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วันนี้ดีใจมากครับท่ีได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนการถอดรหัส

ของวิเศษของพ่อเอามาใช้ในธุรกิจ ของวิเศษชิ้นนี้ คนไทยส่วน

ใหญ่รู้จักแต่คนไทยส่วนน้อยที่จะเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ ของ

วิเศษชิ้นนี้คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจริงๆ แล้ว 

ปรัชญานี้ไม่จ าเป็นจะต้องประหยัด ไม่จ าเป็นจะต้องไปท าเรื่อง

เกษตร หลังจากท่ีผมได้มีโอกาสศึกษา โดยเฉพาะจากท่าน

อาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล ได้เข้าใจว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงคือการพัฒนาอย่างสมดุล เพราะว่าทุกสิ่งบนโลกถ้าไม่

สมดุลมันไปไม่ได้ และมีค าส าคัญแค่ 3 ค า ท่านจะได้น ากลับไป

ประยุกต์ใช้ได้ง่าย ๆ ค าแรกคือ ค าว่า “ความสุข” ความสุขท่ีเป็น

เป้าหมายของทุกคน ของทุกชีวิต ของทุกองค์กร ค าท่ีสองคือ ค า

ว่า “ความรัก” ท่ีใช้ในการขับเคลื่อน ไม่ใช่ด้วยความโลภ และค า

สุดท้ายคือ ค าว่า “สมดลุ” ท่ีเป็นพื้นฐาน เพราะฉะนั้นถ้ามีความสุข

เป็นเป้าหมาย ความรักขับเคลื่อน พื้นฐานความสมดุล เราจะ

มองเห็นทุกอย่างชัดเจน  

เป้าหมายคือความสุข บางคนหรือธุรกิจส่วนใหญ่มอง

เป้าหมายคือ ความส าเร็จในรูปของตัวเลข KPI ต่างๆ ถามว่าผิด
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ไหม. . .  ไม่ ผิด แต่ เป็น ท่ีน่าแปลก ผลจากการส ารวจของ

นักจิตวิทยาท่ัวโลกพบว่า “คนท่ีประสบความส าเร็จมักจะไม่ค่อยมี

ความสุข แต่คนท่ีมีความสุขมักจะไม่ค่อยประสบความส าเร็จ” 

กลายเป็นว่ามันสวนทางกัน ของวิเศษของพ่อจะท าให้เรามีท้ัง

ความส าเร็จและความสุขคู่กัน ค าท่ีสองคือ ค าว่า “ความรัก” คือ 

รักในสิ่งท่ีท า เบื้องหลังของทุกองค์กร ของทุกคนท่ีประสบ

ความส าเร็จ คือค าว่า “ฉันทะ” รัก ท างานให้สนุก เป็นสุขเมื่อ

ท างาน เป็นหลักธรรมของอิทธิบาท 4 หลักธรรมท่ีสองท่ีท่านใช้

กับคนท่ีท างานร่วมกันก็คือ รักผู้อื่นให้เหมือนคนในครอบครัว ถ้า

ท่านรักใคร ยิ่งให้ยิ่งมีความสุข สุดท้ายมันยิ่งย้อนกลับมาจนท่าน

รับไม่ทันคือ ความรักผู้อื่น ส่วนท่ี 3 คือค าว่า “สมดุล” สมดุลมี 4 

มิติ ของธุรกิจ คือ ธุรกิจจะต้องมีพื้นฐานที่สมดุล องค์กรสมดุล ท่ี

บอกว่า 3 ห่วง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พอประมาณคือ 

รูเ้รา เราถนัดอะไร เราเก่งอะไร เรามีจุดอ่อนอะไร มีเหตุมีผลคือ รู้

เขา เขาไม่ใช่แค่คู่แข่ง เขาคือ stakeholder ผู้ท่ีเกี่ยวกับเรา เรา

รู้จักผู้ถือหุ้นดีแค่ไหน รู้จักพนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า เรารู้จักชุม

ชม สังคม สิ่งแวดล้อม แล้วพร้อมท่ีจะให้ท้ังหมดกลับมาเกื้อหนุน

เราได้อย่างไร ท้ายท่ีสุดคือ รู้โลก โลกใบนี้เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 

เราอยู่ในโลกแห่งกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างไร การสร้าง

ภูมิคุ้มกันของธุรกิจต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การสร้างแบรนด์ 

การขยายตลาดต่างประเทศ เพราะฉะนั้น พื้นฐานทางธุรกิจส่วน

ใหญ่แล้วเราไม่ได้มองสมดุลลักษณะนี้ รู้เรา รู้เขา รู้โลก อันนี้เป็น

ปรัชญาตะวันออกซึ่งกลมกลืนกัน สมดุลที่ 2 คือ สมดุลเรื่องคน 
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ตะวันตกไม่ค่อยได้สอน สอนด้านเดียวคือ สร้างคนเก่ง สร้างคนท่ี

มีความรู้  มีประสิทธิภาพ แต่แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเน้นความสมดุลระหว่างคน มีคุณธรรม เพราะฉะนั้น 

องค์กรท่านได้ก าไรขนาดไหน มีแต่คนเก่งยิ่งอันตราย ถ้าเขาไม่

มีคุณธรรมภายในใจ วิธีในการสร้างคุณธรรมเป็นอย่างไร สมดุล

ที่ 3 คือ เป้าหมาย เป้าหมายต้องสมดุล ท่านอย่าวางแต่เป้าหมาย

ตัวเลข ปีนี้ก าไรกี่เปอร์เซ็นต์ เติบโตเท่าไหร่ ผลประกอบการจะ

เป็นอย่างไร ท่านต้องวางอีกตัวหนึ่งคู่กันคือ ค าว่า “ความสุข” 

ประโยชน์สุข ประโยชน์คือ สิ่งท่ีเป็นมูลค่า วัดเป็นตัวเลขได้ 

ความสุขวัดเป็นตัวเลขไม่ได้ มีเงินมากท่ีสุดอาจจะทุกข์ท่ีสุดก็ได้ 

อาจจะสวนทางกัน สมดุลสุดท้าย คือ ประโยชน์สุข แบ่งปันกลับสู่ 

stakeholder อย่างสมดุล สามค านี้จะท าให้เห็นภาพชัดเจนและ

เข้าใจง่าย  

ธุรกิจของผมเป็นธุรกิจขนาดกลาง เป็นธุรกิจที่เริ่มเมื่อปี 

2538 ช่วงเศรษฐกิจก าลังฟองสบู่ ผมน าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็น

อุปกรณส์ินค้าในห้องน้ า ไม่มีแบรนด์ของตัวเอง ไม่มีนวัตกรรม 

ตอนเศรษฐกิจดีพึ่งตลาดในกรุงเทพฯ ก็ขายไม่ทันแล้ว พอเกิด

วิกฤตปี 2540 ทุกอย่างมืดมิด มองไปท่ีไหนไม่เห็นแสงสว่าง ช่วง

นั้นหนี้ผมเพ่ิมขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์จากการน าเข้า แทบจะขายของ

ไม่ได้ ไม่มีเงินจ่ายพนักงาน แบงค์เริ่มทวงหนี้ ต่างประเทศบอกว่า

ขายไม่ดีเขาจะดึงแบรนด์กลับไป ช่วงนั้นเองสิ่งท่ีท าให้ผมจุด

ประกายพลิกธุรกิจคือ วันที่ 4 ธันวาคม 2540 ได้เปิดโทรทัศน์ วัน

นั้นหลายคนคงจ าได้ เราได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

รับส่ังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก แต่เราก็ไม่เข้าใจว่า
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พอเพียงแล้วจะพัฒนาอย่างไร หลังจากนั้น ผมโชคดีมากได้มี

โอกาสติดตามไปฟังบรรยายของท่านอาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล 

หลายครั้ง จนสรุปออกมาได้สุดท้ายคือ ความสมดลุ และสมดุล

ดว้ยสต ิผมเลยน าปัญหาท้ังหมดมาเรียงระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ

ยาว ระยะสั้นเราเกิดปัญหาอะไร หนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนมีปัญหา 

เราเริ่มศึกษาการท าประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกับ

ธนาคาร cash flow มีปัญหา ลดราคาสินค้า ก าไรเอาไว้ทีหลัง 

ใช้ cash flow จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน เจรจากับธนาคาร 

ค่อยๆ ยืดเทอมช าระหนี้ออกไป ธนาคารก็ยินดีเพราะไม่มีหนี้สูญ 

ต้องลดการน าเข้า พึ่งการน าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ ค่าเงินบาท

อ่อน ต้องสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วเพราะเราไปสร้างแบรนด์

ต่างประเทศให้เขาก็ไม่เหมาะ เพราะเขาจะดึงไปหมด ฉะนั้นใน

มิติแรก ค่อยๆ มี cash flow จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ระยะกลาง 

เราต้องลดการน าเข้า ธุรกิจผมเป็นตึกแถว มีพนักงานแค่สิบคน 

เราก็เริ่มไปศึกษาว่าโรงงานในกรุงเทพฯ มีอะไร เป็นอย่างไร 

ค่อยๆ จ้างฝ่ายออกแบบออกแบบเอง แล้วค่อยๆ จ้างโรงงานนั้น

ท า เราใชห้ลกัสร้างภมูคิุ้มกนังา่ยๆ  Design, Function, 

Technology, Material,  Social และ Environment จากสินค้าท่ี

เราน าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็ค่อยๆ ดีไซน์สินค้าง่ายๆ เช่น ชั้น

วางของในห้องน้ า วัสดุเป็นอะคริลิกสีขาว สวยงาม ทดแทน

ตะแกรงโลหะต่างๆ เริ่มมีตลาดเพราะว่าไม่มีคู่แข่ง หลังจากนั้น 

ใส่ฟังก์ชั่นเข้าไป จากอ่างเปล่าเราก็ใส่ระบบน้ าวนเข้าไป 

สมัยก่อนไม่มีใครผลิตอ่างน้ าวนในประเทศ เราก็ถูกกว่ายุโรป 

หลังจากนั้นจีนเข้ามาตีตลาด ราคาเราสูงกว่าเขา 3 เท่า 

จ าเป็นต้องปรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่ จึงเป็นท่ีมาของแบรนด์ i-

spa เราเริ่มมีเทคโนโลยี อ่างอาบน้ าวนเราเป็นใบแรกท่ีเชื่อมต่อ



5 

 

กับ ipod ได้ สามารถวัดการเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายได้ ลด

หุ่นได้ สามารถท่ีจะมี ozone therapy ผุดขึ้นมา ใส่แสงไฟใต้น้ า 

แล้วแสงไฟเปล่ียนสีตามจังหวะเพลงของ ipod เริ่มสนุกแล้ว 

หลังจากนัน้โทรศัพท์สั่งงานจากรถได้ อ่างอาบน้ าเปิดน้ ารอเราไว้ 

กลายเป็นครั้งแรกของโลก เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดที่เราท าร่วมกับโซ

นี่ก็คือ trend communication ทุกคนส่วนใหญ่มีมือถือ โลกของ

การสื่อสาร คนต้อง chat ต้องใช้ line ตลอด แล้วก็มี gadget 

ของโซนี่ที่เขาท าออกมา เพ่ือรองรับการกันน้ าแต่ทุกบ้านไม่มีสระ

ว่ายน้ า แต่ทุกบ้านมีห้องน้ า เป็นไปได้ไหมท่ีเราไปจับมือ partner 

ในการพัฒนาสินค้ามือถือ เป็นการเชื่อมต่อระบบ bluetooth ใน

ห้องน้ าท้ังหมด ไม่ต้องมีรีโมท มือถือท่านเป็นรีโมทสินค้าใน

ห้องน้ าท้ังหมด และต่อไปเราจะไม่ขายแค่ hardware แต่เราจะ

ขาย software คือ ดาวน์โหลด application ในห้องน้ าได้ทั้งหมด 

ท่านอยู่ในห้องน้ าวันนี้ ท่านจะไปฮาวาย ไปบาหลี ท่านอยู่ห้องน้ า 

ดาวน์โหลด application มาใช้ได้หมด นี่คือการสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นมันค่อยๆ ท าให้ธุรกิจค่อยๆ ขยับ  

 เรื่องที่ส าคัญที่สุดคือ เรื่องของคน การท่ีท าให้องค์กรโต 

ท่านท าคนเดียวไม่ได้ แต่ถ้าท่านใช้ความรักขับเคลื่อนมันก็ไปได้ 

ท าให้ธุรกิจท่านขยาย ผมใช้หลักง่าย ๆ stakeholder กลุ่มแรก

คือ ลูกค้า เรามองลูกค้าเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนท่ีท างาน 

สินค้าท่ีอยู่บนโต๊ะพนักงานทุกคนจะต้องเหมือนกับส่งมอบให้คุณ

พ่อคุณแม่ มันจะระเบิดออกจากข้างใน คุณจะท าอย่างไรให้ดี

ท่ีสุด พนักงานฝ่ายบริการได้รับการปลูกฝังว่า “ลูกค้าท่ีไปวันนี้

เหมือนคุณพ่อคุณแม่นะ” เรามีการโทรเช็คและต้องกลับมาพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันพนักงานส าคัญมาก องค์กรของผม
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เป็นองค์กรขนาดกลางมีพนักงาน 500 คน เราบอกว่า เราต้องให้

เขามีทั้งมูลค่าและคุณค่าที่สมดุล มูลค่าคืออย่างน้อยเงินเหลือใน

กระเป๋า เราใช้หลักเงินได้ไม่ส าคัญเท่าเงินเหลือ คนเงินเดือนสอง

หมื่นไม่เหลือสู้หมื่นห้ามีเหลือไม่ได้ เราไปโฟกัสตรงเงินเหลือ 

ตั้งแต่ค่าอาหารกลางวัน เราก็ไปจ้างเขาท า ตักข้าวได้ไม่อั้น 

กับข้าวสองหม้อ งบประมาณ 13 บาทประหยัดไป 70 บาท 

พนักงานมีหนี้ เราไปประสานธนาคารออมสิน ให้เขาแปลงหนี้

นอกระบบ จากดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือนเหลือร้อยละ 0.5 เรามี

กิจกรรมการท าเกษตรหลังโรงงาน แล้วก็ส่งเสริมการเพาะเห็ด 

ให้เขาเอากลับไปท าท่ีบ้าน อาชีพเสริมต่าง ๆ เริ่มเข้ามาอย่าง

สนุกสนาน ด้านท่ีสอง ด้านคุณค่า พนักงานจะอยู่กับเราเมื่อเขา

รู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าเขา ไม่ใช่เพราะเงิน เงินไม่สามารถซื้อใจ

คนได้ เราเลยแบ่งเป็น 2 ส่วน ท าอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขามี

คุณค่า และให้เขาไปเห็นคุณค่าของผู้อื่น ท าให้เขามีคุณค่าคือ ท่ี

บริษัทเรา เรารู้วันเกิดพนักงานหมดทุกคน ขอร้องไม่ต้องมา

ท างานในวันเกิด หยุดพักผ่อนอยู่ท่ีบ้าน ก่อนวันเกิดมีขนมเค้ก

อวยพร มีจับสลากวันเกิด วันเกิดพ่อแม่ทุกคนต้องเซอร์ไพรส์พ่อ

แม่ ท่ีอยู่ต่างจังหวัด เรามีงบประมาณให้ แม้กระท่ังพ่อแม่ ท่ี

เสียชีวิต เรามีถังสังฆทานให้ นิมนต์พระมาท าบุญอุทิศส่วนกุศล

ไปให้ วันครบรอบแต่งงาน เรามีช่อดอกกุหลาบให้พนักงานทุก

คนไปคุกเข่ามอบให้คู่สมรส ทุกคนเวลาแต่งงานก็มากอดกันหน้า 

morning talk เป็นภาพท่ีอบอุ่นและน่ารัก ให้เขารู้สึกว่า เราไม่ได้

มองเขาเป็นพนักงานนะ ขณะเดียวกันที่บริษัทให้เขาได้เห็น

คุณค่าผู้อื่น เรื่องชุมชน CSR  ของเราแบ่งเป็น 6 มิติ ไม่ได้ท า

เรื่องบริจาคอย่างเดียว ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ใช้ความรัก

ขับเคลื่อนไม่ใช้เงิน 1. ด้านชุมชน ทุกวันพุธ พนักงานของผมจะ
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สลับไปช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ได้ไปทุกคน สลับกันไป ปีละ 

1-2 ครั้งเป็นอย่างน้อย บ้านเด็กก าพร้า บ้านคนชรา หลายคน

กลับมา มาเล่าหน้า morning talk เชื่อไหมครับ บางคนร้องไห้

เลย ไม่นึกว่าคนท่ีอายุเกินหกสิบแล้วลูกหลานเอาไปฝากไว้แล้ว

ไมเ่คยมีใครไปเยี่ยม เขาทุกข์แค่ไหน เขาสัญญาว่า ชีวิตนี้ถึงเขา

ไม่มีเงินเยอะก็จะไม่ท้ิงพ่อแม่ บางคนไปเห็นเด็กก าพร้าท่ีโดน

ทอดท้ิงก็กลับมาสัญญาว่า ชีวิตนี้ถ้าไม่พร้อมก็จะไม่มีบุตร ไม่

อยากให้บุตรต้องไปอยู่ท่ีนั่น  2. ด้านการศึกษา ผมตั้งกองทุนเล็ก 

ๆ พนักงานคนใดบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือสังคม เราจะเติม

อีกหนึ่งเท่า แล้วคุณเป็นกรรมการบริหาร เราไม่เกี่ยว ทุก 2 

สัปดาห์มีการประชุมกัน จดรายงานการประชุม ท ามาเกือบ 10 ปี 

วัฒนธรรมในองค์กรเริ่มเปล่ียน จากเคยมองว่า ท าไมบริษัทไม่ให้

อะไรฉันมากขึ้น กลายเป็นฉันอยากไปให้อะไรใครท่ีด้อยโอกาส

ในสังคม  พอท ากลุ่มเยอะ ๆ เริ่มสนุก แล้วคิดว่าจะไปช่วยใคร  

อย่างไร   3. ด้านอาชีพ เราหาว่าบ้านเกิดพนักงานอยู่ท่ีไหนมาก

ท่ีสุด เราไปช่วยบ้านเกิดของพนักงานเป็นต้นแบบก่อน เราท า

โครงการ “หนึ่งบริษัท หนึ่งชุมชน” ร่วมกับหอการค้าท่ีอีสาน ท่ี

วิ เชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ พนักงานมาจากท่ีนั่นสิบกว่า

ครอบครัว เราไปประชุมร่วมกัน ท าโครงการเรื่องเกษตร ต่อท่อ

น้ า ส่งเสริมเขาท าตลาดชุมชน ท าห้องน้ า ท าอาชีพต่างๆ โดย

พนักงานมีโอกาสไปร่วมช่วย เราไม่ใช้เงิน 4. ด้านสาธารณสุข 

พนักงานบางคนอยากจะไปช่วยงานหน่วยแพทย์  พอ .สว 

สภากาชาด เราก็มีเวลาให้เขาไป  5. ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ปลูกป่า 

แต่ไปช่วยงานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ผมเป็นกรรมการ และ

พนักงานไปร่วมท างาน ท ากิจกรรมต่อเนื่องร่วมกับเขา 6. ด้าน

ศาสนา บริษัทส่งพนักงานไปปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
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ทุกคนจ าเป็นท่ีจะต้องสลับกันไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดของหลวงพ่อ

ปัญญา ท่ีคลองหก จะมี KPI ท่ีบริษัทจะไม่ได้วัดประเมินผล

พนักงานแค่ความเก่ง ปัจจุบัน 60-40 เราวัดความดีเกือบครึ่ง 40 

เปอร์เซ็นต์ ความดีคือซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา ซื่อสัตย์คือ

คุณธรรมในตัวคุณ รับผิดชอบ เป็นคุณธรรมระหว่างตัวเรากับ

ผู้อื่น จิตอาสาเป็นคุณธรรมภายนอกกับผู้อื่น เราค่อยๆ มาร้อย

เรียงเป็น KPI จากท่ีไม่เคยท า ค่อยๆ เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ 20 

เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นคนท าดีต้องได้ดีในองค์กร แล้วเวลารับ

พนักงาน เราดูประวัติเขาในการท ากิจกรรมความดีต่าง ๆ อย่าดู

แค่ความเก่งอย่างเดียว พอเข้ามาแล้วคุณมีกิจกรรมต่าง ๆ  แล้ว

อีกหน่อยคนท าดีจะมากขึ้น แล้วองค์กรจะขับเคลื่อนเป็นเสาเข็ม

เป็นฐานราก  

 สุดท้าย อยากจะฝากหนังสือ “มอก. 9999” นอกจากจะ

ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ท่ีอาจารย์สุขสรรค์

ท าในแผ่นพับสีชมพู) ในนี้มีแนบ 23 หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมว่าเป็นของวิเศษ ถ้าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์เข้ากับ 23 หลักการทรงงานจะไปได้

ไกล ถ้าท่านแบ่ง 23 หลักการทรงงานเป็นสามส่วน 10+10+3 10 

ข้อแรกเป็นปริยัติ 10 ข้อท่ีสองเป็นปฏิบัติ และอีก 3 ข้อเป็นปฏิเวธ 

หรือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” หรือ Plan Do Check Action 

(PDCA) และวนกลับมา ตะวันตกหรือตะวันออกใช้ได้หมด 

ยกตัวอย่างง่ายๆ สิบข้อแรก เราจะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ ต้องระเบิดจากข้างใน ท าให้ทุกคนอยากท าอะไรจาก

ข้างใน แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ จุดง่ายๆ และท าตามล าดับขั้น 

การศึกษาภูมิสังคมหรือถ่ินท่ีเราจะลงไป ศึกษาองค์รวมตั้งแต่อดีต 



9 

 

ปัจจุบัน อนาคต เป็นอย่างไร ต้องไม่ติดต ารา บางทีคนไม่เก่งแต่มี

ประสบการณ์อาจจะลึกซึ้งกว่า การประหยัด เรียบง่าย ได้

ประโยชน์สูงสุด หลักในการใช้เงินในองค์กร ท าให้ง่าย ตั้งแต่

การมองปัญหา มองไปท่ีเหตุ และท้ายท่ีสุด มองท่ีเหตุการณ์ เน้น

การมีส่วนร่วม อย่าท าคนเดียว อย่า one man show หรือ hero 

องค์กรจะท าอะไรต้องวางแผน เอา 10 ข้อนี้มากาง 10 ข้อท่ีสอง 

ก่อนจะลงมือท า ต้องเน้นประโยชน์ส่วนรวม อย่ามองว่าเราได้

ประโยชน์หรือบริษัทได้ประโยชน์อย่างเดียว ทุกคนได้ประโยชน์ 

และต้องบริการรวมท่ีจุดเดียว มอบ authorize และ 

responsibility ต้องไปคู่กัน ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ คนท าดี

ในองค์กรต้องได้ดี ใช้อธรรมปราบอธรรม คนไหนไม่ดีแล้วเขา

กลับตัว ยกย่องเขาเป็นฮีโร่ คนอื่นอยากจะกลับใจ ปลูกป่าในใจ

คน ปลูกฝังความดีในใจเขา ขาดทุนคือก าไร อย่ามองแค่ก าไร

ระยะสั้น ให้มองระยะยาว optimize profit ไม่ใช่ maximize รู้จัก

พึ่งพาตนเอง พออยู่พอกิน และเศรษฐกิจพอเพียง คือการรู้จัก

สมดุล ท้ายท่ีสุด ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ถ้าทุกคนเห็นว่า

จริงใจต่อเขา เขาจะร่วมและทุ่มใจ เต็มร้อย  

 ท้ายท่ีสุด ท าแล้วได้ผลจริงหรือเปล่า ยั่งยืนจริงหรือเปล่า 

ข้อแนะน า 3 ข้อ ข้อแรกคือ ท างานอย่างมีความสุข ทุกวันนี้ 

พนักงานเรา เช้ามาอยากมาท างานหรือเปล่า หรือมาท าแล้วมอง

นาฬิกาเมื่อไหร่จะห้าโมง เมื่อไหร่จะวันหยุด เขาต้องสุขทุกวัน 

ลูกค้าได้สินค้าก็ต้องสุขด้วย คนในชุมชนรู้สึกสุขท่ีโรงงานเราไป

อยู่ ข้อต่อมาคือ ความเพียร เมื่อเจอปัญหาทุกคนในองค์กรเห็น

เหมือนเป็นข้อสอบ ท าแล้วเก่งขึ้น สนุกขึ้น แล้วพัฒนาไป และ

ท้ายท่ีสุด ส าคัญท่ีสุดค าว่า รู้ รัก สามัคคี รู้เรา รู้เขา รู้โลก ไม่พอ 

รู้ว่าทุกอย่างมันไม่เท่ียง มันเป็นเช่นนั้นเอง เราไม่สามารถเอาทุก

อย่างบนโลกใบนี้ไปได้แม้แต่ชิ้นเดียว ขณะเดียวกันความรักก็คือ 
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รักผู้อื่นให้เหมือนคนในครอบครัว และความสามัคคีจะวิ่งเข้ามา

เอง เพราะฉะนั้น องค์กรท่านถ้าไม่สามัคคีก็ไม่ต้องแข่งกับใคร 

ประเทศถ้าไม่สามัคคี อยู่เฉยๆ ก็ล้มเอง ความสามัคคีเป็นหัวใจ

ของทั้งหมด  

 เพราะฉะนั้น ถ้าเราดูดีๆ ถอดรหัสดีๆ เราจะได้ความสุข

เป็นเป้าหมาย ความรักเป็นตัวขับเคลื่อน ความสมดุลเป็นพื้นฐาน 

และใช้หลักการทรงงานของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว 23 ข้อ

ประยุกต์ จะสนุก ให้พนักงานทุกคนสร้างสรรค์ และพยายามคิด

แข่งขันกัน และผมว่าไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใน

องค์กร และวัฒนธรรมองค์กรจะเปลี่ยนไปแน่นอน  

 

_______________________________________ 


