่เป็นแชมป์โลก 8 สมัย เป็นทั้งวุฒิสมาชิกและ

ยังเป็นผู้ชนะในชีวิตด้วย เป้าหมายของเขาคือการต่อยมวยเพื่อท�าให้

ครอบครวัของเขามชีวิีตทีด่ขีึน้ เขาไม่มีเงนิ ไม่มีอาหาร หรอืการศกึษา

ใดๆ เขาเหน็แค่โอกาสเพยีงอย่างเดยีวในการต่อยมวย ตัง้ แต่เขาเริม่

ได้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการต่อยมวยความส�าเร็จของ ปาเกีย

วก็ไม่ใช่เพราะตัวเขาเอง แต่เป็นของครอบครัวและประชาชน ชาว

ฟิลิปปินส์นับล้านด้วยเช่นกัน 

“ผมต้องกำรให้คนฟิลิปปินส์มีควำมสุข ถึงแม้ว่ำพวกเขำ

จะไม่มีอะไรเลยก็ตำม”

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจ การมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน

ธุรกิจจะท�าให้คุณสร้างความแตกต่างบนโลกใบนี้ ที่ท�างาน หรือว่าจะ

เป็นชีวิตใครสักคนได้ เป้าหมายที่เหนือกว่านั้นคือวิธีการค้นหาความ

หมายที่ลึกซึ้งและความสุขโดยการสร้างบางสิ่งบางเพ่ือคนอ่ืนท่ีนอก

เหนือจากตัวคุณเอง
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ล ีกวน ยิว นายกรฐัมนตรคีนแรกของประเทศสงิคโปร์ยคุใหม่ 

เป็นผู้ทีไ่ด้พฒันาประเทศสงิค์โปร์ให้ทนัสมัยก้าวสู ่ลกีวนยวิมเีป้าหมาย

ที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนมาก เขาใช้ชีวิตในแต่ละลมหายใจเข้าออกเพ่ือ

ประชาชนของสิงค์โปร์ ท�าในสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถกระท�าเพื่อ

สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ มีความเข้าใจต่อธรรมชาติและมุมมองของ

มนุษย์อย่างถ่องแท้ เขาพัฒนาสิงคโปร์ให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่

พฒันามากทีส่ดุในโลก ทกุวนันีส้งิค์โปร์ได้รบับฉายาว่าเป็นเสมอืนกบั

สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องขอบคุณความเป็น

ผู้น�าและเป้าหมายที่มั่นคงของเขา 

เราจะเห็นว่า จากตัวอย่างของชายท้ังสามคนนี้ พวกเขาเริ่ม

ต้นมาจากชวีติทีม่คีวามสมถะ คนหนึง่ลกุขึน้ต่อสูเ้พือ่สร้างอาณาจกัร

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประวัตศิาสตร์ของมวลมนษุยชาต ิพชิติดินแดนอนักว้าง

ใหญ่ ชายอีกคนก้าวผ่านความขยันหมั่นเพียรและความทุ่มเท การ

เอาชนะใจตัวเอง กลายเป็นแชมเปี้ยนของประชาชน และตอนนี้เขา

รับใช้ชาติในฐานะวุฒิสมาชิก และชายอีกหนึ่งคนได้เปลี่ยนประเทศ

สิงค์โปรจากสลัมให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร�่ารวยที่สุดในโลกของ

ภูมิภาคเอเชียน 

แล้วสิ่งที่พวกเขาทั้งหมดเหมือนกันคืออะไร 
พวกเขาเริ่มจากการมีเป้าหมายนั่นเอง
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เมื่อคุณประสบความส�าเร็จในการก�าหนดเป้าหมายว่าธุรกิจ

ของคุณจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร คุณจะรู้วิธีการส่งต่อสร้างผลก

ระทบเชิงบวกให้กับ ประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และคุณอาจ

จะประสบความส�าเร็จในธุรกิจด้วยเช่นกัน

องค์กรกับเป้าหมายที่ดี

The Body Shop 

มุง่มัน่ในการสร้างแรงบนัดาลใจให้ประชาชนและโลกใบนีผ่้าน

ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา โดย

• ช่วยให้ผู้คนสามารถท�างานผ่านกันได้ทั่วโลก

• ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% โดยไม่ท�าร้ายธรรมชาติ

และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

• มีส่วนช่วยให้ชุมชนต่างๆ มีชีวิตที่มั่นคงขึ้น 

Icelandic Glacial

เป็นบรษัิทแรกในโลกทีไ่ด้รบัการรบัรองแล้วว่าเป็นผูผ้ลิตน�า้แร่

ธรรมชาติทีม่กีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุธเิป็นศนูย์ ซึง่พวก

เขาได้กระท�าสิ่งเหล่านี้

• ใช้พลังงานสีเขียวในการผลิต

• ช่วยประเทศหรอืชมุชนโดยการให้น�า้สะอาดแก่ประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
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Patagonia

แบรนด์เสื้อผ้าที่มุ่งมั่นว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืน 

• สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

• จริงใจกับวิธีการผลิตสินค้า 

• รณรงค์ให้ประชาชน บริษัท หรือชุมชนต่างๆ น�าสิ่งของ

มาซ่อมแซม ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่  

Whole Foods

มีอุดมการณ์ว่า “เราจะร่วมรับผิดชอบต่อการสร้างโลกท่ีทุก

คน ทุกชุมชน สามารถรุ่งเรืองได้” ได้แก่

• ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม

• รับประกันการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อสัตว์และชุมชน 

• พัฒนาความปลอดภัยของอาหารให้ทุกคน 

บริษัทเหล่านี้รู้ว่าเขามีเป้าหมายอะไร เป็นใคร และท�าไมเขา

ถึงท�าสิ่งที่เขาท�าอยู่ การประสบความส�าเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มัน

อาศัยความตั้งใจความคิดสร้างสรรค์ และเป้าหมาย ก่อนที่คุณจะตี

ตลาดสินค้าหรือบริการของคุณ คุณควรจะใช้เวลาการนิยามค�าว่า 

“why” ของคุณ ธุรกิจทีมี่เป้าหมายแน่ชดัเช่นนีจ้ะดงึดดูของผู้คนโดย

ธรรมชาติ  
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The great voyage

“ไม่มอีะไรสวยงามไปกว่าการทีใ่ครบางคนยอมอยูน่อกกรอบ

เพื่อท�าให้ชีวิตคนอื่นสวยงามขึ้นหรอก” แมนดี้ เฮล กล่าว 

อะไรที่ท�าให้ผู้น�าเก่งๆ เหล่านี้พิเศษกว่าผู้น�าคนอื่น? ผู้น�าที่

มปีระสทิธภิาพต่างต้องมีทกัษะและคุณสมบตัต่ิางๆ มากมาย ผูน้�าคน

อืน่ๆ อาจจะมคีวามจดุแข่งและการท้าทายมากมายทีแ่ตกต่างกนั แต่

คุณสมบัติบางอย่างก็ต้องพึ่งพาหัวใจการเป็นผู้น�า ซึ่งเป็นคุณสมบัติ

การเป็นผู้น�าที่ดีที่พึงมี 

ยกตัวอย่างเช่น เลฮัว คามาล ูหวัหน้าเนวเิกเตอร์หญงิคนแรก

และกัปตันของเรือ Hikianalia เธอน�าทางลูกเรือตลอดการเดินทาง 

28,000 ไมล์จาก โฮโนลูลู สู่ ฮาฟมูน เบย์ (Half moon Bay) มากกว่า 

23 วัน เธอรับผิดชอบการขับเรือแคนนูและระบบการน�าทางทั้งหมด

ซึ่งใช้เทคนิคดั้งเดิมของชาวโพลีนีเซียในการหาทิศทางแทนการพึ่งพา

อุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างจีพีเอส  

การหาทศิทางเป็นส่วนหนึง่ในประเพณท่ีีชาวโพลีนเีซยีปฏบิตัิ 

หรือเรียกว่า Mālama Honua หมายความว่า “ใส่ใจเพื่อโลกของ
เรำ” พวกเขาใช้ดวงดาวแทนเข็มทิศ การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแค่

พิสูจน์เป้าหมายการเดินทางของพวกเขา แต่ยังน�าวิถีประเพณีที่ใช้ใน

การเดินทางแบบด้ังเดิมของชาวฮาวายซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของวัฒน 

ธรรมและตัวตนของพวกเขา



29

ภาดา สิงหะผลิน

ตลอดการเดินทาง พวกเขาเจอปัญหาก้อนเมฆปกคลมุท้องฟ้า 

100% ของการเดินทาง ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้เลย 

และท�าให้การเดินทางนั้นยากยิ่งขึ้นไปอีก

“ธรรมชาติก�าลังท้าทายเราอยู่ ธรรมชาติก�าลังขอให้เราเชื่อ

มั่นในความสามารถของตนเองเพื่อเดินหน้าต่อไปตามเส้นทางที่ถูก

ต้องถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นหนทางเลยก็ตาม”

ผ่านไปวนัแล้ววันเล่าของการเดินทางลกูเรอืต่างกพ็ยายามหา

วธิพีดูคยุกบัคามาล ูอย่างไรกต็ามคามาลกูลบัไม่เคยตอบค�าถามกลบั

มาตรงๆ เลยสกัครัง้ ไม่ว่าลกูเรอืของเธอจะพยายามหาความแน่นอน

ของสถานการ์ณมากแค่ไหน 

คามาลูปล่อยให้ลูกเรือของเธอตัดสินใจปัญหาต่างๆ ด้วย 

ตวัเอง ไม่เคยสงสยัพวกเขาเลยสกัครัง้ และเธอแค่แนะน�าตามสิง่ผ่าน

มาแล้วเท่านั้น

“ความลกึลบัของเธอไม่เคยท�าให้เราหยดุนิง่นอนใจได้เลย เรา

ถกูฝึกมาให้กลวัความผดิพลาด แต่ในการไร้ความแน่นอนทีเ่ราตามหา

อย่างสิน้หวงั ท�าให้พวกเราเริม่มีความม่ันใจขึน้เรือ่ยๆ และพึง่พาอาศยั

ซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก”
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คามาลู ให้พื้นที่ในการเรียนรู้กับลูกเรือของเธอซึ่งสามารถรับ

ประกันผลลัพธ์ได้ แทนที่จะท�าทุกอย่างให้พวกเขา เธอปล่อยให้พวก

เขาหาค�าตอบด้วยตัวเอง เธอรู้ดีว่าการเดินทางครั้งน้ีส�าคัญมาก แต่

เธอตระหนกัได้ว่าคุณค่าของประสบการณ์ครัง้นีเ้ป็นประสบการณ์ครัง้

เดียวที่ลูกเรือของเธออาจหาไม่ได้ง่ายๆ ในชีวิต ท่ีส�าคัญไปกว่านั้น 

เธอเชื่อใจลูกเรือของเธอจนจบการเดินทาง

คามาลูกล่าวว่า บางครัง้กมี็วนัท่ีพวกเราเดนิเรอืไปไกลจากจดุ

หมายทีเ่ราจะไปซึง่ท�าให้เราค้นพบสถานทีท่ีเ่ราไม่เคยคดิจะไปมาก่อน 

บางวันก็ยากล�าบากกว่าวันอื่นๆ แต่เราช่วยเหลือกันและกันบนเรือที่

ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี ้การเรยีนรูว่้าพวกเราทกุคนเกีย่วข้องกนั ช่วยเหลอืกนั

และกันจนกว่าจะสุดปลายทาง ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ท้องฟ้าถูกเมฆ

ปกคลุม 100% 

กำรเดนิทำงครัง้นีเ้น้นให้เรำเหน็ถงึกำรตระหนกั
ของวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม 

การเดินทางของ มาลามา โฮนูอา ถูกอธิบายว่ามนุษย์เรา

สมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมอย่างไร การใช้ชวีติอยู่บนเกาะและเดนิทางโดย

เรือแคนนูแสดงให้เห็นว่าสิ่งของจ�าเป็นในชีวิตเรามีเพียงไม่กี่อย่าง

เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น�้า และต้นไม้ การเดินทางสอนเราว่า

ธรรมชาติคือของขวัญที่มีวันสิ้นสุด และเราควรจะปกป้องและดูแลสิ่ง
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ที่ธรรมชาติสร้างให้เรา รวมไปถึงประเพณี ผืนแผ่นดิน มหาสมุทร สิ่ง

มชีวีติและชมุชนต่างๆ ของเรา เป็นหนึง่วิธีท่ีเราจะผสมผสานประเพณี

ดั้งเดิมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงเข้าด้วยกัน ใน

ขณะที่เราเองก็แบ่งปัน สร้างและปกป้องสิ่งล�้าค่าเหล่านี้ที่เราเรียกว่า

บ้าน 

คุณจะคาดหวังให้สมาชิกในทีมของคุณมีแรงบันดาลใจและ

สภุาพอ่อนโยนกบัลกูค้าของคุณได้อย่างไรในเมือ่พวกเขาไม่มคีวามสขุ

ในการท�างาน? ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวัตถุดิบท่ีส�าคัญท่ีสุดของความ

ส�าเร็จคือพนักงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการให้กับ

ลูกค้า หน้าที่ของผู้น�าคือการมั่นใจว่าสมาชิกในทีมของคุณจะเติบโต

และพฒันาต่อไปได้ การเป็นผูน้�าทีดี่ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์และ

ต้องเป็นคนที่จะอยู่เพื่อทีมของคุณเอง 

การเป็นผู้น�าอาจจะเป็นการเดินทางท่ียากล�าบากและยาว 

นาน เพราะต้องเรยีนรูแ้ละเตบิโตขึน้อยูต่ลอดเวลาด้วยการช่วยเหลอื

จากคนรอบข้างคุณ บางคนเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดสู่

ความส�าเร็จ บางคนค่อยๆ เติบโต ใช้เวลาหลายสิบปีในการขัดเกลา

ฝีมือให้สมบูรณ์ มีข้อดีจากประสบการณ์ความเป็นผู้น�าหลายอย่างที่

จะท�าให้ทุกคนได้ก้าวผ่านสถานการณ์ยากๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด

หนึ่งได้ 



32

FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

คุณเป็นกัปตันบนเรือคุณหรือเปล่า? อนาคตของบริษัทคุณ

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่คุณสร้างขึ้น ไม่มีใครบังคับให้คุณลงทุนเพื่อ

เติบโตขึ้น หรืออดออมเพื่อการลงทุนในอนาคต คุณสามารถเลือกท�า

ตามเป้าหมายของบริษัท รายล้อมไปด้วยผู้คนที่คิดบวก และใช้ชีวิตที่

มีคุณภาพ คุณสามารถเลือกทิศทางอ่ืนได้ แต่ผลจากการเลือกจะ

เปลีย่นแปลงคุณเอง คุณคือกปัตัน ซึง่หมายความว่าคุณมหีน้าทีร่บัรอง

เรือ่งความเป็นอยูข่องคนอ่ืนๆ รวมไปถงึ สมาชกิในทมี ซพัพลายเออร์ 

ลูกค้า และผู้ลงทุน ผู้น�าหลายๆ คนคาดหวังว่าชื่อเสียง ความเป็น

เจ้าของหรือต�าแหน่งของพวกเขาในบริษัทจะท�าให้สมาชิกในทีม

ติดตามเขา และสมาชิกในทีมหลายๆ คนก็เชื่อฟังผู้น�าเพียงเพราะ

เหตุผลเหล่านี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้น�าได้สร้างแรงบันดาลใจ การ

สนับสนุน หรือการช่วยเหลือที่ดีที่สุดในงานของพวกเขา

การเดินทางครัง้ย่ิงใหญ่ของคามาลแูละลกูเรอืถอืเป็นเรือ่งราว

ที่สมบูรณ์แบบทางด้านของการเป็นผู้น�า ตั้งแต่การเป็นผู้น�าท่ีดี คุณ

ต้องรับผิดชอบลูกเรือของคุณทั้งหมดและรับความคาดหวังให้ตัดสิน

ใจปัญหาได้อย่างถูกต้อง ในการเดินทางของคุณ คุณจะต้องระวังการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลา คุณจะต้อง

อดทนและเติมเต็มความศรัทธาและความเชื่อให้กับลูกเรือของคุณ 

ลองจินตนาการว่าคุณก�าลังสร้างธุรกิจที่ม่ันคง คุณจะต้องเชื่อใจและ

มคีวามอดทนเป็นอย่างมากและจะต้องมคีวามสามารถในการเคลือ่น 

ไหวอย่างว่องไว  
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ผู้น�าคือคนที่ก�าหนดค�านิยามของความส�าเร็จออกมาเป็น

ทรัพย์สมบัติที่ให้ผู้อื่นได้ การเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาสร้างให้บรรลุจุด

มุ่งหมาย และวิธีการท่ีพวกเขาโน้มน้าวทีม ผู้น�าท่ีมีเป้าหมายท่ีดีจะ

เป็นห่วงเรือ่งคุณค่าของสมาชกิในทมี เพราะค�าว่าหวัหน้าไม่ได้เป็นแค่

ต�าแหน่งงาน แต่เป็นการที่คุณน�าความสามารถของคุณมาสร้างแรง

ขบัเคลือ่นให้ทมีบรรลเุป้าหมายของการท�างานและประสบความส�าเรจ็ 

และแสดงให้เห็นศักยภาพที่ตามมา เป้าหมาย แรงผลักดัน และการ

มอบความรับผิดชอบที่มีความหมายให้แก่พวกเขา ถือเป็นสิ่งที่มี

คุณค่าและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้อื่น

พลังของค�าว่า “why”

“พลังของค�าว่า ‘why’ ค้นหา ‘why’ ของคุณเพ่ือค้นพบเป้า

หมายของคุณ” 

การตอบค�าถามของค�าว่า “why” เป็นจุดเริม่ต้นของทุกๆอย่าง 

เพราะมันอธิบายเหตุผลของการมีอยู่ของบริษัทและท้ายที่สุดคือเป้า

หมายของคณุ การเข้าใจค�าว่า “why” สามารถท�าให้คณุเปิดใจรบัความ

เป็นไปได้ทัง้หมดของโลกใบนี ้มนัคอืเหตผุลท่ีอยูเ่บือ้งหลงัสิง่ทีบ่รษิทั

คุณท�า 
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หากคณุรูจ้กัค�าว่า “why” ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัแรงผลกัดนั เป้าหมาย 

งานอดิเรก นิสัยหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันของคุณ คุณจะ

ค้นพบจุดแขง็ของคณุ แทนทีจ่ะถามตวัเองว่า “why” และไร้ซึง่ค�าตอบ 

มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยน เพราะการรู้จักค�าว่า “why” 

ของตัวเองจะสร้างพลังให้คุณ ดังนั้นเราจะมาเจาะเหตุผลของเรื่องนี้

กันอีกสักหน่อย

ขัน้ตอนแรกคอืการรูจ้กัค�าว่า “why” ของธรุกจิคณุ เพ่ือนยิาม

ว่าคุณท�า “อะไร” อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการให้ประสบความส�าเร็จใน

การสร้างบริษัทที่ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้? จงเขียนเหตุผลว่าท�าไมคุณถึง

อยากยึดมั่นกับเป้าหมายและใช้ชีวิตที่น่าตื่นเต้นนี้ 

ท�าไมการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ถึงเป็นสิ่งที่
ส�าคัญนัก? ควรใช้เวลาสักครู่คิดทบทวนสิ่งท่ีคุณเองปรารถนา ไม่

ว่าจะเป็นการมีความตั้งใจ และการอุทิศตนให้กับเป้าหมาย แน่นอน

ว่าจะต้องมีช่วงเวลาทีย่ากล�าบากและคณุจะต้องกลบัมาคดิถึงเหตผุล

ต่างๆ เหล่านี้อีกครั้ง การนิยามค�าว่า “why” ของคุณจะช่วยคุณให้

โฟกัสได้ถูกต้อง !

ในขณะที่คิดไตร่ตรองค�าว่า “why” ของคุณ มันส�าคัญมากที่

จะจ�าสามค�านี้ไว้ ความทะเยอทะยาน จุดมุ่งหมาย และความมุ่งมั่น 

ความทะเยอทะยานคือความร้อนที่เผาไหม้คุณอยู่ข้างในซึ่งจะช่วย
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บอกให้คุณรู้ว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงและมันคือแรงกระตุ้นที่

ท�าให้คณุบรรลเุป้าหมาย จดุมุ่งหมายตามมาหลังจากการยดึมัน่ความ

ทะเยอ ทะยานเอาไว้และมนัจะพาคุณไปสูเ่ป้าหมายของคุณ เติมพลงั

ให้คุณในทุกๆ วัน และในท้ำยที่สุด ควำมมุ่งมั่นคือกำร
อุทิศตนให้เป้ำหมำยและกำรท�ำงำนหนกัเพือ่ไปถงึเป้ำ
หมำยของคุณ 

ทั้งสามอย่างนี้รวมค�าด้วยกัน
จะสามารถเติมเต็มค�าว่า “why” ของคุณได้
และจะท�าให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีพลัง 

บางทีคุณอาจจะมีช่วงเวลาท่ีคุณไม่อยากออกก�าลังกายหรือ

นัง่สมาธ ิแต่ไม่มีปัญหา! เม่ือคุณรูว่้าสิง่นีก้�าลงัจะเกดิขึน้ ให้ลองส�ารวจ

จากทั้งภายในและภายนอกเพื่อท�าความเข้าใจกับแหล่งที่มาของแรง

บันดาลใจของคุณ แรงจูงใจที่แท้จริงมาจากภายในของคุณเอง มันคือ

ความรูส้กึดีๆ  หลงัจากทีน่ัง่สมาธิหรอืคดิเกีย่วกบัสาเหตทุีอ่ยากบรรลุ

เป้าหมายในชวีติ ส่วนแรงบนัดาลใจภายนอกข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอก

ต่างๆ เช่น การได้ฟังเพลงดีๆ อ่านบทความกระตุน้แรงบนัดาลใจ หรอื

ท�าในสิ่งที่คุณชอบเมื่อเป้าหมายของคุณส�าเร็จแล้ว 
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การส�ารวจค�าว่า “why” ของคุณ 
คือสิ่งแรกที่ท�าธุรกิจก้าวไปข้างหน้า 

ผลรายงานพิเศษของ Edelman Trust Barometer แนะน�าว่า 

ในปี 2019 แบรนด์มากมายเพกิเฉยเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบั

ผู้บริโภค สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคกล่าวว่าเขาให้ความเชื่อใจ

กบัแบรนด์นัน้ๆ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูบ้รโิภคในประเทศเยอรมนัและ

ฝรั่งเศสที่กลับมีผลลัพธ์ออกมาน้อยกว่า 25% ส่วนอีก 81% ให้ค�า

ตอบว่า “เราต้องสามารถเช่ือใจแบรนด์ได้ว่าพวกเขาท�าสิง่ทีถ่กูต้อง”  

ตัง้แต่ทีผู่บ้ริโภคเริม่ตระหนกัถงึปัญหาทางสงัคมและสิง่แวดล้อม 

ผูน้�าธุรกจิและนักการตลาดจะต้องให้ความสนใจกบัเรือ่งนีเ้ช่นกนั พวก

เขาก�าลังจับตาดูความส�าเร็จของบริษัทคุณ ไม่เหมือนกับบริษัทที่ไม่

สามารถหาวิธีคืนผลประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

หากผลส�ารวจทางธุรกิจของคุณชี้แนะว่าคุณต้องเพิ่มความ

มัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภคของคุณ คุณควรใช้เวลาพจิารณาการแสดงออกถงึ

เป้าหมายของบรษิทัคณุ มนัจะช่วยให้คณุเข้าใจว่าความปราถนาทีแ่ท้

จริงของบริษัทคุณคืออะไร คุณก�าลังจะสร้างบริษัทใหม่เหรอ? ตอนนี้

ถึงเวลาที่จะต้องเจาะให้ลึกกว่านี้ ค้นหาค�าว่า “why”ของคุณ และเพิ่ม

ความหมายให้กับธุรกิจ  
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ทุกธุรกิจจะต้องมีค�าว่า “why” และเป้าหมายที่แข็งแกร่ง เป้า

หมายจะช่วยควบคุมบริษัทของคุณและช่วยให้คุณมั่นใจว่าทุกๆ คน

จะเดินไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ

ค�าว่า “why” ของคุณมากขึ้น เมื่อคุณก�าหนดมันได้แล้ว คุณสามารถ

เริ่มลงมือเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะแบ่งปันเรื่องราวท่ีผู้อ่ืนสามารถเข้าถึงได้

อย่างลึกซึ้ง

 

ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า “why” ของคุณคืออะไร เพราะมัน

สิง่ทีต้่องคดิด้วยตวัเอง แต่มบีางสิง่ทีค่ณุสามารถช่วยเปิดเผยมนัออก

มาได้นะค�าถามด้านล่างนี้คือค�าถามที่ดีในการช่วยคุณนิยามค�าว่า 

“why”ของคุณ

อะไรท�าให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวา? 

เราทกุคนมบีางสิง่บางอย่างในชวีติทีท่�าให้เรารูส้กึกระตอืรอืร้น  

บางอย่างที่ท�าให้เรารู้สึกสนุก รู้สึกเติมเต็ม และตื่นเต้น และนี่คือวิธีที่

ดีในการเริ่มต้นการค้นหาเป้าหมายธุรกิจของคุณ 

อะไรคือจุดแข็งจากภายในของคุณ?

คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเก่งโดยธรรมชาติ ส�ารวจจุดแข็ง

ที่มาจากภายในของคุณและค้นหาวิธีใช้มันเพื่อสร้างผลกระทบต่อ

ธุรกิจส�าหรับคุณและคนอื่นๆ คุณควรให้ค่ากับส่วนไหนมากที่สุด? 
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นี่คือค�าถามเพิ่มเติมที่ต่อมาจากค�าถามด้านบน ผู้คนส่วน

ใหญ่อาจจะถนัดแค่ไม่กี่อย่าง ดังน้ันจุดแข็งด้านไหนท่ีเราควรจะใช้

ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุด? 

คุณจะประเมินชีวิตของคุณได้อย่างไร?

การเริ่มต้นจากเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราคือแบบฝึกหัดที่

ทรงพลัง การหยุดและคิดทบทวนวิธีท่ีท�าให้คนจดจ�าจะช่วยให้คุณ

ก�าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินชีวิตของคุณได้ดียิ่งขึ้น 

การค้นหาเป้าหมายธุรกิจของคุณ

ในการค้นหาเป้าหมายของคุณ คุณจะต้องแยกแยะระหว่าง

เป้าหมายของบรษิทั กบัเป้าหมายของหวัหน้า ผูถ้อืหุน้ พนกังาน และ

ลูกค้าออกจากกันเสียก่อน

เป้าหมายองค์กรของคุณเป็นมากกว่าวิสัยทัศน์หรือภารกิจ 

เป้าหมายของบรษิทัคือเหตุผลทีแ่ท้จรงิส�าหรบัการมอียูข่ององค์กรเช่น

เดยีวกันกบัการท�าธุรกจิ ค�าพดูน้ันไม่ส�าคัญเท่าการกระท�าเมือ่คณุต้อง

แจ้งให้ผู้ถอืหุน้ ลกูค้า และพนกังาน รบัรูถ้งึเป้าหมายของบรษิทั เพราะ

เป้าหมายของบรษิทัจะเป็นตวัอธบิายเองว่าคณุต่อสูเ้พือ่อะไรในด้าน

อารมณ์ จริยธรรม ประวัติศาสตร์ และในทางปฏิบัติ ทุกธุรกิจขึ้นอยู่
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กบัพนกังานและลกูค้าของพวกเขา และจดุมุ่งหมายของคณุคอืพลงัใน

การขบัเคลือ่นให้บรษิทัของคณุสามารถสร้างแบรนด์จรงิๆ และสามารถ 

สร้างวัฒนธรรมที่ต้องการได้

อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้น�า เราต้องพบเจอกับความท้าทาย

อยู่เสมอเพ่ือท�าให้เป้าหมายเป็นจรงิ จากผลการศกึษาของ Gallup พบ

ว่า แรงงานเพียงหนึง่ในสามในประเทศสหรฐัอเมรกิาเท่านัน้ทีย่อมรบั

ว่าเป้าหมายขององค์กรท�าให้พวกเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนส�าคัญของ

องค์กร การศกึษานีแ้สดงให้เหน็ว่าองค์กรหลายๆ องค์กรก�าลังประสบ

ปัญหาในการพัฒนาความสมัพนัธ์ทีแ่ขง็แกร่งระหว่างเป้าหมายองค์กร 

แรงบันดาลใจของแบรนด์ และวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างให้พนักงาน 

เป้าหมายองค์กรของคุณมีอิทธิพลส�าคัญต่อการแสดงค�ามั่น

สัญญาของแบรนด์และพัฒนาลูกค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสูงสุด 

บรษัิทส่วนใหญ่จะรกัษา สร้าง และพฒันาแบรนด์โดยอ้างอิงความจรงิ 

ความชดัเจน และรปูร่างของเป้าหมาย เมือ่เป้าหมายและแบรนด์ของ

คุณสัมพันธ์กันกับประสบการณ์โดยตรงของลูกค้า มันจะสร้างการ

ปฏิบัติรูปแบบใหม่ให้องค์กรของคุณ 

แบรนด์ชื่อดังอย่าง ดิสนีย์ (Disney) พรอคเตอร์ แอนด์ แกม

เบลิ (Procter & Gamble) และ ฮวิเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) 

มีผลประกอบการทางธุรกิจที่ยาวนานและยั่งยืนมามากกว่า 100 ปี 
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ซึง่องค์กรเหล่านีส้ามารถรักษาระดับของธุรกจิให้สงูแบบนีม้าตลอดได้

อย่างไร? เป็นเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่พวกเขายึดมั่นคือการมี 

“วัตถุประสงค์” (core purpose) ซึ่งจะสร้างความตัวตนให้แบรนด์

และความต่อเนื่องทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

นวตักรรมสดุคลาสสคิของธรุกจิตามหนงัสอืเรือ่ง องค์กรอมตะ   

(Built to Last) โดย เจมส์ คอลลินส์ และเจอร์รี พอร์ราส อธิบายเรื่อง

เป้าหมายขององค์กรไว้ว่า “เหตุผลส�าคัญในการมีอยู่ขององค์กร เป้า

หมายที่มีประสิทธิภาพจะสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลส�าคัญจะตัวติดอยู่

กับงานขององค์กร ซึ่งเป็นเหตุผลในอุดมคติส�าหรับการมีอยู่ของ

องค์กรที่อยู่เหนือจากการเรื่องเงิน”

เมื่อคุณก�าหนดเป้าหมายที่จะท�าให้องค์กรของคุณจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อื่นเรียบร้อยแล้ว คุณต้องท�าอย่างไรก็ได้เพื่อสร้างผล 

กระทบเชิงบวกให้กับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และจะต้องสร้าง

ธุรกิจที่มีความหมายและท�าให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเช่นกัน 

ส่วนส�าคญัของเป้าหมายคุณคอืการตระหนกัว่ากลุม่คนทีค่ณุ

ควรจะคบหาด้วยในแวดวงธรุกจิคอืกลุม่คนทีต้่องการสร้างความแตก

ต่างเชงิบวกให้กบัโลกใบนี ้ในบางช่วงของการเริม่ต้นธรุกจิ คณุจะต้อง

อาศยัจติวญิญาณของผู้ประกอบการในความต้องการสร้างสิง่ใหม่ๆ ที่

ไม่เคยมีมาก่อน
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ถ้าเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอยู่เหนือการมองแต่เรื่องเงิน 

มันกลับช่วยให้คุณท�าเงินได้มากกว่าเดิม อาจจะไม่ใช่ในทุกครั้งหรือ

ต้องทุกวัน แต่อย่างน้อยคุณก็อยู่ในธุรกิจที่สร้างความแตกต่าง และ

คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ลงมือท�ามากขึ้น 

ถ้าคุณต้องการค้นหาเป้าหมาย การลงมือท�าสิ่งที่จ�าเป็นต้อง

เริ่มต้นให้มากขึ้น อาจจะเอาแรงบันดาลใจมาจากสโลแกนของ ไนกี้ 

“แค่ลงมอืท�า” (Just Do It) เพราะยิง่คุณลงมอืท�ามากเท่าไหร่ ยิง่ท�าให้

คณุเหน็ภาพของสิง่ทีคุ่ณต้องการจะท�ามากขึน้เท่านัน้ ดงันัน้แทนทีจ่ะ

พูดว่า จะลองท�าแบบนี้ดีไหมนะ? แล้วถ้าฉันไม่ชอบมันล่ะ? แต่คุณ

ควรจะเริม่ลงมอืท�าอะไรกต็ามเพือ่เข้าใกล้ฝันและเป้าหมายให้ได้มาก

ที่สุด 

ใช้หัวใจแทนความคิด 

การฟังเสยีงของหวัใจตนเอง คอืหนึง่ในวธิกีารท่ีดทีีส่ดุในการ

ค้นหาเป้าหมายและแรงผลักดันที่แท้จริงของเรา

หันกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณรักและปรารถนาคืออะไร 

หลังจากนั้นจึงเร่ิมท�าตามส่ิงที่คุณรัก เม่ือคุณกระตือรือร้นและเชื่อม

กับจิตใจข้างในของคุณแล้ว แรงบันดาลใจก็จะก�าเนิดขึ้นเอง 
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เลิกยึดติดกับ “สิ่งๆ หนึ่ง” 

เราทุกคนพบกับความยากล�าบากเม่ือเราไม่สามารถค้นหา 

“สิง่ๆ หนึง่” ทีเ่ราควรจะท�าได้ โดยเริม่จากการท�าในสิง่ท่ีคณุปรารถนา

ก่อนเพราะเมื่อคุณใช้ชีวิตโดยมีแรงผลักดันเป็นตัวน�า คุณจะท�าไป

พร้อมกับเป้าหมายของคุณ

ตรวจสอบเจตนาของคุณ

ถ้าเจตนาของคณุนัน้ซือ่ตรงและบรสิทุธิ ์คณุจะน�าพาธรุกจิไป

ข้างหน้าตามกฎของแรงดึงดูดในการท�าธุรกจิ หากเจตนาของคุณไม่ใช่

เช่นน้ัน เป้าหมายของคุณก็จะถูกล็อคไว้อย่างนั้น คุณได้เพ่ิมความ

มั่นใจของคุณโดยการทุ่มเทจ่ายเงินเพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพและจิตใจ

ที่ดีงาม การให้มากกว่าการรับ มีจิตใจที่ดี และดูแลคนท่ีไม่มีผล

ประโยชน์กับคุณ 

คุณจะตระหนักถึงเป้าหมายของคุณเมื่อเวลาไม่ใช่สิ่งส�าคัญ

อกีต่อไปและเมือ่มนัสอดคล้องกบัความคิดคุณ หัวใจของคณุ และมอื

ของคุณ เป้าหมายไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอก แต่เป็นอะไรบางอย่าง

ที่มาจากภายในหัวใจ

มี Passion เติมน�้ามันลงกองไฟ

แรงผลักดันของคุณสามารถรับรู้หรือสัมผัสได้โดยไม่ต้องใช้

กระบวนการทางด้านเหตุผลเลย เหมือนๆ กับตอนท่ีคุณรู้ว่าตัวเอง

ต้องเลือกเดินหรือตัดสินใจไปทางไหน ท�าไมถึงรู้นั้น เราไม่รู้หรอก 
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เพียงแค่ตัดสินใจลงมือท�าเท่านั้น แล้วให้แรงผลักดันนี้น�าทางให้คุณ

สร้างธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้ 

ลงมือท�าในสิ่งที่คุณรักและถือคติที่ว่าคุณไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่ม 

แต่คณุได้รับทกุอย่างกลบัมา การฟังและท�าตามหัวใจคอืกญุแจส�าคญั

ในการท�าธุรกิจที่ยึดเป้าหมายเป็นหลัก เมื่อใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย 

ย่อมมีแรงกระตุ้นมากยิ่งขึ้นกับสิ่งที่ท�าและวิธีการที่ใช้

หัดประเมินหลักการใช้ชีวิต

ด้านหลักในชีวิตของคุณจะสอดคล้องไปกับตัวคุณและเป้า

หมายของคุณ มีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่สามารถก�าหนดมันได้ มันอาจ

จะเป็นความสัมพันธ์ จิตวิญญาณ หรือการเงิน คุณต้องถามตัวคุณ

เองว่าคณุอยากให้องค์กรมุง่หน้าไปทางไหน ธรุกจิของคณุดีในด้านใด

ด้านหนึ่งและขาดด้านใดไปหรือเปล่า? 

ตัวอย่างเช่น การมีลูกค้าประจ�าของแบรนด์คือด้านหลักๆ ที่

หลายๆ บริษัทก�าลังประสบปัญหาอยู่ หากสมมติว่าเป็นคุณ คุณถาม

ตัวคุณเองว่า “บริษัทของเราเก่งด้านไหน ทักษะอะไร ความสามารถ

และศกัยภาพด้านไหนทีพ่นกังานของเราต้องพฒันา? และถามตวัเอง

อีกครั้งว่า แล้วฉันจะท�าอะไรกับสิ่งนี้?

พัฒนานิสัยที่เคยชินที่จะส่งผลใหญ่ๆ ต่อชีวิต

หนึง่ในสิง่ท่ีส�าคญัทีส่ดุในการมส่ีวนร่วมกบัเป้าหมายคณุมาก

ที่สุดคือเพื่อสร้างการลงมือท�าที่มีประสิทธิภาพที่สุด พฤติกรรมเหล่า
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นี้ท�าให้คุณเดินหน้าได้อย่างก้าวไกลและรวดเร็วตามเส้นทางที่หัวใจ

คณุปรารถนา กระกระท�าท่ีมปีระสทิธิภาพจะช่วยเร่งให้คณุก้าวถงึเป้า

หมายได้เรว็ขึน้ ในทางตรงกนัข้ามการกระท�าอย่างไร้คณุภาพจะท�าให้

คุณเสียพลัง ความกระตือรือร้น และความตั้งใจไปเปล่าๆ และมันจะ

ป้องกันคุณหรือท�าให้คุณไปถึงเป้าหมายล่าช้า จงเปลี่ยนนิสัยให้เป็น

ผู้รักษาเวลาและพลงังานของคุณเอง เพราะสองส่ิงนีจ้ะเป็นตวัก�าหนด

ว่าผลลพัธ์ด้านชวีติส่วนตัวและหวัใจขององค์กรจะออกมาในรปูแบบใด

ลองท�าอะไรใหม่ๆ

การรูจ้กัปล่อยวางความคดิทีบ่อกว่าเป้าหมายของคณุมเีพยีง

อย่างเดียวเท่านัน้และยดึตดิกบัความคิดทีบ่อกว่าเป้าหมายคอืการรกั

ชีวิตโดยให้เราเปิดใจท�าทุกๆ อย่างอย่างเต็มที่ หมายความว่าคุณจะ

ต้องลองสิ่งใหม่ๆ ดูบ้าง 

จงอย่ากลัวที่จะส�ารวจสิ่งต่างๆ ท่ีไม่เคยรู้จักและไม่เคยพบ

เจอในชวิีตมาก่อน ชีน้�าการใช้ชวีติทีเ่ตมิเตม็และเดนิตามความปรารถนา 

ของคุณ 

เมื่อคุณใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงผลักดัน มันคือตอนที่คุณ
ใช้ชีวิตเพื่อเป้าหมาย และนั่นคือจุดมุ่งหมายของชีวิต 
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รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบาง

อย่างที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น เพียงแค่ปลายเท้าสัมผัสพื้นดิน คุณก็

รอไม่ได้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้คน คุณตื่นเต้นที่จะแก้ไข

ปัญหา ท�าให้คนอ่ืนยิม้ได้ หรอืระบวุธีิทางแก้ปัญหา ทัง้หมดเป็นความ

พึงพอใจจากภายในที่คุณสร้างสิ่งที่แตกต่างให้คนอื่นผ่านบริษัทของ

คุณ 

แรงผลักดันของธุรกิจ 

เป้าหมายขององค์กรจะน�าทางธุรกิจของคุณ แต่อุดมการณ์

จะขบัเคลือ่นคุณไปข้างหน้า อะไรท่ีท�าให้คุณต่ืนเต้นเกีย่วกบัเป้าหมาย

ของคุณ? คุณรักอะไรในสิ่งนั้น? คุณจะต้องรู้ปัญหาก่อนที่จะเติมเต็ม

ความส�าเรจ็ในธรุกจิของคณุ เราไม่ได้บอกว่าความส�าเรจ็ทางด้านการ

เงนิคอืค�านยิามของความส�าเรจ็ของเรา แต่การเป็นองค์กรทีข่บัเคลือ่น

ด้วยเป้าหมาย การที่คุณสนุกกับงานและถูกกระตุ้นจากความท้าทาย

ที่คุณพบ 

การเห็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่ออยู่กับเป้าหมาย นั่นคือส่ิงท่ี

เกีย่วกบัธรุกิจทัง้หมด ถ้าคุณไม่รูสึ้กถงึแรงผลกัดนัต่อธรุกิจของคณุมาก

พอหรอืรูส้กึว่ามนัยากล�าบากในการค้นหาเป้าหมายของคณุ ตรงนีใ้ห้

ลองคิดถึงกระแสไฟฟ้าช็อตที่กระตุ้นให้คุณเริ่มตั้งแต่แรก ว่ามันเป็น

อย่างไร
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โดยปกติ ผูน้�าและซอีีโอทัง้หลายต่างเข้าใจเรือ่งการสร้างธรุกจิ

ทีด่ ีซึง่หากจะท�าเช่นน้ัน บริษทัจะต้องมีเป้าหมายทีใ่หญ่กว่าเดมิ และ

ฟันฝ่าผลลพัธ์ทางธุรกจิแบบด้ังเดิม องค์กรทีมี่เป้าหมายทีก่ว้างไกลจะ

ดึงดูดคนเก่งและคนที่มีความสามารถโดดเด่นเข้ามา แต่การก�าหนด

เป้าหมายองค์กรของคุณอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อสร้างธุรกิจที่ยิ่ง

ใหญ่และประสบความส�าเรจ็ สิง่ทีแ่ยกองค์กรของคณุออกมาจากองค์

กรอื่นๆนั้นคืออุดมการณ์ มนุษย์เราต้องการรับรู้ถึงแรงผลักดันต่อสิ่ง

ที่พวกเขาท�า พวกเขาต้องการอยู่กับคนที่มีแรงผลักดันเช่นเดียวกัน

 

นีคื่อ 4 วิธี ในกำรเติมเต็มแรงบันดำลใจทีจ่ะช่วย
ให้กำรท�ำงำนได้ดีขึ้นมำก 

ปล่อยให้พนักงานของคุณได้แชร์ความรู้สึกบ้าง

เมือ่เราพดูถงึค�าว่า “อารมณ์อ่อนไหว” เรามกัจะมองมนัในแง่

ลบ โดยเฉพาะในสถานที่ท�างาน อย่างไรก็ตามแรงกระตุ้น ความตื่น

เต้น และแรงบันดาลใจก็ถือว่าเป็นอารมณ์เช่นเดียวกัน หากคุณลอง

ปล่อยให้พนกังานของคณุได้ลองพูดถงึความรูส้กึของพวกเขาบ้าง มนั

จะกระตุ้นแรงผลักดันพวกเขาขึ้นมา

จ้างคนที่เปี่ยมไปด้วยพลัง

จ้างคนที่เข้ากันได้ดีอย่างสมบูรณ์แบบกับวัฒนธรรมองค์กร

ของคณุ ผู้คน และวิธีการด�าเนนิการของธุรกจิ แล้วลองหาเวลาในการ
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แบ่งปันและฉลองแรงผลกัดันของทมี สร้างโปรแกรมกระตุน้และค้นหา

โอกาสฉลองความส�าเรจ็ของทมีเพือ่สานสมัพนัธ์ทมีต่างๆ เข้าด้วยกนั 

วางต�าแหน่งคนเก่งให้อยู่ถูกที่ถูกทาง

ให้อิสระแก่พนักงานของคุณได้ท�างานที่พวกเขาสนใจ ให้เขา

ได้ใส่พลังให้เต็มที่และใช้ความสามารถในต�าแหน่งงานที่ได้รับ 

ร่วมแชร์เป้าหมายบริษัท 

บรษิทัทกุแห่งมีเป้าหมายและภารกจิก�าหนดไว้อยู ่แต่โชคร้าย

ที่มันเป็นแค่ค�าพูดที่ไม่ได้ท�าให้อุดมการณ์หรือเป้าหมายดูหนักแน่น

สักเท่าไหร่ หน้าที่ของคุณในฐานะผู้น�าคือการสร้างเนื้องานที่สอด 

คล้องและท�างานได้ตรงตามเป้าหมายทีเ่หนอืกว่าของบรษิทั และเมือ่

คุณสามารถท�าให้อุดมการณ์และเป้าหมายสัมพันธ์กันได้แล้ว คุณก็

สามารถขบัเคลือ่นประสทิธิภาพองค์กรของคณุสู่อกีระดบัหนึง่ได้อย่าง

แท้จริง 

ทกุองค์กรมีศักยภาพในเปลีย่นแปลงโลกท้ังนัน้ หน้าท่ีของคณุ

คือท�าให้ไฟในตัวยังร้อนอยู่ทุกวัน หมายความว่ามันจะผลักดันแหล่ง

ที่มาของพลังงานและความส�าเร็จที่คุณน�ามาเปล่ียนแปลงโลกให้โลก

ในเชิงบวก ทุกคนสามารถมีอุดมการณ์เดียวกันและมีส่วนร่วมในการ

ท�าตามเป้าหมายได้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นที่รักประเภท

นี้หมายความว่าคุณสามารถเป็นทุกอย่างให้กับประชาชน 
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การก�าหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ 

เป้าหมาย เป็นตัวก�าหนดความหมายในการมีอยู่ขององค์กรที่ต้องไป

ในทิศทางเดยีวกันกบัผลลพัธ์ทางการเงินในระยะยาวและค่านยิมทาง

สังคม อีกทั้งยังกระตุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

เป้าหมายจะเป็นตวัก�าหนดการปฏิบตังิานขององค์กรโดยตรง

และจะช่วยให้คุณสามารถไล่ตามจุดมุ่งหมายของคุณได้อย่างถูกต้อง

เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้อื่น 

เป้าหมายคือผลลัพธ์ทางกลยุทธ์และตัวตนขององค์กร 

เป้าหมายของบริษัทคุณจะต้องชัดเจน จริงใจ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ไม่จ�าเป็นต้องเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจ อย่างไรก็ตาม

มันจะต้องมีความส�าคัญกับคุณและธุรกิจของคุณ 

เป้าหมายที่แท้จริงจะอยู ่กับบริษัทตลอดเวลาที่บริษัทยัง

ด�าเนินการอยู่

ผู้ถือหุ้น ต้องเข้าใจถึงหัวใจส�าคัญกับสิ่งที่บริษัทท�าอยู่ ว่ามี

ความหมายอะไร เช่น เร่ืองของความปรารถนาหรือเหตุผลที่ท�าให้

ธุรกิจเริ่มต้น เมื่อผู้คนมีความเข้าใจว่า เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ผู้คุณ

อยากรู้ว่าคุณอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันหรือเป้าหมายที่คิดใหญ่ไว้ 
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โดยทัว่ไปแล้ว เป้าหมายทีคิ่ดมาอย่างรอบคอบจะส่งผลให้ทกุ

คนมีส่วนร่วมในที่ท�างานได้ดีกว่า เมื่อพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องมาก

ขึน้ พวกเขาจะท�างานอย่างมแีรงผลกัดนัและจะรูส้กึสมัพนัธ์กบับรษิทั

อย่างเต็มที่ 

บริษัทที่ร่วมให้พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องในท่ีท�างานจะช่วย

พัฒนาการจัดการรายได้ของบริษัทถึง 19.2% ตลอดระยะเวลา 12 

เดอืน ในขณะทีบ่รษิทัทีไ่ม่ให้พนกังานมส่ีวนเกีย่วข้องจะเหน็ได้เลยว่า

รายได้จากการด�าเนินงานนั้นลดลง 32% ในระยะเวลาเดียวกัน” -  

กลยุทธจากทาวเวอร์ วัตสันเรื่องการศึกษาการเจริญเติบโต กล่าว 

จากหนังสือเรื่องระบบทุนนิยมอย่างมีจิตส�านึก (Concious 

Capitalism) โดย จอห์น แมคกี้ และราเจนดร้า ซิโซเดีย กล่าวว่า เป้า

หมายแบ่งออกเป็นสี่ประเภท ตามหัวข้อด้านล่างนี้ และแบบไหนคือ

นิยามของเป้าหมายในธุรกิจคุณ?

ความดี: พัฒนาการศึกษา การสื่อสาร สุขภาพ และคุณภาพ

ชีวิต 

ความจริง: ช่วยค้นคว้าหรือพัฒนาความรู้ของมนุษย์ 

ความสวยงาม: สร้างความสวยงามที่โดดเด่น

ความเป็นวรีบรุษุ: กระตุ้นให้ผูค้นท�าในส่ิงท่ีดแีละถกูต้องเพือ่

เปลี่ยนแปลงโลก 
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เป้าหมายธุรกิจของคุณคืออะไร?

ความสามารถของคณุในการท�าให้บรษิทัเตบิโตไม่เกีย่วกบัสิง่

ทีค่ณุบรกิารหรอืขาย แต่เกีย่วกบัสิง่ทีคุ่ณเชือ่มัน่ ซึง่เป็นแรงขบัเคลือ่น

ทุกๆ อย่างที่คุณท�า โชคร้ายที่บริษัทหลายๆ แห่งผิดพลาดในการ

บรรลุแนวคิดนี้ พวกเขายึดมั่นอยู่กับเป้าหมายที่ไร้ซึ่งแรงบันดาลใจ

แทนและมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้กระตุ้นหรือมีความพิเศษอะไร ธุรกิจเหล่า

นัน้ด�าเนนิไปเพราะผลก�าไรและผลลพัธ์อย่างเดยีว ซึง่ไม่มคีวามยัง่ยืน

เลยส�าหรับตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา การตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย

เช่นกัน และการจัดการที่มาไวไปไว ซึ่งเป้าหมายของการเป็นบริษัทที่

ดคีอืการใช้เป้าหมายเป็นแหล่งก�าเนิดของแรงบนัดาลใจและตวัน�าทาง

ที่ดีส�าหรับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

แนวทางหลกัส�าหรบัเป้าหมายขององค์กรคอืการกระตุน้และ

น�าทางพนักงานของคุณ เปรียบเสมือนกาวที่เชื่อมบริษัทของคุณกับ

การพฒันา การขยาย และความส�าเรจ็ทางธุรกจิตดิไว้ด้วยกนั ผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสียจะต้องรู้ว่าหัวใจส�าคัญของสิ่งที่พวกเขาท�าอยู่นั้นเป็นสิ่งที่

มีความหมายที่จะกลายเป็นสมอเรือให้เป้าหมายต่อไป
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เมื่อเริ่มต้ังบริษัท แล้วจะมีการรวมบริษัทหรือตั้งเป้าหมาย 

หนึ่งในค�าถามที่จะผุดขึ้นมาก็คือ “แล้วจะตั้งเป้าหมายได้
อย่างไร” ซึ่งหลังจากเจอเป้าหมายแล้ว ค�าถามต่อมาก็คือ แล้วเรา

จะเริ่มต้นธุรกิจจากตรงไหนก่อนดี

ในเมื่อมันไม่มีทางลัดหรือสูตรที่จะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายได้

เสมอไป แต่ก็มีบางสิง่บางอย่างทีส่ามารถช่วยคณุลดระยะเวลาในการ

ค้นหา เป้าหมาย คือคุณจะต้องมองเห็นว่า “ท�าไม” “Why” ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่อยู่เหนือกว่าธุรกิจของเรา เพราะมันจะช่วยย�้าเตือนเราเอาไว้ได้ใน

วันที่ยากล�าบาก และยังช่วยให้ผู้คนเชื่อมั่นในการกระท�าของคุณ 

เพราะมันส�าคัญกว่างานของคุณมาก  

ทุกธุรกิจจะต้องแสดงออกถึงเป้าหมายท่ีชัดเจนและกระชับ 

ตั้งแต่การบริการและน�าเสนอผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

มี 4 เหตุผล ที่ว่าท�าไมการมีเป้าหมายถึงเป็นเรื่องจ�าเป็น :

เป้าหมายส�าหรับตัวเอง

ชีวิตนั้นแสนสั้นและมีความส�าคัญเกินกว่าท่ีจะปล่อยให้เสีย

เวลาไปเปล่าๆ ถงึแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกจิ แต่มนักจ็ะมบ้ีางท่ีคณุ

ต่ืนขึ้นมาตอนเช้าแล้วถามตัวเองว่า “นี่ฉันก�าลังท�าสิ่งที่ฉันรักจริงๆ 

เหรอ?” มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับเงินมามากพอจากการขายอะไร
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ก็ตามและมันไม่สามารถกระตุ้นคุณได้อีกแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้า 

ค�าตอบของคณุตอบสนองต่อค�าถามทีเ่จาะจงของเป้าหมายหลกั คณุ

จะมีพลังและแรงบันดาลใจในการด�าเนินธุรกิจต่อ อาจจะไม่ใช่เฉพาะ

วันนั้น แต่เป็นตลอดทั้งชีวิตของคุณ 

เป้าหมายส�าหรับพนักงานของคุณ 

พนักงานหรือเพื่อนร่วมงานของคุณไม่มีความแตกต่างจาก

คณุเลย พวกเขาต้องการรูส้กึว่าพวกเขาสามารถสร้างสิง่ท่ีดีกว่าได้ บาง

อย่างที่มีความหมายและสร้างความประทับใจในงานได้มากกว่าหรือ

การได้รับเงิน สิ่งที่แตกต่างส�าหรับพวกเขาคือพวกเขาไม่ใช่เจ้าของ

ธุรกิจ ดังนั้นพวกเขาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายของธุรกิจได้

อย่างลึกซึ้ง

เป้าหมายส�าหรับลูกค้า 

ผู้คนจะซ้ือผลิตภัณฑ์ของคุณเพียงแค่คุณมีเป้าหมายที่เหนือ

กว่าจริงๆ หรือ? โดยปกติแล้วคงจะไม่ เพราะคนส่วนใหญ่จะใช้จ่าย

กับสิ่งที่พวกเขาสามารถจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง ซ่ึงหมายความ

ว่าคุณจะต้องเสนอสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามผู้บริโภค

หลายกลุ่มต้ังแต่กลุ่มวัยรุ่นถึงกลุ่มมืออาชีพรุ่นใหม่ท่ีมีความกระตือ 

รือร้นในการสนับสนุนองค์กรต่างๆ พวกเขาจะมองเห็นความส�าคัญ

ของคนอื่นเหนือกว่าความต้องการของตนเอง ผู้คนท่ีมีอุดมการณ์

เหล่านี้พร้อมจะจ่ายเงินให้กับธุรกิจที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกัน  
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เป้าหมายส�าหรับชุมชน 

ชุมชนของคุณอาจจะเป็นชุมชนเล็กๆ หรือชุมชนในเมือง

ใหญ่ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ชุมชนของพวกเราคือประเทศชาติและโลกของ

เราที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจะ

ต้องแสดงถึงวิธีที่ดีที่สุดที่น�าการเปลี่ยนแปลงส�าคัญมาให้ชุมชน ใน

ขณะทีน่�าเคร่ืองมอืทางเศรษฐกจิของบรษิทัต่างๆ เข้ามาช่วย ธรุกจิที่

ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายเหล่านี้จะมีอิทธิพลและสร้างผลกระทบได้

อย่างกว้างไกลและมีประสิทธิภาพมากกว่า

นักลงทุนที่มีเป้าหมาย 

ผู้ถอืหุน้ทีย่อดเยีย่ม จะต้องมีจดุมุ่งหมายทีส่�าคญัและมคีวาม

รบัผิดชอบในการก�าหนดการจดัการขององค์กรต่อการปฏบัิตงิานและ

การสร้างค่านิยมทางสังคม ผู้ถือหุ้นจะต้องมองเห็นและแสดงให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่นด้านจริยธรรมท่ีพึงมีจากฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

ด้วยกัน มุมมองของผู้ถือหุ้นจะเป็นตัวยึดถือจุดมุ่งหมายขององค์กร

เอาไว้ 

ความสัมพันธ์ของผู ้ถือหุ ้นส�าคัญต่อการดูแลกิจการของ

องค์กร ผู้ลงทนุจะมีสทิธ์ิและเสยีงในเรือ่งของกลยทุธ์และการตดัสนิใจ

ทีจ่ะช่วยให้กระบวนการจดัสรรทนุขององค์กรเป็นไปอย่างสมดลุตาม

ค่านิยมทางสังคมและผลก�าไร การที่เราตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมสามารถสร้างผลกระทบทีย่ิ่งใหญ่และคุ้มค่ากบัมลูค่าทางการ

เงิน ธนาคารชั้นน�า สถาบันทางการเงิน และเงินทุนท่ีส�าคัญต่อการ
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เติบโตของธุรกิจ มันยังส่งผลเรื่องการปฏิบัติของบริษัทต่อสังคมและ

ผลลัพธ์ด้านสิง่แวดล้อม โดยได้รบัรูถึ้งความส�าคญัในการสร้างค่านยิม

อย่างยั่งยืน   

ทฤษฎีหนึ่งได้เน้นย�้าว่า การท�าก�าไรของบริษัทเป็นเป้าหมาย

สงูสดุในเชงิปฏบิตั ิซึง่มนัตรงกนัข้ามกบัทฤษฎีทีย่ดึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

เป็นหลกัในการท�าก�าไรให้บรษัิท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนัน้ส�าคญัต่อความ

ส�าเรจ็และความอยูร่อดของบรษิทั รวมไปถงึการจัดการ ซพัพลายเออร์ 

พนักงาน ลูกค้าและเจ้าของธุรกิจ

ในฐานะผู้ถือหุ้น ต้องมีความสนใจโดยตรงกับความเป็นอยู่

ทั้งทางด้านธุรกิจและสังคม ซึ่งความรับผิดชอบหลักของผู้ถือหุ้นก็ได้

แก่  

มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ลูกค้าคือพระเจ้า เพราะพวกเขาคือแหล่งรายได้หลักที่ส�าคัญ

ที่สุด 

ส�าหรับหน้าที่ส�าคัญของผู้ถือหุ้น ที่มีต่อผู้บริโภค เช่น

• จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีกว่าในเวลาที่เหมาะ

สมในราคาที่เหมาะสม

• หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

• ให้บริการการขายตามความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์

• ด�าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ�าเป็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

พฒันา และลดราคา
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มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพย์สินท่ีส�าคัญส�าหรับทุกธุรกิจ องค์กรไม่

สามารถด�าเนินการต่อไปได้โดยไม่มีความช่วยเหลือจากพนักงาน 

ความเป็นอยู่ของพวกเขาคือจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ในธุรกิจ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นต่อพนักงาน ได้แก่

• การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงานและการ

จัดการ

• ให้โอกาสในการส่งเสริมการฝึกอบรมและการเติบโตใน

อาชีพ

• จัดการปัญหาของพนักงาน

• รับรองความปลอดภัยของงาน 

มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 

ชมุชนเป็นตัวแทนของผูค้นในธุรกิจนัน้ๆ ธรุกิจคือสถาบนัทาง

สังคมท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้คนที่ท�างาน ต้องไตร่ตรองถึงแรง

บนัดาลใจทางสงัคมและพยายามทีจ่ะเติมเต็มความรูส้กึพวกเขา ความ

รับผิดชอบหลักของผู้ถือหุ้นต่อชุมชน ได้แก่

• ปกป้องชุมชน

• สนับสนุนสุขภาพด้านอาหารหรือการออกก�าลังกาย 

• สนันสนุนสังคมและความมีมาตรฐาน

• สร้างโอกาสการจ้างงาน

• ปรับใช้ทรัพยากรของชุมชน
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การชนะใจนักลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบ

หลงัจากได้รบัเงนิลงทนุแล้ว คุณอาจจะลมืไปว่าอะไรคอืสิง่ที่

ท�าให้นักลงทุนของคุณพึงพอใจตามหลักจริยธรรมอย่างน่าเคารพ 

ธุรกิจคือความรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับนัก

ลงทุนโดยตั้งอยู่บนความเคารพซึ่งกันและกัน นักลงทุนเป็นส่วนหนึ่ง

ในบริษัทของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องรับฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือค�า

ถึงถึงสิ่งที่พวกเขาสนใจ 

มันคือความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อนักลงทุนของคุณให้

ถูกต้อง เปรียบเสมือนการจีบใครสักคนเพื่อขอเขาแต่งงาน ไม่ใช่ขอ

เป็นแฟน ไม่ใช่การกิก๊กนั หรอืไม่ใช่การคยุกนั แต่เป็นการจบีเพือ่สร้าง

ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ในความสัมพันธ์นี้

นกัลงทนุของคณุควรจะได้รบัมากกว่าผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI)  

มันจะช่วยได้เยอะหากคุณรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นของคุณ

ทราบ แจ้งให้พวกเขาทราบว่าองค์กรท�างานอย่างไร ความสัมพันธ์ที่

มีการสื่อสารที่ดีจะท�าให้นักลงทุนรู้สึกส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าปกติ ซึ่ง

ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องส่งอีเมลล์ให้พวกเขาทุกๆ วัน แต่คุณ

จะต้องสร้างพืน้ฐานท่ีดใีนการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ อาจจะเป็นเรือ่งของ

งบการเงินรายเดือน หรือการประชุมในแต่ละไตรมาส เพราะการ

สื่อสารนั้นถือเป็นกุญแจส�าคัญ
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หนึ่งในบทเรียนที่ส�าคัญที่สุดสามารถเรียนรู้ได้จาก มหาตมะ 

คานธ ีเขาเป็นทนาย นกัเคลือ่นไหวชาตนิยิมทางการเมอืงชาวอินเดยี 

ที่เห็นว่าการสื่อสารนั้นส�าคัญ เขาท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ มาก

หมาย แต่ว่าเขายังติดต่อกับผู้คนเสมอ เขาได้รับจดหมายจากผู้คน

หลากหลายประเภทและเขาได้ตอบกลับจดหมายเกือบท้ังหมดนั้น

เป็นการส่วนตัว การสือ่สารท�าให้สมาชกิในทมีรูส้กึเชือ่มต่อกนั ในขณะ

เดยีวกนักท็�าให้พวกเขารูส้กึมคีณุค่า สิง่ๆ นีส้ามารถสามารถยกระดบั

ขวัญก�าลังใจและความกระตือรือร้นได้

บริษัทที่ถือโดยหลายสัญชาติอย่าง เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ ซึ่ง

เป็นเจ้าของโดยเจ้าพ่อแห่งการลงทุน วอร์เรน บัฟเฟตต์ เป็นตัวอย่าง

ที่ดีในการเอาชนะใจนักลงทุนด้วยความห่วงใยและความนับถือ ใน

เว็บไซต์ของบริษัท Code of Business และ Ethincs (จริยธรรมธุรกิจ

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน) ค้นพบว่าเป้าหมายของบริษัทคือการ

ท�าธุรกิจให้มีคุณค่า รักษาระดับทางจริยธรรมอย่างสูงสุดในการท�า

ธุรกิจ และการกระท�าที่ซื่อสัตย์ของตนเองต่อการท�าธุรกรรมใดๆ 

กต็ามทีเ่กีย่วข้อง บรษิทัต้องปฏิบติัอย่างซือ่สตัย์สจุรติและถกูต้อง และ

เข้าร่วมในการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเท่านั้นและจริงใจต่อนักลงทุน  

คู่แข่ง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และเพื่อนร่วมงาน

วอร์เรน บฟัเฟตต์ และเบร์ิกเชียร์ ฮาธาเวย์ ปฏบิตัต่ิอนกัลงทุน

ของพวกเขาอย่างดีโดยใส่ใจดูแลด้วยความจรงิใจในความสมัพนัธ์แบบ



58

FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

ระยะยาว และผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืพวกเขาสร้างคณุคา่ให้นกัลงทนุมามาก 

กว่าศตวรรษ   

สิง่ท่ีส�าคญัพอๆ กับวสิยัทศัน์ของคณุในการสร้างธุรกจิระดบั

สากลที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้คือการแสดงให้นักลงทุนคนส�าคัญ

เห็นว่าคุณสามารถท�าทุกอย่างตามที่คุณพูดได้ แม้แต่นักลงทุนที่ต้อง 

การให้เงินของพวกเขาได้ใช้กับสิ่งดีๆ ก็ยังต้องการความมั่นใจว่าเขา

ได้ฝากเงินลงทุนไว้กับคนที่ไว้ใจได้ 

เมือ่พดูถงึการระดมทนุเพือ่ให้ธุรกจิของคณุเตบิโต การหานกั

ลงทุนที่ใช่และเหมาะสมกับค่านิยม อุดมการณ์ และความเชื่อของ

องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ระหว่างพวกคุณได้อีกด้วย

หากวิสัยทัศน์ของคุณคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกในทาง

ใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม จากนั้นนักลงทุน

ทีแ่บ่งปันและเชือ่ในวสิยัทศัน์ขององค์กรอาจจะเป็นผูท้ีช่่วยเพิม่ความ

มัน่คงให้ความสัมพนัธ์นีแ้ละมแีนวโน้มว่าพวกเขาจะผกูตดิอยูก่บัคณุ 

เมือ่เลอืกนกัลงทนุได้แล้ว ส่ิงส�าคญัทีจ่ะต้องรูเ้ลยคอื กลยทุธ์ 

ทรัพยากร ความสามารถขององค์กร และระบบการจัดการ พร้อมๆ

ไปกับทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กรเรา 
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มันส�าคัญมากที่คุณจะต้องมั่นใจว่าจุดแข็งของคุณเป็นส่วน

ส�าคญัของกลยทุธ์ในการลงทนุ นกัลงทนุทีใ่ส่ใจการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ของโลก และลงทุนกับบริษัทที่ท�าดีต่อโลกและจะช่วยปลดล็อคการ

เข้าไปพัฒนาในพืน้ทีต่่างๆ ยิง่ไปกว่านัน้การให้ผูล้งทุนร่วมแบ่งกนัเป้า

หมายไปด้วยกนัจะท�าให้ผูน้�าสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัองค์กรได้

ในเร่ืองนวัตกรรมทีอ่�านวยความสะดวกขององค์กรและการลงทนุเพือ่

การเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ซุปเปอร์ฮีโร่ในบริษัทของคุณ

บริษัททุกแห่งจะมีซุปเปอฺร์ฮีโร่อยู่เสมอ ซุปเปอฺร์ฮีโร่เหล่านี้

คือคนที่จะช่วยท�าให้งานส�าเร็จ ท�าให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น ผลักดันการ

ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และความเข้าใจของพวกเขา

ซุปเปอร์ฮีโร่หลายคนมักจะซ่อนตัวอยู่ในฝูงชน และก�าลังรอ

ให้ใครสักคนเอาสปอร์ตไลท์ซุปเปอร์ฮีโร่มาส่องให้กับพวกเขา ทักษะ

และความสามารถของพวกเขาคือพลังวิเศษที่บริษัทคุณต้องการใช้ใน

การเปลี่ยนสิ่งที่ธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดา
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กัปตันอเมริกา: ผู้น�า

ซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้เป็นแรงบันดาลใจของการช่วยให้สมาชิกใน

ทีมดึงพลังความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้โลกกลาย

เป็นท่ีที่ดีขึ้น พวกเขาซื่อสัตย์และใช้ชีวิตรับใช้ผู้อื่น พวกเขาเป็นท้ัง 

ผู้ฟัง ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติที่ดี ซึ่งท�าให้พวกเขากลายเป็นท้ังหัวหน้า

และลูกน้องที่ดี 

ซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้คือกัปตันเรือของคุณ พวกเขายึดมั่นใน

แบบแผนและอ�านาจ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ท�าให้พวกเขา

ช�านาญในการหล่อรวมพรรคพวกให้เป็นหนึง่เดยีวกนั กปัตนัอเมรกิา

ในแบบฉบับซปุเปอร์ฮีโร่ในออฟฟิศ จะมทีมีสนับสนนุอยู่เสมอและจะ

เชือ่ในความสามารถของสมาชกิในทมี พวกเขามพีลังในการหลกีเลีย่ง

การเป็นจุดสนใจในขณะท่ีช่วยคนอื่นๆ และท�างานอย่างหนักเพื่อให้

ทกุคนสามารถบรรลเุป้าหมายและภารกจิของบรษิทัได้ พวกเขามคีวาม

หมายมากและมีส่วนร่วมในสถานการ์ณเชิงบวก 

โทนี่ สตาร์ค: ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและกล้าปฏิรูป

ในขณะที่ทุกคนในบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ตนเอง ท�างานหนักต่อความท้าทายในแต่ละวัน คุณต้องการใครสัก

คนทีส่ามารถคดิไกลกว่านัน้และมคีวามฝันทีย่ิง่ใหญ่ การมผีูน้�าทีม่อง

เห็นภาพที่รวมและมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ หรือส่ิงท่ียิ่งใหญ่ใน

อนาคตอยูเ่สมอคือสิง่ส�าคัญทีส่่งเสรมิความส�าเรจ็และการเตบิโตของ

บริษัท 
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ซึ่งนี่คือ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสิ่งต่างๆ ในด้วย

วิธีที่หลากหลาย ความสามารถของพวกเขาจะช่วยให้บริษัทเดินน�า

หน้าก่อนคูต่่อสูแ้ละพร้อมรบัมือกบัปัญหาใดๆ กต็ามทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

และที่ส�าคัญไปกว่านั้น ซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้จะช่วยท�าให้เป้าหมายของ

บริษัทชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้น�าที่มีทั้งวิสัยทัศน์และเป็นผู้ปฏิรูปนี้คือ

ซปุเปอร์ฮโีร่ฉบบัออฟฟิศทีจ่ะเข้ามาช่วยให้บรษิทัของคณุรุง่โรจน์และ

โดนเด่นออกมาจากคู่แข่งคนอื่นๆ 

โทนี ่สตาร์คหรอื ไอรอน แมน ในบรษิทัคณุคอืผูจั้ดการปัญหา

ที่ยอดเยี่ยม ผู้น�าประเภทนี้เป็นที่รู ้จักในเรื่องความคิดที่ฉลาดหลัก

แหลมและไร้ขีดจ�ากัด แต่ในบางครั้งพวกเขาก็พูดจาขวานผ่าซาก เช่น

เดยีวกบัไอร่อนแมนทีก้่าวข้ามก�าแพงของความรูแ้ละสร้างเทคโนโลยี

ที่พัฒนาความสามารถของเขาและใช้มันในการต่อสู้ 

ซุปเปอร์แมน: ผู้ทรงพลัง 

ซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้ส�าคัญมากส�าหรับทุกบริษัท เนื่องจากเขา

เป็นสัญลักษณ์ของวีรบุรุษ ความกล้าหาญ และความมีอ�านาจในท่ี

ท�างานอย่างซุปเปอร์แมน พวกเขาท�าให้โลกกลายเป็นที่ที่น่าอยู่และ

น�าเป้าหมายทีม่จีรยิธรรมเข้ามาในบรษิทั พวกเขาเป็นผูส้ือ่สารท่ียอด

เยี่ยมและใช้ชีวิตตามกฎระเบียบหน้าที่
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คลาร์ก เคนท์ หรือ ซุปเปอร์แมน ด้านหนึ่งอาจจะเป็นพวก

บ้าวิชาการ ฉลาดและไม่ค่อยพูด แต่ที่จริงแล้วเขามักจะระวังส่ิงรอบ

ตวัอยูเ่สมอโดยใช้ลางสังหรณ์จับความผดิปกติ อย่าให้คนท่ีดนูิง่ๆ แบบ

นี้หลอกคุณได้ เพราะพวกเขาสามารถระบุปัญหาต่างๆ ได้ตามความ

สามารถในการคาดการณ์ของพวกเขา 

บคุคลประเภทนีมี้ลกัษณะนสิยัทีแ่ขง็แกร่งมากโดยจะน�า win-

win situation หรอืการเจรจาท่ีได้ผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายมาให้บรษิทั  

คนประเภทซุปเปอร์แมนคือคนที่ใช้พลังของตัวเองไปในทางที่ดี และ

พวกเขามั่นใจว่าชีวิตการท�างานของพวกเขานั้นมีคุณค่า 

เดอะ แฟลช: ผู้คล่องแคล่วว่องไว 

ซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้รับบทบาทในการท�าให้ส่ิงต่างๆ ให้ส�าเร็จ

อย่างน่าประหลาดใจและกระตอืรอืร้น พวกเขาเก่งมากเรือ่งการตดัสิน

ใจอย่างรวดเรว็และการปฏิบัตลิงมอืท�า พวกเขาให้ความส�าคญักบัทมี

ซึ่งท�าให้มีสมาชิกในทีมดีและท�าโปรเจ็คและประชุมต่างๆ ได้อย่าง

ยอดเยี่ยม เนื่องจากพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะท�าอะไรและจะมุ่งมั่นกับ

งานที่ได้รับมา คนเหล่านี้เป็นนักปฏิบัติ ที่เป็นมิตร ปรับตัวง่าย และ

สามารถท�างานเพือ่บรรลเุป้าหมายต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็และแม่นย�า 

ด้วยพลังเหนือธรรมชาติท่ีรวดเร็ว เขาไม่กลัวการควบคุม

สถานการณ์ต่างๆ พวกเขาจะมุ่งไปที่ประเด็นนั้นๆ และท�าให้เห็นว่า
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พวกเขามปีระสทิธิภาพและมารตรฐานในการการท�างานทีส่งู ซปุเปอร์

ฮีโร่เหล่านี้ในบริษัทของคุณเป็นบุคคลประเภทท่ีมองแต่ผลลัพธ์และ

สามารถสร้างแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่สัมฤทธิ์ผล พวกเขาอยู่

ด้วยได้ง่ายและเป็นคนซื่อสัตย์ 

แบทแมน: ผู้คอยสนับสนุน นักลงทุน

ซปุเปอร์ฮโีร่ท่านนีท้�างานได้ดีทัง้กบัคนอืน่และท�างานเองคน

เดยีวอย่างอสิระ คนๆ นีใ้นบรษิทัมสีายตากว้างไกลต่อประเดน็ต่างๆ

ทีเ่กีย่วข้องและจะฉลาดหลกัแหลมในรายละเอยีดท่ีคนอืน่ๆ มองข้าม 

คนที่มีความสามารถประเภทนี้ส่วนใหญ่คือคนที่มีอิสระทางความคิด

และจะคิดด้วยเหตุและผลและค้นหาเครื่องมือต่างๆ ท่ีสามารถช่วย

บริษัทได้

บรซู เวย์น ในฐานะผูบ้รหิารและซปุเปอร์ฮโีร่ เขาผ่านช่วงเวลา

พลิกผันของชีวิตที่ท�าให้เขากลายเป็นอัศวินในความมืด (The Caped 

Crusader) ที่มักจะน�าหน้าป้องกันแผนของตัวร้ายที่ท�าลายเมือง 

กอ็ธแธมอยู่เสมอ บางคร้ังเขากไ็ม่ห่วงตัวเองเลยและห่วงแต่ประชาชน 

เขามีสุขภาพท่ีดีและแข็งแร็งและมั่นใจอยู่เสมอว่าเขามีเวลา

ออกก�าลงักายและเรยีนศิลปะการต่อสู้ พร้อมกบันัง่สมาธเิพือ่ท�าจติใจ

ให้ผ่อนคลาย ควรท�าให้จิตใจและสุขภาพดีอยู่เสมอเพื่อผลประโยชน์

ต่อธุรกิจและตัวของคุณเอง คนที่ประสบความส�าเร็จจะรู้ว่าการรักษา
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หุ่นคือกุญแจในการผลักดันตัวเองให้ไปไกลกว่าปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น 

หัวหน้าทีมบาสเกสบอล ดัลลัส แมฟเวอริกส์ 

นักธุรกิจมหาเศรษฐี มาร์ค คูบาน ออกก�าลังกายอย่างน้อย 

หนึ่งชั่วโมงต่อวันโดยการเล่นบาสเกสบอล ต่อยมวย และเข้าคลาส

เต้นแอโรบกิ เช่นเดยีวกนักบัผูก่้อตัง้เฟสบุค๊อย่าง มาร์ก ซักเคอร์เบร์ิก 

ทีอ่อกก�าลงักายสามครัง้ต่อสปัดาห์และวิง่ระยะไกลกบัสนุขัและเพือ่น

ของเขา 

เขากล่าวว่า “การท�าให้สุขภาพดีอยู่เสมอนั้นส�าคัญมาก การ

จะท�าอะไรก็ตามให้ได้ดีนั้นต้องการพลังงานที่ดี และคุณจะมีพลัง

มากกว่าเดิมเมื่อคุณสุขภาพดี” 

วธิเีดียวทีจ่ะก�าจดัคนร้ายท่ีแฝงตัวอยูใ่นเมอืงกอ็ธแทมคอืการ

ค้นหาว่าจดุอ่อนของพวกเขาคืออะไร แบทแมนศึกษาศตัรขูองเขา และ

เขารู้จักศัตรูดีพอที่จะปกป้องเมืองให้ปลอดภัยและน�าชัยชนะกลับมา

การรู้จักตลาดของคุณอย่างลึกซึ้ง
คือเหตุผลส�าหรับความส�าเร็จในธุรกิจ 
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แบทแมนไม่สามารถชนะได้โดยปราศจากอปุกรณ์ไฮเทคของ

เขา (Batmobile Batarang และBatsuit) การน�าหน้าผู้อืน่ด้วยเทคโนโลยี

ใหม่ล่าสุดจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น บรูซ เวย์น 

ใช้ทรัพยากรของเขาในการค้นหา สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้มัน

ต่อสู้ในอาชญากรรมได้ด้วย เขาพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปเรื่อยๆ 

ในขณะท่ีเราต้องการผูน้�า เรายงัต้องการท่ีปรึกษาท่ีคอยช้ีแนะ

การตัดสินใจและขัดเกลาความสามารถของเรา ในแบทแมน บีกินส์

ของ คริสโตเฟอร์ โนแลน บรูซได้กล่าวถึงราส์ อัล กูล ซึ่งเป็นผู้ก่อการ

ร้ายทีม่เีป้าหมายในการสร้างความเสยีหายอย่างรนุแรงให้กบัเมอืงเช่น

เดียวกับการด�าเนินธุรกิจคุณจะต้องพบเจอผู้คนมากมายที่คุณรู้สึก

อึดอัดและไปไม่ได้กับเป้าหมายของคุณ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือ
การเลือกที่ปรึกษาที่สามารถดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ
ออกมาได้นั่นเอง 
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การท�สิ่งที่ดี เพื่อสร้างกลยุทธ์พื้นฐานของธุรกิจถือว่าเป็น
โครงสร้างที่ดีในการเข้าใจต�แหน่งปัจจุบันในธุรกิจคุณ และเส้น
ทางท่ีท�ให้คุณสามารถเดินตามได้เพื่อกลายเป็นพลังที่ดีอย่าง
แท้จริง การท�ดีในธุรกิจจะสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างการ
พฒันารายบคุคลและธรุกจิ การปฏบิตัอิย่างตัง้ใจจะดงึสิง่ทีด่ทีีสุ่ด
ในตัวคุณและธุรกิจของคุณ ส�หรับผู้น�ที่เชื่อในพลังของการท�ดี
ในธุรกิจนี่ถือเป็นโอกาสส�หรับการเปลี่ยนแปลง  

การปฏบิติัเชิงกลยทุธ์มากมายสร้างโอกาสในการคดิค้นไอเดยี

ใหม่ๆ มีแรงดึงดูด และได้โฟกัสวิถีทางใหม่อีกครั้ง การเดินทางจาก

จุดนีป้ระกอบด้วยการตดัสนิใจทีย่ากล�าบากมากมาย จากหลกัปรชัญ

ชาของเต๋าได้มีค�ากล่าวว่า หนทางสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น

เกิดจากพลังงานสองขั้ว หยินและหยางเป็นสัญลักษณ์ของความคิดที่

เช่ือมต่อกันสองด้าน พลังงานทั้งสองด้านจะต้องเชื่อมต่อกันและ

สมดลุซึง่กนัและกัน พลงัทัง้สองขัว้นีเ้ป็นขัว้ตรงข้ามกนัแต่กต้็องพึง่พา

อาศัยกันและกัน 

บทที่ 2
กระบวนทัศน์พื้นฐาน

รูปแบบใหม่ขององค์กร
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ดังนั้น ปรัชญาของเต๋าและหยินหยางจะช่วยให้ธุรกิจประสบ

ความส�าเร็จได้อย่างไร?

เต๋าสอนวิธีท่ีท�าให้คุณประสบความส�าเร็จโดยการรับรู้ความ

เป็นจริง เมื่อคุณปฏิบัติตามปรัชญาของเต๋า พลังงานของคุณจะหลั่ง

ไหลออกมาและการหย่ังรูจ้ากภายในจะบงัเกิด เมือ่สิง่ๆ นีเ้กิดขึน้คณุ

จะรู้โดยธรรมชาตเิองว่าอะไรคือสิง่ทีถ่กูต้อง เรยีกว่าเป็นการไม่กระท�า 

(Not-doing) หรือไม่มีการกระท�า (Non-action) เต๋าได้ให้แนวคิดเชิง 

บวกที่สามารถน�าไปใช้กับธุรกิจของคุณได้ เป็นการสอนศิลปะในการ

ใช้ชีวิตหรอืการท�าธุรกจิผ่านมุมมองท้ังสองด้าน ได้แก่ การสือ่สารและ

การสร้างคุณค่าในสายตาลูกค้า 

เมือ่พดูถงึความสมดุลและการเจรฐิเตบิโตของบรษิทัคณุ หยนิ

ช่วยให้คณุมองธุรกจิจากภายนอก รวมไปถงึความเข้าใจ ความพงึพอใจ

ของลกูค้า และการจดัหาสิง่ทีผู่มี้ส่วนได้ส่วนเสยีต้องการทัง้หมด หยาง

ช่วยให้คณุสร้างจดุยนืใหม่ในตลาดโดยพฒันาบรกิารและผลติภณัฑ์ที่

ไม่เคยมีมาก่อนในโลกและเป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อย่างเต็มที่ 

ด้วยปรัชญาที่ฉลาดหลักแหลมน้ี คุณสามารถสร้างการ

เปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์แบบใหม่ให้กับผู้น�าท่ีน�าประสบการณ์ความ

รู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการบรรลุเป้าหมายการและสามารถท�าให้เกิด

ผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาได้ เราไม่ได้พูดถึงกลยุทธ์ที่มีแต่ตัวเลขทื่อๆ ที่
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โฟกัสแค่การเติบโตของรายได้ ไม่ได้พูดถึงการตั้งเป้าหมายสุดโต่งที่

ไม่มีวันเกิดขึ้น และแน่นอนเราไม่ได้พูดถึงความรู้สึก “Feel good” ที่

จับต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส่งต่อองค์กรบางแห่งในปัจจุบัน 

สิง่ทีเ่ราต้องการจะแบ่งปันกบัคณุคอืกลยทุธ์ในการเข้าถงึเป้า

หมายแบบองค์รวมเพื่อวางแผนให้ชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจผล

วิเคราะห์ทางธุรกิจ ซึ่งเราเรียกว่า เป้าหมาย โดยขีดเส้นใต้เน้นค�านี้

การผสมผสานที่เหนือชั้นสามารถช่วยให้ผู้น�าสร้างความชัดเจน ทีมที่

เห็นชอบ การวางแผนอย่างเป็นเหตุเป็นผล การตัดสินใจอย่างชาญ

ฉลาด และการลงมือท�าอย่างมีประสิทธิภาพ 

การด�าเนินธุรกจิแบบไร้กลยุทธ์ทีถ่กูต้องเปรียบสเมอืนการขบั

รถโดยไม่มีพวงมาลัยหรือแผนที ่คุณอาจจะขับไปเรื่อยๆ โดยไม่มีจุด

หมายปลายทางทีแ่น่ชดั ไม่มแีผนหรอืเป้าหมายท่ีเกีย่วข้องในการรวม

พลไปเรื่อยๆ มันอาจจะท�าให้คุณไปถึงจุดหมายปลายทางไหนก็ไม่รู้

ได้อย่างรวดเร็ว 

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงยังหมายถึงความกล้าและความ

เข้าใจ การตระหนักถึงพลังของเป้าหมายเพื่อเข้าถึงลูกค้าผ่านแบรนด์

และพนักงานคนส�าคัญเป็นการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและปกป้องสิ่ง

แวดล้อม ยังหมายความว่าการเห็นคุณค่าของการก�าหนดเป้าหมาย

ให้เป็นหวัใจของกลยทุธ์ ระบบ และโครงสร้างของธรุกิจ และการท�าให้



69

ภาดา สิงหะผลิน

ผลลัพธ์ทางธุรกิจและสังคมสูงขึ้น และท่ีส�าคัญมันหมายความว่าเรา

สามารถประเมินผลกระทบทางธุรกิจและการเรียนรู้จากส่ิงท่ีประสบ

ผลส�าเร็จและสิ่งที่ไม่ได้สร้างอะไรพิเศษเลยในระยะยาวได้ดีขึ้น  

โมเดลของธุรกจิมีพลงัในการเปลีย่นแปลงสิง่ทีค่ณุต้องการจะ

เห็นบนโลกนี ้ถ้าธรุกิจแบบคณุต้องการสร้างเศรษฐกจิอย่างทัว่ถงึ เรา

จะพัฒนาชีวิตคนหลายล้านคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตั้งแต่พนักงาน 

ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และชุนชนท้องถิ่น 

เราจะสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่
ให้สมกับความเชื่อใจของประชาชน 

เราจะสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ที่เอื้อเฝื้อและมั่นคงส�าหรับทุกคน 

เราจะเปลี่ยนสังคมของเรา เพื่อสิ่งที่ดีขึ้น 
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จากการศึกษาของ ซิกน่า เผยว่า คนอเมริกันเกือบ 50% มีความ
รูส้กึเหงาและโดดเดีย่ว ถงึแม้จะมกีารใช้งาน Social media ในการ
ติดต่อสื่อสารและพบปะผู้คนมากขึ้นก็ตาม ซึ่งผลการวิจัยกล่าวว่า
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือ “สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้น” 
มบีทบาทส�คญัต่อการท�กิจกรรมส่วนตัว การวจัิยยงัพบว่าความ
สามัคคีในการท�งาน การสื่อสารแบบตัวต่อตัว และสุขภาพกาย
และสขุภาพจติน้ันมีผลกระทบเชงิบวกกับความโดดเดีย่วหรอืความ
เหงา  

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ส�าหรับธุรกิจนั้นหมายความว่าชุมชน

คอืปัจจัยส�าคัญในการประสบความส�าเรจ็ อย่างไรกต็าม การตัง้ชมุชน

ที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นมากกว่าการสร้างสนามเด็กเล่นหรือการน�า

คนมารวมไว้ในที่ๆ  หนึง่ บรษิทัทีดี่จะควบคุมและใช้ประโยชน์จากพลงั

ของชุมชนในการสร้าง Brand Awareness ความเข้าใจลูกค้า การ

บริการที่มีคุณภาพ การพัฒนาผลลัพธ์ และความคาดหวังในการผลัก

ดันยอดขาย

บทที่ 3
สังคม FeelGoodX
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ลองนึกถึงชุมชนที่คุณเคยมีส่วนร่วมหรือเคยอยู่มาก่อน จาก

กลุ่มเพ่ือนไปยังกลุ่มการท�างานหรือจะเป็นกลุ่มของเพ่ือนบ้านก็ได้ 

ชุมชนจะสร้างความจงรักภักดีกับสิ่งท่ีคุณสนใจ แรงบันดาลใจของ

แต่ละคน หรอืทีอ่ยูท่ีเ่หมอืนๆ กนั เช่นเดยีวกนักบัการสร้างชมุชนต่อ

ธุรกิจที่ส�าคัญพอๆ กับการสร้างความสัมพันธ์ให้กับสังคม 

แทนที่จะขายให้กับชุมชนของคุณ การแบ่งปันส่ิงต่างๆ กับ

พวกเขาจะสร้างค่านิยมที่แท้จริงได้มากกว่า หากชุมชนของคุณเชื่อใจ

คุณและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงๆ คุณไม่

ต้องท�างานหนักเพื่อขายของ สร้างสัมพันธ์ หรือสร้างสิ่งที่แปลกใหม่

เลย ชุมชนต่างก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่สะอาดกว่าเดิมหรือบริการอย่าง

มีศีลธรรม ชุมชนเหล่านี้จะให้เสียงตอบรับที่มีค่ากลับมาและจะแบ่ง

ปันข่าวสารต่อไปให้ชุมชนอื่นๆ ของพวกเขาด้วย 

โดยสรปุแล้ว ชมุชนใหญ่ๆ จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้คณุ ธรุกจิ

จะกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะชุมชนเหล่านี้ได้มีการกระจายค�าพูดปาก

ต่อปากให้คุณแทนแล้ว การรับประกันความมั่งคงให้หุ้นส่วนนั้นง่าย

กว่า ดึงดูดผู้คนได้ง่ายกว่า ธุรกิจของคุณไม่ใช่แค่การสะสมยอด 

ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดยี แต่มนัคอืการสร้างทมีขึน้เพือ่โฆษณาให้คน

มาลงทุนส�าหรับการเติบโตของบริษัทที่มีแรงบันดาลใจและเป้าหมาย

แบบเดยีวกนั เม่ือคุณค้นพบสิง่ท่ีคุณปรารถนาจะสร้างและชดัเจนเก่ียว

กบัเป้าหมายของคุณแล้ว มันจะดึงความสนใจของผูค้นไปยงัสิง่ๆ หนึง่ 

นั่นก็คือ ชุมชนของคุณเอง   
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การสร้างสังคมหรือชุมชนนั้นๆ คือกุญแจส�าหรับการสร้าง 

Brand Loyalty และ Brand awareness (การตระหนกัรบัรูข้องแบรนด์) 

และความส�าเรจ็ทัง้หมดของธรุกจิ ความแขง็แรงและความสมัพนัธ์ต่อ

การสร้างชมุชนนัน้ๆ ย่อมจะท�าให้สามารถพัฒนาผลติภณัฑ์ การเรยีน

รู้ และการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เช่นเดียวกับการเติบโตของธุรกิจ อย่างไร

ก็ตาม ในการสร้างผลกระทบเชิงบวก แบรนด์จะต้องสร้างชุมชนที่อยู่

เหนือแค่การขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น พวกเขาต้องสร้างค่านิยมและการ

สนับสนุน 

การสร้างชุมชนที่อาศัยแนวคิดในการมองธุรกิจเป็นเหมือน

แพลตฟอร์มส�าหรับชุมชนของคุณ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะท�าอะไร คุณ

สามารถสร้างแพลตฟอร์มทีม่พีลงับนพ้ืนฐานของการสร้างค่านยิมใน

ชีวิตใครสักคนหนึ่ง  

FeelGoodX จึงเป็นสังคมที่มุ่งเน้นการดูแลลูกค้า โดยจะให้

เครื่องมือต่างๆ กับพนักงานของคุณที่ต้องการจัดการความเครียด 

โฟกสั และหาสมดุลอย่างมีประสทิธิภาพ พร้อมกบัช่วยพวกเขาพฒันา

และสนบัสนนุความสขุ สขุภาพ การมีส่วนร่วม และความส�าเรจ็ส�าหรบั

ทุกคน 

การมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่พนักงานต้องการผลักดันการ

เติบโตของบริษัท คนท่ีอยากจะอยู่เคียงชุมชนท่ีทราบความต้องการ
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ของมนุษย์ด้านเป้าหมาย ความสัมพันธ์ สัมภาระ และการมีส่วนร่วม 

รวมไปถึงความเป็นอยู่ทางกายภาพและความยืดหยุ่นด้านจิตใจ เมื่อ

ความเป็นผูน้�าให้ความส�าคัญกบัสขุภาพของพนกังาน พนกังานจะรูสึ้ก

มีส่วนร่วม มีความซื่อสัตย์ และท�างานได้ดีกว่า เราไม่ได้หมายความ

จะมีจัดคลาสบ�าบัดจิตช่วงพักเที่ยง แต่หมายถึงการเติมเต็มพลังใจให้

กับพนักงานและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีพวกเขาสามารถเติบโตและสร้าง

การเปลี่ยนแปลงได้  

การเป็นอยู่โดยรวม
คือการที่พนักงานอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดตลอดวัน 

ดังนั้นบริษัทจะต้องรับทราบทุกอย่างที่ขัดขวางพวกเขาจาก

การมสีขุภาพทีดี่ ตัง้แต่การไดเอทจนถงึการนอน เพือ่แสดงให้พวกเขา

เห็นว่าการจัดการกับความเครียดส�าคัญแค่ไหน การปล่อยวางสิ่งที่

ผ่านไปแล้ว และการสานสันพันธ์ใหม่ๆ กับคนอื่นๆ ในชุมชนนั่นเอง
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ภำพรวม
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อธิบายง่ายๆ ว่า FeelGoodX-Corp คือ รูปแบบธุรกิจแบบใหม่ ที่
มุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมาย โดยบรรดาผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน 
ลกูค้า ผูถ้อืหุ้น และชมุชน ได้มส่ีวนเกีย่วข้องร่วมด้วย เป็นค�นยิาม
ของธุรกิจที่มีเป้าหมายหนึ่งคือ “การท�สิ่งดีๆ” น�เสนอการเรียน
รู้ที่ไม่เหมือนใคร การสร้างประสบการณ์ร่วมกันในการพัฒนา 
การสอนสมยัใหม่ การเปลีย่นแปลงกฎระเบียบเก่าๆ เพือ่น�ไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลงองค์กร สร้างประสิทธิภาพในที่ท�งาน ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพและความมุ่งมั่นในการท�งาน 

ด้วยวธิกีารนี ้จึงเป็นการให้ความส�าคญัในการสร้างความเปล่ียน 

แปลง ในขณะเดียวกนักน็�าทางธุรกจิเพือ่สร้างคณุค่าให้กบัสงัคม ช่วย

สร้างผลกระทบเชงิบวกและอธบิายสิง่ทีอ่งค์กรทีย่ดึประชาชนเป็นหลัก

ต้องท�า 

บทที่ 4
ภาพรวมของ 

FeelGoodX-Corp
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FeelGoodX คือการเคลื่อนไหวที่ช่วยเพ่ิมพลังให้ธุรกิจต่างๆ 

เปลี่ยนความมุ่งมั่นของพวกเขาและสร้างการโฆษณาที่สามารถสร้าง

ชุมชนใหม่ขึ้นมาและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมได้ 

FeelGoodX คือความเคลือ่นไหวทีแ่บ่งปันภารกจิท่ีชดัเจนทาง

ด้านวัฒนธรรมและแบรนด์ขององค์กร เราช่วยเหลือธุรกิจและผู้น�า

ด้วยการน�าเครื่องมือท่ีเหมาะสมเข้ามาควบคุมการท�างานของทุกคน

ที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จทั้งหมด และแสดงให้เห็นว่าอะไร

สามารถเป็นไปได้บ้างเม่ือเจ้าของธุรกิจจัดล�าดับความส�าคัญเรื่อง

สังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ทุนนิยมทางการเงิน เป็นส่ิงท่ีมีอ�นาจมากที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้น
บนโลกนี้ เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส�หรับคนและ
บริษทันับพนัล้านโดยสงัคมและรฐัได้มกีารพฒันางบบญัชีทีล่ะเอียด
อย่างต่อเนื่อง เมื่อความสัมพันธ์นี้มีความความสมดุลแล้ว ระบบ
ทนุนยิมสามารถตอบสนองความต้องการของชมุชนทีห่ลากหลาย
ได้ จัดหาจุดประสงค์และความภาคภูมิใจให้กับชีวิตของผู้คนและ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองที่คงทนและยั่งยืนส�หรับทุกคน

อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์นี้ขาดความสมดุล แม้แต่ระบบ

ทุนนิยมจากผลิตภัณท์ที่ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเติบโต

ของเศรษฐกิจ ต่างก็เร่งรัดและแสวงหาผลก�าไรจากหลากหลายทาง 

เราก�าลังเผชิญกับความไม่เท่าเทียม ความเสื่อมโทรมของสภาพ

แวดล้อม และการสูญเสียความไว้วางใจต่อหน่วยงานส�าคัญที่เพิ่มขึ้น 

ระบบทุนนิยมนั้นไม่เพียงพอกับความต้องการอีกต่อไป และทุนนิยม

ทางการเงินก็มีอิทธิพลในการแปลงและการมีปฎิกิริยาระหว่างระบบ

บทที่ 5
จากทุนนิยมทางการเงินสู่ 

FeelGoodX-Corp 
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ทางการเงนิและค�าเรยีกร้อง หน่วยงาน แหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิชือ่

เสียงของภาครัฐ การศึกษา และการเกษียณอายุ ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่

กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (financial product) การวัดมูลค่า และ 

ค่านิยม ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการของระบบทุนนิยมพาณิชย์นั้นไม่

แน่นอน เฉพาะเจาะจง และไม่ตายตัว ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างที่ส�าคัญ

ในสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ส่วนที่ส�าคัญของ FeelGoodX-Corp คือให้ค�านึงถึงความเป็น

มนุษย์ก่อนอันดับแรก การเติมเต็มความหวังและความฝัน การดูแล

เอาใจใส่สายสัมพันธ์อันมีค่าของมนุษย์ และช่วยให้ทั้งบริษัทและ

พนักงานกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวพวกเขาเอง 

FeelGoodX-Corp สามารถเป็นพลังส�าคัญท่ีสนับสนุนความ

เป็นอยู่และความหวงัของประชากรทีก่ระจายอยูท่ั่วโลกและเพ่ือบรรลุ

ผลก�าไรและการเติบโตขององค์กรที่มากขึ้น 

FeelGoodX-Corp ใช้ผลกระทบของทรัพย์สิน (impact  

assessment) เพื่อตัดสินใจว่าบริษัทผ่านการรับรองคุณภาพหรือไม่ 

รวมไปถงึวิธกีารปฎิบตัต่ิอระบบทนุนยิมและวธิทีีใ่ช้ป้องกนัผลกระทบ

ของธุรกิจต่อท่ีท�างานและส่ิงแวดล้อม FeelGoodX-Corp ผลักดันให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนขององค์กร ดังนั้นบริษัทจะต้องค�านึง

ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น 
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FeelGoodX-Corp จะช่วยให้เจ้าของธรุกจิหรอืซอีโีอเหน็ความ

ส�าคัญของเป้าหมายระยะยาว เพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ สร้างก�าไร และ

ช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายทางสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้แสดง

คุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ ฝ่ายมากกว่าผู้ถือหุ้น 
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พวกเราส่วนมากมักใช้เวลาส่วนมากในการคิดเรือ่งของเงนิ เพราะ
มนัเป็นพืน้ฐานการเติบโตในฐานะมนุษย์ และกลายเป็นปัจจัยส�คญั
ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเรา โดยปกติแล้วเรามักจะคิด 
วิตกกังวล และเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงิน และสงสัยอยู่ตลอดว่าตอน
นีเ้รามีเงนิเพยีงพอต่อความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์หรอืความ
มั่นคงในอนาคตแล้วหรือยัง 

ถงึแม้การไม่มีเงินจะถอืว่าเป็นหนึง่ในสิง่ทีท่�าให้เครยีดทีส่ดุใน

ชีวิต แต่ว่ามนุษย์ก็ให้ความส�าคัญต่ออารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเงิน

ทองหรือความร�่ารวย พวกเขามีแนวโน้มที่จะให้ความส�าคัญกับความ

สุขมากกว่าจ�านวนเงินที่พวกเขามี 

เรามักจะคิดอยู่เสมอว่าความรู้สึกแบบ “Feel good” คือการ

หาเงินให้ได้เยอะๆ และมีอาชีพการงานที่ดี 

อย่างไรก็ตาม การจัดล�าดับองค์ประกอบที่หายไปในชีวิตคุณ

นั้นเกี่ยวข้องกับความสุขที่มากกว่า 

บทที่ 6
ผู้คนจะเลือก FeelGoodX 

มากกว่าแค่เรื่องเงิน
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FeelGoodX จะช่วยให้คุณค้นหาความหมายของสิง่ท่ีท�าให้คณุ

รูสึ้ก “feel good”อย่างแท้จรงิด้วยวธีิทีไ่ม่ธรรมดา ประกอบไปด้วยองค์

ประกอบแปดประการในการมีชีวติทีส่มบรูณ์ ได้แก่ โภชนาการท่ีเหมาะ

สม การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม การจัดการทางการเงิน 

ทศันคติด้านบวก การปฎิบตัต่ิางๆ การสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ ีสขุภาพ

จิต ชีวิตที่มีเป้าหมาย และการปกป้องที่อยู่อาศัยและชุมชนของเรา 

FeelGoodX จะสมัผสัเข้าไปในจติใจของคณุเพือ่ช่วยให้คณุรกั

ในสิง่ทีท่�าและค้นหาสิง่ทีคุ่ณปราถนาภายในใจ การท�าเช่นนีจ้ะช่วยให้

คณุมองโลกในแง่ลบน้อยลงโดยมีสาเหตุจากความเครยีดจากงาน และ

คณุจะสร้างผลงานได้มากขึน้ มคีวามคดิสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

มากยิ่งขึ้น 

ความร�า่รวยไม่ได้เกิดขึน้จากความสขุของคณุ มนัมาจากส่ิงที่

คณุคดิจะสร้างในอนาคต และใช่ ความร�า่รวยอาจจะช่วยให้คณุใช้ชวีติ

ของคุณได้ แต่ FeelGoodX จะน�าทางให้ชีวิตคุณเติมเต็มและน่าพึง

พอใจมากกว่าเดิม 

การเตมิเตม็ทีแ่ท้จรงิคือความสมัพนัธ์ทีจ่รงิใจระหว่างคุณและ

คนอื่นๆ เราสามารถบรรลุเป้าหมายแบบ feel good ได้ เพราะการ 

feel good คือหนึ่งในสิ่งที่เติมเต็มคุณที่สุดที่คุณสามารถสัมผัสได้ ซึ่ง

เป็นวิธีที่คุณสามารถฝึกปฎิบัติเป็นประจ�าได้ในทุกๆ วัน แนวคิดนี้จะ

มอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายให้ทุกๆคนรู้สึกเบิกบานใจอยู่ตลอด
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ล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ คืออะไร?

นีค่อืทฤษฎีทีโ่ด่งดัง ซึง่ได้น�าเสนอเรือ่งความต้องการทีส่�าคญั

ที่สุดห้าประการที่มนุษย์มีความต้องการจากผู้อ่ืน ถ้าเข้าใจความต้อง 

การเหล่านี ้กจ็ะน�าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของคนเราได้อย่างเตม็ที ่ 

ส�าหรับชั้นล่างสุดของพีระมิดคือความต้องการพ้ืนฐานท่ีสุด 

คือ ความต้องการทางกายภาพ ที่เป็นสิ่งของนอกกาย เสื้อผ้า อาหาร 

ตามด้วยความต้องการที่รู้สึกปลอดภัยจากอันตรายรวมไปถึงความ

มั่นคงและความปลอดภัยด้านการงาน ต่อมาเป็นความต้องการส่วน

ตัวทางด้านสังคม เช่น มิตรภาพ ครอบครัว และการเป็นที่ยอมรับใน

กลุม่ ชัน้ถดัไปคือความต้องการความเคารพนบัถือ เช่นการได้รบัความ

ส�าเรจ็หรอืการชืน่ชม และท้ายทีส่ดุความต้องการความสมบรูณ์ในชีวติ

ด้านการพัฒนาและเติบโต 

บทที่ 7
ล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์

และโมเดลของ Feel Good จากภายใน
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รูปภาพ 1  ล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์

 

 

 

 

สรุปภาพรวม

ความต้องการเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ : ศักยภาพท่ีน�าไปสู่

ความส�าเร็จ การสร้างสรรค์

ความต้องการเคารพนับถอื : ชือ่เสยีง เกยีรตยิศ ความเคารพ 

ความส�าเร็จ

ความต้องการความรัก : มิตรภาพ ความรัก ครอบครัว และ

ความใกล้ชิด
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ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย : ความปลอดภัยใน

สังคม สุขภาพ ทรัพย์สิน ทรัพยากร

ความต้องการด้านกายภาพ : อาหาร น�า้ อากาศ การพกัผ่อน

ความต้องการขององค์กร 

คุณสามารถน�าโมเดลของมาสโลว์มาใช้ส�าหรับโครงสร้าง

ความต้องการขององค์กรโดยอ้างอิงจากปัจจัยต่างๆ ในที่ท�างาน 

ความต้องการขัน้พืน้ฐานทีส่ดุทีบ่รษิทัต้องมีคือความโปร่งใสและความ

ยืดหยุ่นมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ให้พนักงานทานอาหารท่ีมีโภชนาการ

และมีช่วงเวลาพักเบรคให้กับพวกเขา องค์กรท่ีดีท่ีมีเป้าหมายชัดเจน

มาพร้อมกับความมั่นคงเสมอ หมายความว่าการท�าให้พนักงานรู้สึก

เหมอืนเป็นส่วนหนึง่ในองค์กร โดยการจัดโปรแกรมเทรนนิง่ ระบคุวาม

ต้องการทางด้านสงัคมและการเตบิโตรายบคุคลและแบบมอือาชพีให้

กับพนักงาน  

โมเดลของมาสโลว์สามารถใช้ประเมินคณุภาพการเป็นอยู่ของ

องค์กรได้อย่างเหมาะสม  
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โมเดลแปดระดับของ FeelGoodX-Corp 

สามล�าดับขั้นแรกของ FeelGoodX-Corp เป็นปัจจัยขั้น 

พื้นฐานที่องค์กรต้องการ สามขั้นนี้คือความต้องการในการเอาชีวิต

รอด รวมถงึสขุภาพของพนกังาน ความพงึพอใจของลกูค้าและผลผลติ 

ทีส่งูขึน้ โภชนาการ การกระตุน้ให้สถานทีท่�างานปลอดภยัและสะอาด

และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ส่วนล�าดับ 4 ชัน้บนของ FeelGoodX-Corp จะเกีย่วกบัศักยภาพ  

โดยมุ่งไปที่การพัฒนาความต้องการ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีงาม 

ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน ความฉลาดทางอารมณ์ การมอบอ�านาจ

และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ความเป็นผู้น�า การบริหารจัดการ

ที่ดีในรูปแบบประชาธิปไตย การใส่ใจสุขภาพจิตของสมาชิกในทีม 

ความมั่นคงทางการเงิน ผลก�าไร การออมทรัพย์ เงินเดือน กองทุน

ฉุกเฉิน และรายได้ที่แท้จริง  

เมื่อล�าดับความต้องการท้ังชั้นบนและล่างต้องมาประจบกัน 

ความต้องการทางธุรกิจสามารถมาพบกันที่ตรงกลางได้ ซึ่งสิ่งที่ต้อง

โฟกสัของบริษทัทีข่บัเคลือ่นตามเป้าหมาย เป็นผู้ให้แก่ชุมชน สร้างผล

ก�าไร สร้างความแตกต่าง และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งๆ นี้ควร

น�าไปใช้กับองค์กรทุกระดับ 
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โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

รูปภาพ 2 องค์ประกอบโมเดลของ FeelGoodX-Corp 

 

 

ผลกระทบเชิงบวกขององค์กรต่อความต้องการพื้นฐานจะ

สร้างบรรยากาศในที่ท�างานให้น่าอยู่มากขึ้น เมื่อพนักงานได้รับสิ่งที่

ต้องการแล้ว

สิง่นีจ้ะช่วยให้องค์กรขบัเคลือ่นไปข้างหน้าเพราะพวกเขาผลติ

และใช้พลังงานเหล่านีใ้นการเสรมิสร้างให้องค์กรมคีวามเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 

ดงันัน้มนัสมเหตุสมผลแล้วท่ีจะค้นหาเป้าหมายบรษิทัของคณุและดแูล

สุขภาพทางอารมณ์เพื่อสร้างพฤติกรรมที่แข็งแรงสมบูรณ์

สุขภาพขององค์กร นับว่าเป็นสิ่งที่อธิบายสถานภาพทั้งหมด
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ในองค์กรของคุณ เจ้าของบริษัทต่างต้องการให้ธุรกิจประสบความ

ส�าเรจ็ไปจนถึงความเข้มแขง็อยูแ่ล้ว ตัง้แต่มาตรฐานการท�างานท่ีมผีล

ต่อการส่งเสริมความส�าเร็จในภาพรวม ซึ่งจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่ ก็

ควรจะมีสุขภาพขององค์กรที่ดีและตัวคุณเองก็ควรจะมีสุขภาพกายที่

ดีด้วยเช่นกัน ส�าหรับองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับล�าดับชั้นเหล่านี้มี

โอกาสประสบความส�าเร็จด้านการเงินในระยะยาวมากกว่าองค์กรที่

ไล่ตามแต่ผลก�าไร 

องค์กรทีม่คีวามสมัพนัธ์ทีด่แีละให้ความส�าคญัต่อสขุภาพจติ

ของพนกังานท�าให้พนกังานมคีวามรูส้กึเกีย่วข้องกบังานท่ีท�าและเกดิ

ความพึงพอใจ เมื่อได้รับความเคารพและความเชื่อใจในองค์กร มัน

จะสร้างสายสัมพันธ์ที่ทรงพลังและช่วยให้พนักงานท�างานและติดต่อ

สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าคุณเชื่อใจคนท่ีคุณท�างาน

ด้วย คุณสามารถเปิดใจ ปฎิบัติ คิดอย่างซื่อสัตย์ ยิ่งไปกว่านั้น การมี

สตจิะส่งผลไปถงึการกระท�าของคุณ บคุคลทีเ่ป็นคนระมดัระวงัตวั พวก

เขาจะไม่น�าอารมณ์ด้านลบออกมากระทบต่อคนอื่นๆ 

ทฤษฎีของมาสโลว์ จัดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเหตุและผล

โดยการตอบสนองความต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจงและเตมิเตม็ศักยภาพ

ของพนกังานในทีท่�างาน เมือ่องค์กรสามารถสนองความต้องการของ

พนักงาน ลูกค้า และชุมชนได้ ความพึงพอใจในงาน อัตราการผลิต 

และความมุ่งมั่นต่อองค์กรจะเพิ่มขึ้น ล�าดับขั้นทั้งแปดประการของ 

FeelGoodX-Corp นีจ้ดัขึน้เพ่ือท�าให้คณุได้มคีวามรูส้กึแบบ feel good 

รวมไปถึงการรู้สึกเชื่อใจและมีพลังอย่างยิ่ง 
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ค่านิยมหลัก เป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นหัวใจส�คัญของ
องค์กรและพนักงานบนโลกใบนี้

ค่านยิมหลกัคอืเนือ้แท้ในการสร้างวสิยัทศัน์องค์กรทีแ่สดงให้

โลกภายนอกเห็น ซึ่งค่านิยมหลักของคุณก็คือปัจจัยพื้นฐานที่ดึงดูด

และรกัษาสิง่ทีด่ท่ีีสดุในการส่งเสรมิพนกังาน ค่านยิมหลกัก�าหนดสิง่ที่

องค์กรเชื่อมั่นและวิธีที่ธุรกิจแสดงออกและดึงดูดพนักงานและโลก

ภายนอก ค่านยิมหลกัของบรษิทัควรจะสอดคล้องกบัระบบความเชือ่

ของพนกังานและการกระท�าทีล่กูค้า ผูบ้รโิภค และเวนเดอร์เห็นถงึผล

ประโยชน์

FeelGoodX-Corp สอดคล้องกับค่านิยมหลักของธุรกิจท่ีจะ

ช่วยให้บรษิทัค�านงึถงึความทุม่เทและการสนบัสนนุผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ได้ดีกว่า 

บทที่ 8
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมหลักและ 

FeelGoodX-Corp 
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หลักเกณฑ์ส�าคัญเรื่องผลลัพธ์ทางธุรกิจอาศัยความเข้าใจถึง

วิธีการแปลงค่านิยมหลักขององค์กรให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความ

รูส้กึ feel good นีส้ามารถจบัต้องได้เมือ่คณุท�าธรุกจิกบัองค์กรทีทุ่่มเท

ให้คณุสดุก�าลัง คุณรูไ้หมว่าเม่ือท�าการเจรจากบับรษิทั คณุจะพบความ

มุง่มัน่และความตืน่ตาตืน่ใจแบบนัน้เพราะมนักลายเป็นส่วนหนึง่ของ

องค์กรไปแล้ว 

ค่านิยมหลักคือการประเมินชีวิตของผู้คนผ่านธุรกิจ 
ประสบการณ์เหล่านี้คือผลลัพธ์ของค่านิยมหลักของธุรกิจ
ที่ใส่ใจต่อผู้ถือหุ้น และเข้าใจล�าดับความส�าคัญในการบริหาร

จัดการคือสิ่งส�าคัญที่สุด

การเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรคือความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่

เนื่องจากมันประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องและซับซ้อนกัน 

รวมไปถงึกลยทุธ์ของธุรกิจ และกลยทุธ์ด้านเป้าหมายต่างๆ ต�าแหน่ง

งาน กระบวนการธุรกิจ ค่านิยมหลัก การสื่อสาร ทัศนคติขององค์กร 

และกฎระเบยีบของบรษัิท องค์ประกอบเหล่านีผ้กูตดิกบัโครงสร้างค่า

นิยมหลักและไม่สามารถแยกมันออกมาเดี่ยวๆ ได้ แต่จะต้องกล่าว

ถึงโดยรวม
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โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

 

 

สนิทรัพย์ด้านบคุลากร (Human Assets) การเรยีนรูป้ระสบการณ์ 

สุขภาพที่ดี การฝึกอบรม ทักษะและความสามารถด้านการส่ือสาร  

เป็นศูนย์รวมให้กับองค์กร ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ

สินทรัพย์ด้านการเงิน (Financial Assets) การสร้างก�าไรหรือ

ความร�า่รวยการออมเงิน การสร้างรายได้ ทกัษะบรหิารจดัการการเงนิ 

การจ้างงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ และทักษะด้านการเงิน

สินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment 

Assets) ทักษะความเป็นผู้น�า มิตรภาพ เพื่อน ครอบครัว โซเชียล

เน็ตเวิร์ค และ การมีส่วนร่วมต่อสังคม

บทที่ 9
สินทรัพย์สามประการของ FeelGoodX-Corp
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ด้วยภมิูทัศน์ทางธุรกิจท่ีก�ลังเปล่ียนแปลง นบัตัง้แต่สถานภาพทาง
เศรษฐกิจหรือการก�กับดูแลกิจการของภาครัฐต่อองค์กรเกี่ยว 
ข้องกบัเป้าหมายของธรุกจิทีเ่หน็คณุค่าของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียเป็น
หลัก อย่างไรก็ตาม มีการเน้นย�้าถึงคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเฉพาะปัญหาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งกระแสน้ีในการ
ก�กบัดแูลกิจการจากภาครัฐได้น�วธีิทางในการด�เนินธรุกจิออก
มาหลากหลายรูปแบบ

FeelGoodX-Corp ประเมินให้ธุรกิจต่างๆ มั่นใจว่าพวกเขา

ก�าลังบรรลุมาตรฐานสังคมและผลลัพธ์ทางส่ิงแวดล้อมท่ีซื่อตรงและ

น่าเชื่อถือเพื่อก�าไรที่สมดุลและความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานของ FeelGoodX-Corp ที่ต้องยึดมั่นคือมาตรฐาน

ที่ดีเยี่ยมส�าหรับการด�าเนินการธุรกิจที่ควรจะเป็น ซึ่งเราถือตัวเองให้

ตรงตามมาตรฐานสูงสุดต่อสาธารณะชน FeelGoodX-Corp และ 

ประกาศษณียบัตรรับรองการด�าเนินการอย่างซื่อสัตย์ของบริษัท

บทที่ 10
ท�าไมต้อง 

FeelGoodX-Corp?
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บริษัทสามารถใช้สถานการณ์ในการสร้างผลก�าไรได้ดีขึ้นจาก

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักลงทุน FeelGoodX- 

Crop สามารถน�าตัวเลือกนี้มาเป็นผลก�าไรให้กับองค์กรได้ เราจะช่วย

ให้บรษัิทของคณุได้ค�านงึถงึสิง่ทีดี่ทีส่ดุทีส่ามารถท�าให้พาร์ทเนอร์ของ

คุณสนใจได้

การได้รบัใบประกาศนยีบัตรของ FeelGoodX-Corp ไม่ใช่การ

เก็บสะสมคะแนนลงในบัตรสะสมแต้ม การมีทรัพย์สินต่างๆ ย่อมใช้

เวลาและต้องการความมุ่งมั่นที่จริงใจในการท�าสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น ไม่

ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มันไม่ใช่สิ่ง

ที่ได้มาฟรีๆ แต่มันจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

การที่คุณสามารถได้รับการยอมรับให้เป็น FeelGoodX-Corp

จะช่วยให้คุณสามารถขยายบริษัทสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้น นั่นเพราะว่า

คุณใส่ใจสิ่งที่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมต้องการมากกว่าผลประโยชน์และ

ก�าไร ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีให้กับบรรดานักลงทุน ลูกค้า และพนักงาน

ของคณุว่าคณุน้ันไม่ไม่ได้คดิแค่เรือ่งตวัเลขและคณุค่าภายนอก แต่ว่า

คุณทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

จากผลลัพธ์ ธุรกิจของคุณสามารถสร้างผลกระทบที่ส�าคัญ

อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่สังคมได้ คุณมีอ�านาจในการเปลี่ยนแปลงอุตสาห 

กรรมทั้งหมดสร้างเศรษฐกิจด้วยจ�านวนสมาชิกท่ีมากขึ้น บริษัทของ
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คุณสนับสนุนและสร้างผลกระทบที่ส�าคัญให้กับธุรกิจอื่นๆ เช่นกัน 

หากคณุเปิดธรุกจิเกีย่วกับอาหารคุณมีอ�านาจใน การเปลีย่นแปลงครัง้

ยิง่ใหญ่ให้กบัวงการอาหารและสขุภาพระดบัสากล ในขณะทีก่โ็รงงาน

สามารถเปลี่ยนแปลงระบบอีโค่ภายใน (ecosystem) การบรรลุเป้า

หมายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครก็ท�าได้ แต่ว่าถ้าคุณร่วมมือกับ Feel-

GoodX-Corp เราจะท�าให้คุณม่ันใจว่าผลลพัธ์ทีไ่ด้ออกมาเป็นสิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสังคมโดยทั่วกัน
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FeelGoodX-Corp ช่วยก�หนดความหมายของการท�ธุรกิจอีก 
น�ความเคล่ือนไหวระดับโลกของบริษัทท่ียึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การท�สิ่งดีๆ

ตัวชีวั้ดผลการปฎบัิตงิานหลกั (KPIs) เพือ่ประเมนิผลกระทบ

ตามล�าดับขั้นแปดประการของ FeelGoodX ที่ช่วยให้บริษัทตัดสินใจ 

ว่าพวกเขาต้องการบรรลุมาตรฐานความจริงใจอย่างสูงสุดของสังคม

และสิ่งแวดล้อมเมื่อท�าธุรกิจหรือไม่

FeelGoodX-Corp เสนอแผนการโค้ชชิ่งท่ีให้ความส�าคัญกับ 

คณุและธรุกจิของคุณเพือ่เพิม่ผลกระทบและสร้างหนทางท่ีช่วยน�าทาง

ธรุกจิของคณุในการฝ่าฝันความท้าท้ายต่างๆ การพฒันาทีร่วดเรว็ การ

บรรลุเป้าหมาย และค้นหาจุดที่บริษัทอยากจะไปให้ถึง

 

บทที่ 11
FeelGoodX-Corp แตกต่าง
จากโปรแกรมอื่นอย่างไร?
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บริษัทที่ยอดเยี่ยม จะมีความคิดและหลักการปฏิบัติที่แตกต่างจาก
บริษัทอื่น เมื่อพวกเขามีเหตุผลและปรารถนาในการช่วยเหลือ 
ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การสร้างชุมชนการท�ให้
ประชาชนม่ันใจว่าพวกเขามีน�้าด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้ ทุกคน
จะหันมาให้ความสนใจกับบริษัทท่ีมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
สังคม ไม่ว่าบริษัทของคุณจะใช้แรงบันดาลเดียวกันกับงานอาสา
สมัครหรือความรับผิดชอบต่อสังคม หรือการท�ดีในโลกใบนี้ มัน
เป็นสิง่ทีน่่าพงึพอใจเมือ่รบัรูว่้าบรษิทัทีด่กี�ลงัสร้างผลกระทบทีม่ี
ความหมายและลึกซึ้งให้กับชุมชน มาดูตัวอย่างกัน

Southwest Airlines

Mission: “เป้าหมายของสายการบนิเชาต์เวสต์แอร์ไลน์คือการ

ทุม่เทบรกิารลกูค้าแบบมคีณุภาพสงูสดุโดยให้บรกิารด้วยความอบอุน่ 

ความเป็นมติร การให้เกยีรตแิต่ละบคุคล และจติวิญญาณของบรษิทั”

บทที่ 12
บริษัทแบบไหนที่ควรใช้กฎของ

 FeelGoodX-Corp
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lululemon

Mission: “เราก่อตั้งในประเทศแคนาดาเมืองแวนคูเวอร์ใน

ปี 1998 Lululemonแอธเลตกิา คือเคร่ืองแต่งกายส�าหรบัออกก�าลงักาย 

โดยเฉพาะ ตั้งแต่โยคะ วิ่ง เทรนนิ่ง และชุดระบายเหงื่อส่วนใหญ่”

Facebook

Mission: “ก่อตัง้ในปี 2004, เป้าหมายของเฟสบุค๊คอืการมอบ

อ�านาจให้ผู้คนมีสิทธิ์สร้างชุมชนของตัวเองและท�าให้โลกอยู่ใกล้เรา

มากขึ้น ผู้คนใช้เฟสบุ๊คเพื่อติดตามข่าวสารกับเพ่ือนและครอบครัว 

ค้นหาเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นบนโลกในปัจจุบัน แบ่งปันและปลด

ปล่อยสิ่งที่มีความหมายส�าหรับพวกเขา”

LinkedIn

Mission: “เป้าหมายของ LinkedIn นัน้เรยีนง่ายกค็อืการเชือ่ม

ต่อเครือข่ายของมืออาชีพเพื่อให้เป็นพวกเขามีประสิทธิภาพและ

ประสบความส�าเร็จ”

บริษัทเหล่าน้ีคือองค์กรที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และมอีทิธพิลให้องค์กรอ่ืนๆ ประสบความส�าเรจ็ในการมเีป้าหมายใน

การท�าดีเพื่อสังคม บริษัทเหล่านี้ช่วยเติมเต็มเป้าหมายให้ชัดเจนต่อ

ความก้าวหน้าและการส่งผลกระทบต่อก�าไรทีส่่งเสริมการเปลีย่นแปลง

ทางสังคมในเชิงบวก
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“ไม่ส�าคัญว่าคุณจะเด็กหรือจะแก่ ใครๆ ก็สามารถสร้างการ

เปลี่ยนแปลงได้” กล่าวโดย มาลาลา ยูชาฟไฟ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สาขาสนัตภิาพ การใช้แนวคิดนีใ้นการจดัต้ังององค์กรชีใ้ห้เหน็ว่าขนาด

บรษัิทของคณุไม่มีความส�าคญัต่อการสร้างผลกระทบเชงิบวกต่อผูค้น

และสิ่งแวดล้อม 

หากต้องการเปลีย่นแปลงธุรกจิของคณุ คุณต้องมองเห็นภาพ

รวม จากการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนในปากีสถานมีการศึกษาท่ีดีของ 

ยูซัฟซัย เธอตระหนักว่าไม่ใช่แค่เด็กๆ ในปากีสถานท่ีต้องการการ

ศกึษาเท่านัน้ แต่เด็กๆ ทัว่โลกกต้็องการเช่นเดยีวกนั การมองเหน็ภาพ

รวมในฐานะผู้น�าต้องเข้าใจว่าพื้นที่ในธุรกิจของคุณที่ต้องการความ

สนใจและในการให้ความสนใจแต่ละพืน้ที ่คุณต้องทราบการเข้าถงึโดย

รวมทั้งหมดที่ทุกคนสามารถได้รับผลประโยชน์  

เมื่อกล่าวถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ เรามักจะเชื่อว่าบริษัทจะต้อง

เติบโตก่อนถึงจะช่วยเหลือสังคมได้ แต่ธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ใช่แค่

สามารถท�าก�าไรได้เท่านั้น แต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 

ตัวอย่าง ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในของประเทศอินเดียบาง

ส่วนในปี 2019 ได้แก่ 
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OYO

เป็นโรงแรมท่ีมีเครือขนาดใหญ่ บริษัทนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับ

เนือ่งจากความปรารถนาอันแรงกล้าของผูป้ระกอบการ OYO ทีใ่ช้ชวีติ

ตามวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อสรรสร้างสิ่งที่ดีท่ีสุด วัฒนธรรมของ  

OYO จัดให้ผู้ประกอบการทุกคนมีโอกาสในการสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมเ

พื่อส่งเสริมเป้าหมายขององค์กรในทุกๆ ภาคส่วน OYO เป็นองค์กร

ที่โปร่งใสและมีคุณธรรมเพราะผู้ประกอบการทุกคนมีสิทธิ์แก้ปัญหา

ขององค์กรได้ ซึง่สิง่นีจ้ะช่วยปลกูฝังจติวญิญาณในการเป็นผูน้�าให้พวก

เขา และจะท�าให้บริษัทเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมในการท�างาน

cure.fit

ธรุกจิสตาร์ทอัพด้านสขุภาพทีเ่ชือ่ว่าคณุภาพชวิีตและสขุภาพ

จิตเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมาก เริ่มจากสุขภาพจิตที่ดี (Mind.fit) บริษัท 

ต้องน�าความคดิด้านลบต่างๆ ออกจากจติก่อน เช่น ความกงัวล ความ 

เครยีด และโรคต่างๆ ท่ีเกีย่วกบัการนอนผดิปกต ิโต๊ะท�างานใน cure.

fit ออกแบบตามลักษณะสรีระของร่างกาย เพ่ือป้องกันไม่ให้สมาชิก

ในทมีต้องเผชิญกบัปัญหาทางกายภาพทีเ่กดิจากการนัง่เป็นเวลานาน 

เมื่อคุณก้าวเข้าไปในที่ท�างาน บริเวณของแผนกต้อนรับจะมีพื้นที่

กว้างๆ และรับแสงจากธรรมชาติ ทุกๆ ชั้นของออฟฟิศจะมีอาหาร

สขุภาพมากมายจดัเตรยีมไว้ให้ และสมาชกิในทมีสามารถคลายเครยีด

ในห้องเล่นเกมส์และสามารถพกัผ่อนได้สบายที ่Breakout Zone ทีอ่ยู่

ห่างไกลจากโต๊ะท�างาน



99

ภาดา สิงหะผลิน

TapChief

บริษัทอินเตอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมที่น่าทึ่งโดย

เน้นการให้ค�าปรึกษาและการเติบโตในอาชีพ บริษัทให้วันลาพักร้อน

ไม่จ�ากัดและออฟฟิศเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง บริษัทรู้ดีว่าพนักงานคือ

แรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ ดังนั้นทางบริษัทจึงตัดสินใจ

ให้ในสิง่ทีพ่วกเขาต้องการและปล่อยให้พวกเขาได้ใช้เวลาสกันดิในการ

เติมพลงัให้ร่างกายและจติใจ เราทกุคนต้องการความผ่อนคลายสักนดิ

หน่อย ให้เวลาทีมได้พักผ่อนอย่างที่ควรได้สักหน่อยเพื่อสร้างความ

สุขและการมีส่วนร่วมในที่ท�างานได้มากกว่า 

บริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นที่น�าทางสังคมท่ีดี แต่ยังสร้าง

ขอบเขตของการท�างานในธรกุจิให้พนกังานองค์กรเหล่านีแ้สดงให้เห็น

ว่าแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นไปไกลและหลาก

หลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการบรจิาคผลติภณัฑ์ ให้คนท่ีต้องการ การระดม

ทุนด้วยเหตุผลที่คุ้มค่า หรือการสร้างมูลนิธิขึ้นมา ธุรกิจใดๆ ก็ตาม

สามารถให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ 

ตราบใดที่คุณท�าดีกับสังคม มันจะส่งผลให้แบรนด์ของคุณ
และดึงดูดลูกค้าและพนักงานที่มีความสามารถมากมาย 
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คุณประโยชน์ของ 
FeelGoodX-Corp
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คุณมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนว่าธุรกิจของคุณก�ลังมุ่งไปทางไหนและ 
มีทิศทางที่เหมาะสมหรือยัง? 

ถ้าค�าตอบของคุณคือยงั มันคือหายนะเมือ่ถงึเวลาทีค่ณุสร้าง

บรษิทัทีข่บัเคลือ่นโดยเป้าหมาย เนือ่งจากธุรกจิส่วนใหญ่ต้องการเวลา

อย่างมากในการวางแผนกลยุทธ์ครั้งต่อไปเพื่อสร้างรายได้ แต่หาก

ปราศจากเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์แล้ว บริษัทเหล่านั้นก็จะพบแต่

ผลลัพธ์แบบเดิมและในขณะเดียวกันก็รู้สึกหลงทาง

FeelGoodX-Corp มองที่ภาพรวมทั้งหมดของบริษัทคุณและ

กญุแจส�าคญัมากมายภายในบรษิทั ซึง่เป็นตวัก�าหนดทกุอย่างทีเ่กีย่ว 

ข้องกับบริษัท ยกตัวอย่างเช่น อะไรคือค่านิยมท่ีบริษัทคุณมี การมี

สุขภาพที่ดีมีความหมายอย่างไร บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมหรือไม่ และบริษัทได้ส่งเสริมชุมชนหรือเปล่า FeelGoodX- 

Corp จะช่วยให้คุณยึดมั่นต่อสิ่งที่ส�าคัญต่อบริษัท โดยการจัดล�าดับ 

บทที่ 13
Road Map 

สู่ FeelGoodX-Corp
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ความส�าคัญเชิงปฎิบัติว่าบริษัทของคุณเป็นใคร และสร้างสรรค์หลาก

หลายทางเลือกให้กับธุรกิจอย่างรอบคอบ

จุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการคิดวางแผนคือ การ

ประเมนิจากFeelGoodX-Corp ทีเ่สนอการประเมินบรษิทัของคณุแบบ

องค์รวมเพื่อให้คุณรู้ว่าส่วนไหนก�าลังด�าเนินไปได้ด้วยดี เช่นเดียวกัน

กับพื้นที่ส่วนไหนที่อาจต้องเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้น
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ธุรกิจคือชุมชน (Community) ประเภทหนึ่ง เพราะธุรกิจเป็นตัว
ก�หนดบรรทัดฐานต่างๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะทางสังคม ผู้คนมี
บทบาทร่วมกนั มค่ีานยิม ทีเ่ป็นหวัใจหลกั และเป็นสถานทีท่ีม่คีวาม
ส�คญัต่อผูค้น ซึง่ธรุกจิของคณุกเ็ป็นตวัอย่างแบบหนึง่ของชุมชน

ตามที่เมอร์เรียม เว็บสเตอร์กล่าวว่า ชุมชนคือ กลุ่มบุคคลที่

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผู้คนที่มีความสนใจ
เหมือนกันซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เฉพาะหนึ่งแห่ง จะขยายพื้นที่ได้เอง
อย่างกว้างขวาง

จะเป็นอย่างไรหากสมมตว่ิาทกุคนบนโลกคอืเครอืข่ายทีเ่ชือ่ม

โยงถงึกนัซึง่ส่งต่อความช่วยเหลอืสูผู่ค้นและโลกใบนีไ้ด้ เช่น หากธรุกิจ

และแบรนด์ของคุณกลายเป็นศูนย์กลางที่น�าพากลุ่มคนมากมายมา

รวมตัวกัน 

บทที่ 14
การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ที่มีจุดประสงค์เดียวกัน



104

FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

กลุ่มคนเหล่านี้ก็คือพนักงาน ลูกค้า และนักลงทุน รวมถึง

บคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกบับรษิทัของคณุ ซ่ึงสมาชกิแต่ละคนภายใน

ชุมชนได้สร้างภารกิจร่วมกันขึ้นมา

มีธุรกิจจ�านวนมากที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังความสามารถของ

กลุ่มคนมีเป้าหมายขับเคลื่อนโดยชุมชน ดังต่อไปนี้

• บรษัิทแอปเปิลได้พฒันาแอพพลเิคชนัของโทรศพัท์ไอโฟน

ทัง้หมดส�าหรบัภายในประเทศ แต่เมือ่พวกเขาเปิดตวัสินค้า

ต่อสาธารณชน มันกลบักลายเป็นการปฏวิตัวิงการอุตสาห 

กรรมทางสมาร์ทโฟนขึ้นมาใหม่

• บริษัทดิวโอลิงโก (Duolingo) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาหลัก 

สูตรการเรียนภาษา ซึ่งภายในระยะเวลา 5 ปีต่อมา ด้วย

พนักงานเพียง 47 คน ก็สามารถเปิดหลักสูตรได้มากกว่า 

80 หลักสูตรซึ่งได้มีการประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่าโรเซต

ตาสโตน (ที่เปิดบริษัทมานานกว่า 24 ปี และมีพนักงาน 

1,375 คน ถึง 2.5 เท่า)

• บรษิทัโปรดักส์ฮันท์ได้สร้างชมุชนทีม่สีมาชกิมากว่า 4 แสน

คนเพ่ือแลกเปลีย่นสนิค้าใหม่ๆ ขึน้ และมันได้เปลีย่นภาพ

ลักษณ์วงการอุตสาหกรรมสื่อเทคโนโลยีที่ต่างไปจากเดิม
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เมือ่ธุรกจิได้เป็นส่วนหนึง่ของชมุชน FeelGoodX ทัง้ตวับรษิทั

เองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายไม่ใช่สองส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้องกันอีก

ต่อไป แต่ถือว่ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว

เพราะฉะนั้น FeelGoodX-Corp ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวทาง

การพฒันาธุรกจิแบบธรรมดา แต่จะช่วยให้ธรุกจิของคณุก้าวหน้าจาก

จุดธรรมดาจุดหนึ่งไปยังจุดที่พิเศษยิ่งขึ้น และเมื่อน�าหลักการของ 

FeelGoodX มาใช้ กจ็ะสามารถสร้างชมุชนทีส่ร้างผลกระทบกบัทุกการ

ตัดสินใจของคุณได้

ถ้าหากธุรกิจของคุณมีบทบาทส�าคัญในสังคมอีกครั้งจะเกิด

อะไรขึ้น ลองคิดว่าหากหลักการนี้ส่งผลกระทบอะไรต่อโลกนี้ได้บ้าง 

สิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนความคิดของเราที่มีต่อผลก�าไรไปอย่างไร โครง 

สร้างทางธรุกจิและเป้าหมายต่างๆ จะเปลีย่นไปแค่ไหน ผลผลติต่างๆ

จะเปลีย่นไปเพยีงใด แล้วทีต่รงนัน้จะมีการทจุรติหรอืความโลภเกดิขึน้

มาอีกหรือไม่

การท�าตามหลกัการของ FeelGoodX-Corp จะท�าให้ธรุกจิของ

คุณเป็นส่วนหนึ่งในก�าลังส�าคัญของธุรกิจที่ยึดมั่นในการท�าแต่ส่ิงดีๆ

และยึดถือเป้าหมายเป็นสิ่งส�าคัญ เมื่อมีการรับรองว่าเป็น Feel-

GoodX-Corp คุณสามารถเข้าร่วมกับชุมชมที่ท�างานเพื่อสร้างการ

เปลีย่นแปลงในเชงิบวกได้ และนัน่ยงัเป็นการแสดงให้เหน็ถงึวสิยัทศัน์
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ที่ชัดเจนของบริษัทอีกด้วย หากบริษัทและชุมชนรวมกันเป็นหนึ่ง เรา

ก็สามารถสร้างจิตส�านึกที่ดีขึ้นและสังคมทางธุรกิจท่ีมีเป้าหมาย

เดยีวกนัได้แขง็แกร่งกว่าเดมิ ด้วยการกระท�าทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีว 

กันนี้ คุณจะพบว่าคุณมีเป้าหมายเดียวกันกับเรา พวกเราสามารถ

ก�าหนดขอบเขตในการเป็นFeelGoodX-Corpและพวกเราสามารถ 

ควบคุมการเติบโตของธุรกิจได้



107

ภาดา สิงหะผลิน

องค์กรของคุณมีพลังงานท่ีดีท่ีบ่งบอกถึงสถานที่ท�งานที่ดีหรือ
ไม่ การดึงดูดพนักงานด้วยการฝึกฝนพัฒนาการด้านความ
สามารถอาจไม่เพียงพอหากพนักงานไม่มีความสุขหรือไม่รู้สึกมี
ส่วนร่วมด้วย พลังกระตุ ้นที่มาจากพนักงานสามารถสร้าง
บรรยากาศในที่ท�งานให้น่าอยู่เป็นกุญแจส�คัญในการดึงดูด 
ความจงรักภักดี การมีแรงขับเคลื่อนตามเป้าหมาย และพนักงาน
ที่มีความสามารถ 

ผลการศึกษาวิกฤตการณ์แรงงานในปี 2014 แสดงให้เห็นว่า 

22 เปอร์เซ็นต์ของผู้สมัครงานมาจากผู้ที่เลือกจะท�างานเพราะภาพ

ลักษณ์ของตัวองค์กร 15 เปอร์เซ็นต์มาจากสถานที่ท�างานที่มีความ

ยดืหยุน่ ส่วน 20 เปอร์เซ็นต์มาจากผูท้ีพ่จิารณาถงึประเภทของหัวหน้า

ทีพ่วกเขาจะท�างานด้วย ในทางกลบักนั ผูส้มคัรงานจะเลอืกสมคัรงาน

กับองค์กรขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของบริษัท

บทที่ 15
ความสามารถในการดึงดูด ความสนใจและ

การมีทัศนคติเดียวกันกับ FeelGoodX
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หากคณุต้องการให้บรษิทัของคุณดงึดดูบคุคลทีม่คีวามสามารถ 

ซึ่งวันใดวันหนึ่งอาจน�าธุรกิจของคุณไปสู่ความส�าเร็จได้ FeelGoodX- 

Corp จะช่วยคุณสนับสนุนความต้องการนี้

การใช้การประเมินของ FeelGoodX-Corp จะช่วยให้คุณว่า

จ้างพนกังานทีม่ศีกัยภาพซึง่มุง่มัน่ตัง้ใจในการท�างานให้เหมาะสมกบั

องค์กร ท�างานได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงการจัดการแรงกระตุ้นให้

พนักงานแสดงศักยภาพให้อยู่บนจุดสูงสุดขององค์กร

การประเมนิของ FeelGoodX เป็นการประเมนิทีค่�านงึถงึผูค้น

และค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยวัดจากแรงจูงใจและความต้อง 

การของบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถประเมินพฤติกรรมเพื่อท�าความ

เข้าใจว่าสิ่งไหนที่จะท�าให้มีพนักงานและผู้สมัครงานเติบโตขึ้น ทุกคน

จึงควรมีส่วนร่วมและส่งเสริมบริษัท ความเป็นผู้น�า และภาพลักษณ์

เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในสถานประกอบการมากขึ้น ดังนั้น

พนกังานเหล่านีจ้ะเข้าใจความหมายต่อสิง่ทีพ่วกเขาท�า มทีศันคตทิีใ่ช้

เป็นแรงผลักดัน และท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท�าไมการท�าตามหลัก FeelGoodX-Corp ถึงดีต่อการพัฒนา

ทักษะความสามารถ

• พวกเขาท�าให้พนักงานมีส่วนร่วม

• พวกเขามั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะรู้ว่าบทบาทของตัวเอง

คอือะไรและเสรมิสร้างภาพรวมในจดุมุง่หมายของบรษิทั 
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• พวกเขาปลูกฝังแนวทางการร่วมมือในการท�างานขึ้น

• พวกเขาประยกุต์หลกัการในการเป็นผู้น�าทีส่�าคญั เช่น การ

สื่อสารอย่างซื่อตรงและจริงใจ

• พวกเขามีความเห็นอกเหน็ใจและหว่งใยผูอ้ื่นอย่างแทจ้ริง

• พวกเขาปรับการฝึกสอนที่ให้โอกาสในการพัฒนา

เม่ือผ่านการรับรองจากFeelGoodX-Corpแล้ว จะช่วยให้

พนกังานพบความปรารถนาและเป้าหมายทีท่�าให้พวกเขามคีวามตัง้ใจ

และใช้ความพยายามในการท�างานมากยิ่งขึ้นด้วย พวกเขาจะท�าจน

สดุความสามารถเพือ่ตอบสนองความคาดหวงัขององค์กรและช่วยให้

บริษัทเติบโตด้วยรายได้ที่มากขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า

FeelGoodX-Corp วางแนวเป้าหมายท่ัวไปส�าหรับพนักงาน 

ซึ่งเป็นการยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก โดยการสร้างแรงจูงใจ

ควบคูไ่ปกบัความเข้าใจถงึบทบาทของคณุต่อชมุชนอย่างชดัเจน และ

จุดประสงค์ที่ก�าหนดร่วมกันสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งหมดจาก

ภายใน เพื่อท�าให้พนักงานในบริษัทเชี่ยวชาญขึ้น ประสบความส�าเร็จ 

และสามารถแข่งขันในวงการธุรกิจปัจจุบันนี้ได้มากยิ่งขึ้น

FeelGoodX-Corp ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน ทาง 

เลอืก ในการมีสขุภาพทีดี่ การรณรงค์นโยบายทางโภชนาการหรอืการ

ออกก�าลงักาย รางวัลจูงใจส�าหรับพนกังานและโอกาสในการฝึกอบรม

และพัฒนาเฉพาะบุคคล
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FeelGoodX-Corp เปรียบเสมือนกีฬา ทีมที่มีประสบการณ ์

มากทีส่ดุสามารถพ่ายแพ้ต่อกลุม่ทีม่ทีัง้ความสามารถและแรงผลกัดัน

ที่ดี และนั่นคือสิ่งที่ทีม FeelGoodX จะเป็น

พนักงานที่มีแรงจูงใจในการท�างานจะพยายามอย่างเต็มท่ี

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะท�างานอยู่

กับบริษัทเมื่อบริษัทถึงคราววิกฤติ และจะช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีจน 

เกินหน้าที่เพื่อให้บริษัทยังอยู่รอดต่อไปได้ พนักงานเหล่านี้จะท�าให้

ประสิทธิภาพทางการผลิตเพิ่มสูงขึ้น มีการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ขึน้ และมรีายได้เพิม่มากขึน้ ในฐานะเจ้าของธุรกจินีค่อืหน้าทีข่องคณุ

ที่จะหาวิธีสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานเพื่อให้พวกเขาแสดงศักยภาพใน

การท�างานอย่างสูงสุด

คนยุคมิลเลนเนียม หรือ ยุค 2000 จะเป็นกลุ่มคนที่มีความ

กระตือรือร้นในการท�างานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ของตนเอง เพราะฉะนัน้องค์กรจะต้องท�าให้พวกเขาสามารถบรรลเุป้า

หมายนี้ได้ โดยการให้โอกาสพวกเขาได้พัฒนาทักษะความสามารถ

และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญตามที่คาดหวัง รวมท้ังเพิ่มขีดจ�ากัดความ

สามารถให้กบัพนกังานด้วยโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชพีและความ

สามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ โดยน�าเอาค่านิยมและความเชื่อ

ของบริษัทเป็นแรงบลัดาลใจท�าให้พวกเขามีความสุขและมส่ีวนร่วมกับ

บรษิทั ซึง่เป็นแนวทางอันยอดเยีย่มในการดึงดดูพนกังานทีม่ศีกัยภาพ

เข้าสู่องค์กรมากขึ้น 
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จากการศึกษาพบว่าเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผูค้นลาออกจากองค์กร

กค็อืเหตุผลเดยีวกนักบัทีพ่วกเขาเข้าร่วมองค์กร นัน่คอืความก้าวหน้า

ทางอาชีพ ด้วยเหตุนี้สิ่งส�าคัญของการสรรหาและการรักษาคนท่ีมี

ศกัยภาพไว้ คอืการให้โอกาสในการเรียนรูอ้ย่างแท้จรงิและเอือ้ต่อการ

เติบโตในอาชพีการงานของพวกเขา โดยที ่59 เปอร์เซน็ต์แสดงให้เหน็

ว่าพนักงานเข้าร่วมกับบริษัทเพื่อค้นหาเส้นทางอาชีพใหม่ท่ีดีขึ้น ใน

ขณะที ่4 เปอร์เซน็ต์ของพนกังานทีล่าออกจากบรษิทัให้เหตผุลว่าไม่มี

โอกาสก้าวหน้าทางอาชีพการงาน

หลักการที่จะท�าให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทก็เพ่ือ

สร้างวัฒนธรรมทีมี่อทิธิพลของบรษิทั อ�านาจในการเปลีย่นแปลงทาง

อาชีพ และให้โอกาสในการเรียนรู ้แก่พนักงานซึ่งจะช่วยพวกเขา

ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน

FeelGoodX-Corp ช่วยดงึดดูและจ้างผูส้มคัรทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

โดยการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของบริษัทและหลักการเรียนรู้ต่อ

การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการให้โอกาสที่พนักงานต้องการ เร่ง

ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงแนวทางอาชีพของพวกเขา 

การรับรองจากFeelGoodX-Corp คือแนวทางการเรียนรู้การ

เปลี่ยนแปลงซึ่งช่วยให้ตัวพนักงานและบริษัทบรรลุเป้าหมายมากยิ่ง

ขึ้น โดยเป้าหมายของเรามี 2 อย่าง อย่างแรกคือ 1) เพื่อระบุความ
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สามารถที่เหมาะสมและสกิลที่พนักงานของคุณจ�าเป็นต้องมีต่อการ

ประกอบอาชีพ 2) เพื่อส่งต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายที่เป็นตัวขับ

เคลือ่นในการท�างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ เนือ่งจากบรษิทัทีป่ลกูฝัง

วัฒนธรรมองค์กรทีมี่คุณค่าและมีความหมายอย่างลกึซึง้นัน้จะพบกบั

ความส�าเร็จ ความได้เปรียบจากคู่แข่ง นอกจากนี้ยังรักษาและดึงดูด

พนักงานที่มีศักยภาพดีเยี่ยมเข้ามา



113

ภาดา สิงหะผลิน

ผู้บริโภคและนักลงทุนจะท�การตัดสินใจตามกฏเกณฑ์ที่ต่างกันไป 
ผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนท่ีรับรู้การกระท�ของบริษัทต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมอย่างใกล้ชดิ แบรนด์ทีต้่องการจะก้าวหน้าในภายภาคหน้า
จ�เป็นจะต้องศึกษาพนักงานของตัวเอง ผู้ผลติ ผูบ้รโิภค และชมุชน 
โดยการค้นหาเป้าหมายสูงสุดของพวกเขา

ผลส�ารวจจากแอคเซ็นเจอร์แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความ

สนใจกับวิธีที่บริษัทแสดงจุดยืนของตัวเองต่อประเด็นสังคมและสิ่ง

แวดล้อม เช่นเดียวกัน หากมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคและบริษัท

ไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่

 

นักเขียนไซมอน ซิเน็ค บรรยายถึงทฤษฎีเบื้องหลังพฤติกรรม

การซื้อของผู้บริโภคไว้ว่า “ผู้คนไม่ได้ซื้อสิ่งท่ีคุณสร้าง แต่พวกเขาซ้ือ

เพราะเหตุผลทีค่ณุสร้างมนั” ผูค้นต้องการเชือ่มต่อกบัแบรนด์มากขึน้ 

ฉะน้ันสิ่งที่บริษัทควรจะท�าคือแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพ

บทที่ 16
การพัฒนาความน่าเชื่อถือ
และการสร้างความไว้วางใจ
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แวดล้อมทางสงัคมทีเ่หมาะสมเพือ่สงัคม รวมถงึแสดงความน่าเชือ่ถอื

และความโปร่งใสเพื่อสร้างความไว้วางใจต่อผู้บริโภค

ตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุคอืบรษิทัการค้าอย่าง เปตาโกเนยี (Patago-

nia) ซึง่มแีนวคิดว่า “สร้ำงผลติภัณฑ์ทีย่อดเยีย่ม เพรำะมนั
ไม่มีอะไรเสียหำย  ใช้ธุรกิจเป็นแรงบันดำลใจ  และใช้
มันเพื่อแก้ไขปัญหำวิกฤตด้ำนสิ่งแวดล้อม”

การรับรองโดย FeelGoodX-Corp จะช่วยให้บริษัทของคุณ 

สร้างความน่าเชื่อถือได้ หมายความว่าผู้อื่นจะมองภาพลักษณ์ของ

บริษัทว่าเป็นที่ที่น่าเช่ือถือและเป็นผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ รวมถึง

ท�าให้ผู้ที่เชื่อใจในบริษัทรู้ว่าพวกเขาวางใจคุณได้ ร่วมท�าธุรกิจกับคุณ 

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคุณ เพราะความเชื่อใจสร้างสายสัมพันธ์ได้ 

ดังนั้นหากคุณก�าลังจะสร้างรากฐานทางธุรกิจใดๆ ความเชื่อใจคือสิ่ง

ที่ควรมี

การรับรองของ FeelGoodX-Corp จะให้ผลการประเมินท่ี 

ประเมนิจากองค์ประกอบแปดอย่างของธรุกจิคณุ ซ่ึงรวมถงึพนกังาน 

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อม

FeelGoodX-Corp คือการปฏิวติัครัง้ใหม่ท่ีบริษทัต่างๆ ท�างาน

ด้วยความซื่อสัตย์และให้ข้อมูลอย่างซื่อตรง ซ่ึงท�าให้องค์กรมีความ
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โปร่งใสมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยส�าคัญในการพิจารณาและการ

ท�างานที่ดีขึ้นเพื่อดึงดูดผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวนมาก 

เนื่องจากองค์กรท่ีมีศักยภาพสูงนั้นจะยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น

ภารกิจของ FeelGoodX-Corp คือการช่วยให้ธุรกิจของคุณมุ่งมั่นใน 

การผลิตสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อสังคมที่คุณบริการ
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เมือ่การตดัสนิใจทางธรุกิจท่ีส�คญับางอย่างส่วนใหญ่จะขึน้อยูก่บั
ปัจจัยด้านต้นทุน ซ่ึงหมายความว่าคุณต้องตัดสินใจอยู่บ่อยครั้ง 
และรวมไปถึงการแบ่งแยกระหว่างค่าใช้จ่ายที่จ�เป็นและไม่จ�เป็น

ตัวอย่างเช่น บริษัทคุณอาจจะท�าการซื้อประกันสุขภาพส่วน

บุคคลให้พนักงานแต่ละคนเพราะพวกเขามักจะป่วยจากความเครียด

ในที่ท�างานและพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม ฉะนั้นทางเลือกท่ีดี

ที่สุดคือเน้นการสนับสนุนเรื่องสุขภาพในสถานประกอบการซึ่งช่วย

พัฒนาร่างกาย จิตใจ และสวัสดิภาพทางสังคมของพนักงานโดยตรง

การน�า FeelGoodX-Corp มาปรับใช้เปรียบเสมือนแนวคิด 

แบบการกินร่วมกันของธุรกิจ (Coporate cannibalism) เป็นแนวคิดที่

อาจจะถกูมองในแง่ลบ อย่างไรกต็าม มนัจะเป็นประโยชน์กบัคณุเมือ่

คุณน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์ หากมีการวางแผนที่ดีก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่

ดีต่องค์กรได้

บทที่ 17
ระบบบัญชีต้นทุนที่ละเอียดรอบคอบ

และความยั่งยืนในระยะยาว
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การกินร่วมกันของธุรกิจ (Coporate cannibalism) หมายถึง

การเสียเวลา รายได้ หรอืทรพัยากรให้กบักระบวนการทีอ่าจให้ผลลพัธ์

ในเชิงบวก ท�าให้ธุรกจิทีก่�าลงัด�าเนนิอยูน่ัน้ล้าหลงั การเปลีย่นรปูแบบ

ธุรกิจของคุณสู่กลยุทธ์ใหม่อาจมีความเสี่ยงสูง แต่แท้จริงแล้วแนวคิด

แบบการกนิกนัร่วมกนัของธุรกจิกส็ามารถสร้างผลกระทบทีย่ิง่ใหญ่ได้

การกินกันเอง (Cannibalism) หรือศัพท์ทางเทคนิค คือการ

ท�าลายตนเอง เกิดขึ้นเมื่อบริษัทลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งถ้าหากประสบ

ความส�าเร็จจะท�าให้รูปแบบธุรกิจในปัจจุบันล้าสมัย และการต้องทิ้ง

ให้กลยุทธ์ทางธุรกิจเดิมกลายเป็นกองเถ้าถ่านของประวัติศาสตร์

องค์กรอาจจะฟังดูบ้าบิน่ แต่ตามจริงแล้วการท�าลายตวัเองนัน้สามารถ

ให้ประโยชน์อีกมากมาย

การน�าแนวปฏิบัติของ FeelGoodX-Corp มาใช้กับธุรกิจของ

คุณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพและการเรียกร้องค่า

ประกนั เนือ่งจากพนกังานทีม่ปัีจจยัเสีย่งมากกว่ารวมถงึพนกังานทีมี่

น�า้หนกัเกนิมาตรฐาน มโีรคเบาหวาน มปัีญหาสขุภาพจติและสบูบหุรี่

จะมรีายจ่ายส�าหรบักรมธรรม์สงูกว่าและจ่ายค่ารกัษาสขุภาพมากกว่า

พนักงานที่มีปัจจัยเสี่ยงน้อยหรือพนักงานที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว  

FeelGoodX-Corp มีศักยภาพในการรกัษาพนกังานทีม่สีขุภาพ

ดีซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้มี “ปัจจัยเสี่ยงน้อย” โดยสนับสนุนด้านสุขภาพ ใน
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ขณะเดียวกันก็จัดพนักงานที่มีสุขภาพอ่อนแอเข้าสู่หมวดที่มีความ

เสี่ยงสูงกว่า ดังน้ันจึงจะสามารถลดรายจ่ายของการประกันสุขภาพ

โดยรวมได้ นอกจากนี้บริษัทที่สร้างสถานที่ท�างานที่เอื้อต่อสุขภาพที่

ดีใจจะช่วยให้ธุรกิจของคุณยั่งยืน 

การอยู่อย่างยั่งยืนสามารถสร้างการเติบโต
แบบก้าวกระโดดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่เป็นระบบ
ซึ่งจะจัดสรรการด�าเนินงานเชิงรุกจากต้นทุนที่ต�่าที่สุด 

นอกจากนี้ยังวิธีส่งเสริมการทดแทนด้วยรายจ่ายถูกกว่า ซึ่ง

ทัง้หมดนีป้ราศจากการเสยีสละในการด�าเนนิงานและการจดัการใดๆ 
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บริษัทที่ยิ่งใหญ่หลายๆ บริษัทต่างก็มีแนวทางด�เนินธุรกิจที่แตก
ต่างกันโดยสิ้นเชิง แทนที่จะยึดผู้ถือหุ้นหลัก พวกเขากลับให้ความ
ส�คญักบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลกัโดยการดแูลเอาใจใส่พนกังาน 
ซพัพลายเออร์ ลกูค้า และชมุชนต่างๆ เช่นเดียวกับผูถ้อืหุน้ พวกเขา
เชือ่ว่าการยดึผู้ถอืหุน้เป็นหลกัอย่างเดยีวไม่อาจท�ให้ธรุกิจด�เนนิ
ต่อไปได้หากเพิกเฉยต่อพนักงาน ผู้ผลิต ลูกค้า และชุมชน เพราะ
บรษิทัท่ีปราศจากลกูค้ากไ็ม่สามารถอยูต่่อไปได้ พอๆ กบัการไม่มี
พนักงานหรือซัพพลายเออร์ หรือแม้กับชุมชน พูดง่ายๆ คือ
พนักงานหรือซัพพลายเออร์ท่ีไม่พอใจกับบริษัทสามารถสร้าง
ความเสยีหายถงึขัน้ท�ลายธรุกจิของคณุได้เช่นเดยีวกับลกูค้าทีไ่ม่
พอใจกับธุรกิจของคุณ

แต่กมี็บางบรษิทัทีต่่างออกไป บรษิทัเหล่านัน้เข้าใจและเตรยีม

พร้อมรับมือในทุกๆวัน บริษัทโฮลฟูดส์ (Whole Foods) บริษัทแซพ

โพส (Zappos) และบริษัทวิทโซ (Vitsoe) ซึ่งเป็นรายชื่อเพียงเล็กน้อย

บทที่ 18
การดูแลรักษาธุรกิจกับ 

FeelGoodX-Corp
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จากบริษัทที่ประสบความส�าเร็จ แต่ก็ยังมีแบบแผนท่ีแตกต่างกันมาก 

มาย อย่างไรก็ตามหากมองว่าใดคือสิ่งท่ีท�าให้บริษัทของพวกเขา

ประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื คุณจะพบว่านอกเหนอืผลติภณัฑ์หรอื

การบริการที่ดี ความเชื่อของบริษัทเหล่านั้นยังฝังรากลึกในโครงสร้าง

องค์กรและมกีารรกัษาสายสมัพนัธ์ในระยะยาวร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสียอีกด้วย

จาก Singapore’s Great Place to Work จัดตั้งการศึกษาเพื่อ

ช่วยให้บรษัิทเปลีย่นรปูแบบของสถานทีท่�างานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม 

ทีด่สี�าหรบัพนกังานและส่งเสรมิให้พวกเขาบรรลเุป้าหมายส่วนตวัและ

เป้าหมายขององค์กร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาครั้งนี้และ

การแข่งขันในการดึงดูดคนเก่งๆ มากมาย บริษัทในสิงคโปร์เริ่มให้

ความส�าคญักบัประสบการณ์และความพึงพอใจต่อสถานท่ีท�างานของ

พนักงานโดยการส่งเสริมความยืดหยุ่นและการดูแลสุขภาพโดยรวม

ของพนักงาน ตามที่กล่าวมา นี่คือบริษัทชั้นน�าในสิงคโปร์ที่ไม่ได้โดด

เด่นแค่เรื่องสถานท่ีท�างานที่ดีที่สุดแต่ยังเป็นผู้น�าในการจัดสรรพื้นที่

ท�างานในอนาคตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานและคุณภาพชีวิต

ของพนักงานอีกด้วย

ตัวอย่ำงของธุรกิจชั้นน�ำที่ว่ำมำ มีดังนี้
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โรงแรมรอยัล พลาซ่า ออน สก็อตส์ 

(Royal Plaza on Scotts)

ที่นี่ได้สร้างวัฒนธรรมในการเชื่อใจและการเคารพซึ่งกันและ

กัน ซึ่งบริษัทมีแนวปฏิบัติในการท�างานที่ยอดเยี่ยม พนักงานคนหนึ่ง

ได้แสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ Indeed.com ไว้ว่า “การที่ได้ท�างานใน

โรงแรมรอยัล พลาซ่าที่สิงคโปร์ถือเป็นโอกาสที่ดี ฉันโชคดีมากที่ได้

ท�างานร่วมกบัคนในบรษิทัแห่งนี ้ทีน่ัน่เตม็ไปด้วยพนกังานดีๆ  การบรหิาร 

ก็ยอดเยี่ยม และฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย นี่คือโรงแรมที่ฉันจะ

ไม่มวัีนลมื ถ้ามโีอกาสอีกครัง้ฉันกอ็ยากจะท�างานร่วมกบัพวกเขาอกี”

อกีความเหน็หนึง่บนเวบ็ไซต์กล่าวว่า “นีค่อืสถานทีซ่ึ่งจดัว่าดี

ต่อการเติบโตในสายงานของคุณ สภาพแวดล้อมในสถานทีท่�างานนัน้

ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย พื้นที่ท�างานน้ันจัดออกมาได้ยอดเยี่ยม ทุก

คนเต็มใจช่วยเหลอืและให้ค�าแนะน�าอยูเ่สมอ โดยเฉพาะกบันกัศกึษา

ฝึกงาน”

ธนาคารดีบีเอส 

นี่คือบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจการเงินซึ่งได้รับรางวัลมาก 

มายรวมไปถึงรางวัลสุดยอดนายจ้างระดับโลกแห่งปี 2017 องค์กรท่ี

มีสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท�างานและมีพนักงานหลายเชื้อชาติรวม

อยูซ่ึง่หมายถึงวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัไปแต่กก็ลบัสมัพนัธ์กนัเป็นหนึง่

เดียว
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บริษัทที่ยิ่งใหญ่บางทีก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการมีผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที่ดีถึงแม้มันคือสิ่งที่บริษัทควรมี แต่ด้วยการเริ่มจากเป้าหมาย 

ความปรารถนาของผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงโลกและสร้างสินค้าท่ีมี

คณุภาพกลายเป็นการรเิริม่ทีเ่ข้าใจง่ายและล้าหลงั อย่างไรก็ตามมใีคร

บ้างที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่สามารถรวบ 

รวมผู้คนเพื่อจุดประสงค์ของพวกเขาด้วยเหตุผลต่างๆ มากมาย แต่

สิง่หนึง่ทีพ่วกเขามีเหมือนกนัคือการทีพ่วกเขาเชือ่มัน่ในเป้าหมายของ

ตัวเองมากจนสามารถรวบรวมผู้คนเพื่อท�าตามความต้องการซึ่งมัก

ไม่ใช่เหตุผลพิเศษอะไรนอกเหนือจากความกระตือรือร้นและพลังใจ

ผู้น�าแต่ละคนล้วนต้องการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และนั่นคือความ

ท้าทาย ความท้าทายนีค้อืแรงจงูใจเพือ่ก้าวข้ามไปอกีขัน้ เพือ่ทดสอบ

และพัฒนาตัวเอง รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าสามารถเอาชนะในสิ่งที่ยาก

หรือเป็นไปไม่ได้

หากจะเป็นคนท่ีเปิดใจกว้างคุณต้องเป็นแรงบันดาลใจและแรง

ผลักดันให้ผู้อื่นก่อน หากจะเปิดความคิดให้กว้างคุณต้องเติบโตและ

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากจะก้าวออกมาจากความธรรมดาสู่ความไม่

ธรรมดาคุณจะต้องกล้าเสีย่ง หากจะสร้างความยัง่ยนืในฐานะผูน้�าคณุ

ต้องมจีดุยนืทีม่ั่นคง และหากจะท�าบางสิง่ทีมี่ความหมายคณุต้องสร้าง

สิ่งที่ส�าคัญก่อน ไม่มีส่ิงใดจะส�าเร็จได้หากคุณยังท�าสิ่งต่างๆ เหมือน

เดิมในแบบที่เคยท�ามา
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ในการกลายเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จคุณจ�าเป็นต้อง

เลอืกทางทีก่ล้าหาญดูสกัครัง้ การตดัสนิใจอย่างกล้าหาญสกัครัง้ และ

การกระท�าที่กล้าหาญดูสักครั้ง

การเลือกเส้นทาง ตัดสินใจ ลงมือท�า เปลี่ยนแปลงความ
ท้าทายให้เป็นการส�ารวจสิ่งต่างๆ เปลี่ยนความเสี่ยง ให้เป็น

ความส�าเร็จ เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความมุ่งมั่น

แจ็ก หม่า ผู้ร่วมก่อตั้ง อลีบาบา (Alibaba) บริษัทเทคโนโลยี

ยักษ์ใหญ่ของจีน ได้กล่าวว่า “พวกเราไม่เคยสอนวิธีประสบความ

ส�าเร็จให้กับผู้คน ฮาร์วาร์ดและเยลต่างหากที่เป็นคนสอนวิธีประสบ

ความส�าเรจ็ เมือ่ผูค้นได้เรยีนรูเ้รือ่งราวความส�าเรจ็บ่อยๆ พวกเขาจะ

คิดว่าเองว่าความส�าเร็จคือเรื่องง่ายๆ”

แต่ในทางตรงกันข้าม แจ็ก หม่า ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ

ให้ผู้ประกอบการสามารถเอาความชนะท้าทายต่างๆ ได้ เพื่อเตรียม

พร้อมรับมือในฐานะนามเจ้าของธุรกิจ

“พวกเราต้องการแบ่งปันว่าเราสร้างความผิดพลาดแบบไหน

ไว้ ซึง่ข้อผิดพลาดและบทเรยีนพวกนีเ้ป็นสิง่ทีช่่วยให้เราก้าวต่อไปข้าง

หน้าได้”
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หมิง เจิ้ง ประธานสภาวิชาการของกลุ่มอาลีบาบาได้แบ่งปัน

เรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์อันชาญฉลาดและเครื่องมือที่ผู ้น�าใช้ ซึ่ง

หนังสือของเขา ‘สมาร์ท บิสิเนส’ (Smart Business) อธิบายว่าแบบ

ฝึกการปฏิรูปที่เขาพัฒนาขึ้นที่อลีบาบาสามารถใช้เผชิญกับความ

ท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบันได้ เขาอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรของเขา

อย่างละเอียด ดังนี้ การท�างานที่ประสานกันของเครือข่าย + ความ

ฉลาดทางข้อมูล = ธุรกิจที่ชาญฉลาด

กลยุทธ์นี้ไม่เกี่ยวกับการวางแผน แต่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่ง

สร้างการตอบสนองทีน่�าไปสูก่ารปรบัวสิยัทศัน์ต่อการด�าเนนิการธุรกจิ

ที่ช้ีแนะการปฎิบัติแบบใหม่ หากถามว่าสิ่งนี้มีความหมายอย่างไร

ส�าหรบัองค์กร ค�าตอบกคื็อองค์กรในยคุเทคโนโลยจีะต้องมุง่เน้นความ

คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป้าหมายขององค์กรคือการปรับปรุง

ประสทิธภิาพของนวตักรรมบนพืน้ฐานความเข้าใจของมนษุย์ ปรบัวธิี

คดิ และปรบัแนวทางการปฏิบตั ิธุรกจิอันชาญฉลาดนีจ้ะเปลีย่นแปลง

ระบบทั้งหมดโดยใช้แหล่งข้อมูลทั้งหมดท่ีมีอยู่ ดังนั้นหน้าท่ีของผู้น�า

คือบริหารจัดการและกระตุ้นรายได้

เนื่องจากล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์กล่าวไว้ว่า การ

ที่จะบรรลุเป้าหมายพื้นฐานนั้น แต่ละบุคคลต้องตอบสนองความ

ต้องการของตัวเองก่อน สิง่นีเ้กีย่วข้องกบัโลกธรุกจิในปัจจบุนั ส�าหรบั

องค์กรทุกๆ แห่งที่แสวงหาความส�าเร็จและความเป็นเลิศที่พยายาม
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หลกีเลีย่งการใช้ทฤษฎีล�าดบัขัน้ความต้องการจะส่งผลกระทบด้านลบ

ต่อวัฒนธรรมขององค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และ

ประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์กรนั้นๆ 

บริษัทจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่

ดขีึน้ด้วย และเพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายในเวลาทีเ่หมาะสม การผลกัดนั

และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้นั้นส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

FeelGoodX-Corp มุง่เป้ำไปทีก่ำรสร้ำงเรือ่งรำว 
ใหม่ๆ ทำง ธุรกิจ เป็นเรื่องราวทั่วๆ ไปที่ช่วยให้บริษัทของคุณ

สร้างชุมชนของตัวเองและความรักต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าผล

ก�าไรของผูถ้อืหุน้ หากต้องการเป็นองค์กรทีโ่ปร่งใสและรบัผดิชอบมาก

ขึน้ บรษิทัต้องมีเป้าหมายใหม่ท่ีให้คุณค่ากบัความรบัผดิชอบทางธรุกจิ
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กำรประเมินจำก 
FeelGoodX-Corp
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ในแง่ของธรุกจิ คณุด�รงชวีติอยูก่บัการเปลีย่นแปลงทีส่�คญัของ
โลก บรษัิทต้องค้นหาหนทางทีด่ทีีส่ดุในการด�เนนิธรุกจิ ซึง่โมเดล
การด�เนนิธรุกจิในปัจจบุนันัน้ไม่เพยีงพอท่ีจะรับมอืกับการเปลีย่น 
แปลงครั้งนี้ หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณด�เนินต่ออย่างยั่ง
ยืน่ คณุจะต้องปรบัเปลีย่นพร้อมๆ กบัค�นงึถงึส่ิงทัว่ไปทีซั่พพลาย
เออร์ พนักงาน ลูกค้า และสังคมคาดหวังกับธุรกิจ

FeelGoodX-Corp คือการสือ่สารแบบใหม่ส�าหรบัธรุกจิ เพราะ

เราช่วยหาสาเหตวุ่าท�าไมธรุกจิต่างๆ ถงึต้องการการประเมนิผลลพัธ์

โดยรวมวิธกีารปฎิบตั ิและประโยชน์ของการเพิม่การประเมนิเข้าไปใน

หลักการทางธุรกิจ ซึ่ง “การเติบโตที่ดี” (good growth) ประกอบไป

ด้วยความรบัผดิชอบและการมส่ีวนร่วมทีท่�าให้ธุรกจิยัง่ยนื มนัเป็นวธิี

ขับเคลื่อนแนวคิดแบบใหม่ที่สามารถเพิ่มผลประโยชน์ได้อย่างกว้าง

ขวางกับวิธีที่คุณท�าธุรกิจและค้นหาว่าสิ่งไหนคือส่ิงท่ีธุรกิจท่ีดีควรจะ

เป็น

บทที่ 19
FeelGoodX-Corp สามารถใช้เพื่อสร้าง

การสื่อสารของธุรกิจขึ้นใหม่อีกครั้ง
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ปัจจุบัน ธุรกิจต้องการการประเมินสภาพแวดล้อมโดยรวมที่

ค�านึงถึงปัญหาสังคมระดับสากลมากข้ึนและช่วยให้เราแก้ไขปัญหา

ตามหลักเกณท์การประเมินที่ดีกว่าการจัดการแบบด้ังเดิม หาก

กระบวนการการประเมินความส�าเร็จของธุรกิจอยู่เหนือกว่าเรื่องการ

เงนิและประเมนิตามองค์ประกอบแปดอย่าง คณุจะสงัเกตเุห็นผลกระ

ทบที่เกิดขึ้นและช่องว่างของกลยุทธ์ในปัจจุบัน

โอกาสส�าคัญในการเปลี่ยนวิธีด�าเนินธุรกิจคือ
การใช้ ตัวชี้วัดการประเมิน (Key Promise Indicator) 

เพื่อวัดประสิทธิภาพการด�าเนินการของบริษัท

ธรุกจิต่างๆ ก�าลังมองหาการสือ่สารใหม่ๆ เพือ่เข้าใจค่านยิม

และการเตบิโตของธุรกจิ ซึง่ถอืเป็นจุดเริม่ต้นท่ีแขง็แกร่งในการประเมนิ

การตัดสินใจทางธุรกิจของคุณและการวัดประสิทธิภาพต่อ

พื้นที่ส�าคัญของธุรกิจ

FeelGoodX-Corp จะน�าทางให้บรษิทัของคณุท�าการประเมนิ

ผลกระทบโดยรวมในการสื่อสารทางธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีกลายเป็น

เครือ่งมอืส�าคญัในการจดัการธุรกจิ ซึง่หมายความว่า การพฒันาวิสยั

ทศัน์ทีช่ดัเจนและเข้าใจวธีิการประเมนิของ FeelGoodX-Corp จะท�าให้
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คุณเข้าใจศักยภาพของคุณอย่างเต็มท่ีและสามารถก้าวผ่านอุปสรรค

ใดๆ ก็ตามที่เข้ามาขัดขวางได้ 

ตัวชี้วัดการประเมินจาก FeelGoodX-Corp ช่วยให้ธุรกิจ 

สามารถตดัสนิใจได้ดีขึน้โดยท�าให้พวกเขาเข้าใจว่าพ้ืนทีต่่างๆ ในธรุกจิ

ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการด�าเนินงานของพวกเขาในขณะที่

ท�าก�าไรไปพร้อมๆ กัน วิธีนี้ยังสามารถท�าให้บริษัททดสอบกลยุทธ์

และตัดสินใจทางเลือกทางธุรกิจที่ส�าคัญต่างๆ ได้ 

ผลประโยชน์หลกัต่างๆ ประกอบไปด้วยความสามารถในการ

เข้าใจข้อผูกมัดทางธุรกิจและการค้นหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจโดย

ส�ารวจการพัฒนากลยุทธ์ที่สามารถมอบคุณค่าสูงสุดแก่สังคมและสิ่ง

แวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียโดยการมอบแนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าให้กับพวกเขา
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การจะสร้างองค์กรทีด่ไีด้นัน้ แน่นอนว่าจะต้องมีเป้าหมาย แล้วด้วย
การแบ่งปันสิง่ดีๆ ให้กบัโลกนีก็้สามารถช่วยให้คณุสร้างธุรกจิอย่าง
มคีวามสขุได้ ซึง่แนวคดินีเ้ชือ่มโยงอย่างลกึซึง้กบัคณุภาพชีวติโดย
รวมขององค์กร รวมไปถึงสุขภาพของพนักงาน การท�ธุรกิจ
อย่างเอาใจใส่ การค้นหาความปรารถนาของผู้น� การจัดการ
ทางบัญชี และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย

มีผลการวิจัยที่แนะน�าว่า การมีเป้าหมายคือวัตถุดิบส�าคัญ

ส�าหรบัวฒันธรรมทีย่ัง่ยนืและสมบรูณ์ขององค์กร มนัอาจจะเป็นองค์

ประกอบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรใน

ปัจจุบัน เป้าหมายของคุณในฐานะผู้น�า เช่นเดียวกันกับกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ ยังคงล้มเหลวอยู่หากคุณยังพยายามค้นหาการพัฒนาความ

ส�าเร็จขององค์กร ผลผลิต และผลลัพธ์โดยปราศจากการเห็นความ

ส�าคัญของเป้าหมาย เมื่อคุณล้มเหลวในการค้นหาเป้าหมายที่ขาด

หายไป คุณก็ท�าให้พนักงานและลูกค้าของคุณต้องผิดหวัง

บทที่ 20
ความเป็นวิทยาศาสตร์ของ 

FeelGoodX-Corp
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ซุนวู ผู้เขียนต�าราพิชัยสงคราม (The Art of War) หนังสือที่

เน้นกลยุทธ์การท�าสงคราม ที่มีสัมผัสสอดคล้องและเป็นบทกวีร้อย

เรียงอย่างเป็นธรรมชาติ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้น�ามา

ประยุกต์ใช้โดยผู้น�าทางทหารเท่านั้น แต่ยังถูกน�ามาใช้โดยผู้น�าทาง

ธรุกจิและนกัยทุธศาสตร์ทัว่โลก ด้วยเหตผุลง่ายๆ นอกเหนอืจากการ

เป็นหนงัสอืท่ีถกูเขยีนเม่ือหลายร้อยปีก่อน ปัญญาและความรูข้องซนุ

วูถูกน�ามาปรับใช้ในโลกปัจจุบันในแผนงานต่างๆ ทั้ง ธุรกิจ กีฬา และ

การทหาร 

หากคุณลองมองบริษัทที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน คุณจะเห็น

ได้ว่าความส�าเร็จของพวกเขาไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรือความ 

โชคดี

พจิารณาได้จากตวัอย่างของสามบรษัิทชือ่ดงั เช่น อาลบีาบา 

แอปเปิ้ล และ กูเกิ้ล  

“กองทัพเปรียบเสมือนสายน�้า ที่ไหลเลี่ยงความสูงและไหลลง
สู่ที่ต�่าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นกองทัพควรหลีกเลี่ยง
จุดที่แข็งแกร่งและโจมตีจุดที่อ่อนแอของข้าศึก” 

- ซุนวู 
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โดยทั่วไปคนที่มีประสบการณ์ในการคว้าชัยชนะจะเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งว่าส่ิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นไม่ใช่การต่อสู้และการชนะการ

ต่อสูท้กุครัง้ แต่มันเกีย่วกบัการท�าลายการขดัขวางของศตัรโูดยไม่ต้อง

ต่อสู ้คนทัว่ไปทีเ่ชีย่วชาญในการเลอืกคู่ต่อสูท่ี้เหมาะสมและต่อสู้อย่าง

ถูกวิธีโดยใช้กลยุทธ์และกองทัพที่หลากหลายต่างหากที่จะน�าชัยชนะ

มาให้ 

ในโลกของธุรกิจ การชนะหรือแพ้การแข่งขันระหว่างคุณและ

คู่ต่อสู้ไม่ใช่ทุกอย่าง คุณสามารถช่วยรักษาหรือเพิ่มขนาดตลาดและ

อุตสาหกรรมทั้งหมด คุณสามารถก�าหนดตลาดเฉพาะกลุ่มหรือคู่ค้า

ของคุณกับผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมอ่ืนเพื่อท�าให้ธุรกิจของคุณเติบโต

โดยปราศจากการท�าลายตลาด ซึ่งเงื่อนไขแบบ win-win situation นี้

สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกของธุรกิจ 

ศาสตราจารย์คณะการจัดการมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 

เบิร์กลีย ์มอร์เตน ฮานเซน เจ้าของหนังสือ Great at Work กล่าวว่า 

“คุณจะรับรู้ถึงเป้าหมายเมื่อคุณสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่น (ทั้งราย

บุคคลและองค์กร) หรือกับสังคมที่โดยส่วนตัวแล้วคุณคิดว่ามีความ

หมายและไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน” 

เป้าหมายของบรษิทัคอืภาพสะท้อนของค่าทนุนยิมหลกัและ

เรารู้สกึมีมุง่มัน่มากกว่าในการท�างานเม่ือพฤตกิรรมในองค์กรและการ
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ตัดสนิใจเช่ือมโยงกบัค่านยิมเหล่านัน้ ในฐานะผูน้�าการน�าความมุง่มัน่

และเป้าหมายสู่ท่ีท�างานของคุณ อาจหมายถึงการก�าหนดเป้าหมาย

ของงานในรูปแบบวันต่อวันโดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่องค์กรท�า เชื่อมั่น 

และใส่ใจมากกว่าการยึดมั่นแค่สถานภาพที่เป็นอยู่

คุณอำจจะตกหลุมพรำงวิธีใช้อินเซนทีฟ (incen-

tive) ในการปลกูฝังความมุ่งม่ันในเป้าหมายให้กบัพนกังานของคณุ แต่

การท�าแบบนี้อาจจะไม่ประสบผลส�าเร็จ จากการศึกษาของแดน อารี

ลย์ี ศาสตรา จารย์ทางด้านจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมท่ีมหา

วิทยาลัยดุ๊ก พบว่าการได้รับเงินอินเซนทีฟสามารถช่วยได้เพียงเล็ก

น้อยเท่านั้น เพราะพนักงานต้องการแรงจูงใจที่แท้จริง เช่น การสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าที่มีคุณค่าและการชื่นชม แบร์รี ชวาร์ทซ นัก

จิตวิทยาชาวอเมริกันก็อธิบายไว้ว่าผู ้คนในที่ท�างานต่างก็โหยหา 

การเป็นคนส�าคัญ คนที่มีค่า และคนที่สร้างผลกระทบได้อย่างเหนือ

ธรรมชาติบนโลกใบนี้

องค์กรอย่างปาตาโกเนยีเพิม่ค่านยิมหลกัและครอบครวัไว้ใน

ทีท่�างานโดยการค้นหาวัสดุทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมส�าหรบัผลติภณัท์

ของพวกเขาและการดแูลเดก็ในสถานทีท่�างานและก�าหนดตารางงาน

ทีย่ดืหยุน่ส�าหรบัผูป้กครองมือใหม่ หากคุณอยูใ่นต�าแหน่งท่ีมอีทิธพิล

ต่อผู้อื่น คุณสามารถสนับสนุนเป้าหมายโดยการสร้างค่านิยมหลักที่

ชัดเจนในสถานที่ท�างานและด�าเนินนโยบายท่ีสอดคล้องกับประสบ 

การณ์ในชีวิตประจ�าวันของผู้คนด้วยค่านิยมเหล่านี้
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ไม่กีปี่ทีผ่่านมา มีองค์กรบริษัทมากมายได้ตระหนกัว่าการประเมนิ
ประสิทธิภาพทางธุรกิจท่ีไม่จ�เป็นต้องขึ้นอยู่กับทรัพยากรภายใน
ทีจ่บัต้องได้ อย่างเช่น ความสามารถ การด�เนินการ ความสมัพนัธ์ 
ที่เกี่ยวข้องกัน และมาตรการทางการเงินท่ีแสดงถึงกลยุทธ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรเพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริงแล้วสิ่ง
แวดล้อม การเงินแบบดั้งเดิม และตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ของ
ธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถก�หนดข้อมูลท่ีมีคุณค่าเกี่ยวกับสถาน 
ภาพที่แท้จริงของบริษัท

การเข้าใจว่าบริเวณต่างๆ ในธุรกิจคุณด�าเนินงานอย่างไรถือ

เป็นข้อมลูทีส่�าคัญมาก ซึง่วธีิการการวดัผลทีเ่ป็นระเบยีบและกว้างขึน้

ยงัช่วยให้คณุตรวจสอบลกัษณะการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้ต่อผลลพัธ์ใน

การเปลีย่นแปลง ทีส่ามารถผลกัดันให้บรษิทัของคณุอยูใ่นสถานการณ์

ที่ดีขึ้นต่อการจัดการเชิงรุก

บทที่ 21
ดัชนีแบบใหม่

ส�าหรับการประเมินองค์กร
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อะไรคือสิ่งที่ควรวัดถือเป็นความท้าทายท่ีส�าคัญอย่างหน่ึง 

สิ่งส�าคัญเลยคือการเน้นไปที่ปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลัง

ที่มีผลต่อการประสบความส�าเร็จในธุรกิจของคุณ วิธีการประเมิน

ผลลัพธ์แบบดั้งเดิมนั้นล้มเหลวต่อการตอบสนองความต้องการการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในทุกๆ องค์กร ซ่ึงกลายเป็นส่วน

ที่ส�าคัญมากๆ ส�าหรับธุรกิจท่ีพัฒนาวิธีการประเมินผลลัพธ์ท่ีเพิ่ม

ความซับซ้อนทางสิง่แวดล้อมของธุรกจิและสร้างการตอบสนองเชิงกล

ยุทธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ความต้องการส�าหรับการจัดการที่มี

ประสทิธภิาพมักจะเป็นปัญหาอยูเ่สมอ หากไม่หาหนทางแก้ไขผลการ

ปฎบิตังิานทีย่�า่แย่นีจ้ะท�าให้บรษิทัของคณุตกอยูใ่นความเสีย่ง ดงัน้ัน 

การจัดหาเครื่องมือชี้วัดส�าหรับการเปลี่ยนแปลงคือกุญแจส�าคัญ

องค์กรทกุแห่งต้องเข้าใจว่าค่านยิมเชงิกลยุทธ์นัน้ขึน้อยูก่บัวธิี

การ การด�าเนินงาน และการพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้น การให้ความส�าคัญ

ต่อการประเมนิประสทิธภิาพของธรุกจินัน้เกีย่วข้องเป็นอย่างมากกบั

เป้าหมายและความเป็นอยู่ของพนักงาน

การประเมินจาก FeelGoodX-Corp จะช่วยให้คุณค้นหาแนว

ทางทีด่ทีีส่ดุทีส่ามารถน�ามาใช้กบัพืน้ทีบ่รเิวณต่างๆ ของธรุกจิคณุ ใน

การประเมนิแบบง่ายๆ นัน้ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีจะต้องเป็นบคุคลส�าคญั 

การเข้าใจความต้องการของแผนกต่างๆ และมอบเป้าหมายที่ชัดเจน

กับพวกเขา จะก�าจัดอุปสรรหลักที่ขัดขวางให้บริษัทของคุณก้าวหน้า
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ทุกวันนี้ ธุรกิจจ�นวนมากก�ลังเปล่ียนแปลงตัวเองให้มีเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และการเติบโตของแต่ละแห่ง และเพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้องค์กรแต่ละแห่งพร้อมรับมือกับอนาคตบนโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศึกษามากมายยืนยันผลกระทบ
ต่อเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทที่มีความส�คัญที่สุด

จากการส�ารวจเชิงลึกโดย ไบรท์เฮ้าทส์ (BrightHouse) และ

บริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินอย่างบีจีซี (BGC) พบว่า เป้าหมาย

และประสทิธภิาพในระยะยาวมคีวามสมัพนัธ์กนั การศกึษาพบว่าเป้า

หมายของบรษิทัไม่ควรเป็นเป้าหมายเพยีงผวิเผนิ บรษัิทหลายๆ แห่ง

ตั้งใจในการก�าหนดเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ผล

ส�าหรับพวกเขา

เพ่ือช่วยองค์กรตัดสินว่าความพยายามของพวกเขานั้นถูก

ต้องและมีประสิทธิภาพหรือไม ่เราได้คิดค้นหลักการในการประเมิน

บทที่ 22
FeelGoodX-Corp 
ใช้วัดอะไรได้บ้าง?
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เป้าหมายทางธรุกจิขึน้มา เป้าหมายคอือะไรจากมมุมองขององค์กร? 

มาริล กาเกน แมคโดนัลด์ เจ้าของและผู้ก่อตั้งกาเกน แมคโดนัลด์ 

กล่าวว่า “เป้าหมายของคุณคือความทะเยอทะยานโดยรวมขององค์กร 

เหตุผลในการมอียูข่องคณุและสาเหตทุีส่มาชกิในทมีตืน่มาท�างานทกุ

วันคือสิ่งส�าคัญต่อความเป็นอยู่ของบริษัท” 

องค์กรของคุณควรน�าเป้าหมายมาค้นหาแนวทางในการ

ด�าเนนิธรุกจิ ตวัอย่างเช่น เป้าหมายบรษัิทผูผ้ลติรถยนต์อย่างโตโยต้า

อาจจะพฒันาเกนิกว่าผลก�าไรการผลติและขายรถยนต์ สูก่ารเป็นผูน้�า

ในการคิดค้นเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวส�าหรับมนุษย์ แนวคิดท่ีกว้าง

ไกลและมีเป้าหมายจะขับเคลื่อนการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ในธุรกิจ ท�าให้

บรษิทัต้ังค�าถามว่า “ท�าไมเราไม่เลอืกทีจ่ะท�าตอนนีใ้นขณะทีเ่ราท�าได้ 

เพ่ือท�าให้แนวคิดด้านเทคโนโลยีนี้เกิดข้ึนในชีวิตจริง?” การเติมเต็ม

เป้าหมายในเทคโนโลยีด้านการขับเคลื่อนน้ีสามารถเติมเต็มช่องว่าง

ทีแ่ตกต่างกนัได้อย่างการขนส่งในอนาคต รถไร้คนขบั หรอืรถจกัรยาน 

ยนต์พลังไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บรษิทัมากมายตระหนกัว่าเป้าหมายควรเป็นส่ิงท่ีส่ือสารได้ถึง

ลกูค้า พนกังาน และชุมชน ผลการส�ารวจโดยดลีอยต์ในปี 2014 ยืนยัน

ว่าพฤตกิรรมสบิอันดับต้นๆ ของการเติบโตในปัจจุบนัแจ้งว่าเป้าหมาย

ก�าหนดบริการของธุรกิจและผลิตภัณท์ที่สร้างผลกระทบที่มีความ

หมายต่อลูกค้า (89%) และสังคม (84%) โดยสรรหาพนักงานที่มีการ
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ศึกษาและค�าแนะน�าที่ดี และแสดงเป็นพลเมืองดีโดยการอาสาสมัคร

และรับบริจาคเพื่อการกุศล 

ในบรษัิททีข่บัเคลือ่นโดยเป้าหมายอย่างแท้จรงิ อย่างไรกต็าม 

เป้าหมายเป็นตัวการส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงส่ิงท่ีจ�าเป็นและการ

พัฒนาสิ่งใหม่ๆ อิทธิพลของเป้าหมายสามารถเปล่ียนการตัดสินใจ

ทางธุรกิจของบริษัทได้ ก�าหนดพฤติกรรมความเป็นผู้น�า และชี้น�ากล

ยุทธ์เชิงปฎิบัติ มีบริษัทมากมายท่ีติดชะงักอยู่กับก้าวแรกในการเร่ิม

ต้น นั่นก็คือเป้าหมายที่ ขับเคลื่อนเพียงเพ่ือผลก�ำไร เป้า

หมายที่แท้จริงขององค์กรจ�าเป็นต้องผลักดันเพ่ือเป็นท่ียอมรับและ

สนบัสนนุ ในข้ันตอนต่อไป เป้าหมายจะถกูกระตุน้จากภายในโดยผูน้�า

หรือซีอีโอที่ให้ใช้ชีวิตด้วยพฤติกรรมและหลักการเหล่านี้ และท�าให้

การสินใจในธุรกิจที่แสดงถึงเป้าหมาย  

การยึดมั่นต่อเป้าหมายที่กล่าวไว้ จริงๆ แล้ว นับเป็นส่ิงท่ี

ส�าคัญอย่างมาก เม่ือน�าเป้าหมายมาใช้ในองค์กรแล้ว มันสามารถ

มอบผลลัพธ์ที่มีพลังและยั่งยืนได้
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การประเมินของ FeelGoodX-Corp

การประเมนิของ FeelGoodX-Corp ให้บรกิารเสมอืนเครือ่งมอื 

ที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งมั่นช่วยเหลือองค์กรเพื่อเปล่ียนแปลงการธุรกิจให้

ท�าสิ่งดีๆ

ตวัชีว้ดัการประเมนิวดัประสทิธิภาพของบรษิทัตามปัจจยัแปด

ประการของ FeelGoodX-Corp องค์กรสามารถใช้ KPI จากล�าดับขั้น

ที่แตกต่างกันเพื่อประเมินความส�าเร็จของพวกเขา ซึ่งKPIอาจจะมุ่ง

เน้นไปที่ประสิทธิภาพทั้งหมดโดยรวม

ถ้าการประเมินบริษัทมีคะแนนที่ 80-100 คะแนน คุณจะได้

รับสิทธิในการรับประกาศนียบัตรจาก FeelGoodX-Corp ไปเลย

KPI เหล่านี้ช่วยสร้างทีมที่ดีขึ้น

และช่วยท�าให้ทีมไปได้ไกลขึ้น

KPI เหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือที่ก�าหนดความส�าเร็จเชิงกลยุทธ์

และแสดงถึงตัวชี้วัดส�าหรับพื้นที่ที่อาจจะต้องการการพัฒนา มันเป็น

บทที่ 23
เราจะประเมิน FeelGoodX-Corp

อย่างมีเป้าหมายได้อย่างไร



140

FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

เครื่องมือส�าคัญส�าหรับการพัฒนาทีมของคุณและการบรรลุผลลัพธ์

องค์กรที่มีคุณภาพสูง

สามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเรือ่งการจดัการ

พนักงาน

ค่าใช้จ่ายส�าหรับ FeelGoodX-Corp อยู่ที่เท่าไหร่? 

ค่าธรรมเนยีมรายปีขึน้อยูก่บัรายได้ทีธ่รุกจิของคณุได้รบัต่อปี 

ฟรีใน 18 เดือนแรก 

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

การใช้การประเมนิของ FeelGoodX-Corp เป็นแนวทางทีช่่วย

ให้คุณหาเป้าหมายของธุรกิจ เป็นเฟรมเวิร์คที่ปรับวัฒนธรรมและค่า

นิยมหลักขององค์กร โดยเฉพาะการใช้เป็นเครื่องในการเปล่ียนหรือ

เติมเต็มธุรกิจของคุณให้ประสบผลต่อการเป็นธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิง

แวดล้อมและสังคม 

การเดินทางสู่ความมุ่งมั่นของคุณประกอบไปด้วยการท�า 

ความเข้าใจว่าวิธีที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยการ

รบัฟังสาเหตุนัน้ๆ มีความส�าคัญเป็นอย่างยิง่แก่ชมุชนและส่ิงแวดล้อม 

ในขณะที่ยังยึดจุดยืนของธุรกิจอยู่

ในฐานะผูป้ระกอบการ สิง่ทีส่�าคัญมากๆ คอืการรูต้นเองและ

ตระหนกัถึงสิง่ทีก่ระตุน้คุณอยูเ่สมอ ลองนกึถงึสิง่ทีท่�าให้คณุอยากตืน่

นอนในทุกเช้าและรางวัลในการท�างานดึกแต่เต็มไปด้วยพลังในทุกๆ
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วัน ซึ่งปัจจัยเรื่องเงินนั้นไม่สามารถน�าความรู้สึกพึงพอใจนี้ได้ ดังนั้น

มันเป็นสิ่งส�าคัญที่คุณจะต้องค้นหาพลังของคุณให้ติดไฟ

หนงัสือ FeelGoodX เล่มนี ้คอืวธิทีีด่ใีนการเตมิเตม็จติ

วญิญาณ ของคุณ การสร้างโร้ดแมปแบบใหม่ที่จะพัฒนาความสมดุล

ของชีวิตในฐานะผู้ประกอบการและผู้น�า การเอาใจใส่ปัจจัยแปด

ประการจะช่วยสร้างความสมัพนัธ์และเป้าหมายท่ีแขง็แกร่งขึน้ส�าหรบั

พนกังานเพ่ิมความชดัเจนในวศัิยทศัน์และทศิทาง และพฒันาการเดนิ

ทางที่น่าสนใจที่สะท้อนเสียงให้กลุ่มต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

หนงัสอืเล่มนีอ้อกแบบมาเพือ่คณุ ผูท้ีข่ยนัท�างาน มคีวามคดิ

สร้างสรรค์ ความเฉลียวฉลาด มีชีวิตชีวา และเป็นผู้น�าที่มีอารมณ์ขัน 

เราต้องการให้คุณโอบกอดค่านยิมหลกัของคณุและการประยกุต์ใช้กบั

ตัวเองพร้อมๆ กบัแบ่งปันให้ผูค้นรอบๆ ตัวคณุ ความรูส้กึ Feel good 

จะน�าทางคุณไปในที่ที่บริษัทต้องการจะไปด้วยวิธีของตัวเองที่ไม่

เหมือนใคร และสร้างการเดินทางที่บ้าบิ่นในทุกวัน
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บัตรสะสมคะแนนของ FeelGoodX

PART A: หัวใจ

การประเมินเป้าหมาย

ลองท�าการประเมินธุรกิจของคุณโดยตอบค�าถามทั้งหมด 11 

ข้อด้านล่างเพื่อมีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นต่อวิธีการส่งเสริมเป้าหมายของ

องค์กร

1. วัฒนธรรมของคุณรวมความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่เหนือ

กว่า ความอสิระของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และความเป็นผูน้�าทีด่แูลเอาใจ

หรือไม่?

2. คุณน�าทีมของคุณด้วยความแน่วแน่โดยทราบตัวตนของ

คุณและจุดมุ่งหมายของคุณหรือไม่?

3. มีข้อผูกมัดในความหลากหลาย ความเสมอภาค และข้อ

สรุปส�าหรับลูกทีมไหม?

4. บริษัทคุณมีการสร้างรายงานประจ�าปีภายนอกที่อธิบาย

ถึงภารกิจและวิธีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานหรือไม่? 
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5. การน�าด้านการจัดการอยู่บนหลักความเป็นจริงที่เป็น

รากฐานส�าหรับบริษัทหรือผลิตภัณท์ และช่วยชี้น�าบริษัทด้วยปัจจัย

เหล่านี้หรือไม่? 

6. เป้าหมายทางธุรกิจท�าให้วิสัยทัศน์เกิดขึ้นจริงหรือไม่?

7. คณุรบัมือกบัปัญหาหรอืโอกาสต่างๆในฐานะทมีทีต่ัง้ใจใน

การท�างานหนักด้วยความซื่อสัตย์ ความอดทน การเอาใจใส่ และจิต

วิญญาณของทีมหรือไม่?

8. ธุรกิจเติมเต็มความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่

แค่ความต้องการหรือความปราถนาของตนเองหรือไม่? มันสะท้อน

เป้ามายที่เหนือกว่าการสร้างผลก�าไรหรือไม่? 

9. คุณพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านความหมายต่างๆ

มากมาย ปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็น และต่อสู้เพื่อเป็นคนที่ดีขึ้น

ในทุกวันหรือไม่? 

10. คุณน�าเป้าหมายที่เหนือกว่านี้มาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ

ในชีวิตประจ�าวันด้วยทัศนคติที่เหมาะสมหรือไม่? คุณมุ่งมั่นเพื่อ

ชัยชนะด้วยความทุ่มเท ทีมเวิร์ค และความซื่อสัตย์หรือไม่? 
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11. ฝ่ายบริหารท�าตัวเป็นผู้น�าด้วยความภักดี การอุทิศตน 

และความเด็ดเดี่ยวหรือไม่?

ท�าไมการค้นหาเป้าของธุรกิจและความหมายใน
การท�างานถึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับบริษัทของคุณ?

เป้าหมายของธุรกิจคือพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบความ

ส�าเรจ็ ผลส�ารวจจาก ฮาร์วาร์ด บิวซเินส รวีวิ และสถาบนัอวีายบคีอน 

ในหวัข้อ “The Business Case of Purpose” กล่าวว่า “บรษิทัทีส่ามารถ

ควบคมุพลงัของเป้าหมายทีใ่ช้ขบัเคลือ่นประสทิธภิาพการท�างานและ

ผลก�าไรจะได้เปรียบในการแข่งขันอย่างชัดเจน

ความต้องในการก�าหนดเป้าหมายทางธรุกจิ อาจหมายถงึการ

สร้างคุณค่าของลูกค้าและผู้ถือหุ้น อาจเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบ

เชงิบวกให้กบัสังคมและผลกัดันการริเริม่สิง่ใหม่ๆ เพือ่สร้างการปฎบิตัิ

ที่ยั่งยืน แต่ไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนก็ตามที่คุณต้องด�าเนินธุรกิจ การ

พัฒนาจุดประสงค์ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนตามหลักเกณท์ เพราะมันขึ้นอยู่

กับค่านิยมหลักของบริษัท Raj Sisodia ผู้เขียน ทุนนิยมอย่ำงมี
จิตส�ำนึก  (Concious Capitalism) กล่าวไว้ว่า “เป้าหมายไม่ได้เป็น 

เพยีงปัญหาด้านการตลาดหรอืการวางต�าแหน่งภาพลักษณ์ของแบรนด์ 

เท่านั้น เป้าหมายควรจะสร้างผลกระทบต่อทุกๆ ด้านขององค์กร”

คุณจะค้นพบความหมายในค�าว่า “WHY” ขององค์กรคุณได้

อย่างไร? มันส�าคัญหรือไม่? เหตุผลที่คุณต้องค้นหาและเข้าใจเป้า
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หมายทางธุรกิจของคุณเป็นเพราะบริษัทคือกลุ่มคนพิเศษที่มีความ

ปรารถนาและความต้องการแบบเดียวกัน เราจะต้องเปรียบเทียบ

บริษัทให้เหมือนชนเผ่าแบบสมัยใหม่ แบบที่ทุกคนตั้งใจท�างานเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายเดียวกัน เมื่อบุคคลแต่ละคนหรือพนักงานสัมผัสถึง 

เป้าหมายและรู้สึกว่างานของพวกเขามีความส�าคัญและด้วยหยาด

เหงือ่และน�า้ตาทีทุ่ม่เทไปนัน้มนัคุม้ค่า มนัจะส่งผลประโยชน์ให้กบัทัง้

บุคคลและธุรกิจ

มีธุรกิจมากมายท่ีก�าลังสับสนระหว่างความรับผิดชอบของ

ธุรกิจต่อสังคมและเป้าหมายทางธุรกิจ ไซมอน ซิเนก กล่าวว่า “เป้า

หมายเกี่ยวกับการบริการเสมอ แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นไม่มี

อะไรเกี่ยวข้องกับการมุ ่งมั่นในเป้าหมาย” บริษัทบางแห่งจัดตั้ง

โปรแกรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี แต่พวกเขา

แทบไม่เข้าใจเป้าหมายของธุรกิจเลยสักนิด สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงจากการ

ศึกษาและค้นคว้าคือการไร้สิ่งเช่ือมโยงระหว่างบริษัทท่ีมุ่งมั่นในเป้า

หมายและโปรแกรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

“สิ่งส�าคัญคือการที่มนุษย์ควรมีเป้าหมายในชีวิต 
มันควรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่ดี” 

องค์ดาไลลามะ ทรงกล่าวไว้
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การท�าสิ่งดีๆ ไม่ใช่การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเท่านั้น มัน

คือการบริการเช่นกัน หากคุณจะพูดว่า “เป้าหมายของบริษัทเราคือ

การเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลก” นั่นไม่ใช่เป้าหมาย มันคือความ

ต้องการส่วนตวั การบรกิารทีแ่ท้จริงจะสร้างคณุค่า มคีวามตัง้ใจทุม่เท

ต่อค่านิยม สร้างแรงบันดาลใจในการท�าสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น ท้าทายผู้อื่น

ให้คิดต่าง ออกแบบพื้นที่ท่ีผู้คนรู้สึกชื่นชม และสร้างโลกท่ีดีกว่าเดิม 

ทัง้หมดทีก่ล่าวมานีคื้อสิง่ทีน่�ามาใช้กบัวธีิการจัดการธรุกจิท้ังด้าน ผลิต

ภัณท์ การบริการลูกค้า หรือการช่วยชุมชน วลี “going good” กระตุ้น

ให้เห็นแก่ผู้อื่นได้ดีท่ีสุด การศึกษายังพบว่าความส�าเร็จทางธุรกิจ

ประกอบด้วยการตอบสนองความต้องการของเหล่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

และผู้ถือหุ้นอย่างกว้างขวาง

เพื่อเข้าใจเหตุผลว่าท�าไมองค์กรที่มีเป้าหมายเป็นแรงขับ

เคลื่อนถึงมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษัทที่มองเห็นแต่ผลก�าไร เรามา

ลองเปรียบเทียบผู้น�าจากทั้งสององค์กรกัน ผู้น�าคนแรกพูดว่า “เป้า

หมายของเราคอืการท�าก�าไรทีคื่นผลประโยชน์ให้กบัผูถ้อืหุ้น” ผูน้�าคน

ที่สองพูดว่า “เป้ำหมำยของเรำคือกำรมอบบริกำรที่ดี
ที่สุดให้กับลูกค้ำของเรำและท�ำให้ชีวิตของพวกเขำดี
ขึ้น” หากแนวคิดนี้ถูกสื่อสารต่อพนักงานของคุณ บริษัทไหนจะ

พัฒนาบรกิารและผลติภัณท์ได้ดีกว่ากนั? บรษิทัไหนท่ีท�าให้รูสึ้กมส่ีวน

ร่วมมากกว่า? ฝ่ายที่ผู้น�ามองพวกเขาเป็นเพียงรายได้นั้นเหรอ? หรือ

จะเป็นกลุ่มที่เชื่อในการพัฒนาชีวิตของผู้คนล่ะ?
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ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ผู ้ให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 

นักศึกษาศาสตร์ และนักเขียน กล่าวว่า “ผลก�าไรไม่ใช่เป้าหมายของ

ธุรกิจ แต่ใช้ทดสอบความสมบูรณ์ของมัน” ดรักเกอร์ย�้าว่าเมื่อธุรกิจ

ให้ความส�าคัญแต่การท�าก�าไรนั้น มันไม่เพียงแค่ไร้ความหมาย แต่ยัง

อนัตรายอกีด้วย เขาเสรมิว่า “เป้าหมายทีแ่ท้จรงิของธุรกจิคอืการสร้าง

และรักษาฐานลูกค้าเอาไว้”

รอย สเปนซ์ นักเขียนหนังสือเรื่อง It’s Not What You Sell, 

It’s What You Stand For กล่าวว่า “เป้าหมายไม่ได้ท�าให้การตัดสิน

ใจง่ายขึ้น แต่ท�าให้มันชัดเจนขึ้น” เขาแย้งว่า ในกลยุทธ์ทางธุรกิจการ

ตัดสินใจเลือกมีบทบาทส�าคัญในการให้บริการที่ดีเยี่ยม

อดีตรองประธานฝ่ายขายของพร็อกเตอร์ แอนด์แกมเบิล 

นอร์ธ อเมริกา แกรี่ โคฟเฟอร์ กล่าวว่า “ปราศจากเป้าหมายที่ชัดเจน

ก็เหมือนการตัดสินใจอยู่ในสุญญากาศ” เมื่อโคฟเฟอร์กลายเป็น

หวัหน้าเจ้าหน้าทีก่ารค้าส�าหรบัการวจิยัการตลาด เขาและลกูทีมร่วม

กันสร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เขาย�้าว่า “เร่ิมต้นจากเป้าหมาย หลัง

จากนั้นคุณค่อยมองที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น หากตัวเลขยังไม่เพิ่มขึ้น คุณ

ต้องตั้งค�าถามตัวเองว่า ตัวเลือกนี้ใหญ่พอหรือชัดเจนพอไหม? อะไร

คือชิ้นส่วนที่หายไป? ด้วยค�าถามมากมายคุณจะต้องท�าให้ทุกอย่าง

อยู่รอดให้ได้” เขาสรุป “การตัดสินใจนั้นยาก บริษัทส่วนใหญ่เลือกที่

จะไม่ท�าเพราะมันยากมาก และมันไม่ใช่สิ่งที่ท�าแล้วจบไป”
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ผู้น�าท่ีก�าหนดเป้าหมายชัดเจนจะได้พบกับการเติบโตของ

องค์กรเมือ่เทียบกบับรษัิททีย่งัไม่รูด้ว่ีาเป้าหมายของพวกเขาคอือะไร 

บริษัทที่จริงใจและมีเป้าหมายมีโอกาสในการเจริญเติบโตในอุตสาห

กรรมนั้นๆ มากกว่า

เดือนสิงหาคมปี 2019 เหล่าผู้น�ามากมายรวมตัวกันเพื่อ

ภารกิจที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง หนึ่งในธุรกิจล็อบบี้ที่มีค่าที่สุดในสหรัฐ 

อเมริกา องค์กรธุรกิจ Business Roundable(BR) ได้ออกหนังสือชื่อ

หน้าว่า “ค�าแถลงการณ์ของบริษัท” 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกคนส�าคัญหมด 
เรามุ่งมั่นในการส่งต่อค่านิยมให้กับพวกเขาเพื่อความ
ส�าเรจ็ในอนาคตขององค์กร ชุมชน และประเทศของเรา”

ค�าแถลงการณ์นีถ่้ายทอดความมุ่งม่ันส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสียทั้งหมด รวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน และชุมชน เช่น

เดียวกันกับผู้ถือหุ้น นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดดั้งเดิมท่ียึด 

ก�าไรของผู้ถือหุ้นเป็นจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวในการด�าเนินธุรกิจ 

แนวคิดน้ีถูกสนับสนุนโดยซีอีโอทั้งหมด 181 คน ประกอบไปด้วย

ตัวแทนจาก แอปเปิ้ล อเมซอน วอลมาร์ท เดล ฟอร์ด เป๊ปซี่ และพร็

อกเตอร์แอนด์แกมเบิล รวมไปถงึผูน้�าจากบรษิทัการเงนิ เช่น มอร์แกน 

สแตนลีย์ เจพีมอร์แกนเชส โกลด์แมน ซาคส์ 
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ในฐานะซีอีโอ ประธาน หรือผู ้น�าในบริษัทใดก็ตาม คุณ

สามารถตัดสินใจเรือ่งวสิยัทศัน์ของบรษิทัและน�าทางบรษัิทของคณุใน

การช่วยชุมชนและเจริญเติบโตผ่านการสือ่สาร กจิกรรม และการลงมอื

ปฏิบัติ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ยอดเยี่ยม

ส�าหรับอีกหลายๆ ปีข้างหน้า ในฐานะผู้น�า มือของคุณต้องจับพวก

มาลัยให้มั่น บรรดาผู้หุ้นคือผู้โดยสารของคุณ คุณสามารถไปท่ีไหน

ก็ได้ที่บริษัทของคุณอยากจะมุ่งไป

ไม่ว่ามันจะสนับสนุนเรื่องสุขภาพ ความเครียดจากส่ิงแวด 

ล้อมในที่ท�างานเป็นศูนย์ หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

ระหว่างพนกังานของคณุหรอืไม่ มนัคอืพลงัขบัเคลือ่นของคณุทีส่ร้าง

การเปลี่ยนแปลง มันสามารถเกิดขึ้นได้และเริ่มต้นได้ด้วยความแตก

ต่างกันอย่างชัดเจน บริษัทที่มีเป้าหมายเหนือกว่าท่ีทุกๆ คนในทุก

ต�าแหน่งรู้สึกเชื่อมโยงถึงเป้าหมายนั้นและวิธีที่มันสร้างผลกระทบให้

กับโลกนี้ เป้าหมายของบริษัทคุณและค่านิยมหลักพิจารณาจากพื้น

ฐานวัฒนธรรมขององค์กรและตัวตนของแบรนด์ 

หากมีคนถามสมาชิกในทีมของคุณว่า “เป้าหมายขององค์กร

คืออะไร?” พวกเขาจะตอบอย่างไร? เมื่อพนักงานของคุณเชื่อว่าเป้า

หมายส�าคัญขององค์กรคือการสร้างผลก�าไร แสดงว่าองค์กรก�าลังมุ่ง

หน้าไปในทศิทางทีผ่ดิ องค์กรทีข่บัเคลือ่นด้วยวตัถุประสงค์มปีระสทิธิ 

ภาพเหนือกว่าคู่แข่งในแง่ของการมีส่วนร่วมของพนักงานและความ

จงรักภักดีของลูกค้าที่สามารถสร้างรายได้ที่ส�าคัญกว่าในระยะยาว
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ผู้ให้ค�าปรกึษาทางด้านธุรกจิ จมิ คอลลนิส์ และนกัทฤษฎขีอง

องค์กร เจอร์รี พอร์ราส เผยว่าบริษัทที่ปลูกฝังเป้าหมายไว้ในส่วน

ส�าคัญมีโอกาสที่จะท�าก�าไรได้มากกว่าบริษัทที่ค�านึงแต่ผลก�าไร

เป้าหมายสามารถท�าให้การท�างานมคีวามหมายและเตมิเตม็

พนักงานได้ ซีโซเดียและผู้น�ามืออาชีพท่านอ่ืนๆ กล่าวว่า พนักงาน

คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญที่เป็นต้องถูกถ่ายทอดเป้าหมายของ

องค์กร เนื่องจากพวกเขาเป็นบุคคลที่สามารถถ่ายทอดข้อความนี้ไป

สู่ลูกค้า นักลงทุน และซัพพลายเออร์ได้ ค่านิยมของบริษัทคุณสร้าง

ความแตกต่างให้ลกูค้า องค์กรทีแ่บ่งปันอุดมการณ์ร่วมกนัจะมอบการ

ให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมกว่าและมีความจงรักภักดีมากกว่า

แต่ในเชิงปฏิบัติแล้ว คุณจะท�ามันให้ส�าเร็จได้อย่างไร? วิธี

ง่ายๆ เลยคอืการท�าให้เป้าหมายของคุณชัดเจนมากท่ีสุด ไม่ว่าจะผ่าน

แบรนด์ การสร้างผลติภัณฑ์ หรอืการการโพสต์ไอเดยีเลก็ๆ น้อยๆ ไว้

บนบอร์ดประกาศของบริษัท เมื่อพนักงานของคุณไม่สามารถพลาด

การย�้าเตือนนี้ได้ เป้าหมายธุรกิจของคุณก็จะคมชัดดั่งผลึกแก้ว

ดังนั้นบริษัทที่ประสบความส�าเร็จคิดค้นเป้าหมายขึ้นมาได้

อย่างไร? ทฤษฎีนั้นง่ายมาก หากต้องการแรงบันดาลใจ คุณต้องถูก

กระตุ้นจากสิง่ทีส่�าคญักว่าการสร้างผลก�าไร เป้าหมายขององค์กรควร

อยูเ่หนอืการค�านงึถงึผลก�าไรอย่างเดียว คุณต้องรวบรวมความทะเยอ 
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ทะยานที่ยิง่ใหญแ่ละชดัเจน ซึ่งรวมไปถึงการท�าธรุกจิทีร่ับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม และเอาใจใส่ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน

ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

“เป้าหมายของบริษัทต้องเชื่อมโยงกับพนักงานทุกคนโดยไม่

เกีย่วข้องกบังานของพวกเขาและลกูค้าทกุคนโดยไม่ค�านงึถงึสิง่ทีพ่วก

เขาซือ้เลย หากมนัเชือ่มโยงแค่อย่างใดอย่างหนึง่ นัน่ไม่ใช่เป้าหมาย”

การสร้างธุรกิจที่มีเป้าหมายหมายถึงการสร้างแรงบันดาลใจ

จากการท�างานอย่างที่บริษัทแอปเปิ ้ลและกูเกิ้ลท�าให้ลูกค้าและ

พนักงานของพวกเขา พวกเขายึดเป้าหมายด้วยทัศนคติในการ

เปลีย่นแปลงโลกของธุรกจิเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่าการ

เป็นผู้น�าคือการอุทิศตนในการช่วยเหลือผู้คนและชุมชนและสร้าง

สถานที่ที่ทุกคนอยากมาท�างาน

การท�าเช่นนั้นจะท�าให้ได้รับผลประโยชน์ท่ีดีเยี่ยม อิทธิพล

ของวัฒนธรรมองค์กรน้ันส�าคัญมาก มันส่งผลกระทบกับทุกอย่าง

ตัง้แต่ประสทิธิภาพ การใช้ค่านยิมหลกัของบรษิทั การรกัษาคนทีด่ทีีส่ดุ 

การเปลีย่นทมี การก�าหนดตวัตนของบรษิทั และการพฒันาความเป็น

อยู่ของพนักงาน

การยึดมั่นในเป้าหมายของบริษัทจะน�าการบรรลุเป้าหมาย

โดยรวมที่ดีกว่าการสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า สมาชิกในทีม 
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ซพัพลายเออร์ และชมุชน การใช้เวลาและความพยายามในการค้นหา

สิง่ทีก่ระตุน้ผูค้นคนของคุณคือความก้าวหน้าในการช่วยให้พวกเขาค้น

พบความหมายในสิ่งที่พวกเขาท�า 

การประเมินสุขภาพทางอารมณ์

ใช้การประเมินสุขภาพทางอารมณ์ของบริษัทคุณโดยตอบ

ค�าถามทั้งสิบข้อต่อไปนี้

1. มีนโยบายที่เน้นความส�าคัญของผู้คนหรือไม่?

2. คุณจ่ายค่าตอบแทนผู้คนได้ดีด้วยการแสดงความรักและ

ความเคารพจึงท�าให้พวกเขาผกูตดิอยูก่บัเป้าหมายของบรษิทัหรอืไม่? 

(รวมถึงความใจกว้างกับผู้คนที่ก�าลังจะลาออก)

3. คุณเติมต�าแหน่งที่ว่างโดยการเลื่อนต�าแหน่งจากภายใน

หรือไม่?

4. คุณเป็นผู้น�าด้วยความเป็นห่วง ความซื่อสัตย์ ความเห็น

อกเห็นใจ และความเอาใจใส่หรือไม่?

5. คณุส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์จาก คณุค่า ความสนใจ 

และหลกัการ (EQ,) ความฉลาดทางจติวญิญาณ (SQ,) และความฉลาด

ด้านวิธีการ (SYQ) หรือไม่?
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6. คุณให้การยกย่องและการยอมรบัในเชิงบวกโดยปราศจาก

การยินยอหรือไม่?

7. คุณจัดล�าดับความส�าคัญของความสามัคคีในชีวิตการ

ท�างานหรือไม่?

8. คุณรบัทราบการให้ก�าลงัใจในการท�างานของสมาชกิในทมี

ด้วยการตอบรับเชิงบวกหรือไม่?

8. คณุให้ความไว้วางใจและความจริงใจอย่างมากต่อผูม้ส่ีวน

ได้เสียทั้งภายในและภายนอกหรือไม่?

10. คุณพฒันาวฒันธรรมทีส่มาชกิในทีมท�าส่ิงต่างๆเพือ่ผูอ้ืน่

โดยไม่คาดหวังผลตอบแทน รางวัล หรือการยอมรับหรือไม่?

ท�าไมการเอาใจใส่สุขภาพทางอารมณ์ในท่ีท�างานถือเป็นส่ิง

ส�าคัญส�าหรับบริษัทคุณ

บรษิทัมกัจะคดิว่าการมสีขุภาพทีด่คีอืการมร่ีางกายทีฟิ่ตและ

การกินแต่สิ่งดีๆ แต่มันก็ส�าคัญในการดูแลสุขภาพทางอารมณ์ 

พนักงานมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์เชิงลบที่แตกต่างกันจากการท�างาน 

เช่น ความเครยีด ความวติกกงัวล และภาวะซึมเศร้า การสร้างสขุภาพ

ทางอารมณ์ในที่ท�างานที่ดีสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับบริษัท
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องค์การอนามัยโลก (WHO) อธิบายว่าสขุภาพจติแสดงสถานะ

ของความเป็นอยู่ซึง่ทกุคนตระหนกัถงึศักยภาพของพวกเขาทีส่ามารถ

รบัมือกบัความเครยีดปกติในชวีติประจ�าวนัได้ สามารถท�างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดผล และสามารถส่งเสริมชุมชนของพวกเขาได้

คาดว่าในแต่ละปีในสหรัฐอเมริกา หน่ึงในห้าของพนักงานท่ี

เป็นผู้ใหญ่จะพบปัญหาด้านสุขภาพจิต ชาวอเมริกันใช้เวลาในการ

ท�างานมากกว่าการท�ากิจกรรมอย่างอ่ืนอย่าง การนอน การออกก�าลงั

กาย และการใช้เวลากับครอบครัว ด้วยแนวคิดนี้ ที่ท�างานคือสาเหตุ

หลักของปัญหาสุขภาพจิต

มาตรฐานเวลาท�างานประจ�าขั้นต�่าคือห้าวันต่อสัปดาห์ แปด

วันต่อชั่วโมง ซึ่งรวมแล้วทั้งหมด 40 ชั่วโมง ในความเป็นจริงชั่วโมง

ท�างานท�าให้พนักงานมีความเครียดมากขึ้น ไร้ประสิทธิภาพ และมี

แนวโน้มในการท�าผิดพลาด

แม้ว่าความจริงแล้วคนอเมริกันส่วนใหญ่ท�างานแปดชั่วโมง

ต่อวันหรือมากกว่านั้น การวิจัยแสดงให้เห็นว่า เวลาสองชั่วโมงและ 

53 นาทเีป็นช่วงเวลาทีท่�างานได้อย่างมีประสทิธภิาพทีส่ดุ นกัจติวทิยา

ระบุว่าสมองของมนุษย์เราไม่สามารถโฟกัสได้มากกว่าสองถึงสาม

ชั่วโมง และเมื่อเลยลิมิตเวลาในการท�างาน มันจะเพ่ิมความเส่ียงใน

การพัฒนาพฤติกรรมการท�างานที่ไร้ประสิทธิภาพ
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ในฐานะผูน้�าธุรกิจ มันส�าคญัมากทีจ่ะต้องคอยหาวธิมีาท�าให้

พนักงานของคุณมีความสุข มีส่วนร่วม และท่ีส�าคัญเป็นประโยชน์ 

อย่างไรกต็ามวธีิในการบรรลเุป้าหมายนีคื้อการสนบัสนนุให้คนท�างาน

น้อยลง แทนที่จะใช้เวลา 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ แต่เปลี่ยนมเป็น 33 

ชั่วโมง หรือบีบอัดตารางการท�างานและตัดวันท�างานให้ส้ันลงเป็นส่ี

วันต่อสัปดาห์

บริษัทไมโครซอฟท์คือตัวอย่างของบริษัทท่ีประสบความ

ส�าเร็จในการน�าแนวคิดนีม้ากใช้ บรษิทัยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยดี�าเนนิ

งานสัปดาห์ละสี่วันในประเทศญี่ปุ ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

“Work-Life Choice Challenge” โดยการมอบวนัหยดุพเิศษให้พนกังาน

ของ ไมโครซอฟท์ทกุคน การทดลองนีน้�าไปสู่ผลผลิตท่ีเพิม่ข้ึนถงึ 40% 

การท�างานน้อยลงโดยไม่มีการกล่าวโทษสามารถช่วยให้

พนักงานใช้ประโยชน์จากเวลาส่วนตัวของพวกเขาได้ การศึกษา

มากมายแสดงให้เห็นถึงข้อดีต่างๆ เช่นความเครียดที่ลดลง พนักงาน

ที่มีส่วนร่วมและมีความสุขมากขึ้น และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

และนี่คือบรรดาบริษัทชื่อดังที่ให้ความส�าคัญ
กับสุขภาพจิตของพนักงานเป็นส�าคัญ
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Johnson & Johnson

ความภาคภูมใิจของบรษิทัในการให้การฝึกอบรมแก่พนกังาน

กว่า 300 คนส�าหรับความช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพจิตและมั่นใจ

ว่าพวกเขาเห็นความส�าคัญของสุขภาพจิต เช่นเดียวกับการส่งเสริม

ความเป็นอยู่ที่ดีทั่วสถานที่ท�างาน

Innocent Drinks

อนิโนเซ้นท์ ดริง้คส์ใช้บรรจภัุณฑ์ท่ีน่ารกัและการตลาดอารมณ์

ขันที่ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก พนักงานของเขาได้รับสวัสดิการในการ

เล่นโยคะซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการฝึกจิตใจ

“เราเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีต้องปราศจากมลทินภายในใจ”

EY

บรษิทับัญชนีีม้สีวสัดิการทีม่ปีระโยชน์มากมาย เช่น มจัีกรยาน 

ส�าหรบัเดินทางไปท�างาน และบตัรก�านลัดแูลเดก็เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ

จิตที่ดีในที่ท�างาน

Deloitte

ดลีอยต์ เป็นผูน้�าในการใช้โปรแกรมสขุภาพจติเพือ่ความเป็น

อยู่ที่ดีของพนักงานผ่านแคมเปญ สุขภาพจิตในที่ท�างาน เพื่อการฝึก

อบรมความช่วยเหลอืด้านสขุภาพจติ แคมเปญนียั้งให้โอกาสการเรยีน

รู้ของพนักงานในการพัฒนาจิตใจ ร่างกาย และอารมณ์
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Unilever

ภารกิจของพวกเขาคือ “เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพจิต

ภายในองค์กรธุรกิจของเราและอื่นๆ” เพื่อให้พนักงานมีความสุขใน

การท�างาน พวกเขาสร้างความส�านึกในเป้าหมายโดยจัดให้มีการฝึก

อบรมเป้าหมายเชิงปฏิบัติการ

Accenture

บริษัทให้ความส�าคัญทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน พวก

เขาเสนอโปรแกรมผูช่้วยทีใ่ห้การสนบัสนนุทีไ่ว้วางใจได้ส�าหรบัปัญหา

ต่างๆ เช่นความวิตกกังวล ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และการติดยา

เสพติด

Starbucks

สตาร์บัคส์เสนอแพ็คเกจสุขภาพจิตที่เน้นการให้ความรู้แก่ผู้

จัดการระดับสูงเกี่ยวกับปัญหาด้านจิตใจ ช่วยให้พวกเขาตระหนักถึง

สัญญาณและท�าให้การบริการด้านสุขภาพจิตเข้าถึงพนักงานทุกคน

มากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นนี้ บริษัทจึงอยู่ในล�าดับที่สูง
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คณุรู้สกึได้รบัแรงบนัดาลใจจากวธีิทีบ่รษัิทเหล่านีเ้ป็นผูน้�าด้าน

สุขภาพจิตในที่ท�างานหรือไม่? การท�าลายทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับ

เรื่องนี้สามารถเริ่มได้ที่บริษัทของคุณ ดังนั้นหากคุณต้องการพูดคุย

เกี่ยวกับสุขภาพจิต เรามีค�าแนะน�าดังนี้

1. ให้ความยดืหยุน่แก่สมาชกิในทมี ซึง่วธิง่ีายๆ ในการลงทนุ

ด้านสขุภาพจิตในทีท่�างานของคณุคอืให้พนกังานของคณุมสีทิธิเ์ลอืก

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่พวกเขาต้องการ ที่นอท์ช (Knotch) พนักงาน

จะได้รบัเงนิ 50$ ต่อเดือนส�าหรบัการใช้ในกจิกรรมเพือ่สขุภาพทีแ่ตก

ต่างกัน

2. การท�าให้ความช่วยเหลือ การรบัมือ และพดูคยุกับผูอ่ื้นนัน้

ง่ายขึน้ถอืเป็นเคร่ืองมือทีย่อดเยีย่มในการดูแลสขุภาพจิตของพนกังาน  

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ปัญหาสุขภาพจิตก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญมา

ช่วยดูแล 

3. ปรับปรุงเครื่องมือออนไลน์หรือใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสุขภาพจิต

4. สร้างความตระหนกัด้วยการฝึกอบรม ซึง่ถอืเป็นเครือ่งมอื

ส�าคัญที่ช่วยให้พนักงานรับรู้ถึงสัญญาณของอาการป่วยทางจิต
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5. สญัญาณคอืสิง่ส�าคญั ให้บรษิทัของคุณเปิดใจต่อการสนทนา

เรือ่งสขุภาพจติทีช่่วยให้สมาชกิในทมีของคุณสามารถรบัมอืกบัจดุแขง็

และจดุอ่อนของพวกเขา และพดูคยุเกีย่วกบัประสบการณ์ของตนเอง

บรษัิทสนิเชือ่ซอฟต์แวร์ในซานฟรานซสิโกมัน่ใจว่าปัญหาด้าน

สขุภาพจติของพนกังานพวกเขาจะได้รบัการบ�าบัดโดยการจ่ายเงนิจ้าง

นักบ�าบัดส�าหรับการนัดหมายครั้งแรกและครอบคลุมค่าใช้จ่าย 75% 

ของการนัดครั้งถัดไป

ดูแลและปรับปรุงเครื่องมือออนไลน์ ในโลกดิจิตอลท่ีก�าลัง

เติบโต การเพิม่ความเอาใจใส่สามารถท�าได้ในคลกิเดยีว ซึง่สิง่นีก้เ็ป็น

ประโยชน์ส�าหรบัผูท้ีช่อบอ่านข้อมูลออนไลน์ Accenture UK น�าเสนอ

แอพลเิคชนัแชททีไ่ม่ระบชุือ่ให้กบัพนกังานทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมงทัง้ 

7 วัน

อารมณ์ความรู้สึกนั้นมีพลังอย่างมาก ซึ่งอาจจะเป็นแหล่ง

ทีม่าของความแขง็แกร่ง หากใครบางคนในทีมคดิว่าไม่มใีครสนใจ มนั

สามารถลดแรงผลักดันและท�าให้ผู้อื่นเสียก�าลังใจได้ มันส�าคัญมากที่

จะต้องเข้าใจว่าความเชื่อมต่อทางอารมณ์เป็นรากฐานในการดึงดูด

ลูกค้า นักลงทุน และชุมชนต่างๆ อารมณ์ความรู้สึกมีบทบาทส�าคัญ

ในการสื่อสารขององค์กรต่อสาธารณะ อารมณ์ด้านบวกในท่ีท�างาน

จะช่วยให้สมาชิกในทีมได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ รวมถึงการเพิ่ม
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คุณค่าของผลผลิตที่สูงขึ้นและกิจกรรมทางสังคมเช่นการเป็นอาสา

สมัคร การจัดการอารมณ์ในที่ท�างานก็ถือเป็นตัวชี้วัดความเป็นมือ

อาชีพเช่นกัน

PART B: สุขภาพ

การประเมินด้านอาหาร

ท�าการประเมินอาหารส�าหรับธุรกิจของคุณโดยตอบค�าถาม 

สี่ข้อต่อไปนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวิธีที่ธุรกิจของคุณจัดล�าดับ

ความส�าคัญสุขภาพของสมาชิกในทีมผ่านอาหาร

1. คุณเห็นความส�าคัญของสุขภาพจิตในการท�างานท่ีมี

ศักยภาพเต็มที่หรือไม่? คุณเคยใช้หลักการณ์จาก FeelGoodX เรื่อง

อาหารทั้งหมด, สารอาหารจากพืช, ไขมันที่ดีต่อสุขภาพ, และน�้าดื่ม

ที่สะอาดหรือไม่?

2. คุณมีน�้าดื่มที่สะอาดหรือไม่ และหากมีเครื่องดื่มในแต่ละ

วันแล้ว คุณแน่ใจหรือไม่ว่ามีตัวเลือกส�าหรับผู้ที่ไม่ใช่นักดื่ม?

3. คุณวางแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารใน

สถานที่ที่มีอาหารจัดเก็บหรือไม่?

4. คณุจดัให้มีแคมเปญทางการศึกษาอย่างสม�า่เสมอเกีย่วกบั
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การด่ืมเครือ่งดืม่ทีมี่น�า้ตาล ทีเ่สีย่งต่อการมนี�า้ตาลและเกลอืมากเกนิ

ไปและการกินเพื่อสุขภาพหรือไม่?

ท�าไมการส่งเสริมนิสัยการกินเพื่อสุขภาพในท่ี
ท�างานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับบริษัทของคุณ

ส�านวน “คุณคือสิ่งที่คุณกิน” มีความเกี่ยวข้องในเชิง

ธุรกิจ เพราะสิ่งที่องค์กรของคุณใช้ในการสร้างวัฒนธรรมและ

เอกลักษณ์

การปรับปรุงนิสัยการกินของพนักงานในท่ีท�างานน่าจะเป็น

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ท้าทายท่ีสุดในการสนับสนุนนี้ 

ท้ายที่สุดพนักงานในส�านักงานจะท�างานนานขึ้นและมีชีวิตท่ีวุ่นวาย

พร้อมพิซซ่าหนึ่งชิ้นหรืออาหารฟาสฟู้ดที่มักจะดูน่าทานกว่าการ

อาหารสุขภาพอย่างตัวเลือกจากพืชหรือทางเลือกอื่นๆ

ครัง้สดุท้ายทีค่ณุได้รบัโดนทัในทีป่ระชมุคอืเมือ่ไหร่? สถานที่

ท�างานของคุณเต็มไปด้วยสิ่งล่อตาล่อใจรวมถึงร้านอาหารจานด่วน

รอบๆ ออฟฟิศ พฤตกิรรมการกนิทีผ่ดิปกตแิละไม่ดต่ีอสขุภาพสามารถ 

ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เช่นโรคเบาหวาน โคลเลสเตอรอลสงู ความดนั

โลหิตสูง และโรคอ้วน
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งานวจิยัในวารสาร American Journal เรือ่งมาตรการป้องกนั

โรคฉบับหนึ่งพบว่าพนักงานในโรงพยาบาลท่ีซื้ออาหารที่ไม ่มี

ประโยชน์ มแีนวโน้มว่าจะมนีสิยัการกนิทีผ่ดิหลักอนามยัเม่ืออยูน่อก

สถานทีท่�างานไปด้วย และมีแนวโน้มทีจ่ะมีน�า้หนกัเกนิหรอือ้วน เส่ียง

ต่อปัจจัยการเกดิโรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลอืดเมือ่เทยีบกับ

พนักงานที่เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

การเลอืกทานอาหารเป็นส่วนส�าคญัต่อสขุภาพของพนกังาน 

หลักโภชนาการก็มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานเช่นกัน ไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่ออารมณ์และระดับพลังงาน

เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของคุณอีกด้วย การศึกษา

เรือ่งเหล่านีอ้าจมีประโยชน์มากหากคุณต้องเรยีนหรอืท�างานในสภาพ

แวดล้อมทีต้่องใช้ความคดิสร้างสรรค์และถกูคาดหวงัสงูให้ต้องใช้พลงั

ในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ

สขุภาพของพนกังานทีม่าจากการทานอาหารสามารถส่งผลก

ระทบต่อส่วนส�าคัญของบริษัทในหลากหลายทาง มีงานวิจัยชี้ว่า โรค

อ้วนส่งผลให้ประสิทธิภาพการท�างานต�่าลง อัตราการขาดงานสูงขึ้น 

และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆส�าหรับธุรกิจก็เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อรู้

เช่นนีแ้ล้วผู้น�าทางธุรกจิสามารถช่วยให้พนกังานและบรษิทัได้โดยการ

จัดท�าโปรแกรมสุขภาพในที่ท�างานที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพในระยะ

ยาว แล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้ดี
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การส่งเสริมพนักงานของคุณให้เลือกทานอาหารและดูแล

สุขภาพที่ดีจะท�าให้บรรยากาศในที่ท�างานดีขึ้นและอาจส่งผลให้เกิด

ไลฟ์สไตล์ของการใช้ชวีติอย่างมีสขุภาพดีได้ด้วย แต่เมือ่ต้องสนบัสนนุ

การทานอาหารอย่างถูกหลักให้พนักงานนั้น สิ่งส�าคัญคือคุณไม่ควร

บังคับหรือสั่งพวกเขาว่า ควรหรือไม่ควรกินอะไร คุณแค่ชี้น�าพวกเขา

ให้ไปในทางที่ถูกก็พอแล้ว

ดังนั้น แทนที่จะน�าตัวเลือกอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ท้ิงไป

ทัง้หมด กใ็ห้เพิม่ทางเลอืกอาหารเพือ่สขุภาพเข้าไปแทน ตวัอย่างเช่น 

ออฟฟิศของบรษัิทเฟสบุค๊ในนวิยอร์กสร้างคาเฟ่ในส�านกังานชือ่ Des-

imone’s ที่พนักงานมีตัวเลือกส�าหรับอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย ทั้ง

สลัดบาร์ ผลไม้ แซนด์วิชมังสวิรัต และอาหารเพื่อสุขภาพพวกนี้ก็ถูก

จัดอยู่ข้างๆกับจานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เหล่านั้นแหละ

อีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดแรงจูงใจในการซื้ออาหารไม่มี

ประโยชน์คือ การจัดให้ตัวเลือกของอาหารที่มีประโยชน์อยู่ในจุดที่

ปราศจากสิ่งกีดขวางบนช้ันวางอาหาร แล้วบรรดาอาหารที่ไม่มี

ประโยชน์ก็จะเข้าถึงได้ยากขึ้นด้วย การแบ่งประเภทอาหารให้เข้าใจ

ง่ายกเ็ป็นโอกาสในการอบรมถงึการทานอาหารของคนในทมีงานโดย

ไม่เป็นการจ�ากัดอิสรภาพในการเลือกบริโภคของพวกเขา หรือการใช้

ข้อมูลการจัดซื้อเพ่ือให้ข้อเสนอแนะทางโภชนาการส่วนบุคคลผ่าน

ทางข้อความหรือการใช้อีเมลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการส่งเสริม

อุปนิสัยการกินเพื่อสุขภาพในที่ท�างานเช่นกัน
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Nathaniel Eckhaus เชฟของคาเฟ่ Desimone’s กล่าวว่า “ทกุ

ธรุกจิก�าลงัมองหาวิธีในการเพิม่ประสิทธิภาพการท�างาน จ้างคนทีเ่ก่ง

ที่สุด และเสนอสวัสดิการท่ีพนักงานรู ้สึกว่าได้รับผลประโยชน์ท่ี

มหาศาล แต่ท�าไมถงึไม่ขดีทัง้สามวธินีัน้ทิง้ไปในทนัทแีล้วน�าข้อเสนอ

การด�าเนินงานด้านการบริโภคอาหารมาใช้แทนละ?” 

ในขณะที่เฟสบุ๊คมีเหล่าเชฟด้านอาหารดีที่สุด ส�านักงานของ

กูเกิ้ลก็มีการจัดเรียงตัวเลือกอาหารส�าหรับพนักงานของตนเช่นกัน 

พวกเขาเรียกมันว่าอาหารคุณภาพดีในระดับไฮเอนด์ อาหารเหล่านี้

จัดให้ทานฟรีได้ถึงสองช่ัวโมงต่อวัน บริษัทกูเกิ้ลเองก็ลงทุนใน

พฤติกรรมศาสตร์และโปรแกรมวิศวกรรมสังคม เพ่ือส่งเสริมให้

พนักงานเลือกตัวเลือกทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ

บริษัทของเล่นชื่อดังอย่าง Hasbro ก็มีโรงอาหารในบริษัทซึ่ง

มีตัวเลือกเพื่อสุขภาพมากมาย มีเวิร์คช็อปโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการ

ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พวกเขายังมอบ subscription boxes หรือ 

กล่องสมัครสมาชิกส�าหรับผักสดที่ปลูกจากเกษตรกรท้องถิ่นให้แก่

พนักงานอีกด้วย

ความมุ่งมั่นของธุรกิจท่ีมีต่อเรื่องสุขภาพของพนักงานท�าให้

พวกเขาได้รับการยกย่องให้อยู่บนจุดสูงสุดของอุตสาหกรรม บริษัท

เหล่านี้มีกลยุทธ์ด้านสุขภาพแบบองค์รวม ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม
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ทางกายภาพ สุขภาพทางอารมณ์ และโภชนาการ  ความส�าเร็จของ

ธรุกจิคณุขึน้อยูก่บัโภชนาการของพนกังาน ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการ

พัฒนาการเติบโตของธุรกิจ งานวิจัยหลายชิ้นเสนอแนะว่าการมี

สขุภาพทีด่ขีึน้และเผชญิกบัความเครียดน้อยลงในสถานท่ีท�างาน ย่อม

ท�าให้มนุษย์ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วอาหารก็คือ

ปัจจยัทีส่�าคญัมาก แต่ถงึอย่างนัน้แทบทกุบรษัิทกลับไม่ให้ความส�าคญั

ในเรื่องนี้

งานวิจัยของ Economic Intelligence Center (EIC) เผยถึง

ความเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมการกนิของคนไทย สถติแิสดงให้เห็น

ว่า คนไทยส่วนใหญ่เลือกอาหารตามความชอบ (22.1%) เลือกตาม

ความอยาก (18.2%,) เลือกตามสุขลักษณะ (17.8%,) และเลือกตาม

คุณค่าทางธรรมชาติ (12.9%.) จากงานวิจัยนี้ ท�าให้เห็นถึงผลกระทบ

ทั้งด้านดีและด้านลบ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าความสุขของคนเราจะ

เพิ่มขึ้น 57.1% จากการกิน แต่ในทางตรงกันข้ามค่าโภชนาการก็ลด

ลงเช่นกัน

แม้ว่า 98% ของคนไทยบริโภคอาหารที่มีประโยชน์อย่างผัก

และผลไม้ แต่ปริมาณการบริโภคอาหารรสหวานนั้นกลับเพ่ิมขึ้นถึง 

11.2% และปริมาณการบริโภคอาหารรสเค็มเพ่ิมขึ้น 13.8% เด็กมี

แนวโน้มทีจ่ะบรโิภคอาหารรสหวาน ในขณะทีผู่ใ้หญ่วยัท�างานบรโิภค

อาหารรสเคม็มากกว่า งานวจิยัเผยให้เหน็ว่าคณุลกัษณะอ่ืนทีส่มัพนัธ์
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กับรสชาติ อายุ เพศ วัฒนธรรม หรือความชอบส่วนบุคคลมีอิทธิพล

ต่อการเลือกบรโิภคมาก นอกจากนีย้งัขึน้อยู่กับอารมณ์และปัจจัยอืน่ 

เช่น ความอยากอาหาร กล่าวคือ การเลือกทานอาหารที่ดีคือกุญแจ

ส�าคัญที่จะสร้างสุขภาพร่างกายและความคิดที่ดีอย่างยั่งยืน

นสิยัการบรโิภคเพือ่สขุภาพในทีท่�างาน จะส่งเสรมิการปฏบิตัิ

ตัวในการเลือกทานอาหาร ซึ่งบริษัทสามารถสนับสนุนพนักงานด้วย

การพัฒนาความสามารถด้านอาหารและสร้างสงัคมทีร่ายล้อมไปด้วย

ความคดิทีด่ขีองการทานอาหารเพือ่สขุภาพในทางท่ีแตกต่างกนัออก

ไป

ตัวอย่างเช่น การห้ามปรามพนกังานไม่ให้ทานอาหารบนโต๊ะ

ท�างานให้สนบัสนนุการทานอาหารเพือ่สขุภาพร่วมกนั โดยเน้นทีก่าร

รวมตัวกันเพ่ือรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ บริษัท Potlucks 

สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของพวกเขาฝึกท�าอาหารเอง

ที่บ้านหรือวางแผนเมนูอาหารเองได้ ในขณะเดียวกันก็ให้การเข้าถึง

การด่ืมน�้าได ้ง ่าย ท�าให ้ร ่างกายไม่ขาดน�้า มีสุขภาพดีและมี

ประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานใช้เวลาส่วนมากของวันอยู่ ณ ท่ีท�างาน 

การหาวิธีส่งเสริมการดื่มน�้าเพื่อรักษาระดับสมดุลในร่างกายถือเป็น

ประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณ

การน�าโปรแกรมเพือ่สขุภาพส�าหรบัองค์กรรวมถงึโภชนาการ 
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จะสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนให้กับสุขภาพของพนักงาน การมี

ทัศนคติที่ดีต่ออาหารคือสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานวัฒนธรรมของ

องค์กรที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่จดจ�าและดึงดูดแต่คนเก่งๆเข้ามา

ตอนนีเ้ราทราบข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัประโยชน์ในการส่งเสรมิ

ให้พนกังานทานอาหารตามหลกัโภชนาการในท่ีท�างานแล้ว และทราบ

แล้วว่ามนัส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏบัิตขิององค์กรอย่างไร วิธทีี่

จะท�าให้การกินอาหารที่ดีเป็นตัวเลือกที่ง่ายต่อสมาชิกในทีมนั้นมี

หลายวธิ ีซึง่จะช่วยให้พวกเขามีสขุภาพทีดี่และแขง็แรงในขณะทีท่�างาน

งานวจิยัล่าสดุของกระทวงเกษตรสหรฐัและหน่วยบริการวจิยั

เศรษฐกิจ (ERS) ได้ตรวจสอบหาปัจจัยด้านสถานการณ์ เช่น ระยะ

เวลาระหว่างการกิน สถานที่ที่การเลือกกินเกิดขึ้น และจ�านวนชั่วโมง

ของการท�างาน

งานวิจัยคาดการณ์ว่าคนที่รอ 5 ชั่วโมงระหว่างมื้ออาหารจะ

กนิเพิม่ถงึ 52 แคเลอรีใ่นมือ้ถดัไป ส่วนคนทีย่ดืระยะเวลาระหว่างการ

กิน จะทานเพิ่ม 91 แคลเลอรี่ แต่โชคร้ายท่ีแคเลอรี่เหล่านี้มาจาก

อาหารรสหวาน แอลกอฮอลล์ และไขมัน งานวิจัยยังเผยอีกว่าการ

ท�างานล่วงเวลาสามารถส่งผลกระทบต่อการบริโภคแคเลอรี่และ

อาหารที่ไม่มีประโยชน์
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การทีส่ถานทีม่คีวามเกีย่วข้องโดยตรงกบัอาหารและปรมิาณ

ทีเ่ราบรโิภคนัน้ไม่ใช่เรือ่งน่าแปลกแต่อย่างใด งานวจัิยเผยว่า โดยเฉลีย่

แล้ว พลังงาน 107 แคลอรี่ที่เพิ่มเข้ามา คือการทานอาหารนอกบ้าน 

พนกังานทีซ้ื่ออาหารเทีย่งในทกุวนั การท�างานสามารถท�าให้มแีคลอรี่

เกินมาถึง 535 แคลอรี่ต่อสัปดาห์ และเมื่อคุณลองน�ามารวมกันแล้ว 

คณุจะได้รบัพลงังานมากถงึ 2,200 แคลอรีต่่อเดอืน ซ่ึงเท่ากบัการเพิม่

น�้าหนัก 0.45 กิโลต่อเดือนนั่นเอง

สรุปแล้ว อาหารเป็นสิ่งที่มีพลังอันน่าอัศจรรย์ในการรวมทุก

คนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน น�าความสุขมาให้ทุกคนอีกด้วย การให้ความ

ส�าคญักบัการปฏิบตัติวัต่อความรู้ทางโภชนาการไม่ได้มบีทบาทส�าคญั

เพียงแค่กับสวัสดิภาพโดยรวมของสมาชิกในทีม แต่ยังมีบทบาทใน

การสร้างความตระหนกัให้แก่สาธารณะและสขุภาพโดยรวมของสังคม

อีกด้วย

หน้าท่ีของคุณในฐานะผู ้น�าองค์กร คือการสร้างสภาพ

แวดล้อมที่ เอื้อต่อสุขภาพของพนักงาน และให้การอบรมเชิง

โภชนาการเพือ่ช่วยให้พวกเขาเลอืกบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพไม่เพยีง

แค่ในที่ท�างานแต่รวมถึงที่บ้านด้วย เรื่องสุขภาพของพนักงานไม่ใช่

เรื่องเล่นๆ แต่มันเป็นโอกาสท่ีคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าวัฒนธรรมท่ีน่าดึงดูดให้กับ

องค์กรได้
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แบบประเมินร่างกายและการเคลื่อนไหว

ท�าแบบประเมินร่างกายและการเคล่ือนไหวน้ี โดยการตอบ

ค�าถามทั้ง 8 ข้อ เพ่ือช้ีให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติของบริษัทในด้านการ

อ�านวยความสะดวกและส่งเสริมการออกก�าลังกาย เพื่อไลฟ์สไตล์

สุขภาพที่ดีทั้งภายในและและภายนอก

1. ในที่ท�างาน มีการดูแลด้านสาธารณสุขและศูนย์สุขภาพ 

รวมถงึการตรวจป้องกนัและตรวจสขุภาพประจ�าปีส�าหรบัพนกังานทุก

คนหรือไม่?

2. มีสวัสดิการหลังเกษียณท่ีสมเหตุสมผลให้พนักงานทุกคน

รวมถึงพนักงานพาร์ทไทม์หรือไม่?

3. มมีาตรฐานการปฏิบตัอิาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน

บริษัทหรือไม่?

4. มนีโยบายให้ความส�าคัญกบัครอบครวัอย่างเวลาท�างานที่

ยืดหยุ่นและสิทธิ์ในการลาคลอดหรือไม่?

5. มีอุปกรณ์การยศาสตร์ท่ีใช้เพื่อปรับท่าทางที่สบายและ

เหมาะสมขณะท�างาน รวมถึงตัวเลือกของโต๊ะส�าหรับยืนท�างานหรือ

ไม่?
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6. คณุได้สนบัสนนุและส่งเสรมิให้สมาชกิในแผนกหรอืทีมงาน 

ได้เข้าร่วมกจิกรรมทางกายภาพทัง้แบบส่วนตัวและแบบชมุชนหรอืไม่?

7. คุณส่งเสริมที่ท�างานแบบปลอดควันบุหรี่หรือไม่?

8. คุณมีโปรแกรมจัดการน�้าหนักโดยวัดค่าความหนาของ

ร่างกาย (BMI) ของพนักงานทุกสามเดือนหรือไม่?

ท�าไมการส่งเสริมให้มีการเคล่ือนไหวร่างกายในที่
ท�างาน ถึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับบริษัท

พวกเราทกุคนล้วนรูดี้ว่า การขยบัร่างกายทกุวันเป็นสิง่ส�าคญั

กับสุขภาพทั้งภายในและภายนอก นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมทุกบริษัท

ถึงควรแน่ใจว่ามีโปรแกรมด้านสาธารณสุขและศูนย์สุขภาพแบบองค์

รวม แต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจละ?

เม่ือเราให้คนในทีมทมีขยบัร่างกายบ้าง หัวใจกจ็ะสูบฉดี เลอืด

ไหลเวียน แล้วออกซิเจนและสารอาหารจะเข้าสู่เซลล์ในร่างกาย ช่วย

ให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น เมื่อ

นั้นสมองจะเริ่มหลั่งสารเซโรโทนิน หรือ “สารความสุข” ท�าให้คนเรา

รู้สึกผ่อนคลาย ขณะเดียวกันก็ท�างานได้ดีขึ้นด้วย
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ความจรงิทีน่่าตกใจคือ พนกังานท่ีมีความสุขจะมไีอเดยีใหม่ๆ 

ความคิดสร้างสรรค์ และพลังในการท�างานทุ่มเทมากกว่าคนอื่น และ

จะท�างานระยะยาวกับบริษัทที่พวกเขาพึงพอใจกับสวัสดิการหลัง

เกษยีณ ย่ิงพนกังานมีความสขุมากเท่าไหร่ ความส�าเรจ็ของบรษิทัของ

คุณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

หากสถานที่ท�างานมีระดับการท�ากิจกรรมทางกายภาพน้อย 

ก็อาจส่งผลกระทบต่อคนในทีมงานได้ เป็นไปได้ว่าจะน�าไปสู่ปัญหา

ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ แล้วก็น�าไปสู่การลาป่วย การขาดงาน 

ไปจนถึงพักงานชั่วคราว และยังมีค่าใช้จ่ายเร่ืองสุขภาพท่ีมากเกินไป 

รวมถึงประสิทธิภาพการท�างานที่ลดลงอีกด้วย

เมื่อสมาชิกของทีมในบริษัทมีสุขภาพร่างกายท่ีดี มันจะช่วย

สร้างอิทธิพลหลายระดับในการสนับสนุนความพยายามในการ

เคลือ่นไหวร่างกายอย่างสขุภาพดีของคนในองค์กร ทกุๆคนในองค์กร

ตั้งแต่นายจ้างไปจนถึงสมาชิกในทีมจะได้รับการสนับสนุนให้มี

โปรแกรมกิจกรรมทางกายภาพ มีความเป็นไปได้ว่าโปรแกรมนี้จะส่ง

ผลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบครอบครัว ซึ่งธุรกิจสามารถใช้

ประโยชน์จากบทบาทหน้าที่ของพนักงานในองค์กรเพ่ือด�าเนินการ

และส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพได้ในหลากหลายรูปแบบ

ในการนี้ มันสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบรรดา ผู้ถือหุ้น 
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ซัพพลายเออร์ พนักงานและองค์กร เป็นตัวแทนของการส่งเสริม

กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ในปัจจุบัน มีบริษัทมากมายที่เริ่มสร้างแรงจูงใจและอ�านวย

ความสะดวกในออฟฟิศของตน เพื่อที่ส่งเสริมให้พนักงานหันมาขยับ

ร่างกายในระหว่างพกัหรอืระหว่างท�างาน แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัเหล่า

นีเ้ข้าใจถงึคณุค่าของการเคลือ่นไหวร่างกายว่าเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิ

และเชื่อในโปรแกรมการออกก�าลังกายในที่ท�างาน

ในแต่ละปี ที่แมนดารินโอเรียนทอลโฮเทลกรุ๊ปจะจัดสัปดาห์

สุขภาพของเพื่อนร่วมงานโลก (Global Colleague Wellness Week) 

ซึง่เป็นโปรแกรมทีช่่วยให้พวกเขาจดัล�าดับความส�าคญักบัสขุภาพของ

พนักงานโดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายและยัง

เป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีได้

เป็นที่รู้กันดีว่า บริษัทกูเก้ิล ให้ความส�าคัญกับสุขภาพของ

พนักงาน มักจัดให้มีการออกก�าลังกายสนุกๆมากมาย เช่น กิจกรรม 

“วิธเีต้นในงานปาร์ตี”้ พนกังานเองกส็นกุกบัสิง่อ�านวยความสะดวกใน

ที่ท�างาน เช่น การแข่งโบว์ลิ่ง และฮอกกี้น�้าแข็ง

ซอีโีอของบรษัิทแอปเป้ิล ทมิ คกุ กเ็ป็นผูน้�าทีม่คีวามเข้าใจถงึ

ความส�าคัญในการเคลื่อนไหวร่างกายในท่ีท�างาน ในขณะท่ีให้
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สัมภาษณ์กับช่อง Bloomberg TV ทิมกล่าวว่า “การนั่งคือมะเร็งชนิด

ใหม่” เขาได้จัดโต๊ะท�างานแบบยืนกว่า 12,000 ตัวให้กับพนักงานซึ่ง

ช่วยให้ขยับร่างกายในขณะที่ท�างานอยู่ได้

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตแบบเฉื่อยชาและนั่งหรือ

นอนตลอดทั้งวันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ยิ่งนั่งน้อย

ลงเท่าไหร่ในระหว่างวัน ก็มีโอกาสที่คนเราจะได้ใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี

มากขึ้น

งานวจิยัยงัเผยอกีว่ามนษุย์สามารถลดโอกาสการเกดิโรคเบา

หวานชนิดท่ีสอง มะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ด้วยการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆด้วยการขยับร่างกายเป็นประจ�า 

เพียงแค่นีก้ส็ามารถช่วยลดความเสีย่งของโรคทัง้สามนีไ้ด้แล้ว เราอาจ

กล่าวว่าการเอาแต่น่ัง เป็นสิง่ทีฆ่่าคนเราได้มากกว่าความเจบ็ป่วยอืน่

เสียอกี แถมยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพจติอีกด้วย ศาสตราจารย์แพทย์

จากมาโยคลีนิก เจมส์ เลอวีน กล่าวว่า “เก้าอี้ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าเรา” 

และยังเสริมอีกว่า “การเอาแต่นั่ง คือการสูบบุหรี่แบบใหม่”  ดร.เลอ

วีน ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่เชื่อว่าการนั่งคือการฆ่าคนอย่างช้าๆ แต่มี

งานวิจัยมากขึ้นที่สนับสนุนค�ากล่าวของเขา

ดร.โจน เวอร์นคัิส ผูเ้ขยีนหนงัสอื “นัง่มรณา เคลือ่นไหวรกัษา” 

(Sitting Kills, Moving Heals) และอดีตผู้อ�านวยการของแผนก
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วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตของนาซา กล่าวว่า “ร่างกายคือเครื่องจักรท่ี

เคลื่อนไหวตลอดกาล” เธอกล่าวว่า เราเป็นมนุษย์ เราไม่ได้ถูก

ออกแบบมาเพื่อให้เอาแต่นั่ง

บางเก่ียวกับเรื่องนี้ มีบริษัทถึงขั้นจ่ายเงินให้พนักงานของ

ตนเองไปนอนพกัผ่อนเลยทเีดยีว ทีเ่อท็น่า บรษิทัประกนัสขุภาพของ

อเมริกัน พนักงานสามารถรับเงินสดจากการนอน 20 คืน พวกเขาจะ

ไดร้บัเงนิมากกว่า 25 ดอลลารส์�าหรับการนอน 7 ชัว่โมงหรอืมากกวา่ 

ซึง่ในปี 2016 ซอีโีอของเอท็น่า มาร์ค เบอร์โตลนิ ีได้ให้สมัภาษณ์ขกบั 

CNBC’s Squawk Box กล่าวว่า “งานจะเสร็จเร็วขึ้นถ้าเรามีสติและ

พร้อมท�างาน แต่คณุจะไม่มวีนัพร้อมหากยงัอยูใ่นสภาพครึง่หลบัครึง่

ต่ืน” เขายงักล่าวอกีว่า การโฟกสักบัสขุภาพของพนกังานสามารถเพิม่

รายได้ให้กับบริษัทได้

ในสหรัฐอเมริกา การอดนอนถือเป็นฆาตกรร้ายท่ีจะฆ่าขีด

ความสามารถในการท�างานของเรา ซ่ึงทีผ่่านมาสร้างความเสยีหายให้

กับเศรษฐกิจของประเทศถึง 63.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ดังนั้นการ

นอนจึงเป็นส่วนส�าคัญของสุขภาพที่ดี การนอนที่เพียงพอย่อมส่งผล

ให้การท�างานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ และยงัท�าให้งาน

สัมฤทธิ์ผลมากขึ้นตามล�าดับ การนอนท�าให้สมองปลอดโปร่งจากสิ่ง

ไร้ประโยชน์ต่างๆ และท�าให้เซลล์ได้เติมพลังในร่างกายและช่วยดูด

ซึมข้อมูลท่ีคุณได้เรียนรู้ในวันนั้นๆ ดังนั้นเมื่อคุณนอนน้อยในแต่ละ
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วัน สมองของคุณจะไม่สามารถประมวลงานที่จ�าเป็นได้

ซอีโีอของบรษิทัอเมซอน เจฟ เบซอส เขานอนวนัละ 8 ชัว่โมง 

ทั้งยังหลีกเลี่ยงการประชุมในช่วงเช้า แล้วหันมาใช้เวลากับลูกและ

ภรรยาในขณะทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพแทน

“ตลอดทัง้วนัผมจะรูส้กึดกีว่า ถ้าผมได้นอน 8 ชัว่โมง” เบซอส

กล่าว

บิล เกต ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟต์ ก็เข้าใจว่าความส�าคัญของการ

ความคิดสร้างสรรค์ คือการนอน 8 ชั่วโมงขึ้นไป เขากล่าวว่า “เรายัง

มีเวลาอีกมากมายให้เรียน ท�างาน และเล่น”

ในประเทศไทย เราจะเหน็คนนัง่หลบั ยืนหลบั และนอนหลบั 

คนไทยจัดว่าเป็นนชาตทิีท่�างานหนกั ดังนัน้พวกเขาจงึนอนพกัทกุครัง้

เมื่อมีโอกาส ความสามารถในการหลับแบบนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขา

สามารถปิดกั้นตัวเองจากโลกแล้วหาความสงบและการผ่อนคลายได้

งานวิจัยทั้งหมดนี้มีความหมายว่า การเคล่ือนไหวร่างการมี

ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัส่วนส�าคัญทีส่ดุของธรุกจิ งานวจิยัยงัเปิดเผย

อีกว่าการออกก�าลังกายขณะอยู่ท่ีออฟฟิศนั้นมีประโยชน์ที่ส�าคัญ 

ตัวอย่างเช่น การใช้ยิมที่ออฟฟิศสามารถท�าให้คุณกระตือรือร้นมาก
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ขึ้นและคุณสามารถจัดตารางเวลาการออกก�าลังกายได้ง ่ายขึ้น 

วทิยาศาสตรย์ังเผยอกีว่าการรวมฟติเนสเขา้กบัทีท่�างานสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างาน สร้างทัศนคติด้านบวก และพัฒนาอารมณ์

ได้อีกด้วย

กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐกล่าวว่า เพียงแค่ 1 

ใน 3 ของผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีการออกก�าลังกายทุกสัปดาห์ และ 80% 

ของจ�านวนนัน้ไม่ด�าเนนิกจิกรรมตามจ�านวนทีค่วร สาเหตสุ�าคญัของ

เรื่องนี้คือประเด็นเรื่องครอบครัว ข้อผูกมัดทางสังคม และปัญหาท่ี

ท�างาน

ในฐานะผู้น�า การจัดเตรียมโปรแกรมสุขภาพในบริษัทคือ

หน้าที่ส�าคัญ

คณุมีอิทธิพลอย่างเหลอืเชือ่กบัชวีติของสมาชิกในทีมงาน มนั

เป็นหน้าทีใ่นการสร้างสภาพเง่ือนไขทีจ่ะท�าให้พนกังานรูสึ้กว่าพวกเขา

ได้รับการเคารพและสามารถก้าวหน้าได้ สุดท้ายแล้วหนทางดีที่สุดที่

จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือต้องเป็นตัวคุณเองในแบบท่ีดี

ที่สุด ช่วยสนับสนุนทีมของคุณอย่างเต็มก�าลัง ให้ความเคารพ และ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วย

ผู้น�าสามารถใช้ประโยชน์จากทกัษะการเป็นผู้น�าของตวัเองได้
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อย่างง่ายดายในการส่งเสริมและท�าให้พฤติกรรมการทานอาหารเพื่อ

สขุภาพรอบออฟฟิศเป็นไปได้ สิง่ทีย่อดเยีย่มเกีย่วกบัการส่งเสรมินสิยั

การกินเพื่อสุขภาพคือมันไม่จ�าเป็นจะต้องท�าให้ดูยุ่งยาก มีหลายวิธี

เรียบง่ายมากมายท่ีจะสร้างวัฒนธรรมของสุขภาพที่ดีและเข้าถึงการ

เลือกกินเพื่อสุขภาพได้ แต่จะท�าอย่างไรหากคุณเพิ่งเริ่มตั้งบริษัทได้

ไม่นานและไม่มีงบในการท�าโปรแกรมฟิตเนส?

ผู้น�าสามารถท�าให้ทางเลอืกเพือ่สขุภาพเป็นเรือ่งง่าย สะดวก 

และสนุกส�าหรับพนักงานได้โดยการเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ผู้

จัดการสามารถช่วยพนักงานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ ถ้าคุณ

เป็นผู้จัดการทีบ่รษิทั ลองน�าบางเคลด็ลบัทีก่ล่าวไปข้างต้นไปใช้ให้เกดิ

ผลดสู ิเพือ่ช่วยท�าให้สขุภาพของพนกังานสมบรูณ์และสร้างคนท�างาน

ที่มีความสุข

พนักงานท่ีแข็งแรง กระฉับกระเฉง และมีสมาธิจะมีทั้ง

ประสทิธภิาพและมีส่วนร่วมมากกว่าพนักงานท่ีเหนื่อย เครียด และ

ไม่มสีมาธ ิมโีบนสัจ�านวนมากถกูจ่ายให้พนกังานเพือ่รกัษาและพฒันา

สวัสดิภาพของพวกเขา ก็ควรให้พวกเขาได้ทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

กระตือรอืร้น และให้นอนให้เพยีงพอในแต่ละคนื แต่การพัฒนาสภาพ

การเป็นอยู่นั้นไม่ใช่แค่หน้าที่ของพนักงานเองเท่านั้น

แต่มนัเป็นหน้าทีข่ององค์กรด้วยเช่นกนัทีจ่ะสร้างบรรยากาศ
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ในการท�างานที่ส่งเสริมสุขภาพ สิ่งนี้ท�าให้คนหลายคนตั้งค�าถามว่า 

แล้ววิธีอะไรที่องค์กรและหัวหน้าจะสามารถช่วยพัฒนาสุขภาพของ

พนักงานได้บ้าง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้สูงอายุในระดับ 100 

และมากกว่านั้นจ�านวนมาก ในปี 2014 องค์การอนามัยโลกเปิดเผย

ว่า ผู้หญิงญี่ปุ่นมีอายุขัยมากที่สุดในโลก แล้วความลับคืออะไรน่ะเห

รอ? นั่นคือ คนญี่ปุ่นถูกปลูกฝังเรื่องทางเลือกเพื่อสุขภาพไว้ในชีวิต

ประจ�าวันของพวกเขาแล้วนั่นเอง

ส�าหรับงบประมาณที่จ�ากัด มันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้ที่จะใส่

โปรแกรมสขุภาพเข้าไปในบรษัิท แต่จงจ�าไว้เสมอว่าการออกก�าลงักาย

นั้นฟรี ไม่มีใครต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะเดิน วิ่งจ๊อกกิ้ง หรือแม้แต่ยืดเส้น

ยดืสาย สิง่ทีค่ณุก�าลงัโฟกสัอยูค่อืวธีิการสอนให้มสีขุภาพทีด่ใีนสภาพ

แวดล้อมขององค์กรต่างหาก

แล้วอะไรคอืเหตผุลทีน่่าสนใจทีส่ดุทีบ่รษิทัอืน่ๆจ้างพนกังาน

ของตวัเองให้ออกก�าลงักายในทีท่�างาน? ค�าตอบคอื เพราะมนัจะช่วย

ให้สมาชกิในทีท่�างานผกูพนัธ์กนัและช่วยส่งเสรมิความสัมพนัธ์ท่ีดต่ีอ

กัน สิ่งนี้สามารถเป็นเครื่องมือจัดการความเครียดและช่วยพัฒนา

สุขภาพจิต และยังสามารถรักษาหัวใจของพนักงานให้แข็งแรงและ

สุขภาพดีอีกด้วย ซึ่งยังไม่นับการยืดเส้นยืดสายให้กล้ามเนื้อหัวใจท่ี
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ผลติพลงังานอีกนะ งานวจิยัของฮาวาร์ดแนะน�าว่าการออกก�าลงักาย

สามารถเพิ่มความสามารถทางด้านอารมณ์ ท�าให้ความจ�าเฉียบคม 

เรียนรู้ได้ไว เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาสมาธิได้

ในขณะที่การมีความกระตือรือร้นทางกายภาพในท่ีท�างานดู

จะเป็นเรื่องยากที่จะท�าได้ ผู้น�าจะต้องสาธิตให้เห็นว่าการเคลื่อนไหว

ร่างกายนั้นสามารถท�าตามได้ พนักงานของคุณมักจะคิดว่าพวกเขา

ไม่มีเวลาในการท�ากิจกรรมทางกายภาพเพราะพวกเขาใช้เวลา

มากมายไปกับการท�างาน ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพนักงานให้เข้า

ร่วมในกจิกรรมคือการสอนพวกเขาว่าการออกก�าลังกายสามารถท�าได้

ขณะอยู่ในเวลางาน

เพราะการออกก�าลังกายไม่ได้หมายถึงการไปใช้เวลาทั้งวันที่

ยิม เป้าหมายหลักคือท�าให้พนักงานของคุณขยับมากขึ้นและน่ังให้

น้อยลง เช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพทั่วไป (การตรวจสอบค่า BMI 

และอื่นๆ) ทั้งการใช้อุปกรณ์การยศาสตร์ การให้เวลาพักที่เพียงพอ

หรือตารางงานท่ียืดหยุ่นได้ การส่งเสริมสถานท่ีท�างานท่ีปลอดบุหรี ่

และกิจกรรมแบบทีมสามารถสร้างประโยชน์ท่ีใหญ่มหาศาล การมี

สุขภาพที่ดีสามารถท�าให้ส�าเร็จได้ด้วยการยืดเส้นยืดสายง่ายๆท่ีโต๊ะ

ท�างานและใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ พนักงานที่ท�าการเคลื่อนไหว

ร่างกายสามารถจัดการกับน�้าหนักและความดันเลือด ลดความเสี่ยง

ต่อโรคเรื้อรังต่างๆได้
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ร่างกายและการเคลือ่นไหวคอืรากฐานส�าคญัของการเริม่ต้น

องค์กรที่มีสุขภาพดี การเคลื่อนไหวคือสิ่งส�าคัญเป็นอย่างมากต่อ

สขุภาพและคณุภาพชีวติ การเคล่ือนไหวนัน้เป็นมากกว่าการออกก�าลงั

กาย ตราบใดที่คุณยังให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของบริษัท คนที่

มีสุขภาพดีจะลาป่วยน้อยกว่า พนักงานที่ออกก�าลังกาย นอน และ

กินอย่างดี จะมีสุขภาพจิต ความพยายาม สมาธิ และการปฏิบัติที่ดี

กว่า ซึง่เพิม่ประสทิธิภาพตอนท�างาน และนัน่หมายถงึสถานทีท่�างาน

ที่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่น้อยลง

แบบประเมินข้อมูลทางการเงิน

ท�าแบบประเมนิข้อมลูทางการเงนิของธรุกจิคณุโดยการตอบ

ค�าถามท้ัง 16 ข้อนี ้เพือ่ทีแ่สดงให้เหน็ชดัขึน้ถงึวธิกีารปฏิบตัขิองบรษิทั

ด้านการอ�านวยความสะดวกต่อสขุภาพการเงนิของธรุกจิและสมาชกิ

ในทีม

1. คุณมีหลักปรัชญาการร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับผู้ได้ผล

ประโยชน์ชั้นนอกทั้งหมดหรือไม่?

2. คุณมีความโปร่งใสในเรื่องของเงินค่าตอบแทนหรือไม่?

3. คุณมีค่าตอบแทนในแบบให้กับทีม เพื่อช่วยส่งเสริมการ

ท�างานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่?
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4. คุณมีกระบวนการที่โปร่งใสที่ท�าให้สมาชิกในทีมสามารถ

เข้าถึงการเงินในขึ้นแรกและการจัดการข้อมูลหรือไม่?

5. คุณมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการบริจาคเปอร์เซ็น

รายรับของบริษัทให้กับสถานสงเคราะห์หรือไม่?

6. คุณตัดสินใจด้านการเงินโดยยึดค่านิยมและข้อมูลของ

องค์กรเป็นหลักด้วยความมีวินัย มีเหตุผลและเป็นกลางหรือไม่?

7. คุณมีระบบความคิดของการเป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อลงทุน

ในเป้าหมายการเงินระยะยาวหรือไม่?

8. สมาชิกทุกคนในทีมรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนตัวผ่านการโค้ช

ชิ่งหรือไม่?

9. คุณท�าให้พนักงานปรับตัวเข้ากับแบบแผนของบริษัทโดย

การใช้ธรรมชาตทิางจิตวิทยามนษุย์และไม่บดิเบอืนความจรงิหรือไม่?

10. คุณตัดสนิใจด้านการเงินได้ดีขึน้เพราะเข้าใจถงึกฏระเบยีบ

ด้านชีววิทยา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวิศวกรรมใช่หรือ

ไม่?
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11. คุณตระหนักว่าการตัดสินใจทางการเงินในแบบให้สังคม

พิสูจน์ สามารถน�าไปสู่หายนะได้ใช่หรือไม่?

12. การบริหารงานของคุณได้เข้าใจถึงพลังของดอกเบี้ยทบ

ต้นซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการเงินรวมถึงมุมมองอื่นๆเช่น ทักษะและ

ความสัมพันธ์ใช่หรือไม่?

13. คุณมั่นใจไหมว่าไม่ได้มองแค่ความเส่ียงด้านตัวเลข ใน

เวลาที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน?

14. คุณยกให้กระบวนการจัดสรรเงินอย่างเป็นระเบียบเป็น

สิ่งที่ส�าคัญอันดับหนึ่งของบริษัทหรือไม่?

15. ชื่อเสียงและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดหรือไม่?

16. เงินสดอิสระส�าคัญกว่าก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม

ราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) หรือไม่?

ท�าไมการมสุีขภาพทางการเงนิทีดี่ถึงเป็นสิง่ส�าคญั
ส�าหรับบริษัทของคุณ

ธุรกิจ เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท�าเงิน แล้วจะสามารถ
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ด�าเนินได้ก็ต่อเม่ือธุรกิจนั้นมีสุขภาพการเงินท่ีดีเท่านั้น ถึงแม้ว่าทุก

ธุรกิจจะต้องเผชิญกับปัญหาการเงินที่มีข้ึนและลง แต่อย่างไรก็ตาม

สุขภาพการเงินระยะยาวของแต่ละบริษัทก็ขึ้นอยู่กับการมีรายได้

มากกว่ารายรับ เหมือนกับหมอที่ต้องตรวจสุขภาพในปัจจุบันของ

คนไข้โดยการวัดความดันเลือด อุณหภูมิ และชีพจร ธุรกิจทุกธุรกิจจะ

ต้องเข้มงวดและหมั่นเช็คสถานการณ์การเงินอย่างสม�่าเสมอ

ธุรกิจที่มีสุขภาพการเงินที่ดีสามารถน�าไปสู ่การเป็นฝ่าย

สนับสนุนในองค์กรและกลุ่มพันธมิตร การมีการเงินที่มั่นคงเป็นเรื่อง

ทีด่ทีัง้กบัธรุกิจและสงัคม บางบรษิทัมีบทบาทค่อนข้างมากในการสร้าง

โปรแกรมเพื่อให้ปากท้องอ่ิมและการจัดหาจัดจ้างและการศึกษา ใน

ขณะท่ีองค์กรอ่ืนๆช่วยกนัท�าความสะอาดสภาพแวดล้อม ซึง่เป็นช่อง

ทางและวิธีที่หลากหลายที่บริษัทต่างๆใช้ในการแสดงถึงความรับผิด

ชอบต่อสังคม การบริหารการเงินอย่างกระตือรือร้นจะสร้างค่าความ

นิยมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้ของคุณค่าของทุกองค์กร

เมือ่ธรุกจิของคณุเตบิโตขึน้ คณุจะประสบกบัการสญูเสยีและ

กระแสเงินสดติดลบ และจะต้องใช้เงินสดมากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาการ

คลัง การวางกลยุทธด้านการเงินน้ันเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมาก ในกรณีน้ี 

ด้วยฐานะของการเป็นผูน้�า หนึง่ในหน้าทีส่�าคญัทีส่ดุของคุณกค็อืรูจ้กั

ทีจ่ะบรหิารด้านการเงนิ ผูน้�าต้องค�านงึถงึผลลพัธ์ท่ีอาจเกดิขึน้ได้จาก

การตัดสินใจ ค�านึงถึงผลประโยชน์ กระแสเงินสด และปัจจัยทางการ
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เงินอื่นๆขององค์กร แล้วการจะมั่นใจได้ว่ามีเงินสดมากพอ บริษัทจะ

ต้องมีการตัดสินใจด้านการเงินที่ท�าให้กระแสเงินสดติดลบ เพ่ือท่ีจะ

ได้มไีอเดยีว่าควรผลติเงินต้นมากเท่าไหร่ถึงจะท�าให้บรษิทัคงอยูไ่ด้เอง

อย่างยั่งยืน

การวางแผนด้านคอนเซปต์และการเปล่ียนแปลงในธรุกจิกข็ึน้

อยู่กับการคิดที่มีความเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นกัน ถ้าคุณอยากเห็น

ศักยภาพแบบเต็มร้อย คุณก็ต้องคิดและท�าเหมือนกับเจ้าของธุรกิจ

ด้วย ซึ่งระบบความคิดของเจ้าของธุรกิจนั้นมีคามแตกต่างจาก

กระบวนการความคิดแบบพ้ืนฐานทางอาชีพ แล้วส่ิงนี้จะน�าไปสู่เส้น

ทางความส�าเร็จที่แตกต่างไป แต่ว่าคุณไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นเจ้าของ

บรษิทัเพือ่ทีจ่ะมกีระบวนการความคดิเช่นนีเ้สมอไปหรอก เพราะคณุ

สามารถน�าแนวคิดนี้ไปใช้ลงมือและปฎิบัติในต�าแหน่งหน้าท่ีของคุณ

ได้ และมีความสุขกับผลตอบแทนที่จะได้รับ

พระมหากษัตริย์แห่งภูฏาน ได้ทรงก่อตั้ง คณะกรรมการต่อ

ต้านการทุจริต (ACC) เพราะการคอรัปชั่นในธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเริ่ม

ทีจ่ะท�าลายภาคการเงินของประเทศ ภารกจิของประเทศภฏูานคอืการ 

“ขจัดคอรัปช่ันผ่านการชี้น�าโดยการยกตัวอย่าง บรรลุความเป็นเลิศ

ด้านพันธมิตร และยอมรับกลยุทธต่อต้านคอรัปชั่นทั้งกับองค์กรภาค

รัฐและเอกชน”
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การจดัการกับการคอรปัช่ันถอืเป็นสิง่ท่ีท้าทายส�าหรบัผูน้�า แต่

การเดนิทางของประเทศภูฏานนัน้ค่อนข้างพเิศษเพราะมกีารวางแผน

และออกแบบอย่างกว้างขวางเพือ่รบัมอืกบัความท้าทายทีจ่ะต้องพบ

เจอ แม้ว่าภฏูานจะมีอันดับดัชนภีาพลกัษณ์การคอรปัชัน่ท่ีดเีมือ่เทียบ

กบัประเทศอ่ืนๆ แต่กย็งัมอีีกหลายสิง่ทีต้่องท�าให้เสรจ็สิน้ในทกุระดบั

ภาคส่วน การถอนรากถอนโคนการคอรัปชั่นจ�าเป็นต้องใช้การ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องของจิตส�านึกส่วนรวม โดยการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดและเพิกเฉยต่อการคอรัปช่ัน

ทุกรูปอย่างอย่างสิ้นเชิง

ในทกุแง่มุมของธุรกจิมักจะมีการกระท�าท่ีส่งผลกระทบต่อการ

เงินซึ่งควรถูกตรวจสอบและควบคุม

สุขภาพการเงินของคุณนั้นเป็นสิ่งส�าคัญต่อบริษัท รวมถึง

ส�าคัญต่อสุขภาพการเงินของพนักงานด้วย การมีสุขภาพการเงินท่ีดี

ไม่ได้หมายถึงบริษัทคุณมีแต่เรื่องการแจกเงินเท่านั้น กรณีของบริษัท

ยกัษ์ใหญ่อย่างอเมซอน คงไม่สามารถกลายเป็นองค์กรทีย่ิง่ใหญ่ขนาด

นี้ ถ้าหากไม่ใช่เพราะพวกเขามีสภาพทางการเงินในระดับที่ดี และคง

ไม่สามารถข้ึนมาเป็นแนวหน้าในอุตสาหกรรมหากพวกเขาไม่มี

พนกังานทีมี่ความเฉลยีวฉลาด มีสุขภาพดี และมปีระสทิธภิาพท�างาน

ให้บริษัทได้ หรือกรณีของบริษัทวิลส์ ทาวเวอร์ วัตสัน ที่มีรายงานว่า

ในปี 2017 พบว่าความพึงพอใจของพนักงานลดลงถึง 43% ในกรณี
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คล้ายกนันี ้มงีานวิจยัจาก CIPD เผยว่าพนกังานรูส้กึปลอดภยัน้อยลง

ในด้านการเงิน และ 58% ตอบรับว่าพวกเขาก�าลังเผชิญกับก�าแพง

การจัดการการเงิน

ตัวเลขนีแ้สดงให้เหน็ว่าพนกังานมักกงัวลเกีย่วกบัสภาวะการ

เงินในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตของตน เหตุการณ์เศรษฐกิจที่ไม่คาด

คิด เช่นการหย่าร้าง ค่ารักษาพยาบาล และเงินกู้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้น

บ่อยๆ แล้วท�าไมมันถึงส่งผลกระทบต่อที่ท�างานล่ะ? นั่นเป็นเพราะ

พนักงานที่ก�าลังเผชิญความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินมีแนว

โน้มทีจ่ะหยดุงานเพราะความเครยีด หรอืถ้าเขามาท�างาน เขาอาจไม่

สามารถที่จะโฟกัสกับงาน ไม่สามารถท�างานได้ และมันก็จะส่งผลก

ระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานด้วยเช่นกัน

ความเครียด คือสาเหตุหลักข้อหนึ่งในการลาหยุดงานที่เพิ่ม

ขึน้ของพนักงาน ซึง่กว่าครึง่หนึง่ของผูร่้วมตอบค�าถามในรายงานของ 

Simply Health and Wellbeing at Work 2018 ของ CIPD บ่งชี้ว่า 

ความเครียด คือหนึ่งใน 3 ปัจจัยอันดับต้นๆของเหตุผลในการลางาน

ในระยะยาว ส่วนอีก 39% ชี้ว่าเป็น 3 อันดับของสาเหตุการลางาน

ระยะสัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างเงินและสขุภาพจิตนัน้เป็นเหมอืนวงจร

ที่โหดร้าย การเงินสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต และถ้าคุณ

เผชิญปัญหาสุขภาพจิต มันก็จะส่งผลด้านลบต่อพนักงานและบริษัท 

ด้วยเหตุน้ี หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานควรตระหนักและมีแผน
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ส�าหรบัรองรบัพนกังานทีต้่องประสบกบัการป่วยทางจติใจผูซ้ึง่อาจตก

อยู่ในปัญหาการเงินในท้ายที่สุด

การมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดี สามารถช่วยให้พนักงาน

เรียนรู้ที่จะจัดการเรื่องการเงินของตัวเอง และแน่นอน พวกเขาจะมี

ความสุขกว่าเดิมและท�างานได้มีประสิทธภาพมากขึ้นถ้าไม่ต้องกังวล

ถงึประเดน็ทางการเงิน ยิง่ไปกว่านัน้ มันจะเป็นค่าความนยิมต่อบรษิทั

ของคุณท่ีมีมาตรการเชิงป้องกันและวัดผลการศึกษามาเป็นตัวช่วย 

และนัน่ยงัหมายความว่า ในขณะทีผ่ลติภาพทีม่ากขึน้ท�าหน้าทีเ่ป็นตวั

พัฒนาส่วนท่ีส�าคัญของบริษัท คุณก็จะสามารถรักษาพนักงานให้อยู่

กับคุณได้นานขึ้น

นัน่เป็นเหตผุลว่าท�าไม พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุย

เดชมหาราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จึงทรงตระหนักดีถึง

คุณค่าทางการเงิน ทรงพัฒนาปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีซึ่งน�า

ประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ รัชกาลท่ี 9 ทรงเรียก

ปรัชญานี้ว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ทางสายกลาง” และ

เป็นแนวทางที่สามารถน�าไปปรับใช้กับการเงินขององค์กร ครอบครัว 

และส่วนบุคคลได้ ซึง่โดยหลกัแล้วกเ็พือ่การพฒันาของประเทศ แม้ว่า

จุดประสงค์ของมันคือการช่วยให้ประเทศพัฒนาในขณะที่คงรักษาไว้

ซึง่คณุค่าดัง้เดมิ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกย็งัสามารถท�าหน้าทีเ่ป็น

เสมือนคู่มือชี้น�าส�าหรับทั้ง บุคคล บริษัท และครอบครัวได้อีกด้วย



188

FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

คนทีจ่ะมีความสขุมากขึน้ไม่ใช่เพยีงแค่พนกังาน แต่ยงัรวมถงึ

องค์กรด้วยเช่นกัน การมีสุขภาพการเงินที่ดีแปลว่าคุณมีข้อได้เปรียบ

ในการตอบแทนความสขุกลับไป สขุภาพการเงินทีด่จีะช่วยพฒันาภาพ

ลกัษณ์ขององค์กรในสายตาของสงัคมภายนอกและส่งผลให้บรษิทัของ

คุณกลายเป็นสถานที่ท�างานที่ดีขึ้น การสร้างหรือซ่อมแซมที่จอดรถ

ท้องถิ่น หรือบริจาคเงินให้กับโรงเรียนก็ช่วยให้เด็กมีสถานท่ีส�าหรับ

เรียนและเล่นที่ดีและปลอดภัยขึ้นเช่นกัน

การตัดสินใจแบบเน้นมูลค่า คือการปฏิบัติท่ัวไปท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ทุกๆคน การมีมูลค่าเป็นตัวช้ีน�าจะท�าให้การจัดล�าดับ

ความส�าคัญเป็นเรื่องง่ายส�าหรับคุณ

เอาล่ะ มันเป็นอะไรทีดี่มากถ้าเราได้ฟังค�าแนะน�าด้านการเงนิ

จากหนึ่งในชายที่ร�่ารวยที่สุดในโลก เจฟฟ์ เบซอส แห่งอเมซอน ซึ่ง

ในแต่ละปีเขาจะเขียนจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของอเมซอน ภายหลัง

จดหมายพวกนีก้ลายมาเป็นข้อมลูเชงิลกึทีส่�าคญัซึง่แสดงให้เห็นถงึวธิี

ที่บริษัทของเขาคิดและท�าเมื่อต้องผลิตสินค้า ลูกค้า และนวัตกรรม

เบซอสเขียนว่า “การประเมินการเงินขั้นพื้นฐานของเราและ

สิง่ทีเ่ราต้องการผลกัดันให้ไปสูร่ะยะยาวมากทีส่ดุ คอืกระแสเงนิสดต่อ

หุน้” เขากล่าวเพิม่อีกว่า “ก่อนอ่ืนท�าไมเราถึงไม่โฟกสัไปท่ีการท�าก�าไร

เหมือนบริษัทอื่นเสียก่อน ทั้งเรื่องก�าไรต่อหุ้นหรือก�าไรในการเติบโต
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ล่ะ?  ค�าตอบง่ายๆคอื เพราะก�าไรไม่ได้แปรเปลีย่นเป็นกระแสเงนิสด

โดยตรง และหุ้นนั้นมีค่าแค่เป็นตัวแสดงมูลค่าของกระแสเงินสดใน

อนาคต แต่ไม่ใช่มูลค่าของก�าไรในอนาคต”

พดูอย่างเข้าใจง่ายๆเลยคอื เบซอสชอบใช้การวดัรายได้สทุธิ

โดยใช้กระแสเงินสดแทนการมองหาเพียงแค่ผลก�าไรเดี่ยวๆนั่นเอง

นอกจากนี้ บริษัทควรแยกแยะให้ออกถึงความแตกต่าง

ระหว่างกระแสเงนิสดและ EBITDA (ก�าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่ม

ราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย) เพือ่การควบรวมกจิการขององค์กร หลาย

บริษัทใช้การก่อหนี้เพื่อเป็นทุนในการซื้อ ในบางกรณี กระแสเงินสด

ไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดของการเปรียบเทียบบริษัทที่ต้องให้ความสนใจกับ

การก่อหนี้ ในขณะที่ EBITDA สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องความ

สามารถของการให้ความสนใจต่อหนี ้และต่อสูเ้พือ่ครอบครองกจิการ

ผ่านการซื้อกิจการผ่านการกู้ยืม (LBO)

เพื่อให้เห็นมุมมองที่เปิดโล่งมากขึ้น EBITDA คือการวัดผล

ของการปฏิบัติโดยรวมของบริษัท

EBITDA คอืการรวมกนัของการด�าเนนิงานของกระแสเงนิสด 

(CFO) บริษัทหลายบริษัทมีมาตรการวัด EBITDA เป็นของตัวเอง ซึ่ง

อาจจะไม่ได้รวม สินค้า สต๊อก ค่าตอบแทน หรือสินค้าที่ไม่ใช่เงินสด 
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EBITDA ถูกจัดให้เป็นการผสมผสานของการบัญชีกับกระแสเงินสดที่

เป็นลักษณะพิเศษของผลก�าไรการจัดการการบัญชี

ด้วยเหตุนี้ หลายบริษัทจึงมีมาตรวัดที่เผยให้เห็นถึงก�าไรทาง

บญัช ีแนวคดินีคื้อดัชนสี�าคัญของการการปฏิบติัทางการเงนิของบรษิทั 

มันใช้วัดการบริหารของบริษัท รวมถึงเผยให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่

สร้างขึ้นจากการบริหารต่อเนื่องของธุรกิจ สิ่งนี้ท�าหน้าที่เป็นดัชนีที่ดี

ส�าหรบัภาพรวมของสขุภาพทางการเงนิและผลก�าไรของบรษิทั มาตร

วัดนีช่้วยก�าจัดตวัแปรด้านการเงินและการจ่ายลงทนุ อีกทัง้มนัยังเป็น

อัตราส่วนที่ดีเยี่ยมในการวัดผลของบริษัทที่มีต่อคู่ต่อสู้ด้วย

ท�าไมเบซอสถึงเป็นผู้น�าองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับกระแส

เงินสดมากขนาดนี้? ก็เพราะการมีเงินสดอยู่ในมือท�าให้อเมซอนมี

โอกาสการลงทนุเพิม่ขึน้ และเพราะโลกธุรกจินัน้ซบัซ้อน ในฐานะของ

การเป็นผู้น�า คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าควรต้องให้ความส�าคัญกับอะไร

บ้างในอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้ การมีวิสัยทัศน์และเงินสดที่ไม่มีใครเทียบ

ได้น้ันท�าให้บริษัทของคุณอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมต่อการฉกฉวยโอกาส 

และด้วยเหตผุลนี ้อเมซอนจงึเป็นหนึง่ในธรุกจิทีม่อี�านาจและมมีลูค่า

มากที่สุดในโลก ทรัพย์สินราคาแพงของอเมซอนก็คือความซื่อสัตย์ 

ความโปร่งใส และเลื่องชื่อในการท�าธุรกิจ ความโปร่งใสสามารถช่วย

ให้ธุรกิจได้รับความน่าเชื่อถือ และการร่วมมือกับกลุ่มผู้ได้ประโยชน์

ชั้นนอกท�าให้พวกเขาเข้าใจถึงวิธีการที่พวกเขาบริหารธุรกิจ
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เช่นเดยีวกันกบัสขุภาพทางร่างกาย สขุภาพการเงนิคอืกญุแจ

ทีจ่ะน�าไปสูช่วีติทีมี่ความสขุและความส�าเรจ็ สขุภาพทางการเงนิกลาย

มาเป็นส่วนจ�าเป็นของคุณภาพชีวิตโดยรวม ผู้คนต้องการที่จะมี

สขุภาพทางกาย ใจ และอารมณ์ทีดี่ แน่นอนว่าสุขภาพทางการเงนิเอง

ก็เป็นสิ่งที่รวมอยู่ในมุมมองเหล่านี้ของชีวิตด้วย

การประเมินสถานที่ท�างานและสภาพแวดล้อม
ในที่ท�างาน

ให้ท�าแบบประเมินออฟฟิศและสภาพแวดล้อมในท่ีท�างาน

ของธรุกจิของคณุ โดยให้ตอบค�าถามทัง้ 15 ข้อนี ้เพือ่แสดงให้เหน็ชดั

ถึงวิธีการปฏิบัติของบริษัทด้านการส่งเสริมความปลอดภัย ความ

สะอาดของสถานที่ท�างาน และสนับสนุนการป้องกันสภาพแวดล้อม

1. คุณได้สร้างบรรยากาศที่ท�าให้ทุกคนสามารถเต็มที่กับการ

ท�างานได้หรือไม่?

2. สภาพแวดล้อมของบริษัทถูกสร้างโดยการบริหารงานผ่าน

การสนับสนุน การเคารพ และการเชื่อใจหรือไม่?

3. มบีรรยากาศการท�างานท่ีสนกุสนานเพือ่พฒันาการส่ือสาร

ทางอารมณ์สังคมหรือไม่?
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4. ได้มกีารทบทวนถงึเรือ่งทีค่รอบคลมุในด้าน คณุสมบตัขิอง

งาน ความสัมพันธ์ และนวัตกรรม (ในแง่การปฏิบัติที่ดีที่สุด) บ้างหรือ

ไม่?

5. คณุได้สร้างสภาพแวดล้อมทีท่กุคนเตม็ใจจะมุง่มัน่ ท�างาน

หนัก และพร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้อยู่เสมอหรือไม่?

6. คณุได้เป็นส่วนหนึง่ขององค์กรทีพ่ลเมอืงมคีวามรับผดิชอบ

หรือไม่?

7. ในฐานะของการเป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ คณุได้สร้างสภาพ

แวดล้อมที่มอบความรัก ไม่ใช่ความกลัวในเวลาท่ีพวกเขาต้องเข้าหา

หรือไม่?

8. บริษัทของคุณมีจรรยาบรรณที่เป็นกิจลักษณะเพื่อให้

ซัพพลายเออร์รับผิดชอบกับการปฏิบัติต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

หรือไม่?

9. คุณได้ท�างานกับองค์กรเพื่อพัฒนาสังคมและสภาพ

แวดล้อมอย่างเต็มที่ที่สุดหรือไม่?

10. คณุได้คอยเฝ้าดู บนัทกึ และหาทางลดสภาวะทีท่�าให้เกดิ
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การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ไปจนถงึการประหยดัน�า้และพลงังานบ้าง

หรือไม่

11. คุณได้จัดการกบัการประเมินเรือ่งวงจรชวิีตของสินค้าบ้าง

หรือไม่?

12. คุณได้ส่งเสรมิให้ทมีงานได้มกีารประชมุโดยใช้เทคโนโลยี 

การ Live สด และสังเกตถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างนั้นหรือไม่

13. คุณมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนส�าหรับทีมงาน 

ทั้งคนเก่าและคนใหม่หรือไม่?

14. คุณได้หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของแบบใช้แล้วทิ้ง และจัดการ

ขยะท่ีเป็นอันตรายหรือร้ายแรงอย่างเป็นกิจลักษณะหรือไม่? (เช่น 

แบตเตอร์รี่ สี บรรจุภัณฑ์ น�้ายาล้างห้องน�้า อุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของ

ปรอท และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

15. คุณได้รักษาความสะอาด จัดระเบียบสถานที่ท�างานและ

จัดของที่ระเกะระกะเป็นประจ�าหรือไม่?
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ท�าไมการจัดการสถานที่ท�างานให้มีสขุภาพที่ดี
และการปกป้องส่ิงแวดล้อมถึงมีความส�าคัญส�าหรับ
บริษัทของคุณ

ในแง่ของธุรกจิ นีเ่ป็นหน้าทีข่องคุณทีจ่ะรักษาความปลอดภยั

และสุขภาพของสถานที่ท�างานให้ดี แล้วมันจะส่งผลถึงการรักษาส่ิง

แวดล้อมในทีท่�างาน ทีจ่ะช่วยลดการลาป่วยหรอืลาหยดุของพนกังาน

ได้

องค์กรของคุณจะมีวิธีการบริหารธุรกิจท่ีไม่เหมือนใคร การ

รับมือกับความไม่แน่นอนที่ต้องเจอ การจัดการความปลอดภัยและ

สขุภาพของพนกังานของคุณอย่างไม่เหมอืนใคร ด้วยการกระท�าเหล่า

นี้ คุณก�าลังสร้างสถานที่ท�างานในเชิงบวก ปลอดภัย และสุขภาพดี 

และคณุยังสามารถเพิม่ขวญัก�าลงัใจ พฒันาสมดุลการท�างานและชวิีต 

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน และผลกระทบด้านบวกต่อบริษัทตาม

ล�าดับ อีกทั้งยังส่งเสริมแรงงานที่มีสุขภาพดีและสามารถแสดงให้เห็น

ถึงการท�าหน้าที่ร่วมกันอีกด้วย ลูกค้าของคุณไม่เพียงคาดหวังให้คุณ

มีมาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิการที่สูง แต่ยังคาดหวัง

ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยอีกด้วย

องค์ประกอบส่วนนีข้องการบรหิารธุรกจิแบบองค์รวมกส็�าคญั

กับกับองค์ประกอบอื่นที่คุณท�าเพื่อที่จะประสบความส�าเร็จในธุรกิจ 
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แต่ต้องคอยสังเกตให้ดีมันอาจจะยังมีจุดอ่อนอยู่

ถ้าาคุณดูแลสวัสดิการของพนักงานให้พวกเขาปลอดภัยและ

มสีขุภาพดใีนทีท่�างาน ธรุกจิของคณุกม็แีนวโน้มทีจ่ะสร้างภาพลกัษ์ที่

ดีต่อสาธารณะในแง่บวก

การปฏบิตักิารทีมี่ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมเป็นสิง่ทีท่กุ

คนควรท�า แล้วก็ไม่ใช่แค่ในวงการธุรกิจเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัท

ต่างๆก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ี

หลากหลาย ทั้งเพื่อลดหรือก�าจัดผลกระทบท่ีองค์กรนั้นมีผลต่อส่ิง

แวดล้อม เป็นเรื่องดีที่เราจะให้ความเคารพต่อกฏเกณฑ์หรือนโยบาย

สิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะช่วยท�าให้เรามีจิตส�านึกทางธุรกิจที่ดีและอาจช่วย

พัฒนาความส�าเร็จระยะยาวได้

พนักงาน องค์กร และธุรกิจต่างได้รับผลประโยชน์จากส่ิง

แวดล้อมที่ดีทั้งนั้น ดังน้ันองค์กรธุรกิจควรต้องเป็นผู้น�าในการแก้

ปัญหาสิ่งแวดล้อม มันเป็นหน้าที่ในการต้องต้องตรวจสอบผลของ

การกระท�าขององค์กร และเพือ่ป้องกนัระบบนเิวศน์ ทรพัยากรต่างๆ

เหตผุลดีทีส่ดุส�าหรบัธรุกจิในการดูแลสขุภาพของพนกังาน คอื

เพือ่ส่งเสรมิสวัสดกิารของพวกเขาเพือ่พฒันาประสทิธภิาพและความ

จงรักภักดี พนักงานที่มีปัญหาสุขภาพนั้นมีแนวโน้มจะขาดงาน มี
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ประสิทธิภาพน้อยลงเวลาท�างาน และมีแนวโน้มจะลาออก รวมถึง

ปัญหาสุขภาพในที่ท�างานก็พบได้บ่อยๆ

ให้ลองส�ารวจบรษิทัทีมี่วฒันธรรมเชงิบวกด้านความปลอดภยั 

กับค่านิยมร่วมและความเชื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ท�างานกัน

เถอะ

โรงแรมแมนดารินโอเรียนทอลกรุ๊ป เป็นองค์กรที่ทุ่มเทให้กับ

การก�าจัดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งทุกๆชนิดในการบริหารทั้งโรงแรม 

พวกเขามีข้อสัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ก่อนส้ินปี 

ค.ศ. 2021

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเดอะกรุ๊ป เจมส์ ไรลีย์ กล่าวว่า “เรา

ตระหนักดีว่าการท�าให้เป้าหมายนี้ประสบผลส�าเร็จในขณะเดียวกันก็

ต้องรักษามาตราฐานการบริการให้ยอดเยี่ยมด้วยนั้นถือเป็นสิ่งที่

ท้าทาย แต่การจะผลกัดันให้เกิดการเปลีย่นแปลงพวกเราต้องสร้างเป้า

หมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น การก�าจัดพลาสติกที่ถูกใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเป็น

ความคิดริเริ่มแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นท่ีจะจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ

และยั่งยืนตลอดประวัติการท�างาน”

ด้วยอุดมการณ์นี้ ผู้น�าและนายจ้างสามารถเป็นสื่อกลางใน

การเผยแพร่ข้อความนี้ได้ การแบ่งปันความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม

และความต้องการของมนุษย์ท�าให้บริษัทต่างๆ สามารถช่วยกันร่วม
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ปลูกต้นไม้ได้ในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อผู ้คนโดย

ปราศจากความเครียด ความกดดัน และความเหนื่อยล้าพร้อมกับ

พัฒนาธุรกิจของพวกเขาด้วย

ลองจินตนาการถึงสถานที่ท�างานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

มติรต่อสนุขั บรษิทับาร์กถอืเป็นสถานทีท่�างานทีเ่ป็นมติรกบัสนุขัทีส่ดุ

ในโลกที่ซึ่งอนุญาตให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันในสถานที่ท�างานได้ 

จากการศึกษาพบว่าการเล่นกับสัตว์เลี้ยงสามารถคลายความเครียด

ของมนุษย์ลงได้ซึ่งการคลายความเครียดนั้นเป็นผลดีต่อสุขภาพ

ร่างกาย บรษิทักลุม่ไดเรค ไลน์กจ็ดัพืน้ท่ีพกัผ่อนให้แก่พนกังานตนเอง

เพื่อสร้างความผ่อนคลายด้วยการออกแบบท่ีท�างานโดยเน้นความ

กว้างขวางเป็นหลัก บริษัทการเรียนรู้ผ่านเสียงดนตรีอย่าง จอยทูนส์ 

กไ็ด้จัดเครือ่งดนตรไีว้ตรงกลางของเวทโีดยทีส่มาชกิแต่ละคนสามารถ

เล่นเคร่ืองดนตรท่ีีแตกต่างกันได้ เนือ่งจากการศึกษาพบว่าการฟังเพลง

สามารถท�าให้จิตใจและร่างกายของเรารูส้กึผ่อนคลายได้มากทีส่ดุโดย

เฉพาะเมื่อฟังเพลงคลาสสิก เพลงที่มีจังหวะช้า และเพลงที่มีจังหวะ

เรียบๆ

การมสีถานทีท่�างานท่ีสวยงามและกว้างขว้างเป็นสิง่ท่ีเหมาะ

ส�าหรบับรษิทัของคณุเสมอ เพราะมนัท�าให้รูส้กึถงึการเอาใจใส่ซึง่เป็น

ผลดีต่อผู้ที่มีความรู้สึกอ่อนไหวต่อสิ่งรอบข้างด้วยผลกระทบท่ีเหนือ

กว่าในวงกว้างส�าหรับบริษัทและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
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นอกจากนีย้งัมีสถานท่ีท�างานทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมพร้อม

พ้ืนที่ท�างานที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ท่ีคุณสามารถเปล่ียนอริ

ยาบทจากการน่ังเป็นยืนได้ การออกแบบสถานท่ีท�างานท่ีมีคุณภาพ

นี้จะส่งผลให้มีความตึงเครียดน้อยลงและสร้างบรรยกาศท่ีดีเพ่ิมมาก

ขึ้น ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานของพนักงานโดยสมาชิกในทีมต้องรู้สึกสะดวกสบายและผ่อน

คลายในการท�างานเพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุด

เครดิต ออกริวโค กลุ่มธนาคารฝรั่งเศสได้รับข้อตกลงที่จารึก

ประวัติศาสตร์กับแบรนด์ปราด้าพร้อมกับเงื่อนไขที่ยั่งยืน 3 ประการ 

เงือ่นไขแรกคอืการสร้างร้านค้าให้มีรปูแบบทีต้่องผ่านการรบัรองระดบั

โกล์ดและระดบัแพลทตนิมัโดยระบบประเมินอาคารเขียวของการเป็น

ผูน้�าการออกแบบด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม เงือ่นไขท่ีสองคอืปราด้

าต้องเพ่ิมการฝึกอบรมให้แก่พนกังาน ส่วนเง่ือนไขสดุท้ายคอืการหลกี

เลี่ยงการใช้ไนลอนบริสุทธิ์ แต่หันไปใช้ไนลอนอีโคนีลแทน ซึ่งไนลอน

อีโคนีลก็คือเส้นใยรีไซเคิลที่ท�าจากขยะพลาสติกรีไซเคิล

องค์กรเหล่านี้ตระหนักดีว่าการด�าเนินการท้ังหมดในสถานท่ี

ท�างานนัน้ส่งผลต่อสิง่แวดล้อม แต่ด้วยเง่ือนไขท้ัง 3 ประการนีป้ราด้า   

สามารถสร้างสถานทีท่�างานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมซึง่เป็นผลดต่ีอง

ทั้งพนักงานและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา อีกทั้งพวกเขายังสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพและพลังงานไฟฟ้า ลดของเสีย และแสดงความรับผิด

ชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของพนักงาน

นั้นจะก่อให้เกิดแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างาน  

ซึ่งสิ่งนี้ต้องการการสนับสนุนอย่างมากจากองค์กรตั้งแต่ขนาดใหญ่

ที่สุดถึงเล็กที่สุด

อกีหนึง่แบรนด์หรทูีแ่สดงให้เหน็ถงึการปกป้องสิง่แวดล้อมคอื

ประธานบริหารแบรนด์กุชชี่ มาร์โก บิซซารี่ ที่ได้จัดแคมเปญ “ซีอีโอ 

คาร์บอน นูทรัล ชาเลนจ์” ขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้บริหารระดับสูงทุกคน

เข้าร่วมการเคลือ่นไหวเพือ่ต่อสูกั้บการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 

บิซซารีกล่าวว่า “พวกเราไม่มีเวลาที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่

ส่งผลต่อสภาพอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพในระยะ

ยาว”เสรมิต่อว่า “แต่พวกเรากไ็ม่สามารถรอให้วิธแีก้ไขทางเทคโนโลยี

และสภาพอากาศเองเกิดขึ้นได้ทันเวลาและเพิ่มโอกาสต่อความ

ท้าทายท่ียัง่ยนืทีเ่ราเผชญิอยู ่ส่ิงนีอ้าจจะใช้เวลาอกีหลายปีซึง่เราอาจ

ไม่มีทางออกเรือ่งด้วยซ�า้ ในตอนนีพ้วกเราจะต้องรบัผดิชอบและค�านงึ

ถงึขอบเขตทัง้หมดทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและน�าเสนอทางแก้

ปัญหาสภาพอากาศทีเ่ป็นไปได้ซึง่จะช่วยลดสิง่ปัญหาเหล่าน้ีและผลกั

ดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้น” 

ความคิดริเริ่มนี้ให้ความส�าคัญไปท่ีแนวทางการ “หลีกเล่ียง 

ลด และน�ากลับมาใช้ใหม่” บิซซารีท�าให้ชัดเจนว่าผู้บริหารทุกคนต้อง

ใช้ความพยายามในการเข้าใจและหาแนวทางทีส่ามารถลดการปล่อย
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มลพิษโดยไม่เพยีงแค่ช่วยลดการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ

และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการปกป้องและฟ้ืนฟผูนืป่า

ทัว่โลกทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่เท่านัน้แต่ยงัเป็นผลดต่ีอการด�ารงชีวติ

ของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทที่ก�าลังเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดล้อม ธุรกจิจ�านวนมากต่างมองหาวธีิการใหม่ ๆ  เพือ่ส่งเสรมิ

การด�าเนินการทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทชั้นน�าบาง

แห่งที่พยายามใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

McDonalds

ธุรกิจอาหารจานด่วนซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ท่ี

สนับสนุนให้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยพวกเขาประหยัดพลังงาน

และลดการใช้พลงังานด้วยการสร้างลานจอดรถสเีขยีวส�าหรบัรถยนต์

ไฮบริดขึ้น

Dell

มชีือ่เสียงในการผลติอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ แนวทางการปฏบิตัิ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขาคือแผนการก�าจัดขยะอย่าง

ปลอดภัยโดยพวกเขาอนุญาตให้ลูกค้าส่งคืนหรือคืนผลิตภัณฑ์ของ

เดลล์เพื่อน�าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาก�าจัดด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรกับส่ิง

แวดล้อมซึ่งช่วยลดขยะได้
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Disney

องค์กรขนาดใหญ่แห่งนีใ้ช้มีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้เป็น

ศูนย์ซึ่งมันลดผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อการ

พลังงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายลดขยะให้

เหลอืศนูย์ซึง่หมายความว่าจะไม่มขียะจากโรงงานอยูใ่นทีท่ิง้ขยะของ

พวกเขา

IKEA

พวกเขาก�าลงัเป็นผูน้�าในการสร้างความยัง่ยนืด้วยการใช้วสัดุ

จากธรรมชาต ิ100 เปอร์เซน็ต์ในการท�าเฟอร์นเิจอร์และใช้แผงโซลาร์

เซลล์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานในร้านค้าของพวกเขา

Bank Central Asia

รองประธานหรือผู้อ�านวยการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอินโด 

นีเซีย อาร์มานด์ วาห์ยูดี ฮาร์โตโน สังเกตุเห็นว่าพนักงานของเขามัก

จะเหลอืน�า้เปล่าทิง้ไว้ครึง่แก้วหลงัเลกิงาน หากพวกเขายงัท�าเช่นนีฮ้า

โตโนจะจ�ากัดปริมาณน�้าดื่มในวันถัดไป นอกเหนือจากการจ�ากัดการ

ใช้น�า้เขายงัจ�ากดัการเข้าถงึอินเทอร์เนต็และท�าให้ห้องประชุมต้องจ่าย

ค่าอินเตอร์เน็ตเมื่อต้องการใช้ ด้วยการท�าเช่นนี้ธนาคารจึงมีผลก�าไร

เพิม่ขึน้ 10 เปอร์เซน็ต์ในช่วงสบิปีทีผ่่านมาซึง่นีค่อืขัน้ตอนในการรกัษา

สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตแิละยงัเป็นขัน้ตอนในการควบคมุ

ต้นทุนอีกด้วย
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การอนุรักษ์น�้าหมายถึงการใช้น�้าอย่างชาญฉลาดและดูแล

รักษาน�้า เนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างก็ต้องใช้น�้าเพื่อการด�ารงชีวิต ดังนั้น

มนัจงึเป็นความรบัผดิชอบของธุรกจิทีจ่ะเรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์น�า้

และหาวิธีว่าจะท�าอย่างไรเพื่อรักษาน�้าให้สะอาดอยู่เสมอ

การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมไม่เพียงแค่ดต่ีอสิง่แวดล้อมเท่านัน้แต่

ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณด้วย เนื่องด้วยผู้บริโภคจะเริ่มให้ความ

สนใจมากขึ้นหากพูดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินการ

ทางธุรกิจ การส�ารวจทั่วโลกพบว่า 55 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภครู้สึก

สบายใจและมีความยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อสินค้าและบริการจากธุรกิจ

ที่มีการด�าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยการใช้แนวทางปฏิบัตทิางธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

นี ้บรษิทัของคณุก�าลงัช่วยกระตุน้รายได้รวมทัง้ช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม

ด้วย

แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของคุณในตอนนี้เป็นเช่นไร? คุณ

ต้องการตดิ 100 อันดับระดับสากล ซึง่จดัล�าดับรายชือ่ของบรษิทัขนาด

ใหญ่ทั่วโลกโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการลดปริมาณแก๊ส

คาร์บอนและขยะหรอืไม่ บรษิทัทีต่ดิอันดบัเหล่านัน้สามารถสร้างราย

ได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี นอกจากนี้คุณต้องพิจารณาถึง

สวัสดิการของพนักงานด้วยการส�ารวจความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
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สภาพแวดล้อมการท�างานของพวกเขาซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน

การปรบัเปล่ียนสถานทีท่�างานคือเปลีย่นแปลงสถานท่ีท�างานท่ีใช้ร่วม

กัน

มำริเอะ คอนโดะ นักเขียนชื่อดังและท่ีปรึกษาด้าน

บรหิารจัดการชาวญีปุ่น่ชีใ้ห้เหน็ว่า “เมือ่พืน้ทีท่�างานของคณุถกูจดัให้

เป็นระเบยีบจะส่งผลให้มีประสทิธิภาพในการท�างานมากขึน้ เนือ่งจาก

คุณจะใช้เวลาได้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น” พร้อมเสริมว่า “นอกจากน้ีคุณ

จะรู้สึกว่าสถานที่ท�างานมีความสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ได้”

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานที่ดีต่อสุขภาพนั้นจะดีที่สุด

เมื่อก่อให้เกิดความรู้สึกในด้านบวกภายใต้บรรยากาศที่ตึงเครียดได้ 

สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีมี่อิทธิพลต่อแรงจงูใจและความสขุของพนกังานและ

วิธแีละประสทิธิภาพในการท�างานส่งผลต่อสภาพแวดล้อมการท�างาน

ของพวกเขา นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ของส�านกังานและความอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานของ

คุณ ลดความกังวลของพนักงานโดยดูแลความปลอดภัยในที่ท�างาน

ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถลดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดต่อบริษัทของ

คุณ
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สิ่งเหล่านี้สามารถปฎิบัติได้ง่ายๆ เช่น ต้องมั่นใจว่าสารเคมี

ทัง้หมดจะถูกก�าจดัออกจากสถานทีท่�างานเพือ่ป้องกนัปัญหาสขุภาพ 

เพราะไม่มีใครต้องการท�างานในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ดังนั้นต้อง

ท�าให้พนักงานได้ท�างานในสถานที่ที่ปลอดภัย

พนักงานของคุณจะดูแลบริษัทที่พวกเขาท�างานอยู่หากพวก

เขารู้ว่าพวกเขาก็ได้รับการดูแลเช่นกัน เพราะพนักงานคือทรัพย์สินที่

มีค่าท่ีสุดของทุกองค์กรและการดูแลสวัสดิภาพของพวกเขาสามารถ

ส่งเสรมิการท�างานเป็นทีมทีดี่ยิง่ขึน้ ผลติภาพทางผลผลติเพิม่ขึน้ และ

ลดการลาป่วย

PART C: จิตวิญญาณ

การประเมินด้านความสัมพันธ์

ร่วมท�าการประเมินด้านความสัมพันธ์ของธุรกิจของคุณโดย

ตอบค�าถาม 20 ข้อต่อไปนีเ้พือ่สร้างมมุมองทีด่ขีึน้เกีย่วกบัการด�าเนิน

ธุรกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมและผู้

บริหารระดับสูง

 1. คุณได้สร้างเป้าหมายทีพ่เิศษเพือ่ความพงึพอใจของลกูค้า

รวมถึงพนักงานและเปิดเผยให้พวกเข้าได้รับรู้หรือไม่?

 2. คุณท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจและแบบส�ารวจความ
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สัมพันธ์ภายในบริษัทเป็นประจ�าหรือไม่?

 3. บรษิทัของคุณได้สร้างผลประโยชน์ให้กบัผูส่้วนได้ส่วนเสยี

ทัง้หมดและคดิว่าคูแ่ข่งเป็นเหมอืนกบัพันธมติรทีมุ่ง่มัน่เพือ่ความเป็น

เลิศร่วมกันแล้วหรือไม่?

 4. คุณตระหนกัถงึพนกังานทกุคนเช่นเดยีวกบัผู้ร่วมหุ้นหรอื

ไม่?

 5. มกีารเปิดอภิปรายอย่างน้อยทกุไตรมาสส�าหรบัผูบ้รหิาร

เพื่อให้ค�าแนะน�าต่อทีมหรือไม่?

 6. คุณได้ใช้ความกตัญญ ูการเหน็คณุค่า และส่ิงท่ีน่าประทับ

ใจในการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารแล้วหรือไม่?

 7. การสือ่สารทัง้หมดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์

อักษรนั้นกระชับ ชัดเจน และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วหรือไม่?

 8. คุณให้ความส�าคัญต่อสิง่แวดล้อมโดยไม่ค�านงึถงึข้อจ�ากดั

ทางกฎหมายหรือไม่?

 9. ฝ่ายบริหารได้ใช้กระบวนการตัดสินใจที่มั่นใจว่าได้รับฟัง

และพิจารณาทุกความเห็นแล้วหรือไม่

 10. สมาชิกในทีมที่มีศักยภาพแต่ควบคุมได้ยากและไม่มี

ความอดทน ตราบใดทีพ่ฤตกิรรมของพวกเขานัน้ไม่ผดิศลีธรรมหรอืมี

พฤติกรรมรุนแรงและให้คุณค่ากับพวกเขามากกว่าต่อการบริหาร 

เพื่อนร่วมงาน และทีมหรือไม่?

11. คุณมีแนวทางอิสระในการรับฟังชุมชนด้วยความตั้งใจ

และให้ความสนใจโดยไม่แบ่งแยกหรือไม่?
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12. ผลตอบรับในเชิงลบถูกเผยแพร่เฉพาะกลุ่มหรือไม่?

 13. คุณสร้างชุมชนทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ผู ้คน

สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือไม่?

14. คุณช่วยคนและเอื้อเฟื้อเวลาและทรัพยากรหรือไม่?

15. คุณให้การสนับสนุนต่อความแตกต่าง เช่น อายุ เชื้อชาติ 

เพศ การศึกษาหรือประสบการณ์อย่างเหมาะสมต่อทุกคนหรือไม่?

16. คณุรบัทราบช่องว่างของต�าแหน่งสงูสดุสูต่�าแหน่งล่างสดุ

หรือไม่?

17. คณุได้แสดงความชดัเจนแล้วหรอืไม่ว่าพฤตกิรรมท่ีผดิศลี

ธรรมหรือไม่สุจริต ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดทาง

เพศและการกลัน่แกล้ง จะไม่ได้รบัการยอมรบัรวมถงึการหาวธิใีนการ

ก�าจัดสิ่งเหล่านั้น?

18. คุณมีกิจกรรมที่สร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมกับสังคม

หรือไม่?

19. คณุจัดการประชมุทีส่มาชกิของแผนกต่างๆ สามารถเข้า

ร่วมได้หรือไม่?

20. คุณให้โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น�าและ

สมาชกิในทมีทีซ่ึง่สมาชกิในทมีสามารถถามค�าถามได้โดยตรงหรอืไม่?
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ท�าไมการสร้างความสัมพันธ์ด้านบวก
จึงจ�าเป็นต่อบริษัท     

ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากพนักงานของคุณจะเป็นตวัตดัสินความส�าเรจ็

ของบริษัทในฐานะผู้น�า ดังนั้นผลลัพธ์เหล่านั้นจึงสะท้อนให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณท�างานด้วย

ผู้คนที่ท�างานให้กับธุรกิจของคุณถือเป็นทรัพย์สินส�าคัญ ซึ่ง

พวกเขาไม่ได้เป็นแค่พนักงานเท่านั้นเพราะพวกเขาได้สร้างผลก�าไร 

ยอดขาย การตลาด ค่านยิม และความสัมพันธ์กบัลูกค้าอย่างมากมาย

ให้กับบริษัท นอกจากนี้ไม่มีองค์กรไหนหรือบุคคลใดต้องการอยู่ใน

สภาพแวดล้อมการท�างานที่เต็มไปด้วยความเครียดซึ่งท�าให้บริษัทไม่

อาจสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ท่ีดีใน

สถานที่ท�างานนั้นย่อมมาจากพนักงานที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย

และจิตใจและส่งผลให้มีประสิทธิภาพภาพทางการผลิตที่มากข้ึน ดัง

นั้น การสร้างความสัมพันธ์จึงควรเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรกเพราะ

สามารถช่วยให้พนักงานของคุณท�างานในแต่ละวันได้ส�าเร็จ 

ธรุกจิหลายแห่งพบว่าความท้าทายในการสร้างแนวทางปฏิบตัิ

ด้านความสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพที่ดี นั่นคือสาเหตุว่าท�าไมความเอาใจ

ใส่ต่อผู้คนรอบๆ ตัวกับธุรกิจของคุณกลายเป็นตัวสะท้อนวัฒนธรรม

ของธรุกจิคณุ เนือ่งจากสถานทีท่�างานกเ็ปรยีบเสมอืนกบัสิง่แวดล้อม
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เพื่อส่วนรวมซึ่งมีผู้คนที่มากหน้าหลายตาที่มีพื้นภูมิและศาสนาแตก

ต่างกันมาท�างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ดังนั้นหาก

คณุต้องการทีจ่ะรกัษาผูค้นทีม่ศีกัยภาพ ผูผ้ลติทีย่อดเยีย่ม และดงึดดู

ผู้ร่วมหุ้นใหม่ๆ เข้ามาแล้วคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ด้านบวกและ

ท�าให้พนกังานรูส้กึว่าพวกเขาเองกเ็ป็นส่วนส�าคญัของบรษิทัในบทบท

หน้าที่นี้ด้วย 

บริษัทแอปเปิ้ลเป็นผู้บุกเบิกในการปรับเปล่ียนกรอบความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือลูกค้า ด้วยคะแนนเสียง 72 คะแนนที่โดดเด่น

ในเอ็นพีเอสหรือดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้าซ่ึงบริษัทได้คะแนนสูง

ทีส่ดุในอตุสาหกรรมนี ้เอ็นพเีอสเป็นตวัชีว้ดัความภกัดขีองลกูค้าทีว่ดั

ความภักดีระหว่างผู้ให้บริการ บริษัท และลูกค้า นอกจากนี้ไบรอัน 

เอ็กซ์ เฉิน จากเดอะนิวยอร์กไทมส์ยังชี้ให้เห็นว่าลูกค้าจะท�าการส่ัง

ซือ้สนิค้าด้วยการพจิารณาถงึคณุภาพของผลติภณัฑ์และคณุภาพของ

การบริการ

บริษัทแอปเปิ้ลยังให้ความใส่ใจต่อรายละเอียดได้อย่างยอด

เยี่ยม พวกเขาไม่เพียงแต่ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้น

แต่พวกเขายังให้ความสนใจกับรายละเอียดที่เล็กที่สุดด้วย ตัวอย่าง

เช่น ทางบริษัทไม่ได้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ธรรมดาแต่พวกเขา

ก้าวไปไกลกว่านัน้และให้ความสนใจกบัรายละเอยีดในบรรจภุณัฑ์ของ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของพวกเขาด้วย
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บริษัทแอปเปิ้ลเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าซ่ึงถือเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงธุรกิจในรูปแบบท่ีส�าคัญ 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนจึงถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหาร

จัดการชุมชน อีกทั้งความแข็งแกร่งของชุมชนก็อยู่ท่ีความแน่นแฟ้น

ต่อความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ ดังนั้นการสร้างความ

สมัพนัธ์ทีย่ัง่ยนืนีจ้งึท�าให้บรษิทัมีพลงัในการเปลีย่นแปลงอย่างแท้จรงิ 

ถงึแม้ว่าการสร้างความสมัพนัธ์เหล่านีอ้าจต้องใช้เวลามาก แต่อย่างไร

มันก็คุ้มค่า

ความสัมพันธ์มักจะเป็นต้นก�าเนิดของความสุขที่สุดของเรา

และความท้าทายทีส่�าคัญทีส่ดุ เนือ่งจากการท�าความเข้าใจเรือ่งความ

สัมพันธ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผู้คนต่างก็มีเอกลักษณ์และความซับ

ซ้อนที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ตัวอย่างเช่น ในตอนนี้บริษัทธุรกิจต่างๆ

ต้องการประสทิธิภาพทางผลผลติทีดี่ขึน้และสหภาพแรงงานมกัถกูมอง

ว่าเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ แต่ถ้าบริษัทของคุณมี

ความสมัพันธ์ทีดี่ระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน สิง่นีจ้ะเป็นชีว้ดัทีด่ต่ีอ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจได้ ตามที่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน ริชาร์ด ฟรีแมนและเจมส์ มีดอฟ ชี้ให้เห็นว่า

บรษิทัทีใ่ห้การสนบัสนนุสหภาพแรงงานจะประสบกบัอตัราการลาออก

ของพนกังานทีน้่อยลงเพราะแผนการให้เงนิเดอืนทีด่ขีึน้ผ่านกระบวน 

การเจรจาต่อรองแบบรวม
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อีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลเมื่อพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าก็คือ โฟร์ซีซั่น โฮเทล เอนด์ รีสอร์ท โรงแรมแห่งนี้ติดอันดับใน

รายช่ือ 100 บรษิทัท่ีน่าท�างานด้วยท่ีสดุในปี 2019 ด้วย โดยส่ิงท่ีท�าให้

บริษัทประสบความส�าเร็จนั้นสามารถเห็นได้จากความทุ่มเทของทีม

งานท่ีมีความสามารถ ซึ่งสร้างประสบการณ์แต่ละครั้งได้อย่างมี

เอกลักษณ์และน่าจดจ�าส�าหรับลูกค้าเป็นอย่างมาก

ทีโ่ฟร์ซซีัน่นัน้พนกังานตระหนกัถงึความส�าคญัของชือ่เสยีงที่

ได้รับและรู้สึกยินดีในการแบ่งปันประสบการณ์ภายในบริษัท เมื่อให้

พนักงานโฟร์ซีซั่นประเมินคะแนนจะได้คะแนน 3.9 ส�าหรับความ

สามคัคีในชวิีตการท�างาน 4.0 ส�าหรบัเงินเดือนและโบนสั 3.9 ส�าหรบั

สวัสดิการและความก้าวหน้า 3.9 ส�าหรับการบริหารจัดการ และ 4.2 

ส�าหรบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั จากคะแนนเหล่านีจ้ะเห็นได้ชดัว่าบรษิทั

มคีวามสมัพันธ์อันแน่นแฟ้นกบัพนกังาน รวมทัง้ส่งเสรมิความสามคัคี

ในชีวิตการท�างานที่ยอดเยี่ยมด้วยสวัสดิการในที่ท�างานและจ่ายเงิน

อย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน

ส�าหรบัพนกังานนัน้โฟร์ซซีัน่เป็น “โรงแรมทีม่มีาตรฐานระดบั

สงูในความเป็นมืออาชพีซ่ึงมาจากพนกังานทีม่มีาตรฐานระดบัสูงของ

ความเป็นมืออาชีพและการสนับสนุนที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร บริษัท

ท�างานร่วมกับพนักงานเพื่อให้พวกเขามุ่งมั่น มีแรงจูงใจและให้การ

สนับสนุนท่ีดีเยี่ยมต่อความก้าวหน้าของพนักงานทั้งหมดและราย

บุคคล”
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บริษัทที่ได้อันดับที่หน่ึงในการจัดอันดับสถานที่ท�างานที่ดี

ทีส่ดุในปี 2019 โดยเป็นบรษิทัท่ีจดัการบรกิารด้านไอทีคอืบรษิทั เท็นธ์

แมกนจูิด บริษทัสามารถก้าวไปถงึจดุสงูสดุนีไ้ด้อย่างไร? ส�าหรบัเทน็ธ์

แมกนจูิดนัน้พวกเขาให้ความส�าคญักบัพนกังานเช่นเดยีวกนักบัสนิค้า

ของพวกเขา ทางบรษิทัตอบแทนการท�างานของพนกังานด้วยการดแูล

พวกเขาราวกับเป็นลูกค้าระดับวีไอพี

เพือ่แสดงคุณค่าของพนกังาน คุณต้องท�ามากกว่าแค่การจ่าย

ค่าจ้างให้กบัพวกเขา วธีิทีมี่ประสทิธิภาพทีส่ดุทางธรุกจิในการให้ความ

ส�าคญักบัสมาชกิในทมีคอืการรบัฟังและการจดัให้สภาพแวดล้อมการ

ท�างานน่าอยู่ ถึงแม้การจ่ายค่าจ้างท่ีสูงถือเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่

สมาชิกในทีมมักจะรู ้สึกว่าตัวเองมีค่ามากกว่าเมื่อทางบริษัทท�า

มากกว่าการจ่ายค่าตอบแทน สมาชิกในทีมต้องรู้สึกว่าพวกเขาได้รับ

ความเคารพและได้รบัสิง่ทีพ่วกเขาต้องการเพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็

ทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานด้วย

การรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่นีัน้อาจเป็นเรือ่งทีท้่าทาย อย่างไร

ก็ตามการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างระมัดระวังภายในกลุ่มพนักงาน

ของคุณจะเป็นผลดีอย่างมากต่อบริษัทและก�าไร ส�าหรับวิธีแก้ปัญหา

ทั่วไปนี้ เช่น การท�างานอย่างมีเป้าหมายและมุ่งเน้นไปที่สุขภาพและ

ความยดืหยุน่ซึง่ท�าให้ผูน้�าสามารถพฒันาสิง่ส�าคญัเหล่านีโ้ดยการเตมิ

เต็มและสร้างความสุขให้แก่ทีมของพวกเขาได้
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จากการศึกษาที่ด�าเนินการโดยสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกัน 

(เอพเีอ) แสดงให้เหน็ว่า 93 เปอร์เซน็ต์ของสมาชกิในทมีท่ีได้รบัค�าชม

หรือเห็นคุณค่ากล่าวว่าพวกเขามีแรงจูงใจที่จะท�างานให้ดีท่ีสุด เมื่อ

พนักงานรู้สึกมีคุณค่าพวกเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น

และสามารถสร้างผลิตภาพทางผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น

เพื่อสนับสนุนความคิดนี้ การศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลของ

ความสมัพนัธ์ในสถานทีท่�างานทีม่ศีกัยภาพในการปฏบิตังิาน จากมมุ

มองของพยาบาลชาวเวียดนามซ่ึงมีการส�ารวจผลกระทบของความ

สัมพันธ์ในสถานท่ีท�างานด้านสุขภาพท่ีดีของพยาบาลชาวเวียดนาม

ต่อแนวทางปฏิบัติงาน

ผลของการศกึษาคร้ังนีใ้ห้หลกัฐานชิน้ส�าคญัว่าความสมัพนัธ์

เชงิบวกในสถานทีท่�างานมีความส�าคัญอย่างยิง่ส�าหรบัองค์กรเพือ่การ

ท�างานอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากการศึกษายังพบอีกว่าไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู ้น�าหรือสมาชิกเท่านั้นที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสถานท่ีท�างานนั้นน่า

ท�างานด้วย เพราะทั้งความสัมพันธ์และแนวทางการด�าเนินงานก็มี

ส่วนส�าคญัในการพฒันาความมุง่มัน่และผลงานของพยาบาล รวมถึง

การลดความเครียด การเพิ่มเป้าหมายและการสร้างผลลัพธ์ต่อสังคม

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
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เรือ่งท่ัวไปอย่างการอนญุาตให้พนักงานได้ลาหยดุเพ่ือเลีย้งดู

บุตรจะช่วยให้ธุรกจิของคณุแขง็แกร่งขึน้ เนือ่งจากผูป้กครองทีม่คีวาม

สุขจะท�าให้ที่ท�างานรู้สึกน่าอยู่มากกว่า ตามที่กระทรวงแรงงานของ

สหรฐัอเมริการะบุว่าการขอลาหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุรนัน้สามารถกระตุน้

การจ้างงานของผู้หญิง ทั้งยังเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น 

ถึงแม้การวิจัยในเชิงลึกแสดงให้เห็นว่าการอนุญาตลาหยุดเพื่อเลี้ยงดู

บุตรนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย แต่อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ส่ง

ผลดีต่อธุรกิจและน�าไปสู่การอัตราการลาออกของพนักงานที่น้อยลง

ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ ธนาคารเพ่ือ

การลงทนุชัน้น�า โกลด์แมนแซคส์กรุป๊ เสนอให้พนกังานลาพกัร้อนเป็น

เวลา 20 สัปดาห์เพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยยังได้รับค่าจ้างอยู่

ไอบเีอ็มเป็นบรษัิททีย่อดเยีย่มอีกแห่งหนึง่ท่ีมนีโยบายในการ

ลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรที่มากกว่ามาตรฐานตามกฎหมายท่ีระบุไว้ โดย

บริษัทเสนอให้พนักงานลาได้ 12 สัปดาห์เพื่อเลี้ยงดูบุตรและ 20 

สัปดาห์เพื่อลาคลอดโดยยังได้รับค่าจ้างอยู่ หนึ่งในผลประโยชน์ที่

ส�าคัญที่สุดส�าหรับบริษัทต่อนโยบายเรื่องการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรคือ

พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่ท่ีมีค่า

ใช้จ่ายสงู และใช้เวลาในการสรรหานาน โดยเฉพาะเมือ่ต้องการรกัษา

สมาชกิในทมีทีม่คีวามสามารถหรอืมทีกัษะในการท�างานสงู ถงึแม้จะ

พนักงานบางคนมีความกระตือรือร้นที่จะกลับไปท�างาน แต่ก็ยังมีอีก

หลายคนที่ไม่แน่ใจว่านโยบายการลาคลอดนี้จะเป็นตัวก�าหนดว่า
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พนักงานของคุณจะอยู ่ต ่อหรือออกจากบริษัทของคุณไป หาก

สถานการณ์หลังการคลอดบุตรนั้นมีอุปสรรค หลายคนอาจตัดสินใจ

ลาออกจากบรษิทัของคุณไป ในฐานะผูน้�าคุณมหีน้าท่ีรบัผิดชอบท�าให้

การเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านไปอย่างราบรื่นและเรียบง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณจะรู้สึกว่าได้รับการ

ต้อนรับและได้รับการดูแลเหมือนกับครอบครัว

ประโยชน์อีกอย่างหนึง่ของนโยบายการลาเพือ่เล้ียงดบูตุรโดย

ได้รับค่าจ้างคือช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อชุมชนและผู้

สมคัรทีม่ศีกัยภาพ ธุรกจิทีเ่สนอการลาเพือ่เลีย้งดบูตุรโดยได้รบัค่าจ้าง

นัน้จะถกูมองว่าเป็นบรษิทัทีน่่าท�างานด้วย เนือ่งจากไม่เพยีงแสดงให้

เหน็ว่าบรษัิทมีความคดิทีก้่าวหน้าเท่านัน้ แต่ยังแสดงให้เห็นว่าองค์กร

ใส่ใจต่อสมาชิกในทีมและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาสุขภาพ

และความไม่เท่าเทยีมทางเพศซึง่สิง่เหล่านีส้ามารถดงึดูดพนงังานได้ดี

ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายภายใต้สภาพแวดล้อมใน

การท�างานนั้นมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความส�าเร็จใน

ธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในทีม ประธาน ลูกค้าหรือบุคคลอื่น

ทีท่�างานร่วมกันนัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องดแูลรกัษาและสร้างความ

สมัพันธ์เชิงบวก เน่ืองจำกเป็นวธิกีำรทีส่ำมำรถสร้ำงธรุกจิ
ที่มีควำมสุข สุขภำพดี และสร้ำงผลก�ำไรได้
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องค์ประกอบเหล่าน้ีจะส�าเร็จผลที่สุดเมื่อมีการสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและท�าให้สถานท่ีท�างานเป็น

เหมือนสวรรค์ของพนักงาน เพียงใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจ

และความสัมพันธ์อันดีงามที่ไม่ว่าอย่างไรก็คาดหวังและให้คุณค่าต่อ

ประสทิธภิาพทีย่อดเยีย่มทีช่่วยให้บริษทัของคณุได้รบัสิง่เหล่านีอ้ย่าง

ล้นหลามตลอดการด�าเนินงาน 

การประเมินด้านแนวคิด
และแนวทางปฏิบัติ

ลองท�าการประเมินแนวทางความคิดและแนวทางการการ

ด�าเนินการของธุรกิจโดยตอบค�าถาม 16 ข้อต่อไปนี้เพื่อสร้างมุมมอง

ที่ดีข้ึนในการการด�าเนินธุรกิจและส่งเสริมแนวทางความคิดและ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในสถานที่ท�างาน

 1. คุณได้สร้างแรงจูงใจอย่างแท้จริงในการบริหาร สร้างเป้า

หมาย และสร้างอิสระท่ีจะน�าทีมไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ การมี

ส่วนร่วม การด�าเนินการและความพึงพอใจหรือไม่?

 2. คุณส่งเสริมการฝึกสติ การท�าสมาธิ และการไตร่ตรอง 

เช่น การท�าสมาธิ โยคะ ไทเก็ก และการฝึกหายใจหรือไม่?

 3. สิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุต่อผูบ้รหิารคือสวสัดภิาพและความส�าเรจ็

ของพนักงานหรือไม่?



216

FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

 4. ผูจั้ดการได้ท�าหน้าทีเ่ป็นโค้ชทีย่อดเยีย่มเพือ่ท�าให้คนของ

พวกเขาท�างานได้ดีขึ้นหรือไม่

 5. คุณยอมรับความเสี่ยงในฐานะผู้น�าบริษัทได้หรือไม่?

 6. ในการประชมุให้สทิธ์ิพนกังานได้ออกความเหน็และมกีาร

บริหารเวลาได้ดีหรือไม่?

 7. คณุมีความเช่ือใจและมีความเต็มใจการยอมรบัความเส่ียง

ที่อยู่บนความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้อื่นหรือไม่?

 8. คุณช่วยแนะน�าทีมของคุณเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดโดย

การเล่าประสบการณ์และให้ค�าแนะน�าแทนที่จะบอกพวกเขาว่าพวก

เขาต้องท�าอะไรหรือไม่?

 9. คณุเชือ่ในตวัผูอ้ืน่มากกว่าทีเ่ขาเชือ่ในตวัเองและผลกัดัน

ให้พวกเขามีความกล้าหาญขึ้นหรือเปล่า?

10.  คุณทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ส�าคัญในแต่ละ

สัปดาห์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามประสิทธิภาพและพลังงานหรือ

ไม่?

11.  คุณมองว่าการเจรจาต่อรองเป็นการลงทุนเพ่ืออนาคต

โดยมุ่งเน้นที่ความสนใจและไม่ใช่การตัดสินใจหรือไม่?

12.  คุณใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลหรือไม่ อารมณ์ที่รุนแรง

และความไม่มีเหตุผลอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่?

13.  คุณสนับสนุนแนวคิดแบบเติบโตในการสร้างองค์กรที่

พร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอหรือไม่?

14.  คณุคิดว่าความท้าทายกเ็หมือนโอกาสในการพฒันาธรุกิจ
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และพนักงานหรือไม่?

15.  คุณสนับสนุนให้ทีมก�าหนดเป้าหมายตามผลงานและให้

ความส�าคัญกับเป้าหมายที่ท�าให้มั่นใจว่าพวกเขาจะพยายามเรียนรู้ 

ปรับปรุง และลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอหรือไม่?

16.  คุณสนับสนุนการเล่าเรื่องแทนการใช้เพาเวอร์พ้อยท์ใน

การน�าเสนองานหรือไม่?

เหตุใดการส่งเสริมแนวทางความคิดที่ถูกต้องในที่ท�างาน
จึงเป็นสิ่งคัญส�าหรับบริษัทของคุณ

การมีกระบวนการทางความคิดที่เหมาะสมเป็นสิ่งส�าคัญไม่

ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร ผู้ฝึกงาน ผู้ที่เข้ามาใหม่หรือผู้ที่อยู่มา

นานแล้วก็ตาม หากคุณไม่มีแนวทางความคิดที่เหมาะสมแล้วนั้นการ

ตัดสนิใจของคุณกจ็ะไม่สอดคล้องกบับคุคลอืน่ในบรษิทัเลย เนือ่งจาก

การมีกระบวนการทางความคิดที่เหมาะสมในการท�างานไม่เพียงแต่

ช่วยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ท่ีตึงเครียดยังให้อิสระในการก้าวข้ามขีด

ความสามารถของตัวเองและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย

นอกจากนี้การมีกระบวนการทางความคิดที่ดีนั้นยังท�าให้คน

มคีวามคดิสร้างสรรค์เพิม่ขึน้อีกด้วย สิง่ส�าคญัทีส่ดุของการมคีวามคดิ
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สร้างสรรค์คือ “ความยืดหยุ่น” และความล้มเหลวที่เสริมสร้างแนวคิด

แบบเติบโต

เนื่องด้วยลูกค้าจะไว้วางใจในธุรกิจท่ีรู้ว่าก�าลังท�าอะไรอยู่  

ดงันัน้การมกีระบวนการทางความคดิกค็อืสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้ประสบ

ความส�าเร็จในธุรกิจ และการตั้งใจหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี

สร้างสรรค์ถงึแม้ว่าอาจจะต้องท�างานมากขึน้กว่าเดมิแต่กจ็ะช่วยสร้าง

ความมั่นคงในระยาวได้ ฉะนั้นแล้วแนวคิดแบบเติบโตจะช่วยให้

ประสบความส�าเร็จในฐานะผู้น�า พนักงาน และบริษัทด้วย

มันจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น นัก

จติวทิยาของมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด แครอล ดเวค็ ได้แนะน�าวธิคีดิ

แบบเติบโตของแต่ละบคุคลขึ้น แครอลกล่าวว่า “คนทีม่ีความคดิแบบ

ตายตัวเชือ่ว่าคณุสมบตัโิดยธรรมชาตขิองพวกเขาด้านสตปัิญญาหรอื

ความสามารถนัน้มลีกัษณะทีแ่น่นอน พวกเขาจะใช้เวลาในการเรยีนรู้

หรือความเชี่ยวชาญท่ีพวกเขามีแทนการพัฒนาสิ่งเหล่านั้น พวกเขา

ยงัเชือ่อกีว่าความสามารถเพยีงอย่างเดยีวกท็�าให้ประสบความส�าเรจ็

ได้โดยไม่ต้องพยายาม ในทางกลับกันคนที่มีการพัฒนากระบวนการ

ทางความคดิอยูเ่สมอเชือ่ว่าความสามารถขัน้พืน้ฐานของพวกเขานัน้

ยังคงพัฒนาได้ด้วยการพยายามและการท�างานหนัก มันสมองและ

ความสามารถเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น มุมมองนี้จะสร้างการรัก

ในการเรียนรู้และความเพียรพยายามซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการประสบ

ความส�าเร็จ”
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แนวคิดทัง้สองอย่างนีร้บัรูโ้ดยทัว่กนัเพือ่อธิบายความรูสึ้กต่อ

แนวทางของแต่ละบคุคลเม่ือเกดิการพฒันากระบวนการทางความคดิ

ของพวกเขา การวิจัยของดเว็คมีการศึกษาเพิ่มขึ้นถึงมุมมองทั้งหมด

ในองค์กร ว่าบริษัทมีมุมมองอย่างไรต่อศักยภาพในการเติบโตของ

พนักงาน

การศกึษาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องของดเวค็ยงัชีใ้ห้เหน็ด้วยว่าบคุคล

ที่มีวิธีคิดแบบเติบโตนั้นจะรู้สึกสนุกกับความท้าทายเพราะพวกเขา 

เห็นศักยภาพในตัวเอง มุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ให้มากขึ้น และรู้ว่าพวกเขา

สามารถพฒันาทักษะความสามารถได้เรือ่ยๆ นอกจากนีก้ารศึกษายงั

แสดงให้เห็นอีกว่าบริษัทที่มีการพัฒนากระบวนการทางความคิดนั้น

จะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติและการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทที่มีแนวคิดแบบเติบโตแล้วมีเกณท์ประสบความส�าเร็จ

ได้มากกว่าในการเป็นผู้น�าที่มีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการเป็นผูน้�า พวกเขาจะเอาชนะความท้าทายทางธรุกิจได้เมือ่ผูน้�า

ตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึง่ถอืเปน็ทักษะส�าคญัทีท่�าให้องค์กรประสบ

ความส�าเร็จ ในท้ายท่ีสุดการพัฒนากระบวนการทางความคิดนั้นคือ

การเสรมิสร้างความสามารถทีเ่หมอืนกบัการสร้างผลก�าไร การเตบิโต

ด้านการเงินอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพทาง 

ผลผลิต
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ธรุกจิจ�านวนมากแสดงข้อมลูเชงิลึกทีแ่ท้จริงเกีย่วกบัการปรบั

ใช้วธิคีดิแบบเติบโตและพวกเขาเชือ่ว่ามันมาพร้อมกบัผลก�าไรและการ

พฒันาตามทีส่ถาบนันวิโรลดีเดอร์ชีพ (NLI) ได้กล่าวไว้ นอกจากนีเ้อน็

แอลไอยังแสดงให้เห็นถึงผลดีของการพัฒนากระบวนการทางความ

คิดที่พลักดันธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ

การเปล่ียนแปลงนี้ส่งผลต่อวิธีการด�าเนินธุรกิจ และแนวคิด

แบบเติบโตนี้เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้มั่นใจว่าการเปล่ียนแปลงทาง

ดจิติอลสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อผลกระทบเหล่าน้ันได้ อกี

ประการหนึ่งคือเพื่อพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาแนวทางความคิดนี้ถือ

เป็นแรงบันดาลใจในการเตบิโตและบรษิทัจ�านวนมากในตอนนีเ้ริม่น�า

ความคดินีม้าใช้ในกระบวนการทางธุรกจิของตน อกีทัง้ยงัถกูใช้ในทาง

อตุสาหกรรมซึง่เป็นค่านยิมหลักท�าให้ธุรกจิต่ืนตวัและสร้างความคล่อง

ตัวในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

การน�าแนวคิดแบบเติบโตมาปรับเปลี่ยนคุณภาพขององค์กร

นั้น ไม่เพียงแค่ท�าเพื่อผลก�าไรแต่เพื่อคุณภาพของสินค้าท่ีดีขึ้นด้วย 

เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแนวคิดแบบเติบโตน้ีก็สามารถช่วยให้

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทันท่วงที ซ่ึงแทนท่ีจะมองว่ามัน

คือความเสี่ยง แต่ให้ก็มองว่ามันคือโอกาสในการเติบโตก้าวหน้า

บรษิทัของคุณปล่อยพลงังานบวกและการเตมิเตม็ให้ทุกๆ คน
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ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตหรือไม่? ความส�าเร็จทางธุรกิจอาจ

สอดคล้องกับความรู้สึกเติมเต็มในการบริการลูกค้า การช่วยเหลือใน

สิ่งที่ชุมชนต้องการ และการแจกจ่ายผลก�าไร

การแสดงให้พนักงานเห็นถึงวัฒนธรรมขององค์กรและความ

เข้าใจในการเป็นส่วนหนึง่องค์กรนัน้ท�าให้พวกเขารูส้กึว่าสามารถแสดง

ตัวตนที่แท้จริงออกมาได้ การพัฒนาการปรับตัวและการเติบโตเพ่ือ

ฝึกนสิยัให้รกัในการแก้ไขปัญหาคือกระบวนการทีช่่วยให้ธรุกจิสามารถ

รับมือกับแรงกดดัน ความทุกข์ยาก และความไม่แน่นอนได้ และท้าย

ที่สุดแล้ว คุณจะต้องเป็นผู้กระหายในการเรียนรู้อยู่เสมอ หากบริษัท

ของคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับแนวคิด

แบบเติบโตที่ดีด้วย

ไมโครซอฟท์น�าแนวคิดแบบเติบโตน้ีมาใช้เพ่ือประสิทธิภาพ

ที่เหนือกว่าคู่แข่งและพัฒนาผู้น�าของตน โดยการยอมรับแนวคิดเช่น

นี้ จะท�าให้บริษัทเน้นความส�าคัญกับโอกาสในการเรียนรู้ ความร่วม

มือ แรงผลักดัน และการสร้างมุมมองของแนวคิดแบบเติบโต

ผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมองค์กร และ

แนวทางการด�าเนินการ ด้วยการส่งเสริมแนวคิดแบบเติบโตนี้ สัตยา 

นาเดลลา ประธานบริหารของบริษัทไมโครซอฟท์ให้ความส�าคัญกับ

ความคิดสร้างสรรค์และการเรยีนรู ้นาเดลลาเชือ่ว่าแนวคดิแบบเตบิโต
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นีเ้ป็นหนึง่ในองค์ประกอบหลกัในการสร้างผูน้�าและความคิดนีส้ะท้อน

ให้เห็นถึงการกระท�าและแนวทางของบริษัท

ในขณะที่บริษัทไมโครซอฟท์ให้บริการอย่างยอดเยี่ยมผ่าน

ผลติภณัฑ์ของพวกเขาโดยใช้แนวคิดแบบเตบิโต โรงแรมรทิซ์-คาร์ลตลั

พจิารณาว่าพนกังานเป็นทรพัย์สนิส�าคญัทีส่ดุของโรงแรม “โดยการใช้

หลักการของความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ ความเคารพ ความมั่นคง 

และความมุ่งมั่น เราดูแลและเพิ่มขีดจ�ากัดความสามารถเพื่อผล

ประโยชน์ของแต่ละบคุคลและตวัโรงแรมเอง” การสรรหาบคุลากรของ

โรงแรมริทซ์-คาร์ลตัลนั้นกระตุ้นผู้สมัครที่มีศักยภาพให้ร่าเริง ใส่ใจ 

สนใจในการเรียนรู้ และการให้บริการลูกค้าด้วยใจ

โรงแรมริทซ์-คาร์ลตัลมอบโปรแกรมโค้ชชิ่ง หลักสูตรการฝึก

อบรม การอบรมแบบออนไลน์ และการสัมมนาทั้งสัปดาห์รายบุคคล

ต่อพนักงานของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าการเพ่ิมขีดจ�ากัดความ

สามารถของพนักงานสามารถสร้างการบริการที่เป็นยอดเยี่ยมได้

ธุรกิจของคุณสามารถเป็นเหมือนโรงแรมริทซ์-คาร์ลตัลใน

อุตสาหกรรมโรงแรมหรือเป็นอย่างบริษัทไมโครซอฟท์ในการผลิต

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้ แม้แต่บริษัทแอปเปิ้ลเองก็ขอยืมแนวทาง

ปฎิบัติบางส่วนจากโรงแรมริทซ์-คาร์ลตัลในการสร้างผลลัพธ์ท่ี

เปล่ียนแปลง เช่นสร้างขวัญก�าลังใจให้กับพนักงาน เพ่ิมโบนัส และ
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สร้างสถานที่ท�างานที่ทุกคนมีความสุขร่วมกันได้ จะมีใครไม่ต้องการ

เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานยอดเยี่ยมแบบนี้บ้างล่ะ?

แต่ในขณะทีพ่วกเราพดูถงึเรือ่งแนวคดิแบบเตบิโตและแนวคดิ

แบบตายตัวอยู่นั้น อาการป่วยทางจิตก็ได้กลายแพร่กระจายมากขึ้น

ทุกที ในสหรัฐอเมริกามีคนราว 157 ล้านคนที่ถูกรายงานว่ามีอาการ

ป่วยทางจิตถึง 1 ใน 5

ในฐานะผู้น�าบริษัท ความท้าทายอย่างหนึ่งคือการท�าให้

พนักงานของคุณเปลี่ยนทัศนคติหรือมีวิธีคิดแบบเติบโต วิธีที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานคุณคือ 

การช่วยให้พวกเขาคิดนอกกรอบโดยใช้วิธีการแนะน�า เปรียบเสมือน

การเป็นโค้ช คุณท�าหน้าที่รับฟัง สะท้อนความคิดเหล่านั้น และถาม

ค�าถามทีจุ่ดประกายความคิดซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงวธิท่ีีคนเหล่านัน้

มองตัวเองและสิ่งต่างๆ รอบตัวได้

ผลสรุปดัชนีชี้วัด

บรษัิทมีบทบาทส�าคัญเพยีงอย่างเดียวในสงัคมและนัน่คือการ

สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ถึงแม้การท�าธุรกิจจะต้องสร้างผลก�าไรแต่ผล

ก�าไรก็เป็นแค่เพียงรางวัลหนึ่งจากการท�างานเท่านั้น สวัสดิภาพทาง
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สังคมและสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นความรับผิดชอบหลักของคนใน

องค์กร รวมถงึกลยทุธ์การด�าเนนิการทีส่�าคัญในการส่งเสรมิการมส่ีวน

ร่วมของพนักงาน พลังขององค์กร และประสิทธิภาพทางผลผลิต

นอกจากนี้ในบรรดาบริษัทที่มีศักยภาพจะมีความคาดหวัง

มากขึ้นต่อการสรรหาและรักษาพนักงานไว้ให้มากท่ีสุด ดังนั้น Feel-

GoodX-Corp จะไม่มีการโฟกัสแบบเผื่อเลือกหรือน้อยลงอีกต่อไป 

เพราะการเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดต่อธุรกิจเพ่ือก้าวสู่

การเป็นธุรกิจชั้นน�า ศูนย์กลาง และเป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงได้

การเพิกเฉยต่อบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้

ชัดในขณะที่มีการด�าเนินการทางธุรกิจอยู่นั้นมีแนวโน้มท่ีจะเสียผล

ประโยชน์ท่ีรวมไปถึงความสูญเสียความเช่ือถือท่ีมีต่อแบรนด์ การ

ท�าลายชื่อเสียง และยากต่อการสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพสูงมาเข้า

ร่วมองค์กร

บริษัทของคุณต้องการลูกค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ซึ่งท�าให้

ธุรกิจมีจุดยืนที่มั่นคงในสังคม

บริษัทยังต้องการพนักงานที่ขยันท�างาน น่าเชื่อถือ เอาใจใส่ 

มีใจรัก และมีศักยภาพด้วย
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นอกจากนี้ บริษัทของคุณยังต้องการสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานที่ปลอดภัยและไร้ความกังวลใดๆ เพื่อให้พนักงานสามารถ

ท�างานได้นานขึ้นและรู้สึกได้รับการดูแล

บรษัิทของคุณจงึต้องรักษาสวสัดิภาพของทุกๆ คนท่ีเกีย่วข้อง 

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแรงผลักดันเพื่อสิ่งท่ีดีและความส�าเร็จในระยะยาวนี้

ก็คือหัวใจหลักสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม

เพือ่สงัคม สิง่แวดล้อม และองค์กรทีด่นีัน้เราต้องหาวธิใีนการ

สร้างความสมดุลระหว่างนักมนุษยนิยมและนักเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่

ในทุกธุรกิจ

พิจารณาถึงผลจากการหมุนของล้อมูเล่เมื่อคุณได้สร้างการ

เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดต่อธุรกิจของคุณ แต่มันกลายเป็นว่าล้อมูเล่

ได้สร้างโมเมนตั้มในการเร่งความเร็วในการหมุน ดังนั้นมันจะช่วยให้

คณุเข้าใจว่าองค์ประกอบทัง้ 8 ประการนัน้สามารถสร้างและเหมาะสม 

กับสถานการณ์ที่แตกต่างในธุรกิจของคุณอย่างไร

ผลจากการหมุนของล้อมูเล่เป็นแนวคิดทางธุรกิจที่สร้างขึ้น

โดย จิม คอลลินส์ ซึ่งทฤษฎีนี้ถูกน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจและยัง

สร้างความชดัเจนอีกด้วย ล้อมูเล่นีส้ามารถช่วยให้ธุรกิจของคณุเตบิโต

ก้าวหน้าขึ้น
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การวางแนวคิดของบริษัทและการสร้างโมเมนตัมในล้อมู่เล่ 

นั้นต้องใช้พลังในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเมื่อหนึ่งใน 8 

องค์ประกอบถูกน�าออกหรือหลุดออกจากแนวทางความคิดก็จะไม่

สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หลังจากผลลัพธ์แรกและโมเมนตั้มเกิดขึ้น

แล้วผู้น�าจะต้องด�าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่บรหิารองค์กรด้วยกลยุทธ์

ต่อไปเพราะผู้น�าจะท�าหน้าที่เป็นสถาปนิกในองค์กรของตนเอง

FeelGoodX-Corp: 
โมเดลเพื่อความยอดเยี่ยมขององค์กร

เราเร่ิมต้นจากองค์ประกอบ  8 ประการของ  FeelGoodX-Corp 

ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติอันโดดเด่นในการบริหารจัดการองค์กรและท�า

ผลลพัธ์ให้ส�าเร็จได้ โดยทัง้หมดนีข้ึน้อยูก่บัแนวคดิและค่านยิมพืน้ฐาน 

แนวทางปฏบิตัเิหล่านีค้ดิค้นขึน้เพือ่เป็นต้นแบบว่าองค์กรควรด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างไร เนื่องจากเมื่อน�าเฟรมเวิร์คในการด�าเนินธุรกิจมา

ประยุกต์ใช้ภายในองค์กรนั้นสามารถช่วยเน้นความส�าคัญแนวทาง

ความคดิและการด�าเนนิการเพือ่สขุภาพทีดี่ สร้างหนทางท่ีน�าไปสูก่าร

สร้างศักยภาพมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบของ FeelGoodX-Corp เป็น 

แบบองค์รวมทีมุ่่งเน้นไปในทุกพืน้ทีแ่ละทกุมิติขององค์กร และทีส่�าคญั

คือ ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดผลส�าเร็จ
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FeelGoodX-Corp และองค์ประกอบพื้นฐาน 
นับเป็นส่วนประกอบที่มีความส�าคัญต่อบริษัท

ที่ประสบความส�าเร็จ ไม่มีสิ่งใดจะทดแทนพลังการสื่อสาร
ในการสร้างความมั่นใจว่าความพยายามของบริษัทนั้น

มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางขององค์กรที่ยอดเยี่ยม 8 ประการ
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อธบิายความหมายของแนวทางองค์กรทีย่อดเยีย่มทัง้ 8 ประการ

ใน FeedGoodX-Corp

เป้าหมาย

ส่งเสริมความเป็นเลิศ ก�าหนดเส้นทางธุรกิจ ดึงดูดสมาชิกใน

ทีม

สุขภาพทางอารมณ์

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ และ

ความคิดสร้างสรรค์ที่จะน�าไปสู่ ความพึงพอใจในงานมากขึ้น

อาหาร

พลังงานและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นท�าให้สมาชิกในทีมมีความสุข 

เครียดน้อยลง ประสบความส�าเร็จ และเก็บรักษาเอาไว้

ความสัมพันธ์

ฉลองชยัชนะเลก็ๆ ร่วมกบัเพือ่นร่วมทมีคนอืน่ๆ สร้างความ

ไว้วางใจแสดงความชื่นชม การลาออกลดลง ก้าวหน้าในอาชีพ

การเงิน

มกีารดแูลทางด้านสวสัดกิารแพทย์ทีด่ ีการฝึกอบรมและการ

สนับสนุนด้านการศึกษา 
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การมีส่วนร่วมของพนักงาน 

พลังงานที่ดี ทีมงานที่มีแรงจูงใจและมีความสุข ปลดปล่อย

ความเครียด

การปฏิบัติตามแนวคิด

พนกังานยอมรบัข้อจ�ากดั เปลีย่นความท้าทายเป็นโอกาสเพือ่

พัฒนาตัวเอง ฝึกการเรียนรู้อย่างเป็นประจ�าให้กิจวัตรอย่างหนึ่งใน

ประจ�าวัน

ที่ท�างานและสิ่งแวดล้อม

ปกป้องพนักงาน ลดความอันตราย เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท�างาน
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การจบัตามองธรุกจิของเราเป็นประจ�เพือ่ให้แน่ใจว่าก�ลงัก้าวไป
บนเส้นทางสู่ความส�เร็จนั้นเป็นสิ่งส�คัญมาก หนึ่งในส่วนส�คัญ
นัน้กค็อืการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ของบรษิทัก็คอืคลงัสินค้า ซึง่
ในค�นิยามคลังสินทรัพย์ของ FeelGoodX-Corp ประกอบด้วย 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ขององค์กร ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านี้สามารถก�หนดผลกระทบขององค์กรทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ ต่อคนท่ัวไป พนักงาน ลูกค้า ไปจนถึงส่ิงแวดล้อมใน
ธรรมชาติ

การรเิริม่สร้างสรรค์ของ FeelGoodX-Corp กลายเป็นสินทรัพย์ 

ที่จับต้องได้ได้อย่างไร?

FeelGoodX-Corp คือความรบัผดิชอบร่วมกนัระหว่างผูถื้อหุ้น

และผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนั แม้ว่าสถานทีท่�างานในแต่ละแห่งจะแตก

ต่างกัน แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์จ�านวนมากท่ีจับต้องได้ 

บทที่ 24
คลังสินทรัพย์ของ 
FeelGoodX-Corp
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สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย 

สิง่เหล่านีส้ามารถท�าได้โดยการรเิริม่ให้กบัสิง่ต่างๆ เช่น การสร้างพืน้ที่

เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางร่างกาย (body movement) 

การติดต้ังแสงไฟเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิชวีติตามธรรมชาตขิองผูค้น 

การฟื้นฟูธรรมชาติ และการจัดสรรทางเลือกส�าหรับการทานอาหาร

เพื่อสุขภาพ

การประเมนิสนิทรพัย์ของ FeelGoodX-Corp สามารถด�าเนิน

การในระดับใดก็ได้ ผ่านทางองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งตามที่กล่าว

มาหลักการดังกล่าวสามารถน�ามาใช้เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของ

พนักงานโดยมีตัวชี้วัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อ

ความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ท�างานด้วย

บริษัทที่ต้องการพัฒนาสุขภาพและสวัสดิภาพควรเข้ารับการ

ประเมินของ FeelGoodX-Corp ซึ่งจะช่วยตรวจสอบถึงองค์ประกอบ

ส�าคญัทางสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทั รวมถงึให้ความข้อคดิเห็น

ที่มีต่อโครงการที่ด�าเนินการอยู่ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อความต้องการทางสังคมและเสนอถึงการด�าเนินงานเพื่อ

พัฒนาผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ



ควำมม่ันคงของ FeelGoodX-Corp
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การมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีถือเป็นส่ิงส�คัญ ในปัจจุบันพนักงาน
หลายๆ คนเอาใจใส่ในส่วนนี้มากกว่าการได้รับเงินดือนสูงๆ และ 
ผลประโยชน์อื่นๆ วัฒนธรรมคือองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ส�หรับ
ธรุกจิและมผีลกระทบทีส่�คญัต่อทศิทางด้านกลยทุธ์ของบรษิทั ทัง้
ยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและฟังก์ชันของธุรกิจ

วฒันธรรมองค์กรของคณุสะท้อนให้เหน็ถงึสิง่ทีอ่งค์กรเชือ่มัน่

และเป็นกระบอกเสียงให้องค์กรของคุณในขณะทีพ่นกังานของคณุคอื

กุญแจส�าคัญที่การันตีว่าจะท�าเป้าหมายให้ส�าเร็จ เมื่อคุณมอบวัฒน 

ธรรมองค์กรที่พนักงานของคุณรักและหวงแหน มันสามารถช่วย

พัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของพวกเขาในทุกๆ วันได้

ความจริงใจคือปัจจัยหลักในการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม 

ซึ่งอ้างอิงจากการส�ารวจของ 2013 TINYpulse การส�ารวจอีกอย่าง

หน่ึงจากสมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Society for Human 

บทที่ 25
วัฒนธรรมองค์กร
FeelGoodX-Corp
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Resource Management) เผยว่าการจ่ายหรือชดเชยค่าเสียหายคือปั

จจยัอนัดบัหนึง่ท่ีเสรมิสร้างความพงึพอใจในการท�างาน อย่างไรกต็าม 

การส�ารวจที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ช้ีให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการท�างานนั้นให้ผลลัพธ์ต่างกัน

การศึกษามากมายพบว่าปัจจัยอันดับแรกต่อความสุขของพนักงาน

และความพึงพอในในการท�างานคือ “การถูกช่ืนชมจากการท�างาน

หนัก” 

เราลองมาดูกันว่าปัจจัย 10 อันดับแรกที่เสริมสร้างความสุข

ของพนักงาน ได้แก่อะไรบ้าง

 1. ชื่นชมการท�างานของพวกเขา

 2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

 3. Work-life Balance

 4. ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา

 5. ความมั่นคงด้านการเงินของบริษัท

 6. การเรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ

 7. ความปลอดภัยของงาน

 8. เงินเดือนที่น่าสนใจ

 9. เนื้อหางานที่น่าสนใจ

10. ค่านิยมของบริษัท
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เมื่อคุณให้ความส�าคัญในวัฒนธรรมองค์กร ส่ิงนี้จะช่วยให้

ธุรกิจของคุณมีแนวทางในการตัดสินใจซึ่งถือเป็นส่ิงส�าคัญของการ

ด�าเนินงานให้ส�าเร็จ ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมขององค์กรสามารถ

มอีทิธพิลต่อบรษิทัและเป็นศนูย์กลางของทัง้องค์กรเพราะมนัอธบิาย

ถึงตัวตนของบริษัทและสิ่งที่บริษัทต้องท�า วัฒนธรรมองค์กรยังมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจต่างๆ อีกด้วย วิธีที่บริษัทแสดงให้เห็นถึงค่า

นิยมและล�าดับความส�าคัญจะก�าหนดรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร การ

ปฎบัิติต่างๆ สอดคล้องกบัวัฒนธรรมหรอืไม่? วฒันธรรมขององค์กร

นั้นถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทั้งทางกายภาพและองค์ประกอบที่

จับต้องไม่ได้ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่เอื้อต่อการท�างานที่ดี

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Google กูเกิ้ล ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นองค์กร

ที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรกับบรรดา

พนักงาน ซึ่งมักมีความพึงพอใจในผลประโยชน์พิเศษที่พวกเขาได้รับ 

เช่น อาหารกลางวันฟรี ศูนย์สุขภาพในที่ท�างาน และตารางเวลาท่ี

ยืดหยุ่น โดยการจ้างพนักงานที่ดีที่สุด ย่อมสามารถท�าให้บริษัท

รวบรวมความคดิสร้างสรรค์และเพิม่ศกัยภาพของสมาชกิในทมีอย่าง

สงูสดุ วัฒนธรรมขององค์กรนีเ้องได้ช่วยให้พวกเขาได้รบัการจดัอันดบั

ที่สูงส�าหรับบริษัท 100 อันดับแรก ที่น่าท�างานด้วย ทางนิตยสาร

ฟอร์จูนแม็กกาซีนเป็นประจ�า

กลาสดอร์ (Glassdoor) กล่าวว่า หากคณุต้องการมวีฒันธรรม

ที่เหนือกว่า คุณจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้
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พนักงานรู้สึกมีคุณค่า

การพูดประโยคง่ายๆ ว่า “ขอบคุณ” และมอบพลังงานบวก

ให้กับพนักงาน สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมและแรงกระตุ้นเชิงบวกได้ 

เพื่อนร่วมงานที่ชาญฉลาด

หนึง่ในปัจจยัพืน้ฐานทีผ่ลกัดันส�าหรบัพนกังานคอืการถูกล้อม

รอบไปด้วยคนที่มีความหลงใหลมุ่งมั่นในการท�างานและมีทัศนคติที่

ดี

ค่าตอบแทนที่น่าสนใจ

การให้ผลตอบแทนทีน่่าสนใจหมายถงึพนกังานสามารถตอบ

สนองความต้องการด้านวตัถแุละยงัสามารถตอบสนองความต้องการ

ที่เป็นนามธรรมเช่นคุณภาพชีวิตและสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับความ

ส�าเรจ็ ซึง่มคีวามเชือ่ว่าแต่ละพืน้ทีจ่ะพัฒนาขึน้หากมกีารจ่ายเงนิเพิม่

ขึ้น เงินที่เพ่ิมขึ้นช่วยให้เราตอบสนองความต้องการด้านวัตถุ เพลิด 

เพลนิไปกบัคณุภาพชวีติท่ียอดเยีย่มขึน้ และบรรลสุถานะทางสงัคมที่

สูงขึ้น

ในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียได้ขับเคลื่อนการเติบโต

ของเศรษฐกจิระดับสากร จากการศึกษาพบว่า คณุจะต้องมวีฒันธรรม

ที่สอดคล้องกับคู่ค้าทางธุรกิจของคุณในเอเชียเพ่ือท่ีจะประสบความ

ส�าเร็จในเศรษฐกิจโลก
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ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมทางธุรกิจของจีนมีอิทธิพลอย่างมาก

โดยลัทธิขงจื้อ แนวคิดขงจื้อเรื่อง กวนซี มีความหมายว่า “ความ

สัมพันธ์ที่มีคุณค่าขึ้นอยู่กับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความ

นอบน้อมถ่อมตน และความสุภาพ” คุณควรพิจารณาถึงวิธีที่พวกเขา

รบัมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ ทัง้เร่ืองธุรกจิและเรือ่งส่วนตวั ชาวจนีเชือ่

ว่าการประสบความส�าเร็จจะต้องป้องกันความผิดพลาดและประเมิน

ทกุสถานการณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้พวกเขาต้องมัน่ใจว่าธรุกจิ

พวกเขานั้นพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

หลักกวานซี เป็นหลักปรัชญาที่มีความส�าคัญต่อวัฒนธรรม

ในการท�าธรุกจิของคนตะวนัออก ด้วยปกตแิล้วมนษุย์เราย่อมมคีวาม

คาดหวังเรื่องตอบสนองทางสังคมที่เป็นเหตุเป็นผลเมื่อมีการสร้าง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้ึน เพราะมันไม่ใช่แค่ธุรกิจส�าหรับพวกเขา 

พวกเขาต้องการรู้ว่าคนที่พวกเขาก�าลังพบเจอนั้นเป็นใครเชิงอุปนิสัย

ส่วนตัว ซึ่งช่วยสร้างความเช่ือใจและความสัมพันธ์ที่แท้จริงในการ 

“เซ็นสัญญา”

ดังนั้น ต้องมั่นใจว่าธุรกิจของคุณพร้อมจะอดทนและใช้เวลา

ในการสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบั

สถานการณ์ทางสงัคมต่างๆ คุณจะไม่เสยีใจ คณุจะสร้างลทัธขิงจือ้ใน

แบบฉบับของธุรกิจคุณเองที่หมายถึงความส�าเร็จในระยะยาว
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แล้วอะไรที่ท�าให้ธุรกิจของชาวเอเชียแยกออกจากธุรกิจอื่น 

ศาสตราจารย์โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด ดาเนียล มิลส์ กล่าวว่า ความ

เป็นผู้น�าทางธุรกิจคือแกนหลักของการพัฒนาและการเติบโตของ

เศรษฐกิจในเอเชีย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะค่านิยมและวัฒนธรรมมี

อทิธพิลเป็นอย่างมากในตลาดเอเชยี รปูแบบความเป็นผูน้�าทีพ่บบ่อย

ที่สุดในบริษัทคือการออกค�าสั่งท่ีผู้น�ายึดเป็นประโยคสุดท้ายในทุกๆ

ประเด็น ดังนั้นมันจะน�าความสามัคคีและเอกฉันท์ให้กับทีม

การประยุกต์ใช้ความคิดแบบตะวันออกก็ท�าให้ทราบถึงช่วง

ของการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และยกความดคีวามชอบให้กบับาง

วิถีปฏิบัติแบบด้ังเดิมอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ

ท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างรวดเร็ว เป็นที่ทราบกันดีว่าวัฒนธรรม

ในภมูภิาคเอเชยีหลายแห่งให้ความส�าคัญเป็นพเิศษกบัเรือ่งของความ

สมัพนัธ์ ดงันัน้ควรใช้เวลาในการเชือ่มความสมัพนัธ์ทางธรุกิจให้ลึกซึง้

ซึ่งมีประสิทธิภาพกับแค่การเจอกันต่อหน้าเท่านั้น

การสร้างวัฒนธรรมต้องการความรับผิดชอบและความขยัน

ทุม่เท วิธเีดียวทีจ่ะมคีณุสมบัตเิหล่านีคื้อการมศิีลปะการต่อสูใ้นจติใจ 

มีเพียงไม่กี่สิ่งที่คุ้มค่าในชีวิตผู้ใหญ่ของเราในการสร้างธุรกิจท่ีประสบ

ความส�าเร็จ ความเป็นผู้ประกอบการไม่ได้มีส�าหรับทุกคน คนที่เลือก

ทิ้งมาตรฐานการท�างานเดิมๆแบบ 9 โมงเช้า - 5 โมงเย็นสู่คืนที่น้อย

นอนลงและงานที่ไม่มีวันจบสิ้นก็รู ้ว่าจะสร้างธุรกิจที่ประสบความ

ส�าเร็จได้นั้นประกอบไปด้วยความเอาใจและความมุ่งมั่น
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ยิ่งไปกว่านั้น คุณจะต้องมีทักษะและมีความเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ว่าธรุกจิท�างานอย่างไรในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีด ีการตัดสิน

ใจในขณะท่ีคุณถือหางเสืออาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความ

ล้มเหลวและความส�าเรจ็ การสร้างธุรกิจทีป่ระสบความส�าเรจ็ไม่ใช่เรือ่ง

ง่ายแน่นอนและจะทดสอบความอดทนและความแข็งแกร่งของคุณ

กำรท�ำงำนเป็นทีม  ควำมเป็นผู้น�ำ  ควำมม่ันใจ 

และความสามารถในการตระหนักถึงส่ิงที่ต้องปรับปรุงเป็นเพียงบาง

สิ่งบางอย่างที่คุณต้องการในฐานะผู้ประกอบการ ศิลปะการต่อสู้จะ

สอนคุณค่าเหล่านี้ในโรงยิมทุกวัน

ศลิปะการต่อสูเ้ป็นพลงัทีมี่ประโยชน์ต่อชวีติของเราในหลายๆ

ทาง และด้วยการฝึกฝนทีส่ม�า่เสมอ เราสามารถเป็นตวัเองในเวอร์ชัน

ที่ดีที่สุดได้ มันสอนให้ผู้น�าทุกคนโอบกอดความล้มเหลวไว้ “อย่ากลัว

ที่จะล้มเหลว ในการพยายามที่ยิ่งใหญ่นั้นมันน่ายกย่องเสมอที่จะล้ม

เหลว” บรซูลกีล่าว ศิลปะการต่อสูย้งัช่วยให้ผูน้�าควบคมุอารมณ์ คลาย

เครียด และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บทเรียนหลายๆ อย่างที่เราได้เรียน

รู้ในการฝึกถ่ายทอดโดยตรงสู่ชีวิตส่วนตัวและธุรกิจของเราพร้อม

เครื่องมือที่เราจ�าเป็นต้องใช้ในการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต

ประจ�าวัน
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FeelGoodX-Corp สร้างวฒันธรรมของผูช้นะทีส่ะท้อนถงึคณุ

ค่าและภารกิจของบริษัท พนักงานที่มีลักษณะแบบนี้จะส่งเสริมการ

สร้างผลก�าไรของบรษิทัและเป็นแรงบนัดาลใจให้คนอืน่ท�าเช่นเดยีวกนั 

หนึ่งในบทบาทที่ส�าคัญที่สุดที่ผู้น�ามีคือการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก 

การปลูกฝังวัฒนธรรมเชิงบวกที่ช่วยเพิ่มความสามารถ ความหลาก

หลาย และความสุขให้กับพนักงานของคุณ โดยการน�าทัศนคติจาก-

FeelGoodX-Corp ไปใช้ จะสร้างวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ท่ีเป็นหนึ่ง 

ในวิธีที่ดีที่สุดในการท�าให้พนักงานของคุณลงทุนลงแรงกับความ

สามารถที่พวกเขามีและเพื่ออนาคตของบริษัทคุณ

FeelGoodX-Corp จัดท�าเฟรมเวิร์คด้านวัฒนธรรมท่ีเป็น 

รูปธรรมซึ่งกรองวัฒนธรรมองค์กรเป็นหมวดหมู่ต่างๆ คือ ความเช่ือ

ใจความซื่อสัตย์ ความสัมพันธ์ ความแท้จริง การเอาใจใส่ และการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจ

ความน่าเชื่อถือ

ความเชื่อใจคือทรัพย์สินส�าคัญของบริษัทและแบรนด์ โดย

เฉพาะในความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู ้บริโภค พนักงาน และชุมชน 

เศรษฐศาสตร์จะเกดิขึน้ได้เม่ือผูค้นไว้วางใจบรษิทั เมือ่คณุพจิารณาถงึ

ความส�าคัญของวัฒนธรรมทางธุรกิจ คุณจะเข้าใจว่าท�าไมความไว้

วางใจจึงเป็นสิ่งส�าคัญต่อลูกค้า
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ธุรกิจใดก็ตามที่มีเป้าหมายและค่านิยมในการขับเคล่ือนจะ

ต้องให้ความไว้วางใจทีเ่ป็นค่านยิมหลกัและพนกังานทกุคนต้องมแีละ

เข้าใจโดยทัว่กนั ซึง่ควรเหน็ได้จากทกุๆ คน ตัง้แต่ผูน้�าและซอีีโอจนถงึ

ทีมแนวหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และควรได้รับการสนับสนุนจาก

บุคลากรของคณุโดยสอดคล้องกบัลกัษณะค่านยิมและวัฒนธรรมของ

บริษัท ความน่าเชื่อถือจะต้องได้รับ ดูแลและจัดการด้วยการรับรู้ถึง

ความน่าเชื่อถือที่ท�าให้ผู้คนม่ันใจว่าบริษัทของคุณก�าลังค้นหาการ

ค�านึงถึงผู้อื่นและความจริงใจ

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในที่ท�างานเป็นส่วนส�าคัญของวัฒนธรรมของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสามารถท�าให้ธุรกิจของคุณเป็น

ทีรู้่จัก แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานต่างหากท่ีสามารถท�าให้ธรุกจิ

ของคุณประสบความส�าเร็จ ความเป็นผู้น�าและค่านิยมหลักคือคุณ 

สมบัติที่ส�าคัญที่ท�าให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ในขณะที่ความผูกพันธ์คือ

แกนหลักของมัน 

ฮาร์วาร์กบวิสเินส รวีวิ ได้เขียนถงึเรือ่งนีว่้า วฒันธรรมองค์กร

คอื “ระเบยีบทางสงัคมขององค์กร” ดังนัน้นีจ่งึเป็นค�าทีส่ามารถอธบิาย

ความหมายทุกอย่างของตัวมันเองไว้แล้ว

ความซื่อสัตย์

ความซือ่สตัย์มกัหมายถงึการท�าสิง่ทีถ่กูต้องแม้จะเป็นตอนที่
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ไม่มใีครอยูร่อบๆ บรษิทัของคุณสามารถปฎิบตัด้ิวยความซือ่สตัย์และ

สอดคล้องในส่ิงทีคุ่ณก�าลงัท�าอยูบ่นพืน้ฐานของค่านยิมและวัฒนธรรม  

อดุมการณ์ทีม่ค่ีาของเราเกีย่วข้องกบัความซือ่สตัย์ทีม่ขีึน้เพือ่เตอืนเรา

ว่าความซ่ือสตัย์ไม่ได้เป็นเพยีงความรบัผิดชอบขององค์กร แต่ยงัเกีย่ว

กบัเรือ่งส่วนตวั บรษิทัควรอยูบ่นความยตุธิรรมเสมอเพราะหากบริษทั

เป็นผู้น�าในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพนักงานของคุณจะ

ตดัสนิใจได้ดขีึน้โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ระยะยาวของผูม้ส่ีวนได้เสยี

เมือ่พดูถงึความซือ่สตัย์ มหาตมา คานธใีช้วธิกีารทีไ่ม่ใช้ความ

รุนแรงในการน�าการรณรงค์ที่ประสบความส�าเร็จเพ่ือความเป็นอิสระ

ของประเทศอนิเดียจากการปกครองของอังกฤษ คานธไีด้เป็นต้นแบบ

ให้กับผู้น�าทางการเมืองที่ประสบความส�าเร็จมากท่ีสุด ลักษณะการ

เป็นผู้น�าของเขาคือความสามารถในการมองเห็นคุณภาพของคนใน

ชาติ คานธเีช่ือมัน่ในความซือ่สตัย์ เพราะเขาจะไม่ท�าอะไรทีเ่ขาไม่เชือ่ 

ผู้น�าธุรกิจจะประสบความส�าเร็จได้อย่างไรหากค่านิยมไม่ได้อยู่ในอัน

ดับแรกๆ ที่พวกเขานึกถึง? ผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ได้ยึดความเชื่อ

หลักที่กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สุดของพวกเขามาใช้ในการด�าเนิน

ธุรกิจ

ความแท้จริง

นักเขียนชาวอเมริกันและอดีตผู้บริหารบริษัท dot-com เซต 

กอดนิ ได้ให้ข้อมูลเชงิลกึเกีย่วกบัความหมายของความแท้จรงิในธรุกจิ
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โดยบอกว่าการเป็นของแท้ คือ “การเป็นตัวของตัวเอง” หมายความ

ว่า บรษัิทจะต้องชดัเจนกบัค่านยิมทีค่ณุให้และรูส้กึและมัน่ใจ เมือ่คณุ

น�าแนวคดินีม้าใช้จะท�าให้ธุรกจิของคุณเติบโตเพราะผูค้นจะต้องสัมผสั

ถงึวฒันธรรมองค์กรของคณุ ผูค้นให้ความส�าคญักบัความแท้จริงและ

พวกเขารู้ว่าใครเป็นของแท้ บริษัทของคุณจะดึงดูดลูกค้าท่ีต้องการ

ท�างานกับคุณเพื่อทุกๆ อย่างที่คุณเสนอให้ และพวกเขาจะรู้สึกว่า

พวกเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณท์และบริการ

ความแท้จริงนั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวคิดของการให้มาก 

กว่าการรับ หากธุรกิจของคุณเป็นของแท้ ลูกค้า พนักงาน ซัพพลาย

เออร์ และชุมชนจะเชื่อมั่นในตัวคุณและมันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ

คน 

วารสารจิตวทิยาผูบ้รโิภคก�าหนดค�านิยามของความแท้จรงิไว้

ว่า “เพือ่ขยายการรบัรูข้องแบรนด์จากผูบ้รโิภค แบรนด์จะต้องซือ่สตัย์

ต่อตนเองและผู้บริโภค โดยการเอาใจใส่ รับผิดชอบ และสามารถ

สนับสนุนผู้บริโภคในการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง”

ซึ่งมีความหมายมากกว่าธุรกิจที่แท้จริงหมายถึงการส่งเสริม

ความซื่อสัตย์ในระดับหนึ่ง ซึ่งรวมถึงความจริงใจและความน่าเชื่อถือ 

การสร้างบริษัทด้วยความน่าเช่ือถือคือการสอนให้แก่ผู้คนรู้จักการ

เอาใจใส่ 
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ความเอาใจใส่ 

พฤติกรรมการเอาใจใส่นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง 

เช่น ผู้น�าเอาใจใส่ลกูค้า พนกังานและสมาชดิในทมีเอาใจใส่ลกูค้าและ

ซึ่งกันและกัน และทุกคนในบริษัทเอาใจใส่เป้าหมายและวัฒนธรรม

ของบริษัท 

การเอาใจส่งผลกระทบต่อรากฐานของวัฒนธรรมคุณ ซึ่งส่ง

ผลต่อการมส่ีวนร่วมของพนกังานทีมี่ผลกระทบต่อผลผลติ วฒันธรรม

ที่ดูแลเอาใจใส่ก็ส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า (customer experi-

ence) ซึง่อธบิายได้ว่า หากมวีฒันธรรมทีเ่อาใจใส่และเป็นสขุจะท�าให้

พนักงานรู้สึกเบิกบาน ดังนั้นลูกค้าจึงรู้สึกดีไปด้วย สมาชิกในทีมที่ให้

ความส�าคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าและมีพลังและสมาชิกที่มี

คุณค่าของทีมมีแนวโน้มที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

ท้ายที่สุดแล้ว การสร้างวัฒนธรรมในการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้

เกี่ยวกับการบริการลูกค้าหรือการผลิตสินค้าที่ดีเท่านั้น ธุรกิจที่เอาใจ

ใส่คือการสร้างความสมัพนัธ์และน�าผูค้นมารวมกนัเพือ่เป้าหมายอย่าง

หนึ่ง มันคือการให้ความส�าคัญกับผู้คนก่อนหลักเกณท์ต่างๆ

ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น โอโมเตะนาชิ (Omotenashi) คือศิลปะใน

การให้บริการ จติวญิญาณของการเป็นโอโมเตะนาชคิอืสิง่ทีท่�าให้เกดิ

การบริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม ความเคารพอย่างลึกซึ้งและการ
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บรกิารในชวีติประจ�าวนัทีม่อบประสบการณ์ทีค่าดไม่ถงึ กญุแจส�าคัญ

คอืการเชือ่มต่อกบัผูค้น ซึง่เป็นสิง่หนึง่ทีพ่ดูได้เลยว่าหากคณุต้องการ

วฒันธรรมทีย่ิง่ใหญ่ โอโมเตะนาชถิอืเป็นสิง่หนึง่ทีเ่ปลีย่นความคดิและ

ความเชื่อของผู้คนรอบๆ ต่อวิสัยทัศน์ที่คุณมี

การเพิ่มขีดความสามารถ

คณุต้องการสนบัสนนุให้พนกังานทุกคนในบริษทัของคณุรูส้กึ

มพีลงั และนีเ่ป็นความเชือ่ว่าพวกเขาได้รบัสทิธิใ์นการสร้างความแตก

ต่าง พวกเขามีเครือ่งมือท่ีพวกเขาต้องการในการเตบิโตและเรยีนรูแ้ละ

วิธกีารในการเชือ่มต่อและเป็นน�า เม่ือคนของคณุมพีลงัความสามารถ 

คณุสามารถบรรลรุายได้ทีส่งูกว่าได้ บรษิทัของคณุจะกลายเป็นบรษัิท

ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลลัพธ์ที่สูงได้ดีกว่าการตอบสนองต่อ

ภาวะเศรษฐกิจและวางแผนการท�างานส�าหรับพนักงานที่มีความ

สามารถในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนที่มีพลัง

ความสามารถเพิ่มขีดจ�ากัดให้กับบริษัทต่างๆ



246

FeelGoodX-Corp 
โลกที่ดีขึ้น ธุรกิจที่สดใส ท�ำก�ำ ไรมำกขึ้น

การมอบความสุขไม่ใช่แค่ดีต่อธุรกิจเท่าน้ัน แต่ยังดีที่สุดส�หรับ
พนักงานในการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและช่วยสร้างสังคมที่มี
ความสุขแก่ทุกๆ คน และมันไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างผลก�ไรเพียง
อย่างเดียว บริษัทสามารถมอบเวลา แนวทาง และพลังงานได้ ดัง
นั้นหากคุณอยากรู้สึก feel good คุณก็แค่ต้อง do good 

เม่ือนานมาแล้วมีประโยคนึงกล่าวไว้ว่า “หากคุณต้องการ

ความสุขหนึ่งชั่วโมง คุณก็แค่งีบหลับ หากคุณต้องการความสุขหนึ่ง

วัน คณุกอ็อกไปตกปลา หากคุณต้องการความสขุหนึง่ปี คณุกไ็ปเสรมิ

สิริมงคล แต่หากคุณต้องการความสุขชั่วนิรันดร์ คุณก็แค่ช่วยใครสัก

คน” ซึ่งส�าหรับผู้น�าที่ดีนั้น ความสุขสามารถหาได้จากการช่วยเหลือ 

ผู้คืน

การมอบความความสขุเป็นเป้าหมายหลักๆ ของธรุกจิ บรษิทั

ต้องการให้ทุกคนมีความสุขเพราะความสุขนั้นจะถูกส่งต่อไปยังทุกๆ

บทที่ 26
การท�าธุรกิจคือ

แหล่งพลัง Feel good
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คนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เช่น นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน และชุมชน 

ซอีโีอและผู้จดัการมคีวามรบัผดิชอบในการเผยแพร่วฒันธรรมองค์กร

บนพื้นฐานของการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม แต่พวกเขาควร

ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีความสุขและเป็นบวกเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ

กบัผู้อืน่ให้มคีวามคิดสร้างสรรค์และน�าเสนอหนทางใหม่ๆ ส�าหรบัทุก

คน

ความรู้สึก feel good คือกุญแจของความส�าเร็จ

การถ่ายทอดความสุขแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรแตก

ต่างกันมากขนาดไหนถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการบรรลุความ

ส�าเรจ็ การมีวฒันธรรมบรษิทัทีเ่สรมิสร้างความสุขสามารถเพิม่หนทาง

และนวัตกรรมที่ดีขึ้นซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่กดขี่ข่มเหง

พนักงานก็ต้อง feel good

บางทจีดุเริม่ต้นส�าคัญในการประเมินความสุขในธรุกจิของคณุ

คือกับพนักงานของคุณ พนักงานของคุณช่วยให้ธุรกิจของคุณด�าเนิน

การ พวกเขาช่วยเหลือลูกค้า พวกเขามาพร้อมกับแนวทางที่สามารถ

ท�าให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นและเป็นผู้โฆษณาแบรนด์ที่ส�าคัญที่สุด (นอก

เสียจากว่าพวกเขาไม่มีความสุข) เมื่อพนักงานของคุณไม่มีความสุข 

พวกเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ พวกเขาท�างานไร้ประสิทธิภาพ และ

พวกเขาไม่สนใจต่อความส�าเร็จของธุรกิจเลย
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A 2013 Gallup poll reported that:

ผลส�ารวจของแกลลัพในปี 2013 รายงานว่า

“จากพนักงานจ�านวนมากทั่วโลกกว่า 6% นั้น“ รู้สึกไม่มีส่วน

ร่วม” หมายถึงพวกเขาขาดแรงจูงใจและมีความเป็นไปได้น้อยที่จะ

ทุม่เทความพยายามให้กบัเป้าหมายหรอืผลลพัธ์ขององค์กร และ 24% 

นัน้ “ไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง” ซึง่บ่งบอกว่าพวกเขาไม่มคีวามสุขและไม่สร้าง

ผลงานใดๆ ในทีท่�างานและมีแนวโน้มทีจ่ะเผยแพร่ความคดิลบๆ ต่อ

เพ่ือนร่วมงาน จากตวัเลขคร่าวๆ คิดเป็นจ�านวนพนกังานท้ังหมด 900 

ล้านคนทีรู่ส้กึไม่มีส่วนร่วมและ 340 ล้านคนทัว่โลกไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง”

เมือ่พนกังานของคุณมีความสขุพวกเขามแีนวโน้มในการท�าให้

ลูกค้ามีความสุขไปด้วย เมื่อลูกค้ามีความสุข พวกเขามีแนวโน้มที่จะ

ท�าธุรกิจกับคุณอีกครั้งซึ่งจะท�าให้ธุรกิจเติบโตอย่างสูงสุด

ลูกค้าก็ต้อง feel good

ลูกค้าเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงธุรกิจของคุณ พวกเขา

ช่วยให้คุณอยูร่อด จ่ายหนี ้จ่ายเงินพนกังาน และท�าให้ธรุกจิและสินค้า

ของคณุยงัอยู ่การท�าให้ลกูค้าของคุณมีความสขุและพงึขอใจคอืกญุแจ

ส�าคัญสู่ความส�าเร็จ
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พาร์ทเนอร์ก็ต้อง feel good

คณุอาจมีแนวทางในการท�าให้พนกังานและลกูค้าของมคีวาม

สขุ แล้วพาร์ทเนอร์ของคุณล่ะ? บคุคลเหล่านีค้อืบคุคลและธรุกจิอืน่ๆ

ที่คุณร่วมมือด้วยเช่นการผลิตสินค้า การเติมเต็ม การจัดส่ง และ

ซัพพลายเออร์ ในฐานะผู้น�าทางธุรกิจ คุณเช็คเป็นประจ�าว่าพวกเขา

มีความสุขมากแค่ไหนหรือไม่? หากไม่ คุณต้องเริ่มท�าได้แล้ว เม่ือ

ซพัพลายเออร์และพาร์ทเนอร์คนอืน่ของคณุไม่พอใจ พวกเขาไม่ชอบ

ทีจ่ะเหน็คณุประสบความเรจ็มากนกั ซึง่พวกเขาอาจใช้เวลานานข้ึนใน

การด�าเนนิการตามค�าสัง่ซือ้หรอืซ่อมเครือ่งจกัรทีค่ณุต้องมผีลต่อการ

บริการลูกค้า

เมือ่พาร์ทเนอร์ของคุณมีความสขุแล้ว พวกเขาเตม็ใจท่ีจะช่วย

เหลือคุณและธุรกิจของคุณให้ประสบความส�าเร็จ พวกเขาอาจจะ

เต็มใจลดราคา ช่วยพัฒนาผลิตภัณท์ หรือแนะน�าธุรกิจใหม่ๆ ให้คุณ 

ความจงรักภักดีอาจหมายความว่าคุณไม่จ�าเป็นจะต้องกังวลในการ

ต้องคอยมองหาพาร์ทเนอร์รายใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้อง 

การทางธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

ภาวะผู้น�าก็ต้องมี feel good

นอกจากนีย้งัเป็นประโยชน์ทีจ่ะใช้เวลาในการวดัความสขุของ

ผู้น�าในทีม รวมถึงตัวคุณเองด้วย ในฐานะผู้น�าคุณคือต้นแบบที่ส่งผล

ต่อการกระท�าและความรูส้กึต่อคนอ่ืนในองค์กร หากคณุหรอืผูบ้รหิาร
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ไม่มคีวามสขุและไม่มีส่วนร่วม แล้วคุณจะคาดหวงัให้ลกูค้าคณุมคีวาม

สุขได้อย่างไร? การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสุขคือสิ่งที่ติดต่อกันได้

นายแพทย์ ตุน ดกโตร์ มาฮาดีร์ นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย 

รูว้ธิใีช้รอยย้ิมอย่างทรงพลงั ซึง่สร้างปฏกิริยิาเชงิบวก ความผกูพนัเพิม่

มากขึน้ นายกรฐัมนตรยีิม้เพือ่ท�าให้ผูอ่ื้นรูส้กึสบายใจ ผ่อนคลาย และ

สัมพันธ์กัน รอยยิ้มเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส�าหรับผู้น�า
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เป้าหมายคอืหวัใจของธรุกจิและการฎบิตัเิชงิธรุกจิสมยัใหม่ บรษิทั
ของคุณมีเป้าหมายหรือไม่?

จากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความเกี่ยวข้องและการมี

ส่วนร่วมทางธุรกิจ เป้าหมายก�าหนดทิศทางต่อทุกๆ อย่างในธุรกิจ

ของคณุ มนัส่งผลกระทบต่อลกูค้าและโลกโดยรวม และยังเป็นหนึง่ใน

หลกัเกณท์ทางการตลาดทีน่�ามาใช้มากทีส่ดุส�าหรบัวธีิการด�าเนนิธรุกิจ

ความหมายทีเ่พิม่ขึน้สะท้อนให้เหน็ถงึคณุค่าของบรษิทั ความ

น่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส และความส�าเร็จในอนาคต  

เป้าหมายเป็นมากกว่าการรวมกันขอภาพลักษ์และค�าพูดในการผลัก

ดันการเติบโตของธุรกิจ เป็นการมีส่วนร่วมหลายแบบที่ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม เปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการที่มากขึ้น ซึ่งตอนนี้คุณรู้แล้ว

ว่าคุณสามารถใช้เป้าหมายของคุณเพื่อผลักดันธุรกิจของคุณให้ก้าว

เข้าสู่อีกระดับ

บทที่ 27
การค้นหาและการเติบโต

ของเป้าหมาย
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องค์กรที่ไร้เป้าหมายไม่สามารถสร้างผลประโยชน์จากเป้า

หมายที่แท้จริง เช่น พนักงานที่มีความกระตือรือร้น การจัดองค์กรที่

แข็งแกร่ง ความภักดีของลูกค้าท่ีไม่มั่นคง และมูลค่าท่ีสูงขึ้นจากการ

ลงทุนระยะยาวในคนการเสนอขายและตลาดใหม่ และพวกเขาอาจ

พลาดองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของเป้าหมาย นั่นก็คือผลกระทบเชิง

บวกต่อสังคม

บทบาทในธุรกจิก�าลงัเปลีย่นแปลง ขณะนีบ้รษิทัต่างกค็าดว่า

จะมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม หรืออย่างน้อยก็ต้องมีโครงการท่ีมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โชคดทีีจ่�านวนของบรษิทัทีเ่พิม่ขึน้ก�าลงัหาวธิทีีจ่ะท�าให้ธรุกจิ

ของพวกเขาสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น บางคนมีความมุ่ง

มั่นอย่างลึกซึ้งต่อการสร้างสมดุลให้แก่ผู้คน โลก และผลก�าไร บริษัท

ที่อุทิศตนเพื่อสังคมมากที่สุดเหล่านี้ตระหนักถึงความส�าคัญและ

ประโยชน์ของการถือเป้าหมายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวกให้

เป็นแกนหลักของธุรกิจพวกเขา

บางทีบริษัทของคุณอาจเป็นหนึ่งในผู้ท่ีริเริ่มข้อผูกมัดเหล่านี้ 

หากคณุเป็นเช่นนัน้ คุณอาจสมัผสัถงึผลกระทบเชงิบวกของเป้าหมาย 

แต่บางทคีณุอาจต้องการข้อมูลของบคุคลท่ีสามบางส่วนเพือ่สร้างการ

สนบัสนนุต่อเป้าหมายภายในองค์กรของคุณกบัคณะกรรมการและนัก

ลงทุนของคุณหรือกับพันธมิตรภายนอก
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รายงานโดย Great Place to Work แสดงให้เห็นว่า 85% ของ

พนักงานของนิตยสารฟอร์จูนที่จัดอันดับ 100 บริษัทที่ดีที่สุดรายงาน

ว่าพวกเขาก�าลงัท�างานอย่างมีเป้าหมาย นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นว่า

พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่กับองค์กรของตนเพิ่มขึ้น 11 เท่าและ

สนับสนุนให้ท�างานอีก 14 เท่า

มนัจะดีกว่าเม่ือเป้าหมายของบรษิทัไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณท์

ทางธรุกจิ บางครัง้เราก็ด�าเนนิชวีติตามเป้าหมายของเราในแนวทางที่

เกินขอบเขตการให้บริการของเรา ในโลกเกิดการเปล่ียนแปลงและ

ความสร้างสรรค์อยูเ่สมอการมีเป้าหมายทีป่ระยกุต์ได้นัน้เป็นแนวทาง

ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

หากคุณก�าลังพิจารณาที่จะเร่ิมต้นการเดินทางเพ่ือธุรกิจของ

คุณ คุณอาจขับเคลื่อนด้วยความเชื่อว่ามันคือส่ิงท่ีถูกต้อง แต่บางที

คุณอาจสงสัยว่าการบรรลุเป้าหมายสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจท่ี

มีความหมายได้หรือไม่ หรือคุณอาจได้รับแรงผลักดันจากผู้อ่ืนใน

องค์กรของคุณ

ไม่ว่าคุณจะอยู ่ในสถานการณ์ใด เป้าหมายจะยืนยันผล

ประโยชน์ทีเ่หลือเช่ือส�าหรบัเป้าหมายท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและเพือ่

ช่วยคลายความสงสัยและประเมินให้คุณเข้าใจว่าท�ำไมกำรวำง
เป้ำหมำยเป็นอันดับแรกนั้นคือสิ่งที่ดีส�ำหรับแบรนด์
และธุรกิจ
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การค้นพบและยอมรบัเป้าหมายด้วยพลงัในการเปลีย่นแปลง

ต้องใช้แนวทางท่ีแตกต่าง จากการท�างานร่วมกับผู้น�าและองค์กร

มากมายในช่วงหลายปีทีผ่่านมา บรษิทัต่างๆ ได้พฒันาและเสรมิสร้าง

วิธีการส�าหรับการค้นพบ การสื่อสาร การท�างาน และการสร้างเป้า

หมายที่แท้จริง พวกเขาตรวจสอบว่าเหตุใดเป้าหมายจึงดึงดูดความ

สนใจจากผู้อื่นได้มากขนาดนี้ จากนั้นพวกเขาชี้แจงว่าเป้าหมายคือ

อะไร

สถิติของแกลลัพเปิดเผยว่ามีพนักงานเพียง 11% ในสหราช

อาณาจักรเท่านั้นที่รู้สึกมีส่วนร่วม และอีก 21% ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับเป้าหมาย ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่เราพบปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ของการท�างาน มนัจะดทีีส่ดุถ้าคณุปฏิบตัต่ิอพนกังานของคณุเหมอืน

ลกูค้า ทมีทีม่คีวามสขุลกูค้าทีม่คีวามสขุ และผลก�าไรเป็นปัจจยัส�าคญั

สามอย่างของธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ

บริษัทที่มีเป้าหมายที่แท้จริงต้ังแต่พื้นฐานจะประสบความ

ส�าเร็จอย่างยาวนานในธุรกิจ มันคือเป้าหมายท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้

กบัการปฎบิติัขององค์กร คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และทุกคนมค่ีา

นิยมร่วมกันและวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการให้บริการกับสังคม เป้า

หมายเป็นมากกว่าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมใดๆ
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ธรุกจิไม่สามารถเตบิโตได้หากปราศจากเป้าหมาย เมือ่พนกังาน 

ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทและสอดคล้องกับเป้าหมาย

ทีช่ดัเจน คณุจะเหน็สภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดแีละสร้างของความ

ส�าเรจ็ส่วนบุคคล เมือ่พนกังานขบัเคลือ่นโดยเป้าหมาย การบรกิารและ 

ผลติภณัฑ์ทีส่ร้างขึน้ล้วนเป็นสิง่ทีแ่ท้จรงิและมคีณุค่าต่อผูบ้รโิภค และ

ชุมชน

บริษัทของคุณมีบทบาทในด�าเนินการ บริษัทของคุณจะ

ด�าเนินการเป้าหมายในวิธีการที่ส�าคัญ การตั้งเป้าหมายท่ีจะส่งเสริม

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะเวลา 10 20 หรือ 50 ปี เป้าหมาย

ของคุณกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายโดยสร้างค่านิยมที่มี

ร่วมกันอย่างชัดเจน ในขณะที่วิธีการถ่ายทอดอาจแตกต่างกัน แต่

องค์กรต้องอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมาย คุณก�าลังเดินไปในทิศทาง

เดียวกันและหวังว่าจะท�าให้โลกดีขึ้นบ้าง
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องค์ประกอบท่ีส�คัญของความส�เร็จในธุรกิจคือประสบการณ์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ ซึ่งการรวมประสบการณ์
เหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งจ�เป็นส�หรับทุกองค์กรและให้โอกาสในการ
ปรับแนวทางการด�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของสังคมซึ่งจะช่วยผลักดันค่านิยมแบบระยะยาว

ความสัมพันธ์ที่ประสบความส�าเร็จระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยีนัน้เกดิจากการท�างานร่วมกนัเพ่ือบรรลุเป้าหมาย พนกังาน

พึ่งพาบริษัทของพวกเขาในการด�ารงชีวิต และหากคุณปฏิบัติต่อพวก

เขาอย่างดี พวกเขาจะรู้สึกมีส่วนร่วมในฐานะทีมและครอบครัวเพื่อ

ก้าวไปข้างหน้าและเกนิกว่าข้อก�าหนดในการท�างานเพือ่ผลประโยชน์

สงูสดุของบรษิทั ถ้าธุรกจิของคณุน�าเสนอผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีช่่วย

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของลูกค้าอย่างแท้จริง พวกเขามีแนวโน้มที่จะ

เข้ามาหาคุณเช่นกัน และช่วยบอกต่อก่ียวกับข้อเสนอของคุณเพราะ

พวกเขาต้องการให้ธุรกิจของคุณด�าเนินไปด้วยดี นักลงทุนคือส่วน

บทที่ 28
การรวบรวมประสบการณ์ของ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ส�าคัญทางการเงินในบริษัทของคุณและแน่นอนพวกเขาต้องการผล

ตอบแทนทางการเงิน แต่ถ้าความสนใจของคณุสอดคล้องกนัและพวก

เขาสนใจงานท่ีคณุท�าอย่างแท้จรงิ ความสมัพนัธ์ของพวกเขากับธรุกจิ

ของคุณสามารถไปได้ไกลกว่าความปรารถนาที่ในการท�าเงินอย่าง

เดียว

ความสัมพันธ์ท่ีประสบความส�าเร็จกับผู้มีส่วนได้เสียมีความ

ส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของบรษิทัของคุณ อย่างไรกต็าม คณุต้องท�างาน

อย่างหนกัและมีวสิยัทศัน์ในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัเหล่าน้ี 

เมือ่ไรกต็ามทีเ่ป็นไปได้ ให้คุณลองพยายามสร้างความสนใจของธรุกจิ

ของคุณกับผู้มีส่วนได้เสียของคุณให้ไปในทิศทางเดียวกัน ปฏิบัติต่อ

พนักงานของคุณเป็นอย่างดี และจ่ายให้พวกเขาอย่างเป็นธรรม ดัง

นั้นพวกเขาจะท�างานเพื่อความส�าเร็จที่มีร ่วมกันของคุณ สร้าง

ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพสงูสดุทีค่ณุสามารถท�าให้ลกูค้าของคณุจะได้รบั

สิ่งที่พิเศษเพื่อช่วยให้คุณจัดหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ ความสัมพันธ์ที่

แน่นแฟ้นกับนักลงทุนแนวโน้มต่อความเป็นไปได้ในระยะยาว

วิเคราะห์ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีพบบ่อยท่ีสุดและ

พิจารณาความต้องการเฉพาะของแต่ละคน จุดประสงค์คือการค�านึง

ถึงผู้มีส่วนได้เสียและลองนึกจากมุมมองของพวกเขา
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Customers as stakeholders

ลูกค้าในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลายคนยืนยันว่าธุรกิจมีข้ึนเพื่อให้บริการลูกค้า ลูกค้าเป็น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมที่พวกเขาได้รับผลกระทบจาก

คุณภาพของการบริการและคุณค่านิยม ตัวอย่างเช่น ผู้โดยสารที่เดิน

ทางโดยเครื่องบินต่างฝากชีวิตไว้กับบริษัทนั้นๆ

Employees as stakeholders

พนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พนักงานมีส่วนร่วมโดยตรงในบริษัทที่พวกเขาได้รับรายได้

เพื่อสนับสนุนตัวเอง เช่นเดียวกับการรับผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นทั้ง

เรือ่งเงนิและไม่ใช่เรือ่งเงิน พนกังานอาจมีความสนใจด้านสขุภาพและ

ความปลอดภัย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ

การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของคุณด้วยค่าตอบแทนที่เป็น

ธรรม การฝึกอบรมที่เหมาะสม และการเสริมสร้างพลังจะช่วยให้คุณ

มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า การมอบอ�านาจให้พนักงานทุก

ระดับตัดสินใจและรับผิดชอบมากขึ้นไม่เพียงแต่ท�าให้พวกเขารู้สึกมี

คณุค่า แต่ยงัสามารถปรบัปรงุประสทิธภิาพของคณุในการตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้า
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Investors as stakeholders

นักลงทุนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นักลงทุนรวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้ถือตราสารหนี้ ผู้ถือหุ้นลงทุน

ในธรุกจิและคาดหวงัว่าจะได้รบัผลตอบแทนเพเิศษจากการลงทนุนัน้ๆ 

นกัลงทนุมกัจะกงัวลเก่ียวกบัแนวคิดของมูลค่าผูถ้อืหุ้น ซึง่ถอืเป็นกลุ่ม

เดยีวกนักบัผูใ้ห้บรกิารทางการเงินอ่ืนๆ เช่นผูใ้ห้กูแ้ละผูถ้อืหุ้นประเภท

ต่างๆ

Suppliers as stakeholders

Supplierในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย

ซพัพลายเออร์ขายสนิค้าและบรกิารให้กบัธรุกจิและขึน้อยูก่บั

การจัดสรรรายได้และธุรกจิทีต่่อเน่ือง  ในหลายอตุสาหกรรมซพัพลาย

เออร์มีความเป็นอยู่และความปลอดภัยที่ดีเสมอที่อาจเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการด�าเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้พันธมิตรทางธุรกิจและซัพพลายเออร์สามารถมี

อิทธิพลส�าคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างได้ พาร์ทเนอร์คือบริษัทท่ีคุณ

ท�างานร่วมกับบริษัทร่วมทุนหรือโอกาสในการลงทุนที่ใช้ร่วมกัน 

ซัพพลายเออร์เป็นบริษัทที่คุณไว้วางใจในการหาทรัพยากรท่ีส�าคัญท่ี

ใช้ในบริษัทของคุณและส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีจะขาย หากคุณมีความ

สมัพันธ์ทีแ่น่นแฟ้นและเชือ่ถอืได้กบัซพัพลายเออร์ คณุสามารถเจรจา

ต่อรองค่าใช้จ่ายทีส่มเหตสุมผลและได้รบัการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ

มากขึ้นเมื่อสินค้าในโกดังของคุณเหลือน้อย
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Communities as stakeholders

ชุมชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญในธุรกิจ พวกเขาได้รับ

ผลกระทบจากสิ่งต่างๆ มากมายรวมถึงการสร้างงาน การพัฒนา

เศรษฐกจิ สขุภาพ และความปลอดภยั เมือ่บรษิทัใหญ่ๆ เข้าร่วมหรือ

ออกจากชุมชนเล็กๆ พวกเขาจะได้รับถึงผลกระทบต่อการจ้างงาน 

รายได้ และการใช้จ่ายในพื้นที่ในทันที ในบางอุตสาหกรรมอาจมีผล 

กระทบต่อสุขภาพเนื่องจากบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

รอบๆ บริเวณนั้น

ในระยะยาว ความสามารถของบรษิทัในการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและชุมชนถือเป็นกุญแจสู่ความส�าเร็จ ลูกค้ามอบ

รายได้และกระแสเงินสดทีธุ่รกจิของคุณต้องการในการด�าเนนิงานและ

รับผลก�าไรในท้ายที่สุด คุณต้องเข้าใจความต้องการท่ัวไปและความ

ต้องการของลูกค้าและตอบสนองพวกเขาได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้น�าชุมชนรับผิดชอบต่อการกระท�าด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความว่าหากคุณไม่ได้มีส่วนร่วมใน

กจิกรรมของชมุชนหรือบรจิาคให้กบัชุมชน คุณอาจเผชญิกับความรูสึ้ก

ในแง่ลบและความไม่พอใจจากสาธารณะ
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ในโลกของธุรกิจความยากล�บาก ความยุ่งยาก และปัญหาที่ไม่
คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกบริษัท วิธีที่คุณแสดงออกและคิด
ในการเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนที่ดูเหมือนจะเป็น
ไปไม่ได้แสดงให้เห็นคุณสมบัติหลักและแยกผู้น�ที่ดีออกจากผู้น�ที่
พิเศษ ผู้น�ที่พิเศษคือผู้น�ที่เป็นแรงบันดาลใจ ผู้น�ที่เป็นผู้ชี้ทางให้
กับคนอื่น ความเป็นผู้น�ท่ีโดดเด่นคือหลังจากเขาพบเจอความ
ท้าทายมากมายและเขาจะฉลองชัยชนะที่ยอดเย่ียม พวกเขา
รวบรวมคณุภาพและแนวคดิของธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาพ
แวดล้อมที่เปล่ียนแปลงง่าย ในประเทศไทย มีประโยคท่ีคนมักพูด
ติดปากว่า “ไม่เป็นไร” ผู้น�สามารถน�ค�ว่าไม่เป็นไรมาใช้ใน
สถานการณ์ทีเ่ร่ิมตรึงเครียด ชวีติน้ันส้ันมาก ดงันัน้ผูน้�จะต้องส่ง
เสริมให้เกิดความชัดเจนและเน้นไปที่สิ่งส�คัญ

จ็อคโค วิลลิงค์ และเลฟ เบบิน อดีตหน่วยทหารซีลและนัก

เขยีนหนงัสอืเรือ่ง The Dichotomy of Leadership อธบิายถงึวธิทีีผู่น้�า

บทที่ 29
คุณภาพของภาวะผู้น�าใน 

FeelGoodX-Corp
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จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และท�าทุกส่ิงในองค์กร

ขนาดใหญ่ให้ส�าเร็จเปรียบสเมือนกองทัพ

วิลลิงค์ และเลฟ เบบิน กล่าวว่า “มันคือการหาความ
สมดุลทีม่ปีระสทิธิภาพทีส่ดุในการน�าชยัชนะ” พร้อมย�า้

ว่า “หากผู้น�ามีอ�านาจมากเกินไปทีมจะลังเลที่จะด�าเนินการ และทีม

จะไร้ทิศทางใดๆ หากผู้น�าก้าวร้าวเกินไป พวกเขาจะท�าให้ทีมและ

ภารกิจมีความเสี่ยง และหากพวกเขารอนานเกินไปในการด�าเนินการ 

ผลลพัธ์อาจออกมาเป็นหายนะพอๆ กนั หากผูน้�าฝึกฝนคนของพวก

เขาหนกัเกนิไปพวกเขาอาจจะเหนือ่ยหน่าย แต่หากไม่มีการฝึกอบรม

ที่ท้าทายและสมจริง ทีมยังคงเตรียมพร้อมส�าหรับสถานการณ์จริงท่ี

ต้องเผชญิอยู ่ขัว้เหล่านีผ้ลกักนัแต่ขัว้แต่ละคู่นัน้ต้องมคีวามสมดุลกนั”

พวกเขาอธิบายว่าความสมดุลเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าทีมได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบด้วยสามแง่มุมที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

สมดุลในตัวเองความสมดุลคนของคุณ และความสมดุลของภารกิจ

ในฐานะผู้น�าคุณสามารถควบคุมการกระท�าและอารมณ์โดย

ไม่ค�านึงว่าความท้าทายนั้นยากล�าบากแค่ไหน คุณหาวิธีแก้ปัญหา

อย่างต่อเนือ่งหรอืไม่? คณุเป็นผูน้�าด้วยความซือ่สตัย์ จริงใจ มเีกยีรติ 

และมีความกล้าหาญสูงสุดหรือไม่? คุณมีวินัยและความตระหนักใน

การพัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่องหรือไม่?
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ไม่ใช่ทุกคนท่ีสามารถเป็นทหารของหน่วยซีลได้ แต่ทุกคน

สามารถเป็นผู้น�าได้ในแบบของตัวเอง มีแค่เพียงไม่กี่คนเท่าน้ันที่

สามารถเป็นผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณก�าลังไต่บันไดของ

บริษัทหรือเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองเส้นทางสู่ความเป็นผู้น�านั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่เติมเต็มความส�าเร็จ

ภาวะผู้น�าในกองทัพ คือวัฒนธรรมที่ชายเป็นใหญ่ที่สัมพันธ์

กับอ�านาจและความแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งของโลกผู้

หญิงเอเชียมีอ�านาจเหนือกว่า ผู้หญิงถือต�าแหน่งผู้น�า 37% อีก 40% 

ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอีก 34% เป็นเจ้าหน้าที่

ด้านการเงิน

ประเทศไทยได้รวบรวมคุณลักษณะท้ังหมดของการเป็นผู้น�า

ในองค์กรธุรกิจ ความส�าเร็จของผู้น�าสตรีในด้านต่างๆ เช่น อสังหา  

ริมทรัพย์ ค้าปลีก การผลิต และการขน ส่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรม

การท�างานของผูห้ญงิผ่านธุรกจิครอบครวั ประเทศไทยยงัมรีะบบการ

ศกึษาทีดี่ส�าหรบัผูห้ญงิ ผูห้ญงิมบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในชมุชนธรุกจิ

ของประเทศไทย

ในสายตาของพระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดลุยเดชระบบ

การศึกษาในประเทศมีบทบาทส�าคัญในสังคมประชาธิปไตยโดยการ

ให้ความรู้ในการเลือกและการตัดสินใจที่ดี
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นายขวญัแก้ว วัชโรทยั รองเลขาธิการพระราชวงั ฝ่ายกิจกรรม

พิเศษ ได้กล่าวไว้ว่า “หากปราศจากความรู้ ผู้คนอาจมีความเสี่ยงต่อ

การโดนหลอกลวง” ตามแนวคิดการศึกษาของในหลวง ทรงตระหนัก

ว่าโรงเรยีนเป็นรากฐานส�าคัญของการพฒันาผูค้น - โดยเฉพาะผูห้ญงิ

ไทย

ผู้หญิงได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมของพวกเขาในการ

เป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งด้านการแบ่งปันความส�าเร็จและความ

เชีย่วชาญเพือ่ผลกัดนัให้ผูห้ญงิรุน่ต่อไปก้าวไปข้างหน้า เมือ่คณุไปถงึ

จุดสูงสุดคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการหันกลับมาช่วยเหลือผู้อ่ืน ใน
ฐานะผู้น�าคุณจ�าเป็นต้องให้โอกาสผู้คนตั้งแต่การเริ่มต้นของอาชีพ

ด้วยความคิดว่าเกี่ยวกับผู้น�า ซึ่งยากที่จะมุ่งมั่นเพ่ือบางส่ิงถ้าคุณไม่

แน่ใจว่ามันคืออะไร

ในปรัชญาตะวันออก หลักแนวคิดแบบหยินและหยาง แสดง

ให้เห็นถึงพลังงานของทั้งชายและหญิง ชายและหญิง ที่น�าพลังงานที่

แตกต่างกันมาสู่ความสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวโยงกับธุรกิจเพราะธุรกิจที่

ประสบความส�าเร็จนั้นสร้างจากความสัมพันธ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความสมดุลยระหว่างพลังงานทั้งสองข้ัวนี้ รวมถึงความสมดุลของ 

ผู้อื่นมีผลกระทบโดยตรงต่อวิธีการท�าธุรกิจของคุณ
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พลังงานของผู้ชาย (หยิน) เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ความทะเยอ 

ทะยาน โฟกัส และขบัเคลือ่น พลังงานของผูห้ญงิ (หยาง) สามารถพบ

ได้ในความเห็นอกเหน็ใจ ความเอาใจใส่ และความคดิสร้างสรรค์ หยิน

และหยางสมัพนัธ์กนัและกนั ตวัอย่างเช่น ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูห้ญงิ

จ�านวนมากมีที่ปรึกษาชายหรือที่ปรึกษา ผู้หญิงและผู้ชายยังคงเชื่อม

โยงกันและแต่ละเพศมีคุณสมบัติที่เมื่อน�ามารวมกันแล้วจะหมายถึง

สิ่งที่ดีที่สามารถเกิดขึ้นได้สาเหตุจากการสร้างความสมดุล

Haier บริษัทไฮเออร์ ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าราย

ใหญ่ทีส่ดุรายหนึง่ แต่เป็นผู้น�าในการเปล่ียนแปลง บรษิทัมธีรุกจิขนาด

เล็กที่จัดระเบียบตัวเอง ภารกิจของพวกเขาคือการช่วยให้พนักงานมี

ส่วนแบ่งของบริษัท ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการตัดสินใจ เงินเดือนที่จ่ายให้

กับลูกค้า และการแบ่งปันความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ

ความคิดนี้จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากความพยายามและ

ปรัชญาการจัดการของซีอีโอ จาง รุ่ยมิน เขาพัฒนาอุดมการณ์การ

จัดการของเขาเองที่เรียกว่า Rendanheyi ซึ่งผสมผสานปรัชญาของ

ดัง้เดมิของวฒันธรรมจนีเข้ากบัวัฒนธรรมทางธรุกจิตะวนัตกสมยัใหม่

ความส�าคัญขององค์กรทีมี่ความก้าวหน้า รุย่มนิ กล่าวว่า“การ

ประสบความส�าเรจ็ไม่มอียูจ่รงิ มนัไม่ได้เกีย่วกบัความส�าเรจ็ มนัเกีย่ว

กัยการปรับตัวให้เข้ากับเวลาที่เปลี่ยนแปลง เราพยายามเปล่ียนก่อน
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ทีว่กิฤติจะมาโจมตีเรา” โดยการท�าสิง่นีคุ้ณจะสร้างวฒันธรรมท่ีท้าทาย

ปัญหาในอนาคตได้ สิ่งหนึ่งท่ีท�าให้ธุรกิจของคุณแตกต่างกว่าคนอื่น

คอืความจรงิทีว่่าคณุพร้อมรบัมอืเมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ และการประสบ

ความส�าเร็จในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความส�าเร็จในวัน

พรุ่งนี้

บริษัท Goldman Sachs Group มีความสมดุลของพลังงาน

ผู้ชาย (หยนิ) และพลงังานของผูห้ญงิ (หยาง) บรษิทัได้ประกาศทศิทาง

การบริหารใหม่ภายใต้การน�าของเดวิด โซโลมอน และสิ่งนี้มีบทบาท

ส�าคัญในกลยุทธ์ระยะยาวของ Goldman Sachs

ทีน่่าสงัเกตคอื 29% ของกรรมการผู้จดัการคนใหม่เป็นผูห้ญงิ 

ซึ่ง Goldman Sachs ให้ความส�าคัญกับความหลากหลายไม่ใช่เพียง

เพราะมนัเป็นจดุมุ่งหมายทีน่่ายกย่อง แต่เพราะมนัท�าให้ธรุกจิมคีวาม

หมาย จากการศกึษาเมือ่เรว็ๆ นีเ้ปิดเผยว่าการจ้างพนกังานทีม่คีวาม

หลากหลายทางประชากรศาสตร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการ

เงินให้กับบริษัทได้

FeelGoodX-Corp ให้ความส�าคญักบัการสร้างวฒันธรรมในที่

ท�างานทีส่่งเสรมิและมอบอ�านาจในการเป็นผูน้�าให้ผูค้น คณุไม่จ�าเป็น

ต้องมีต�าแหน่งงานสูงในการเป็นผู้น�า การเป็นผู้น�าท่ีดีนั้นไม่เกี่ยวกับ

การมีผู้น�าเพียงคนเดียว แต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนของ
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คุณ กระตุ้นให้พวกเขาเป็นผู้น�า และสนับสนุนให้คนรอบข้างท�าเช่น

เดียวกัน

ส�าหรับ FeelGoodX-Corp ความเป็นผู้น�าจะท�าให้คุณค้นหา

ความสมดุลระหว่างผลก�าไร ความเข้าใจด้านธุรกิจ คุณลักษณะ และ

ประสิทธิภาพ มันสร้างและส่งเสริมให้ผู้น�ามีความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ 

ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

และมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และกระตุ้น

ความร่วมมือระหว่างทีมของพวกเขา

ความเป็นผู้น�าของ FeelGoodX-Corp สร้างผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่ท่ี

หลงใหลในผู้คนรอบๆ ตัว พวกเขาท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา

สุขภาพร่างกายและอารมณ์ของพวกเขา และรู้ว่าวัฒนธรรมของทีมที่

มีอิทธิพลและค่านิยมของบริษัทเป็นรากฐานส�าคัญในการท�าภารกิจ

ของพวกเขาให้ส�าเรจ็ พวกเขาอยูใ่นสถาการณ์ท่ีไม่มจีดุส้ินสุดในการเต

รยีมการและยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีค่าดการณ์ได้ในธรุกจิของพวก

เขา
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ภาวะผู้น� คือการเดินทางของชีวิตท่ีก้าวเดินโดยผู้คนที่แบกรับ
หน้าที่ปกป้องโลกและชี้น�ผู้อื่นไปสู่การบรรลุจุดประสงค์เฉพาะกิจ 
ในการเป็นผู้น�นั้น คุณได้ถูกก�หนดไว้แล้วว่าให้เป็นผู้สร้างสิ่ง
มหัศจรรย์ เบื้องหลังของผู้น�แต่ละคน ย่อมมีเรื่องราวซ่อนอยู่ 

การเดินทางในฐานะผู้น�าเริ่มต้นท่ีเป้าหมาย หนทางท่ีผู้น�า

ต้องเลือกเดินคือเส้นทางการเจริญเติบโตจากภายใน เพราะผู้น�าท่ีมี

ประสิทธิภาพจะมีความเข้าใจดีกับเอกลักษณ์และตัวตนของตนเอง 

บคุคลเหล่านีรู้ว่้าความสามารถพเิศษและแรงผลกัดนัของพวกเขาเป็น

ส่วนส�าคัญของการเป็นผู้น�า ผู้คนต้องการเป็นที่รัก ผู้น�าที่เข้าใจและ

บรรลุความต้องการนี้ได้ จะสามารถสร้างตัวตนในสังคมซึ่งน�าไปสู่

ความส�าเร็จได้ 

การเดนิทางเช่นนีค้อืวธีิทีผู่น้�าใช้พฒันาพละก�าลงัและหาทาง

ใหม่ๆ ในการชี้น�าและบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้นส�าหรับองค์กร การเป็น

บทที่ 30
การมาเป็นผู้น�าแห่ง 
FeelGoodX-Corp
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ผู้น�าคอืธมีดัง้เดมิของการพฒันาตนเอง เพราะฉะนัน้การรบัรูถ้งึความ

สามาถพิเศษและแรงผลักดันของตนเองจึงมีส่วนส�าคัญต่อการตอบ

สนองต่อเป้าหมาย

คนที่ใช้พลังพิเศษของตัวเองเพื่อเรื่องส่วนตัวอย่างเช่น สไป

เดอร์แมนในช่วงแรก ต่อมาก็ได้ตระหนกัว่าตวัเองมเีป้าหมายทีส่งูกว่า

นั้นในการใช้พลังพิเศษ เพื่อเหตุผลที่ส�าคัญกว่า ความกล้าหาญของ

เขาเป็นตัวอย่างว่าสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออ�านวยสามารถท�าให้ผู้น�าที่ดี

ต้องพิจารณาชีวิตของตัวเองและเลือกเดินในเส้นทางท่ีแตกต่างออก

ไป 

อะควอแมนในวยัหนุม่ ผูไ้ม่เป็นทีย่อมรบัจากประชาชน (ชาว

แอทแลนตัส) ไม่รู้เลยว่าตัวเองสามารถหยุดยั้งสงครามระหว่างทะเล

และมนุษย์บนบกได้ แถมยังสามารถรวมอาณาจักรได้ด้วย ทายาท

หนุม่ใช้ความสามารถนีเ้พือ่เปลีย่นแปลงตวัเองสูก่ษตัรย์ิทีแ่ท้จรงิอย่าง

สมบูรณ์และรับใช้เพื่อส่วนรวม ผู้น�าที่แท้จริงจะต้องเป็นคนรับใช้ของ

องค์กรและทีม ผู้น�าที่ดีคือผู้ที่ถ่อมตัวและเปิดรับความคิดเห็นที่แตก

ต่าง การจะเป็นผู้น�าที่ดี คุณต้องเป็นผู้ตามที่ดี การเป็นผู้ตามที่ดีคือ

การเปิดทางให้ตนเองได้พัฒนาความสามารถและได้ค้นหา ท�าความ

เข้าใจกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
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หากคุณอยากสร้างธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ คุณต้องคิด

อย่างเจงกีส ข่าน ผู้ปกครองอาณาจักรมองโกลท่ีขยายอาณาจักรได้

กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ ลองจินตนาการว่าบริษัทของคุณคือ

อาณาจักรและคุณคือเจงกีส ข่าน ผู้เป็นซีอีโอดูสิ

ในฐานะของผู้น�าเผ่า ข่านจ�าเป็นต้องก�าหนดทิศทางได้ เร่ิม

ด้วยการที่เขาเลื่อนขั้นประชาชนของตัวเองโดยวัดจากความส�าเร็จ 

และความจงรักภักดี เห็นคุณค่าของทุกชัยชนะไม่ว่าจะน้อยหรือใหญ่ 

อกีท้ังยงัลดภาษีให้ประชาชนทัว่ไปและยกเลกิภาษสี�าหรบับคุคลส�าคัญ

ในบริษัท เช่น หมอ นักบวช และครู นอกจากนี้ ข่านยังตั้งกฎหมาย

นานาชาติเพ่ือสนบัสนนุอิสรภาพทางศาสนาอีกด้วย แต่ยงัให้คงความ

จงรักภัคดีต่ออาณาจักรไว้ ข่านน�านวัตกรรมเข้ามาใช้ โดยการผสม

ดินปืนในจรวดเพ่ือสร้างขีปนาวุธสมัยใหม่ซ่ึงก็ได้น�าชัยชนะมาสู่

กองทัพของเขา สุดท้าย เขาท�าให้ประชาชนม่ันใจว่าเงินทุกสตางค์ท่ี

ได้จากการล่าอาณานิคมนั้นจะถูกแบ่งอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะใน

ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิต

จากที่เราได้ส�ารวจชีวิตของ เจงกีสข่าน เห็นได้ว่าความฉลาด

และความเป็นผู้น�าของเขาดูจะเหมาะกับองค์กรในศตวรรษที่ 21 ที่มี

วิสยัทศัน์ชัดเจนในความต้องการเอาชนะโลกเหลอืเกนิ แจค็ เวเตอร์ฟ

อร์ด ผู้เขียนหนังสือ เจงกีสข่าน มหาบุรุษผู้เปลี่ยนโลก กล่าวว่า “หาก

ไร้วิสยัทศัน์ทีม่เีป้าหมาย มนษุย์กไ็ม่สามารถจดัการชวีติตวัเองได้ และ
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แน่นอนว่าไม่สามารถจัดการชีวิตคนอื่นได้เช่นกัน” เขายังกล่าวอีกว่า 

ในฐานะของการเป็นผูน้�า เจงกสีข่านแสดงความขอบคณุต่อชยัชนะที่

เรียบง่ายโดยการแบ่งปันผลก�าไรและการเลื่อนขั้น ขณะที่เขาสานต่อ

ภารกิจของตนเอง ข่านก็เสาะหาบุคคลที่มีความสามารถและพร้อม

เปิดรบัความเปลีย่นแปลง การยดึถอืข้อปฏบิตัขิองภาวะผูน้�าสามารถ

ช่วยให้เราพชิติอาณาจกัรและอาณาเขตใหม่ในการเดนิทางสูก่ารสร้าง

ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จได้

แล้วกลยุทธ์อะไรล่ะที่เราสามารถเรียนรู้ได้จาก
สุดยอดผู้น�าต่างๆ ที่เคยมีมา? การจะเป็นผู้น�าที่ดีได้ คุณจะ

ต้องเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ ซึ่งแปลว่าต้องปล่อยวางอีโก้ ฝึกความ

อ่อนน้อมถ่อมตน และเปิดรบัไอเดียใหม่ๆ สิง่เหล่านีม้ส่ีวนในการสร้าง

ความส�าเร็จมหาศาลของข่าน อีกท้ังโฟกัสที่เฉียบแหลมของข่านยัง

ช่วยให้เขาขจัดสิ่งรบกวนท้ังหลายออกไปและเลือกตัดสินใจได้อย่าง

ชาญฉลาด

เหล่าสุดยอดผู้น�าของโลกนั้นรู้ว่าความส�าเร็จเป็นสิ่งที่ไปมา

อย่างรวดเร็ว และไม่ว่าความส�าเร็จในปัจจุบันจะมีมากมายแค่ไหน ก็

ไม่สามารถป้องกันความล้มเหลวในอนาคตได้ ซึ่งการตกหลุมพราง

ความคิดที่ว่าความล้มเหลวไม่มีทางเกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเป็นเรื่อง

ง่ายดายมาก และนั่นยิ่งท�าให้คุณล้มเหลวง่ายขึ้นกว่าท่ีตัวเองคิดเสีย

ด้วยซ�้า การเข้าใจสัญญาณเตือนภัยของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เรียน
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รู้ว่ามันคืออะไร และหาทางสู้กับมันเพื่อลดความเส่ียงของความล้ม

เหลวในฐานะผู้น�า คือส่วนส�าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น�า

ในต�าราพชิยัสงครามของซนุวกูล่าวว่า มห้ีาข้อผิดพลาดทีอ่าจ

ส่งผลกระทบต่อท่านแม่ทัพ ได้แก่

• ความประมาท ซึ่งอาจน�าไปสู่ความตาย

• ความขี้ขลาด ซึ่งอาจน�าไปสู่การตกเป็นเชลย

• ความใจร้อนวู่วาม ซึ่งอาจน�าไปสู่การถูกยั่วยุให้หลงกล

• ความถือตนบริสุทธิ์รักชื่อเสียง ซึ่งง่ายต่อการใส่ร้ายป้ายสี

• ความยึดถือราษฎรเกินเหตุ ซึ่งอาจท�าให้ยุ่งยากใจและก่อ

ปัญหา

ผูน้�าท่ีดีนัน้ถกูขบัเคลือ่นโดยความปรารถนาทีจ่ะประสบความ

ส�าเรจ็ แต่บางครัง้ความสงสยัและความไม่แน่นอนทีเ่ลด็ลอดเข้ามา ก็

ท�าให้ความปราถนาในความส�าเร็จกลับกลายเป็นความกลัวท่ีจะล้ม

เหลว ความส�าเร็จในอดีตเริ่มรู ้สึกไม่เหมือนความส�าเร็จและรู ้สึก

เหมือนความกดดันแทน กับผู้น�าบางคน ความกดดันนั้นถึงข้ันกลาย

เป็นความกลัวความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลและกลัวการเปลี่ยนแปลง

การคดิใหม่ท�าใหม่เป็นสิง่ทีผู่น้�าควรต้องท�าเมือ่เผชญิอปุสรรค 

เพื่อที่พวกเขาจะได้ไปถึงจุดสูงสูดของตัวเอง บรูซ ลี ยืนยันครั้งแล้ว

ครั้งเล่าว่า หนึ่งในคุณลักษณะที่จะการันตีความส�าเร็จคือการมองหา
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วิธีการใดๆ ก็ตามที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่เสมอ และคุณก็ต้องเต็มใจที่จะ

อยู่กับมัน ปฏิเสธท่ีจะหยุดอยู่กับอะไรก็ตามที่น้อยกว่าความฝันของ

คุณ หากคุณเด็ดเด่ียวพอที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาท้ังดีและร้าย ไม่ว่า

อะไรจะเกิดขึ้น จะไม่มีพลังใดที่หยุดยั้งคุณได้

มุมมองชีวิตของบรูซ ลี เป็นมุมมองท่ีในสมัยก่อนไม่มีใคร

เข้าใจ เขากล้าทีจ่ะโดดเด่น ตระเตรยีมความพร้อมให้กบัร่างกาย ความ

คิด และจิตวิญญาณเพื่อจะเผชิญกับความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดใน

ชีวิตเขา

ในฐานะของการเป็นผู้ประกอบการ เราต้องกล้าที่จะท�าสิ่งที่

แตกต่าง ไม่ใช่เพียงกับตัวเรา แต่กับคนอื่นด้วยเช่นกัน

การเป็นผู้น�าเป็นงานที่หนัก แต่มันก็ควรเป็นอะไรที่สนุกและ

เติมเต็มด้วย งานที่ท�าควรจะเป็นอะไรที่มีความหมายส�าหรับคุณ ถ้า

คณุไม่รูส้กึถงึความหมายอีกต่อไป คณุอาจจะต้องเตอืนตวัเองอกีครัง้

ว่าอะไรคือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณให้มาเป็นผู้น�าในตอนแรก

การเป็นผู้น�าของฟีลกู๊ดเอ็กซ์-คอร์ป คุณมีสิทธิ์คิดและท�า

เหมือนผู้น�าที่ดีอย่างเจงกีส ข่าน เพื่อจะได้มุ่งมั่นกับการบริหารธุรกิจ

ด้วยใจคุณธรรมที่สูง และล�าดับความส�าคัญของผู้คนกับสิ่งแวดล้อม

เวลาที่เรายืนอยู่ริมหน้าผา เราจะเห็นมุมมองชีวิตที่แตกต่างออกไป 
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มุมมองท่ีท�าให้เหล่าผู้น�ามีตัวเลือกที่ดีกว่า เวลาท่ีเรามองเลยหน้าผา

ไป เราจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่าผลประโยชน์และคงอยู่

ชัว่ขณะ ผูน้�าทีดี่จะไม่สร้างความสขุให้กบัผูค้น แต่จะปลกูฝังการปฏบิตัิ

ที่ดีให้กับผู้คน และการปฏิบัติดีก็จะเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีความสุข

และมีประโยชน์

สองสิ่งที่ผู้น�าสามารถเรียนรู้ได้จากประเทศภูฏาน นั่นก็คือ

1. ภูฏานเป็นประเทศท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยจนน่าตะลึง และ

ประเทศมีความภาคภูมิใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเดินทาง

และการท่องเที่ยว

2. ภูฏานเป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน เพราะฉะนั้นจึงสร้างสังคมเพื่อชีวิตแห่งความสุข ค่าดัชนี

ความสุขของประเทศภูฏานนั้นเป็นที่รู้กันว่าสูงมาก ซึ่งเกณฑ์การชี้วัด

นี้วัดจากความส�าเร็จ การรู้สึกเติมเต็ม สุขภาพร่างกายและจิตใจของ

ชาวภูฏาน 

ทัศนคติของการน�าพาผู้อ่ืนไปข้างหน้าและแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของผู้น�าทางธุรกิจ คือ

สองสิ่งที่ FeelGoodX-Corp ให้กับผู้น�า ผู้น�าที่มีประสิทธิภาพนั้นมักมี

ลกัษณะหลายอย่างร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการยกระดบัความคิดของผูค้น 

ชีน้�าวตัถปุระสงค์และความหวงั การท�าเช่นนีจ้ะท�าให้รบัรูถ้งึ Passion 

หรือแรงขับดนัทีมี่ร่วมกนั และคุณสามารถใช้มันให้เป็นส่ือกลางในการ

สื่อสารกันระหว่างองค์กรได้
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ในฐานะผู้น� หน้าท่ีของเราคือจะต้องต้ังเป้าหมายของตัวเองและ
เชีย่วชาญในการก�หนดโชคชะตาเพือ่ท่ีจะกลายเป็นบคุคลทีป่ระสบ
ความส�เร็จ พวกเราถูกสอนให้ค้นห้าเป้าหมายของตัวเองแล้วใช้
ชีวิตเพ่ือมัน การใช้ชีวิตของตัวเองคือการฝึกฝนที่ดีที่สุดที่เจ้าของ
ธุรกิจทุกคนต้องท�เพื่อที่จะประสบความส�เร็จ

เรือ่งทีว่่าการใช้ชีวติอย่างมเีป้าหมายมส่ีวนส�าคญัมากในการ

ด�าเนนิธรุกจินัน้คือเรือ่งจรงิ การจะมีธุรกจิท่ีมัน่คงและได้ก�าไร คณุต้อง

รักตัวเองมากพอที่จะยืนหยัดกับเป้าหมายขององค์กร ถ้าคุณไม่เห็น

คุณค่าของตัวเอง คุณค่าของการบริหารงานก็จะลดลง โดยเฉพาะกับ

เรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ คุณต้องรู้แก่จิต แก่ใจ แก่ความนึกคิด 

ว่าบริษัทของคุณนั้นท�าหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนถาวร

ความรัก ในวงการธุรกิจนั้นหมายถึงการตัดสินใจและการ

วางตัวเองให้เป็นกลาง ใส่ใจทั้งผู้คนและโลกที่เราอาศัยอยู่รวมถึงการ

บทที่ 31
ใช้ชีวิตของคุณ 

รักองค์กรของคุณ
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ฝึกฝนจิตใจของตน เราจะรักตัวเองไปเพื่ออะไร ถ้าหากแนวคิดของ

การรักผู้อื่นเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดในโลกธุรกิจแบบประเพณี

นิยมเช่นนี้ โดยสรุปแล้ว เราควรรักตัวเองก่อนท่ีจะไปรักใครอ่ืนโดย

ไม่มีข้อแม้ การเอาตัวเองเข้าไปเติมเต็มตรงส่วนที่หายไปนั้นเป็นสิ่ง

ส�าคัญ เพื่อส่งเสริมบริษัท เพื่อเข้าถึงองค์รวมของบริษัท เพื่อให้มั่นใจ

ว่าร่างกายและความคิดของคุณนั้นสัมพันธ์กัน

FeelGoodX-Corp ที่นี่ เราได้มอบเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็น

เรื่องสามัญ ซึ่งทุกบริษัทสามารถน�าไปปฏิบัติตามได้ ซึ่งเอื้อให้บริษัท

สามารถวางเป้าหมายทีย่ัง่ยนืของตนกับเป้าหมายเพือ่สงัคมท่ียิง่ใหญ่

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ ในเชิงธุรกิจ แปลได้ว่าให้ตั้งเป้าหมาย

ธุรกิจให้สูงโดยใช้แรงบันดาลใจจาก FeelGoodX-Corp ซึ่งจะสามารถ

สนับสนุนนวัตกรรม การลงทุน การท�าสัญญาเชิงบวก และสุดท้าย

ความเสถียรภาพ

การจะผสมผสานปฏิบัติการของฟีลกู้ดคอร์ปกับโมเดลธุรกิจ

และกลยทุธ์อย่างมีประสทิธิภาพน้ันจ�าเป็นต้องได้รบัการพจิารณาจาก

คณะกรรมการก่อน เพราะความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กร

ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญเช่นกัน

ในยคุนีก้ารท�างานร่วมกนัเพือ่จดัการกบัปัญหาท่ีท้าทายท่ีสุด

ไม่ใช่แค่สิ่งที่ ‘ควรท�า’ อีกต่อไป ทั้งลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้ถือ
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หุน้ และสงัคม ต่างก็มีความต้องการมากขึน้ให้ธรุกิจส่งเสรมิเรือ่งสภาพ

แวดล้อมและแนวปฏิบัติทางสังคมในเชิงรุกในการบริหารและห่วงโซ่

อุปทานเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจรวมถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

บริษัทที่มีความรับผิดชอบคือบริษัทที่ตอบสนองกับค�าถามที่

ขึ้นต้นด้วย ‘ท�าไม’ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทท่ีมีหลักการรวมถึง

นวัตกรรมและความร่วมมือ สามารถที่จะน�าเอาความเปลี่ยนแปลงที่

มีอิทธิพลมาสู่ตลาดและสังคม หัวใจหลักของข้อความนี้ก็คือคุณต้อง

ต้ังเป้าหมายด้วยจิตใจและร่างกายท่ีแข็งแรง เพ่ือท่ีจะได้ใช้ชีวิตและ

พัฒนาธุรกิจอย่างมีความสุข 

ท�าสิ่งดีๆ เพื่อโลก คุณแค่ต้องรู้วิธี
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เริ่มต้นกำรเดินทำง
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“พวกเรา คือการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราตามหา” เป็นค�กล่าวอัน
ทรงพลังจากสุนทรพจน์ ของบารัค โอบามา

ทกุวนันี ้เราอาศัยอยูท่่ามกลางความโลภ ความหวาดกลวัชาว

ต่างชาติ ความเหยียดเพศ และความเสียหายของสิ่งแวดล้อม ด้วย

ความคิดอันไม่พึงประสงค์เหล่านี้อยู่รอบตัว ท�าให้เราสามารถตกไป

ในหลมุพราง กลายเป็นเหมือนคนอ่ืนๆ ทีเ่ตม็ไปด้วยความรูส้กึสิน้หวงั

ได้ ในฐานะขององค์กร คุณอาจไม่สามารถปลุกโลกให้ตื่นจากความ

สิ้นหวังนี้ หรือคุณอาจไม่รู้ถึงวิธีการว่าจะจัดล�าดับการกระท�าและ

ความพยายามของคุณอย่างไรดีในการที่จะช่วยโลก

FeelGoodX-Corp ช่วยคุณให้รู้ได้ว่าคุณสามารถท�าอะไรได้

บ้างกบับรษัิท คุณสามารถท�าสิง่ท่ีทรงพลงัทีซ่ึ่งไม่เพยีงจะยกระดับชวิีต

คุณและโลกเท่านั้น แต่มันจะยังแสดงถึงเจตนาอย่างชัดเจนต่อโลกท่ี

คุณต้องการจะเห็นอีกด้วย และสิ่งนั้นคือการสร้างเส้นทางส�าหรับ

บทที่ 32
พลังของ 

FeelGoodX-Corp
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บรษัิทให้มนัน�าพาไปสูท่างทีค่ณุคดิว่าโลกควรจะเป็น ถ้าคณุท�าตวัเอง

ให้เป็นแบบอย่าง โลกอาจจะตามหรอืไม่ตามคณุก็ตาม แต่อย่างน้อย

ที่สุด คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

นี่คือวิธีการดึงสติให้กลับคืนมาและรู้สึกถึงโชคชะตาที่อยู่ใน

ก�ามอื เราสามารถสร้างความเปลีย่นแปลงเชงิบวกได้ด้วยการโฟกสักบั

การกระท�าในแต่ละวัน เราต้องถอยห่างออกมาจากความคิดที่สุดโต่ง 

ความไม่อดกล้ันต่อกนัและกนั หรอืความไม่ใส่ใจกบัความคดิและการก

ระท�าของตน เราต้องถอยห่างจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการตัดสิน

เรื่องการบริหารงานของผู้อื่น

FeelGoodX-Corp แนะน�าคณุให้มสีตปัิญญาและความฉลาด

ที่จะช่วยให้คุณบรรลุมาตรฐานของศีลธรรม จริยธรรม ความเมตตา 

และส่ิงอืน่ๆ ท่ีดีงาม ซึง่มันท�าให้คุณประเมิณได้ว่าคณุก�าลังสร้างบรษิทั

ในแบบที่คุณคิดว่ามันควรจะเป็นอยู่หรือเปล่า

แบบประเมินผลของ FeelGoodX-Corp หลายอันที่ค่อนข้าง

น�าไปปฏบิติัได้จรงิง่ายกว่าองค์กรอ่ืนๆ นอกจากคณุค่าของการลงมอื

ท�า แต่ละแบบประเมินก็มีผลประโยชน์ที่สวยงามและน่าตื่นเต้นอยู่

ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การใส่ใจกับมุมมองของผู้อื่นสามารถท�าให้เรา

รู้สึกดีกับตัวเอง ความรู้สึกนี้เป็นตัวเช่ือมระหว่างเรากับผู้อ่ืนและเปิด

โอกาสและความสัมพันธ์ที่น่าต่ืนเต้นซึ่งอาจจะไม่เคยมีอยู่มาก่อน 

เรียกได้ว่าเป็นชัยชนะส�าหรับทุกฝ่าย
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นี่คือสิ่งส�าคัญและมีความหมายท่ีบริษัทควรท�า เริ่มด้วยการ

ใช้เวลา ณ ตอนนี้ท�าความเข้าใจกับจุดประสงค์ของตัวเองแล้วใส่มัน

เข้าไปในมุมมอง จากนั้นลงมือท�าแล้วคุณจะรู้สึกดี ท�าให้โลกทั้งที่อยู่

รอบตวัคณุและไกลตวัคุณกลายเป็นสถานทีท่ีด่กีว่าเดมิ ให้ฟีลกูด้เอก็ซ์

เป็นรากฐานวิสยัทศัน์พฤตกิรรมของบรษิทัคณุส ิฟีลกูด้เอก็ซคอร์ปคอื

ตัวอย่างเชงิบวกทีห่ลายคนควรเอาเป็นเยีย่งอย่าง เป็นตวัอย่างทีช่ีใ้ห้

เห็นว่าบริษัทที่ดีควรเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบในทุกสิ่ง

ทีค่ณุพดูและท�า และในขณะเดยีวกนักม็ส่ีวนร่วมในฐานะสมาชกิของ

สงัคม มาเป็นสญัญาณน�าทางให้แก่ผูอ้ืน่และองค์กรกนัเถอะ แล้วคณุ

จะได้ใช้ชีวิตตามที่คุณรักและรู้สึกภูมิใจกับมัน

แค่การพดูว่าบรษัิททีดี่ควรบรหิารอย่างไรนัน้ไม่พอ มนัจะช่วย

ได้มากถ้าคุณเช่ือมั่นในการบริหารด้วยแต่แค่ความเชื่อมั่นก็ยังไม่พอ 

มันจะช่วยได้มากถ้าคุณลงมือท�า ลงมือตอนนี้เลย! ไม่มีเดี๋ยว 

เพราะนี่คือการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่วิ่งระยะสั้น 
ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป หยุดพักข้างทางบ้างก็ได้

หากคุณต้องการ เพียงแต่คุณต้องท�าตัวเองให้กระตือรือร้น 
คิดบวกและคาดหวังเพื่อองค์กรอยู่ตลอด
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Feeling good หรือ ความรู้สึกดี คือการเดินทางไม่ใช่จุดหมาย 
ปลายทาง! ตัวอักษร X มาจาก “extraordinary” หรือ “ไม่
ธรรมดา” ฟีลกู๊ดเอ็กซ์ คือไลฟ์สไตล์ที่คุณสามารถน�ไปปรับใช้กับ
องค์กรได้ เราทุกคนล้วนอยากมีความรู้สึกอบอุ่นซึ่งท�หน้าที่เป็น
ส่วนประกอบหลักของความส�เร็จในชีวิตจากปัจเจกบุคคลไปสู่
องค์กร

เจตนารมณ์ของ FeelGoodX-Corp คือจะช่วยให้คณุบรรลเุป้า

หมาย เพราะเป็นเจตนารมณ์ที่ง่ายต่อการจดจ�าและใช้ชีวิตกับมัน

เจตนารมณ์ของเรานัน้ง่ายต่อการน�าไปปรบัใช้กบัการเดนิทาง 

ทั้งหมดที่คุณต้องท�าคือการจ�าตัวอักษรทั้งเจ็ดเหล่านี้ ได้แก่ “F E E L 

I N G” (ความรู้สึก) ซึ่งคือสภาวะอารมณ์หรือการตอบสนอง และ 

ถ้าใช้อย่างถกูต้อง คณุจะสามารถน�าความสขุมาสูอ่งค์กรได้ ตวัอกัษร

แต่ละตวัน้ันมคีวามหมาย ซึง่เราสามารถเช่ือมโยงมนัเข้ากบัจุดประสงค์ 

ของเราได้

บทที่ 33
ถ้อยแถลงของ 

FeelGoodX-Corp
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Fearless (ความไม่เกรงกลวั) ใช้ความสามารถพิเศษเพือ่สร้าง

ผลกระทบ การเลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อแม้ว่ามันจะเป็นส่ิงท่ี

เล็กน้อยก็ตาม 

Evolving (พัฒนาการ) เรยีนรู้และเตบิโตจากทกุๆ ประสบการณ์

Empathy (ความเห็นอกเห็นใจ) หากคุณไม่มีความเห็นอก 

เห็นใจ นั่นแปลว่าคุณก�าลังไม่สนใจ จงมีสติให้มากขึ้นเพื่อที่จะบรรลุ

ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Loving (ความรกั) รกัคอืแรงขบัเคลือ่นทีท่รงพลงัมากทีส่ดุใน

จักรวาล

Inspiring (แรงบนัดาลใจ) สร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้คนเพือ่ทีจ่ะ

สร้างความแตกต่างให้กับโลก

Natural (ความเป็นธรรมชาต)ิ ลองนกึถงึการแสดงออกอย่าง

เป็นธรรมชาติสิ จงซื่อสัตย์กับตัวเอง

Grounding (การมีสติรู้ตัว) เฉลิมฉลองในทุกวัน

คุณค่าและวัตถุประสงค์หลักของตัวแทนการจ�าหน่ายรถ 

มือสองอย่าง Driversselect มีเชื้อเพลิงเป็นตัวอักษรทั้งสี่คือ C A R E 

- Caring ความใส่ใจ Act การกระท�า Randomly Expressed การแสดง 

ออกอย่างไร้แบบแผน มาสร้างองค์กรด้วยความรกัและใส่ใจ และไม่ใช่

ด้วยความกลัวและความโลภกันเถอะ
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สดุท้ายนี ้ขอปิดท้ายด้วยค�าพดูจาก องค์ดะไลลามะ กล่าวว่า 

“ศาสนาของฉนัคอื ความตรงไปตรงมา ศาสนาของฉนัคอืความเมตตา” 

วิหารนัน้ไม่จ�าเป็น หลกัปรญัชาอันซบัซ้อนนัน้ไม่จ�าเป็น มนัสมองและ

หัวใจของเรานั้นคือวิหาร และปรัชญาของเราคือความเมตตา
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ผูน้�ทางธรุกิจก็เหมือนกัปตันผู้มีเป้าหมายชดัเจนในการท�ภารกจิ
ให้เสรจ็สมบรูณ์ยามล่องเรอื พวกเขาก�หนดความหมายของความ
ส�เรจ็และล้มเหลวของการเดินทางเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว และพวกเขา
รู้จักเรือและลูกเรือของตนเองเป็นอย่างดี

ผูน้�าทางธุรกจิรูดี้ว่าขวญัก�าลงัใจของพนกังานทกุคนนัน้ส�าคญั

ต่อประสิทธิภาพงาน ทีมเวิร์ค และผลลัพธ์ พวกเขาต้องทุ่มเทให้กับ

เร่ืองสุขภาพและสวัสดิภาพของสมาชิกในทีมไม่ว่าจะด้านร่างกาย 

จิตใจ หรืออารมณ์ พวกเขารู้ว่ายามมีสิ่งที่ท้าทายเกิดขึ้น พวกเขาจะ

ต้องท�าให้สิง่ทีเ่หนอืกว่าหน้าทีเ่พือ่บรรลเุป้าหมาย ยิง่ไปกว่านัน้ ผูน้�า

ต้องแน่ใจว่าทุกคนในทีมมีการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และ

บรรลเุป้าหมาย ทกุคนในทมีจะต้องมรีะบบ กฏเกณฑ์ทีค่รบครนั และ

การปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

บทสรุป
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พนักงานคือสินทรัพย์ที่ส�าคัญที่สุดของธุรกิจ เพราะพวกเขา

ท�าให้บริษัทด�าเนินงานได้ ทั้งยังมอบความรู้อันมีค่าท่ีสามาถช่วยให้

บริษัทประสบความส�าเร็จอีกด้วย และพวกเขาจะจงรักภักดีกับบริษัท

หากพวกเขาได้รับการยกย่องและดูแลที่ดีทั้งในด้านกายภาพและ

อารมณ์

องค์กรคือกลุ่มคนที่สร้างความรู้สึกของมิตรภาพเพ่ือแบ่งปัน

คุณค่า ทัศนคติ ความสนใจและเป้าหมายร่วมกัน ธุรกิจจะเกิดขึ้นได้

จ�าเป็นต้องมีองค์กร ธุรกิจของคุณเองก็ต้องมีองค์กรเพ่ือท่ีจะพัฒนา

ได้อย่างส�าเร็จ

ตัวเลขการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นส่งผลในด้านบวกให้กับ

สังคม รวมถึงท�าให้ธุรกิจมีส่วนต้องรับผิดชอบมากขึ้นต่อสภาพ

แวดล้อมที่ตัวเองบริหารอยู่ จากความเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทหลายๆ

แห่งก�าลงัก้าวน�าการแข่งขันการแสวงหาผลก�าไรสงูสดุ เพือ่ทีจ่ะน�าการ

ปฏิบัติการ นวัตกรรม และความร่วมมือทางธุรกิจที่ยั่งยืนมาใช้

FeelGoodX-Corp เป็น Road map หรือแผนที่น�าทางธุรกิจ

รูปแบบใหม่ ที่สร้างสมดุลยระหว่างคุณภาพชีวิตและผลก�าไร เพราะ

มันค�านึงถึงผลกระทบการตัดสินใจของบริษัทต่อคนงาน ลูกค้า ผู้ถือ

หุ้น องค์กร และสภาพแวดล้อม รูปแบบนี้คือเวทีผู้น�าแห่งใหม่ที่สร้าง

การเคลื่อนไหวเพ่ือที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในโลกธุรกิจ

โดยการใช้ธุรกิจเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
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ภำรกิจของ  FeelGoodX-Corp คือการยกระดับ 

คณุภาพชวีิตในโลกธุรกจิ เพือ่ทีจ่ะดึงดูดความสนใจของปัจเจกบุคคล

และกลุ่มคนอื่นๆ ที่มีภารกิจในแนวเดียวกัน หลายปีท่ีผ่านมาเรามี

ความเชือ่ว่าการมีเป้าหมายทางจติวญิญาณและทางธรุกจิท่ีสอดคล้อง

กนัเป็นเรือ่งส�าคัญ ดังนัน้พวกเราจะท�าให้เป้าหมายท้ังทางจติวิญญาณ 

และทางธุรกิจชัดเจนและถูกต้อง 

การใช้ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จของผลงาน หรือ “Key Promise 

Indicators” ท�าให้องค์กรของเราก้าวหน้ากว่าการบริการระดับทั่วไป 

เราประเมิณผลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยอิงจากองค์ประกอบทั้ง

แปดของ FeelGoodX ในคะแนนเต็ม 100 คะแนน ถ้าคณุท�าได้มากกว่า 

80 คะแนน น่ันแปลว่าถงึจดุสงูสุดของมาตรฐานของเราแล้ว ซึง่วธิกีาร

ของเรานั้นโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีแผนการโค้ชแบบทางเลือกซึ่ง

โฟกัสจะอยู่ที่คุณกับบริษัท เราให้ฟีตแบค ยินดีให้คุณตรวจสอบ และ

สนบัสนใุห้คุณประสบความส�าเรจ็ แผนการโค้ชนีจ้ะช่วยให้คณุสามารถ

ไปถึงในจุดที่คุณอยากไป ด้วยการโค้ชของเรา บริษัทของคุณจะกลาย

มาเป็นแผนการที่ใช้ได้จริงซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้จุดแข็งและ

แรงผลักดันของคุณได้
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ค�าถามที่พบบ่อย

Q. วตัถปุระสงค์หลกัของหนงัสอื FeelGoodX-Corp คอือะไร?

A. วัตถปุระสงค์หลกัของหนงัสอื FeelGoodX-Corp คือการชีน้�า 

ผูน้�าและบริษทั และจดัหาเครือ่งมือท่ีสามารถสร้างหลักการปฏบิตัขิอง

ผู้น�าในธุรกิจได้ เราจึงท�าหนังสือเล่มนี้ให้เข้าใจได้ง่ายและมีคุณภาพที่

จะน�าไปใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้น�าจัดการกับความเปล่ียนแปลงและบรรลุ

ผลในด้านบวกได้ ขอบข่ายงานทีอ่ธิบายอยูใ่นหนงัสือเล่มนีม้ปีระสิทธิ 

ภาพมากในด้านของการช่วยเหลือทีมให้น�ามาปรับใช้กับระบบความ

คิดและปฏิบัติการแบบใหม่

Q: FeelGoodX-Corp จะช่วยคุณได้อย่างไร?

A. ที่ FeelGoodX-Corp มีโครงสร้างเพ่ือสนับสนุนแผนการ 

โค้ชซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวและ

ชีวิตธุรกิจของคุณ เราอยากให้คุณเปลี่ยน และฟีลกู้ดเอ็กซ์คอร์ป

สามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเดินทาง

ของชีวิตคุณได้

Q. FeelGoodX-Corp มีบริการอะไรให้บ้าง?

A. ที่ FeelGoodX-Corp เรามีบริการท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็น การโค้ช การให้ค�าปรึกษา และการอบรม คอร์สแนะน�าของเรา

คือคอร์ส “สองถึงสามวัน” ซึ่งเหมาะมากส�าหรับคนที่มุ่งมั่นกับการ
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สร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลประโยชน์ให้กับมนุษย์โดยใช้

ขอบข่ายกระบวนการการออกแบบ กลยทุธ์ิและเทคนิคของเราจะช่วย

ให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้น

Q. อะไรคือจุดประสงค์ของการโค้ชชิ่งกับ FeelGoodX?

A. จุดประสงค์ของการโค้ชชิ่งคือเพื่อขยายศักยภาพของคุณ 

ทัง้ด้านความสามารถ พฤติกรรม และลกัษณะนสัิย โดยการสร้างจุดแขง็ 

ยอมรับจุดอ่อน และตั้งเป้าหมายกับองค์ประกอบท่ีขาดหายไปแล้ว

อยากท�าให้ส�าเรจ็ เพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธภิาพมาก

ขึ้น

Q. เราจะซื้อหนังสือ FeelGoodX-Corp ได้อย่างไร ราคาเท่า

ไหร่?

A. วิธีการช�าระเงินนั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าคุณท�าการ 

ซื้อสิ้นค้าแบบออนไลน์หรือซื้อเป็นรูปเล่ม คุณสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ใน feelgoodx.org.

Q. FeelGoodX-Corp คืออะไร?

A. FeelGoodX-Corp เป็น road map หรอืแผนทีน่�าทางธรุกจิ

แบบใหม่ ที่สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและผลก�าไร เพราะมัน

ค�านึงถึงผลกระทบการตัดสินใจของบริษัทต่อคนงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น 

องค์กร และสภาพแวดล้อม แผนงานน้ีคอืเวทผีูน้�าแห่งใหม่ทีส่ร้างการ
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เคลื่อนไหวเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในโลกธุรกิจโดย

การใช้ธุรกิจเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

Q. หนังสือ FeelGoodX-Corp ออกแบบมาเพื่ออะไร?

A. หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาให้ธุรกิจพร้อมขอบข่ายงาน 

เพือ่การพฒันาความพยายามทีย่ัง่ยนืของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง อกีท้ัง

เพือ่ทีจ่ะพัฒนาการปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทัเพือ่การทุ่มเทกบัส่ิงแวดล้อม  

สังคม และคุณภาพชีวิตมนุษย์ ที่ฟีลกู๊ดเอ็กซ์-คอร์ปยังมีโครงสร้างท่ี

สมบูรณ์ในการสร้างความมั่นใจว่าไม่ว่าจะบริษัทไหนก็สามารถเป็น

บริษัทที่มีเป้าหมายเป็นแรงขับเคลื่อนได้

Q. Stakeholders ส�าคัญอย่างไร?

A. Stakeholders หรอื ผูไ้ด้ผลประโยชน์ มส่ีวนส�าคญัมากกบั

ความส�าเรจ็ในธุรกจิ เพราะพวกเขามีผลต่อการเปลีย่นแปลงอย่างมาก

กบับรษิทั กบัการตดัสนิใจด้านการเงิน ไปจนถงึการบรหิารขององค์กร 

ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นได้ทั้ง นักลงทุน พนักงาน สมาชิกองค์กร 

สมาชกิบอร์ด หรอืหุน้ส่วน พวกเขาคอืคนหรอืกลุม่คนทีม่ผีลต่อการก

ระท�าขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือคือคนหรือกลุ่มคนที่

มหีน้าทีใ่นการจดัการเรือ่งกระบวนการหรอืการตดัสนิใจทีซ่ึง่อาจช่วย

ให้ธุรกิจไปในทางบวกหรืออาจขัดขวางธุรกิจให้แย่ลงก็ได้

Q. ฉันจะเข้าร่วมได้อย่างไร?
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A. ไม่ว่าคุณจะเป็นซอีีโอหรอืผูจ้ดัการ การเดนิทางของคณุจะ

กลายเป็นเร่ืองส�าคัญที่เราให้การสนับสนุน 100% เพียงแค่เริ่มต้น

กจิการหรอืองค์กรสตาร์ทอัพของคุณ มาร่วมเป็นสงัคมเดียวกับฟีลกูด๊

เอ็กซ์-คอร์ปกัน

Q. บริษัทของฉันจะเข้าร่วมได้อย่างไร?

A. FeelGoodX-Corp ก�าลังขยับขยายหุ้นส่วนทางธุรกิจ หาก

บรษัิทของคณุเชือ่ว่านีส่ามารถเป็นเครือ่งมอืทีย่ัง่ยนืเมือ่น�ามาปรบัใช้

อย่างมีความหมาย พวกเราก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับค�าตอบจากคุณ! 

องค์กรที่ใส่ใจของเราประกอบด้วยใบรับรองโค้ชของแนวการปฏิบัติที่

ดี จิตใจที่ดี และจิตใจเปิดกว้างที่สุดในเรื่องธุรกิจ สมัครเลย เพื่อมา

เป็นหุ้นส่วนกับเราวันนี้

Q. ฉันจะค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร?

A. ลงทะเบยีนเพ่ือรบัอัพเดตประจ�าวันและข่าวล่าสดุ อีเว้นท์

ที่ก�าลังจะถึง และของขวัญ เม่ือคุณลงทะเบียน คุณจะได้รับข้อมูล

อัพเดตเกี่ยวกับการเรียน การพัฒนาประสบการณ์ และสตอรี่ของเรา

Q. FeelGoodX-Corp ช่วยผู้น�าทางธุรกิจอย่างไร? 

A. FeelGoodX-Corp เป็นคู่มือเฉพาะส�าหรบัผูน้�าท่ีอยากสร้าง

ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จและดีขึ้นเพื่อพนักงาน องค์กร ซัพพลาย

เออร์ ผู้ถือหุ้น และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้ค�านึงถึงกลุ่ม อุตสาหกรรม 
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หรือขนาดใดๆ มันคือการเคลื่อนไหวด้วยสเต็ปของความเข้าใจแต่

ซื่อตรงและมีประสิทธิภาพซึ่งคุณจ�าเป็นต้องบรรลุขั้นนี้ให้ได้ในฐานะ

เป็นธุรกิจ เพื่อที่จะขยายความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

Q. FeelGoodX-Corp มีผลกระทบอะไรต่อความส�าเร็จของ

บริษัทของฉัน?

A. FeelGoodX-Corp โฟกสักบัผลกระทบด้านบวกทีม่ต่ีอโลก

ผ่านการบรกิารและสิน้ค้าทีบ่รษิทัส่งมา และโฟกสัถงึค่าตอบแทนของ

ผู้ถือหุ้น ซึ่งการโฟกัสเช่นนี้สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความ

ส�าเร็จในการสร้างการด�าเนินการด้านการเงินท่ีเหนือชั้นในขณะเดียว 

กนักส็ามารถเอาใจใส่พนกังานและท�าให้ลกูค้าพงึพอใจได้ โดยไม่สร้าง

ความเสียหายให้แก่โลก

Q. FeelGoodX-Corp สนบัสนนุในเรือ่งของนวัตกรรมอย่างไร?

A. การสนบัสนนุนวฒันธรรมนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

ของ FeelGoodX-Corp นั้นสามารถช่วยให้คุณก้าวน�าคู่แข่งไปได้หนึ่ง

ก้าวเสมอ โดยการใช้แนวปฏิบตัทิางธุรกจิทียั่งคงอยูบ่นความต้องการ

ของลูกค้า คุณจะมีปฏิกิริยาเร็วขึ้นต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาด 

ความคาดหวงัของลกูค้า และความต้องกร และคณุยังสามารถเหน็การ

เปลีย่นแปลงล่วงหน้าก่อนคนอ่ืนอีกด้วย วฒันธรรมนีน้อกจากจะช่วย

ให้คุณมีผู้น�าและการจัดการที่แข็งแรงและเป็นแรงบันดาลใจแล้ว ยัง

ท�าให้คุณมีพนักงานที่ฝึกมาดีและกระตือรือร้นอีกด้วย
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Q. FeelGoodX-Corp ครอบคลุมหัวข้อใดบ้าง?

A. มีทั้งหมด 6 ส่วน 32 สองบทด้วยกัน ครอบคลุมในเรื่อง

หลักการของฟีลกู้ดเอ็กซ์คอร์ปที่กระตุ้นความเฉลียวฉลาดเมื่อต้อง

สร้างคุณค่าให้แก่ผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อเกี่ยวกับวิธีท�าให้ธุรกิจ

ของคุณกลายเป็นธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและผลก�าไรสูงสุด มีองค์

ประกอบท่ีประสบความส�าเร็จที่สุดและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในอุตสาห 

กรรม ซึ่งสามารถช่วยให้คุณสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

Q. การบรหิารธุรกจิจะพฒันาภายใต้การปฏบิตักิารของ Feel-

GoodX-Corp อย่างไร?

A. FeelGoodX-Corp จะช่วยธุรกิจในการชี้จุดที่แข็งแรงที่สุด 

และจุดท่ีควรต้องปรบัปรงุ เมือ่คุณชีจ้ดุทีต้่องปรบัปรงุได้ คณุจะสามารถ 

สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม การให้พนักงาน ซัพพลาย

เออร์ และลูกค้าตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองก�าลังท�าอยู่เสมอ และมั่นใจ

ว่าการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้จะไม่ส่งผลกระทบทีไ่ม่จ�าเป็นท�าให้ธุรกจิ

หยุดชะงัก ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ

Q. การได้รับการรับรองเป็น FeelGoodX-Corp จะมีข้อได้ 

เปรียบอย่างไร?

A. การรับรองวัดจากภาพรวมการของปฏิบัติบัติในหลายมุม

ธุรกิจ ใบรับรองน้ีจะประเมิณว่าคุณให้ความส�าคัญกับสวัสดิการ

พนักงาน รวมถึงองค์กร สิ่งแวดล้อม และลูกค้าในบริษัทอย่างไร และ
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ยังช่วยให้บริษัทของคุณบรรลุมาตรฐานสูงสุดของการท�าธุรกิจ ย่ิงไป

กว่านัน้ ใบรบัรองนียั้งเป็นไปในแนวทางเดยีวกับทุกนโยบายธรุกจิ ซึง่

ช่วยบริษัทคณุให้สามารถมองเหน็และเข้าใจหลกัปฏิบตัทิางธรุกจิรวม

ถึงการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

Q. การจะสมัครขอการรับรองจาก FeelGoodX-Corp ต้องมี

คุณสมบัติอะไรบ้าง?

A. ใบสมัครมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันที่จะต้องกรอกให้ครบ

Step 1: Complete the FeelGoodX-Corp assessment

ขั้นตอนที่หนึ่ง: กรอกใบประเมินของฟีลกู๊ดเอ็กซ์-คอร์ปให้

สมบูรณ์

Step 2: Verify your score

ขั้นตอนที่สอง: ยืนยันคะแนนของคุณ

Step 3: Submit the required legal documentation

ขึ้นตอนที่สาม: ส่งเอกสารทางกฏหมายตามที่ก�าหนด

Step 4: Complete the Disclosure Questionnaire

ขั้นตอนท่ีสี่: กรอกแบบสอบถามแบบเปิดเผยข้อมูลให้เสร็จ

สมบูรณ์
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Step 5: Sign the FeelGoodX Agreement

ขั้นตอนที่ห้า: เซ็นข้อตกลงของฟีลกู๊ดเอ็กซ์

Step 6: Pay the necessary fees

ขั้นตอนที่หก: ช�าระค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนด

Q. FeelGoodX-Corp ใช้อะไรเป็นเกณฑ์การวัดผล?

A. ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จของผลงาน หรือ “Key Promise  

Indicators” เป็นเครือ่งมือทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ประเมณิผลการปฏบิตัิ

งานของบริษัทในเรื่องของจุดประสงค์ การเงิน อาหาร ความสัมพันธ์ 

ทัศนคติและการปฏิบัติ สุขภาพจิต ร่างกายและการเคลื่อนไหว 

ออฟฟิศและสภาพแวดล้อม

Q. ท�าไมถึงต้องใช้การประเมินของ FeelGoodX

A. การใช้แบบประเมินของ FeelGoodX จะท�าให้คณุมมีมุมอง

แบบเบิร์ดอายววิของการบรหิารทัง้หมด ซึง่ช่วยให้บรษิทัสามารถชีจ้ดุ

แข็งและจุดที่ควรต้องปรับปรุงอิงจากองค์ประกอบทั้งแปดของฟีลกู้ด

เอ็กซ์ การประเมินจะรายงานผลแบบองค์รวมว่าการปฏิบัติการของ

บริษัทคุณเป็นอย่างไรในจุดที่สูงที่สุดและต�่าที่สุด
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Q. ท�าไมต้องมาเป็น FeelGoodX-Corp?

• บริษัทของคุณจะสามารถชี้น�าการเคลื่อนไหวอย่างสุขภาพ

ดีเพื่อองค์กร

• บริษัทของคุณสามารถมอบอ�านาจให้แก่ปัจเจกบุคคล 

อุตสาหกรรม และองค์กรได้

• บริษัทของคุณจะดึงดูดและสั่งสมไว้ซึ่งความสามารถได้

• บริษัทของคุณสามาถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

• บริษัทของคุณสามารถดึงดูดนักลงทุน

• สมาชิกในทีมของบริษัทคุณจะเพิ่มผลิตภาพ

Q. บริษัทประเภทไหนที่ควรสมัครเพื่อใช้ใบรับรองของ 

 FeelGoodX-Corp 

A. FeelGoodX-Corp เหมาะมากส�าหรบับรษิทัทุกประเภท ไม่

ว่าจะเป็นองค์กรไม่หวังซึ่งผลก�าไร องค์กรรัฐบาล บริษัทระหว่าง

ประเทศขนาดใหญ่ สตาร์ทอัพ และอื่นๆ
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ภาดา สิงหะผลิน แนวทางการฝึกสอนผู ้บริหารเพื่อ 

ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่แบบทั่วไป

ในฐานะที่เป็นผู้บริหารและโค้ชด้านธุรกิจ ภาดา สิงหะผลิน

เชื่อมั่นในให้ความส�าคัญกับผู้คนส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่ใช่เหตุการณ์พิเศษอะไรที่ท�าให้ ภาดา ค้นพบ FeelGoodX 

แต่เป็นการค่อยๆ เรียนรู้การมอบวถิแีห่งความศกัดิสิ์ทธิน์ี ้เพราะอาชพี

ของเขาเพยีงอย่างเดยีวไม่เคยท�าให้เขามคีวามสขุ ไม่ว่าเขาจะประสบ

ความส�าเร็จอย่างไร เขาก็ต้องการที่ท�าอะไรมากขึ้นเสมอ จากสิ่งศักดิ์

นี้เขาใช้ชีวิตที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น โอบกอดการแสวงหาความเป็น

อยู่ที่ดี ควบคู่ไปกับการแสวงหาความส�าเร็จในอาชีพ

ชีวประวัติโดยย่อ



ภาดา ก่อต้ัง FeelGoodX ในปี 2019 มุ่งมั่นที่จะท�าให้การ

บรกิารของเขาใจฐานะโค้ชด้านธุรกจิและผูบ้รหิารขยายในวงกว้าง เขา

ท�าภารกิจของเขาส�าเร็จในการแบ่งปันขุมทรัพย์แห่งความรู้และสติ

ปัญญาที่เกิดข้ึนตลอดอาชีพการท�างาน 23 ปีในอุตสาหกรรมการ

บรกิาร เขาเช่ือม่ันอย่างยิง่ในการยกระดับคุณภาพของมนษุยชาตเิพือ่

สร้างธุรกิจที่ท�าก�าไรได้มากกว่า เป้าหมายของเขาคือการชี้ให้คนอื่น

เห็นว่าพวกเขามีศักยภาพในการท�าธุรกิจและการใช้ชีวิตโดยทั่วไป

ก่อนที่จะก่อตั้ง FeelGoodX ภาดา ท�างานที่โรงแรมและ 

รีสอร์ทแชงกรีล่าเป็นเวลา 19 ปี เขาอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ ในเอเชีย

และให้บริการในบทบาทผู้น�ามากมายรวมไปถึงการเป็นผู้จัดการ

โรงแรม นอกจากนี้เขายังด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการประจ�าประเทศ 

ไทยของดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ดูแลกลยุทธ์และการวางแผนส�าหรับ

โรงแรมโดยการจัดการโรงแรมแปดแห่งและโรงแรมแฟรนไชส์อีกสอง

แห่ง

ภาดา ในปัจจุบันเป็นผู้น�าทางความคิดด้านโภชนาการ การ

ดแูลสขุภาพ และการฝึกสอนผู้บรหิารถ่ายทอดข้อความของเขาสู่ชมุชน

ของคนที่มีแนวคิดเหมือนๆ กันที่เขาได้จัดท�าผ่าน FeelGoodX นอก

เหนือจากการให้ค�าปรึกษาแบบตัวต่อตัวแล้ว เขายังจัด workshop 

เกีย่วกบัหลกัการแปดประการของ FeelGoodX เขาได้ตพีมิพ์งานเขยีน

เกี่ยวกับเรื่องนี้และหัวข้ออื่นๆ ในบล็อกของเขาและในฐานะผู้เขียน

หนังสือ FeelGoodX



ภาดา จบการศึกษาจาก Centre International de Glion 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในด้านการจัดการการโรงแรม ในช่วงหลายปี

ที่ผ่านมาเขาได้เพ่ิมทักษะของเขาขึ้นอย่างมากทั้งยังเปิดกว้างต่อ

แนวคิดและการปฏิบัติใหม่ๆ เขาได้รับการรับรองจาก NLP Master 

Practitioner การรับรองโค้ชด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพเชิงบูรณาการ 

การรับรอง Mind Body Green FNG ของเขา การฝึกอบรมเทรนเนอร์

และการรับรองการโค้ชทางธุรกิจแบบมืออาชีพของเขา

ด้วยประสบการณ์และความรูท้ีก่ว้างขวางของเขา ภาดา เลือก 

ที่จะเป็นผู้บริหารและโค้ชด้านธุรกิจส�าหรับภารกิจในการถ่ายทอดสติ

ปัญญาและความคิดรเิริม่ท่ีจ�าเป็นในการส่งเสริมบรษัิทให้ประสบความ

ส�าเรจ็มากขึน้ และพฒันาและส่งเสรมิพลงัวรีบรุษุในโลกธรุกจิ ถอืเป็น

เส้นทางที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นทั้งรางวัลและคุณค่า



กิตติกรรมประกาศ

ก่อนอืน่ผมต้องขอขอบคณุผูอ่้าน นีค่อืหนังสอืเล่มทีส่ามของ

ผม ดงันัน้ผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆ ทีใ่ห้ความมัน่ใจในผลงาน

ของผม! 

โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่ดีงามซึ่งต้องขอบคุณทุกๆ คนที่ต้อง 

การแนะน�าและเป็นผู้น�าให้กับผู้อื่น สิ่งที่ท�าให้ดียิ่งขึ้นคือคนที่แบ่งปัน

ความรู้ ให้ค�าปรกึษา หรอืชีน้�าใครบางคนแบบผม ขอบคณุทกุคนทีมุ่ง่

มั่นในการเติบโตและช่วยเหลือผู้อ่ืนให้เติบโตผ่านวิธีการต่างๆ พวก

เขายงัสร้างแรงบนัดาลใจให้ผมและมอบรากฐานทีด่ใีห้แก่ผม เป็นการ

ศึกษาในเวอร์ชันเพลง Citcle of life ใน The Lion King หากไม่มีพวก

เขา หนังสือเล่มนี้คงไม่เกิดขึ้น

การมีแนวคิดและเรียบเรียงออกมาในรูปแบบของหนังสือ 

นั้นท�าได้ยากอย่างที่คิด ประสบการณ์มีทั้งความท้าทายจากภายใน

และการตอบแทน การเขียนหนังสือนั้นยากกว่าที่ผมคิดและให้รางวัล

มากกว่าที่ผมจะจินตนาการได้ ผมอยากขอบคุณทุกๆ คนเป็นพิเศษ

ทีช่่วยให้ผมท�าหนงัสือเล่มนีเ้กิดขึน้ เร่ิมด้วย Cyreal Valentine Udarbe 

เลขามากความสามารถของผมท่ีช่วยจดัท�าให้หนงัสอืเล่มนีเ้สรจ็อย่าง

รวดเร็ว Kirstyn Smith ที่มีความสามารถที่ปฎิเสธไม่ได้ในการแก้ไข 

ต้นฉบบัของผมให้สอดคล้องกบัผูอ่้าน เธอท�าให้อ่านแล้วดเูหมอืนผม

มากขึน้ แต่ในแบบฉบบัท่ีดีกว่านะ! ความสามารถในการรบัรูแ้ละเข้าใจ



คือสิ่งที่ส�าคัญท่ีท�าให้เธอเป็นบรรณาธิการที่น่าทึ่ง ต้นฉบับของผม

ต้องการเธอและผมก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากที่เธอเสียสละตารางเวลาของ

เธอในการท�างานกับผมครั้งนี้

หนังสือดูสวยงามขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนสองคนที่

ดีของผม John Yap อดีตผู้อ�านวยการบริษัทโฆษณาชั้นน�าแห่งหนึ่ง

ในสิงคโปร์ เขาเป็นคนออกแบบหน้าปกหนังสือทุกเล่ม รวมถึงเล่มนี้

ด้วย และใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เป็นอย่างมาก 

Melinda Yew เพือ่นทีมี่ความสามารถพเิศษของผมซึง่เป็นนกั

ออกแบบกราฟฟิกทีย่อดเยีย่ม และได้ร่วมงานกบัผลในหลายโครงการ

มาหลายปี ผมซาบซ้ึงในผลงานทีพ่ถิพิีถนัของเธอในการตกแต่งภายใน

ของหนังสือเล่มนี้และแผนภูมิอินโฟกราฟิกทั้งหมด

และแน่นอน ผมต้องขอบคุณ Raman Krishnan จาก Silver-

fish Books ผู้จัดพิมพ์ของผม ผู้สนับสนุนให้ผมเขียนหนังสือต่อ และ

สนับสนุนผมต่อไปไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการ

ร่วมงานกับเขา!

สุดท้ายนี้ ผมอยากจะขอบคุณ Evelyn ภรรยาของผม ส่วน 

ใหญ่เธอเป็นคนที่ต้องทนกับผมเวลาท่ีผมให้ความส�าคัญในการท�า

หนงัสอืเล่มนีใ้ห้เกดิขึน้ ขอบคณุ Evelyn ส�าหรบัการสนบัสนนุของคณุ 

อย่างเสมอมา














