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คำ�นำ�ผู้เขียน

"ผมจะลงพืน้ท่ีท�ำวจัิยเกีย่วกบัธรุกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)

และสนับสนุนให้ SME ที่ก�ำลังต่อสู้ดิ้นรนก้ำวไปสู่ควำมส�ำเร็จ"

นี่คือแนวปฏิบัติที่ผมยึดถือ ในทุกๆ สัปดาห์จะมีหนึ่งหรือ 

สองวันที่ผมจะผละจากงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพื่อออกไปเก็บข้อมูล

ตามบริษัทและกิจการต่างๆ นับจนถึงตอนนี้ผมได้ศึกษาบริษัทตั้งแต่

เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นคือบริษัทนาคามูระเบรส ไล่ลงมาจนใต้สุด

คือจังหวัดโอกินาว่า รวมกันมากกว่า 6,000 บริษัทแล้ว

เกินครึ่งของกิจการต่างๆ ที่ผมศึกษานั้นเป็นกิจการที่ผมรู้จัก

ผ่านเพื่อนนักวิจัยหรือผู้บริหารของกิจการ SME บ้างก็เป็นกิจการ 

ที่ผมค้นเจอจากอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ

กจิการทีผ่มให้ความสนใจเป็นพเิศษคอืกจิการทีม่ผีลการด�าเนนิงาน 

ที่ดีติดต่อกันมายาวนาน (เรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายท่ีแสดงให้เห็น

ว่าความพึงพอใจของทั้งพนักงานและลูกค้าอยู่ในระดับสูง) หรือไม่ก็

เป็นกิจการที่แม้ผลการด�าเนินงานอาจไม่ดีนัก แต่ก็เป็นกิจการท่ีให้
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ความส�าคัญอย่างจริงจังกับการท�าประโยชน์ให้กับคนในสังคมและ

โลกใบน้ี

พอได้พูดคุยกับผู ้บริหารของกิจการเหล่านี้แล้ว ผมพบว่า 

พวกเขามีวิธีการบริหารกิจการท่ีถูกต้องอย่างแท้จริง

ไม่ใช่แค่นัน้นะครบั การพดูคยุกบัพวกเขายงัท�าให้ผมประทบัใจ 

จนอดคิดไม่ได้ว่า

"เจ้าของกิจการคนนี้บริหารงานโดยค�านึงถึงพนักงาน คนใน

ครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า ผู ้รับเหมารายย่อย และผู ้คน 

ในชุมชนท้องถิ่นจากใจจริงได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือ..."

มอียูห่ลายครัง้ทีผ่มจดบนัทกึข้อมลูใส่สมดุโน้ตของมหาวทิยาลยั

ไปพร้อมๆ กับน�้าตาที่ไหลออกมา

การมีอยู่ของกิจการเหล่านี้ช่วยให้เห็นว่า 'ข้ออ้างห้าอย่าง' ของ 

SME บางเจ้าทีช่อบอ้างว่าปัญหาไม่ได้เกดิจากภายในบรษิทั แต่เกดิจาก 

ปัจจัยภายนอก และเอาแต่จะพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอก  

โดยติดอยู ่กับกับดักทางความคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อน่ะ ไม่เป็น 

ความจริงเลย

'ข้ออ้างห้าอย่าง' ที่ว่าก็คือ

- เศรษฐกิจและนโยบายไม่ดี

- ธุรกิจประเภทนี้ก�าลังแย่กันหมด

- สเกลเล็ก

- ท�าเลไม่ดี
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และข้อสุดท้ายที่ได้ยินบ่อยก็คือ...

- เป็นเพราะพวกบริษัทและร้านใหญ่ๆ นั่นแหละ

ซึ่งผู ้บริหารที่ใช้ข้ออ้างห้าอย่างนี้ก็จะต้องอ้างข้ึนมาอีกว่า  

"นั่นเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้บริษัทของเราไม่เติบโต และสิ่งที่ควรจะ

เปลี่ยนก็คือปัจจัยภายนอกเหล่านั้น"

ผู ้บริหารประเภทน้ีไม่ว ่าอยู ่ในยุคสมัยใดก็มักจะมีข้ออ้าง 

ห้าอย่างนี้เป็นค�าพูดติดปากเสมอ

ลักษณะเฉพาะอีกประการของผู้บริหารเหล่านี้ก็คือพวกเขา 

ไม่ค่อยค�านึงถึงความสุขของพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน  

ผู้รับเหมารายย่อย และลูกค้า ทั้งๆ ที่นั่นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญ

ที่สุดและเป็นสิ่งท่ีต้องท�าให้เกิดขึ้นจริงให้ได้

ที่ว่ามาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้จริงๆ จากการเก็บข้อมูล 

ที่ผ่านมา

ทุกครั้งหลังจากที่ได้พบกับผู้บริหารประเภทนี้ ผมมักจะนึกถึง

พนักงานของบริษัท ครอบครัวของพนักงานเหล่านั้น และผู้รับเหมา

รายย่อย ที่ท�างานกันอย่างแข็งขันและเหน็ดเหน่ือย แล้วก็อดไม่ได ้

ที่จะรู้สึกเศร้าหมอง เอาจริงๆ คือผมไม่มีความรู้สึกว่า 'อยากจะดูแล' 

หน่วยงานที่มีผู้น�าแบบผู้บริหารประเภทนี้เลย

กิจการที่ผมพูดถึงในหนังสือเล่มนี้และกิจการที่เอาแต่อ้าง  

'ข้ออ้างห้าอย่าง' นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาล
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หนังสือเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นเรื่อง 

'บริษัทมีไว้เพื่อใคร' โดยจะพูดถึงภาระหน้าท่ีของผู้บริหารต่อ 'บุคคล

ทั้งห้า'

และในส่วนที่สองจะเป็นเรื่อง 'บริษัทญี่ปุ่นที่อยากรักษาไว้ให ้

ดีที่สุด' โดยผมจะยกตัวอย่างของบริษัทห้าบริษัท ได้แก่ บริษัท 

อุตสาหกรรมนิฮงริคะกะคุ บริษัทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอินะ 

บริษัทนาคามูระเบรส บริษัทริวเก็ทสึ และบริษัทสุกิยามะฟรุต  

โดยจะพูดถึงเหตุผลท่ีอยากจะดูแลรักษาบริษัทเหล่านี้ไปทีละบริษัท 

นอกจากนี้ยังมีอีกเก ้าบริษัทที่ผมคิดว ่าน่าสนใจไม่แพ้กัน แต่ 

น่าเสียดายที่ไม่สามารถเขียนรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้ท้ังหมด จึงได้

รวบรวมเอาไว้ในส่วน 'คอลัมน์' แทนครับ

บริษัทอุตสาหกรรมนิฮงริคะกะคุเป็นบริษัทท่ีให้ความส�าคัญ 

กบัการจ้างงานคนพกิารมาตัง้แต่ 50 ปีทีแ่ล้ว ส่วนบรษิทัอตุสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหารอินะเป็นบริษัทผลิตวุ้นคันเท็งท่ีใครๆ ก็เคยบอกว่า

เป็นธุรกิจที่ก�าลังจะตาย แต่ด้วยเจตจ�านงอันแน่วแน่และเป้าหมาย

ของบริษัทในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยการท�าให้พนักงาน 

มีความสุข ท�าให้บริษัทยังคงเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

บริษัทนาคามูระเบรส ซึ่งแม้ว่าจะต้ังอยู่บริเวณตีนเขาของ 

เหมืองเงินอิวามิซึ่งนับว่าเป็นท�าเลที่ไม่ดีนัก แต่ก็ยังเป็นบริษัทท่ีม ี

ผลประกอบการดแีละยงัคงผลติผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกลุม่คน

เฉพาะทางออกมาอย่างต่อเน่ือง
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บริษัทริวเก็ทสึ อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนมท่ีกล่าวกันว่าเป็นประเภท

ธุรกิจที่เติบโตเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม 

จากลกูค้ารวมไปถงึคนในท้องถิน่ และยงัคงเป็นบรษิทัท่ีมผีลประกอบการ 

ดีมาอย่างยาวนาน

บริษัทสุกิยามะฟรุต แม้ว่าจะเป็นกิจการเล็กๆ ของครอบครัว

ที่ตั้งอยู่ในย่านร้านค้าแถบชนบท แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า

อย่างมหาศาล และก็เป็นอีกหนึ่งกิจการที่มีผลประกอบการดีมา 

อย่างต่อเนื่อง

ผมเชื่อว่าหากท่านผู้อ่านได้อ่านเรื่องราวของบริษัทเหล่านี ้

ไม่ว่าจะบริษัทใดก็ตาม จะต้องเห็นด้วยกับผมว่า "อย่างนี้นี่เอง  

เป็นบริษัทญี่ปุ่นท่ีอยากรักษาไว้ให้ด�าเนินธุรกิจแบบนี้ต่อไปจริงๆ"

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ผมจะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ หากรวม 

ห้าบริษัทที่กล่าวมาและอีกเก้าบริษัทในส่วนคอลัมน์แล้ว ก็เท่ากับ  

14 บริษัทเท่านั้น หากดูจากบริษัททั้งหมดกว่า 6,000 แห่งท่ีผมได้

ท�าการศึกษามาแล้วนั้น ยังมีบริษัทอีกมากมายท่ีควรได้รับการ 

กล่าวถึงในฐานะ 'บริษัทญี่ปุ่นที่อยากดูแลรักษาไว้ให้ดีท่ีสุด'

แต่ด้วยข้อจ�ากัดของหน้ากระดาษ ผมจึงคัดมาเหลือเพียง 

ห้าบริษัทในครั้งนี้

ผมขอใช้พ้ืนท่ีน้ีเพ่ือขอบคุณบริษัทที่ผมได้กล่าวถึงในหนังสือ

เล่มนี้เป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือกับผมในการเก็บข้อมูลเพื่อเขียน

หนังสือ ท้ังๆ ที่ทุกท่านก็มีงานล้นมือ แต่ยังกรุณาสละเวลามา 

Pre_�����������������.indd   8 5/8/2562 BE   11:05



ให้สัมภาษณ์ ส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผม รวมถึงให้การ

สนับสนุนอย่างดีมาตลอด

ผมอยากจะใช้โอกาสที่ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เผยแพร่ให้ผู้คน

ได้รู้ถึงรูปแบบการด�าเนินกิจการอย่างถูกต้องที่บริษัทเหล่านี้ใช้อยู่ 

เป็นประจ�า และแม้ว่าผมจะไม่ได้คาดหวังไว้นัก แต่หากคุณค่าของ

การมีอยู่ของบริษัทที่มีการด�าเนินธุรกิจแบบนี้ในสายตาของทุกท่าน

จะเพ่ิมสูงขึ้นบ้าง ผมก็คงจะดีใจไม่น้อย

ฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 2008 ห้องท�างานท่ีบ้าน

ซากาโมโตะ โคจิ

ศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนานโยบาย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโฮเซ

ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาผ่านดาวเทียมชิสึโอกะ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโฮเซ
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คำ�นิยม

หลายคนอาจเคยคิด เคยสงสัยว่าอะไรคือปัจจัยที่ท�าให้องค์กร

ประสบความส�าเร็จ ซ่ึงส่วนตัวคิดว่ามีหลายองค์ประกอบมากๆ แต่

สิ่งที่ส�าคัญและเป็นความเชื่อส่วนตัวในการพัฒนาองค์กร ทีมงาน 

ที่ดูแลอยู่ คือ ‘การซื้อหัวใจด้วยหัวใจ’ หากคุณอยากให้ใครรักคุณ 

ง่ายๆ คือคุณต้องรักเขาก่อน...

เพราะไม่ว่าองค์กรคุณจะมีงบประมาณมากแค่ไหนในการซ้ือ

เทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือแม้แต่ซื้อคนมาเพื่อท�างาน แต่พนักงาน 

ของเราท�างานโดยหวังแค่ค่าตอบแทน ไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน 

ไม่ได้มีหัวใจที่รวมเป็นหน่ึงเดียว นั่นอาจไม่ใช่การเติบโตแบบยั่งยืน 

เพราะในโลกของความจริงแล ้ว อะไรคือความสุขที่แท ้จริง 

ของมนุษย์...จริงหรือที่มนุษย์เงินเดือนอยากได้แค่เงินเดือน ต�าแหน่ง 

อ�านาจใดๆ ในองค์กร

หลกัส�าคญัในการพัฒนาองค์กรคอืเราจะท�าอย่างไรให้พนกังาน

ของเราท�างานมากกว่าค่าตอบแทน ท�างานด้วยหัวใจ ท�างานด้วย

ความตั้งใจจากตัวเขา
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ค�าถามเหล่านี้ ผู ้อ่านคงได้รับค�าตอบจากการอ่านหนังสือ 

เล่มนี้ ซึ่งจะมีค�าตอบให้คุณทั้งมุมมองในการท�างานและมุมมอง 

การใช้ชีวิต ท้ายสุดในฐานะคนท�างานคนหนึ่ง อยากท้าทายผู้อ่าน 

ทุกคนว่าจะดีมั้ย ถ้าเราไม่ใช่แค่พัฒนาให้พนักงานของเราเป็นแค ่

คนเก่งคนดขีองบรษัิท แต่เรามาช่วยท�าให้พนักงานของเราเป็นคนเก่ง

คนดีของประเทศไทย

เร่ิมจากกลุ่มเล็กๆ ในบ้าน ในองค์กร ขยายไปสู่ประเทศไทย 

ช่วยกันค่ะ...

บุณย์ญานุช บ�ารุงทรัพย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า
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คำ�นิยม

ดิฉันพบหนังสือเล่มนี้ตอนเรียนปริญญาโทท่ีประเทศญ่ีปุ่น

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือด้านธุรกิจเล่มแรกที่อ่านแล้ว 'ร้องไห้'

โลกนี้...มีบริษัทแบบนี้ด้วยหรือ

นั่นเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้พบกับบริษัทที่ไม่ได้คิดแต่ก�าไร 

ขาดทุน ตัวเลขเพียงอย่างเดียว

ร้านผลไม้ทีแ่อบจัดผลไม้พเิศษเพ่ือเซอร์ไพรส์บ่าวสาวท่ีงบจ�ากดั

บริษัทชอล์กเขียนกระดานด�าที่ตัดสินใจจ้างผู้พิการเป็นจ�านวน

กว่าร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด

ร้านขนมในฮอกไกโดที่ไม่ยอมขยายร้านไปเมืองหลวง เพราะ

อยากสร้างประโยชน์ให้คนในชุมชนก่อน

บรษิทัท�าแขนขาเทยีมทีต่ดัสนิใจไปเปิดออฟฟิศในจงัหวดัเลก็ๆ 

ไกลเมืองใหญ่เพื่อสร้างงานในท้องถ่ิน
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อ่านถึงตรงนี้  ท ่านอาจจะกลัวว ่านี่ เป ็นแค่หนังสือธุรกิจ  

Feel Good สร้างฝัน แต่ผลประกอบการอาจธรรมดาๆ หรือเปล่า

ทุกบริษัทที่อาจารย์ซากาโมโตะแนะน�าในหนังสือเล่มนี้ เป็น

บริษัทที่ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งในวงการ ยกตัวอย่างเช่น  

ผู ้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอินะ ผู ้ผลิตผงวุ ้น 

สามารถพลิกบริษัทที่ใกล้ล้มละลายให้กลายเป็นบริษัทท่ีก�าไรเติบโต

ติดต่อกัน 48 ปีได้

วิธีการท�าธุรกจิให้ประสบความส�าเร็จและยั่งยืนนั้น ไม่ได้อาศยั

เพียงการค�านวณอย่างแม่นย�า หรือกลยุทธ์ท่ีดีเพียงอย่างเดียว  

สิ่งที่ส�าคัญคือ 'การดูแลคน'

บริษัทควรดูแลคนแบบไหน ดูแลใคร

ค�าตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะ

นีเ่ป็นหนงัสอืทีส่ร้างกระแสใหม่ในญีปุ่น่ สอนผู้ประกอบการให้มอง 

มุมที่ตนเองไม่เคยเห็นมาก่อน จนมียอดพิมพ์รวมแล้วกว่า 7 แสนเล่ม

...และเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตดิฉัน

หวังเป็นอย่างยิ่งว ่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นหนังสืออีกเล่มที ่

เปลี่ยนชีวิตและเปิดมุมมองใหม่ให้คุณผู้อ่านชาวไทยเช่นกันค่ะ

ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

(เกตุวดี Marumura)

นักถ่ายทอดเรื่องราวธุรกิจดีๆ ผ่านการสอนและตัวอักษร
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บทที่ 1 บริษัทมีไว้เพื่อใคร

- ผู้บริหารที่ 'ไม่เข้าใจ' ก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้น!

- การบริหารบริษัทคือการท�างานเพื่อบรรลุ  

  'หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งห้า'

- ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทที่ยั่งยืน

  ไม่ใช่แค่บริษัทที่มีผลประกอบการดี

- การสร้างผลประกอบการและการเติบโตทางธุรกิจ

  เป็นเพียงวิธีในการท�าให้บริษัทด�ารงอยู่ต่อไปได้เท่านั้น

- พนักงานไม่ได้ต้องการแค่ผลประโยชน์

- 'ท�าให้คนจ�านวนมากพอใจ' คือหน้าที่ของบริษัท

- เหตผุลทีบ่รษัิทไม่ประสบความส�าเรจ็น้ันอยูภ่ายในบริษทัเอง

- เร่ืองบางเร่ืองก็มีแต่ SME เท่านั้นที่ท�าได้

- เรามาช่วยกันสร้างบริษัททีท่กุคนอยากดูแลรักษาไว้กนัเถอะ

- ความส�าคัญของความต่อเนื่อง
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38
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ส�รบัญ
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บทที่ 2 บริษัทญี่ปุ่นที่อยากดูแลรักษาไว้ให้ดีท่ีสุด

บริษัทอุตสาหกรรมนิฮงริคะกะคุ: มุ่งสู่การเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้

รับเสียงชื่นชม เป็นประโยชน์ และเป็นท่ีต้องการของ

คนพิการ

- บริษัทที่มีพนักงาน 70% เป็นคนพิการ

- "พวกเราจะดูแลเอง"

- ไม่ว่าใครก็อยากจะท�าตัวให้เป็นประโยชน์

- ปรับกระบวนการผลิตให้เข้ากับคน 

  ไม่ใช่ปรับคนให้เข้ากับกระบวนการผลิต

- กิจการส่วนใหญ่ก�าลังหนีอยู่

- "เดี๋ยวคนอื่นก็พานมองว่าพวกเราผิดปกติไปด้วยน่ะสิ"

- มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

- ร่วมสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล!

- ผู้บริโภคก็มีส่วนช่วยได้

- น�้าหนักและความอบอุ่นของวันคืนกว่า 50 ปี

- บริษัทที่ท�าให้ครอบครัวของพนักงานมีความสุข

- ความมุ่งมั่นในการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

- สนองความเอาใจใส่ด้วยความเอาใจใส่

- ลองคิดดูว่าพวกเราเองท�าอะไรได้บ้าง

คอลัมน์: บริษัท ฟังก์เคลสไมล์ จ�ากัด - ยิ่งเพราะ

  เป็นคนพิการรุนแรง บริษัทเราก็ยิ่งต้องจ้างเอาไว้
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บรษิทัอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์อาหารอินะ: เพิม่ยอดขายและ

ผลก�าไรตลอด 48 ปี ด้วย 'การบรหิารงานเพือ่ความสขุ

ของพนกังาน' และ 'หลกัการบรหิารแบบไม่ต่อสูฟ้าดฟัน'

- บริษทัทีเ่พ่ิมรายได้และผลก�าไรได้ตลอดระยะเวลา 48 ปี

  อย่างน่าทึง่

- แม้แต่ในกลุ่มธุรกิจที่ก�าลังจะตายก็ยังสามารถสร้างให้เกิด

  การเติบโตข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง

- "สร้างบริษัทที่ดีกันเถอะ"

- บริษัทมีไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงาน

- จะงอกเงยเหมือนพืชท่ีเลื้อยอยู่เรี่ยดินก็ได้ แต่ส่ิงส�าคัญคือ

  ความต่อเนื่องยั่งยืน

- "ช่วยสนองความต้องการของลูกค้าสักหน่อย"

- คิดเอง สร้างเอง ขายเอง

- สู่ความเป็นโอนลี่วัน โดยไม่สร้างศัตรู

- ปรับตัวและลงทุนในอนาคตอยู่เสมอ

- ความหมายของการแปะปฏิทินร้อยปี

- แรงขับเคลื่อนของบริษัทขึ้นอยู่กับผู้บริหาร

- ไม่ให้พนักงานแม้แต่คนเดียวต้องเสี่ยงกับอันตราย

- บริษัทที่เป็นที่หย่อนใจของประชาชน

- ทางไปโรงเรียนอยู่ในสวน... "น่ีเป็นพื้นที่ของ

  บริษัทเอกชนเหรอ"

87

89

91

92

95

96

97

99

100

104

105

107

109

112

114

Pre_�����������������.indd   16 5/8/2562 BE   11:05



- เหล่าพนักงานที่ช่วยกันท�าความสะอาดในตอนเช้า 

  และใช้เวลาพักไปกับการดูแลต้นไม้

- "บริษัทแบบนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นคร้ังแรก" 

  แม้แต่มัคคุเทศก์ยังประทับใจ

- พนักงานท่ีไม่ลมืทีจ่ะเอาใจใส่ แม้แต่ในระหว่างการเดนิทาง

  มาท�างานหรือระหว่างการจับจ่ายใช้สอย

- ให้ความส�าคัญกับความต่อเนื่องย่ังยืน

  มากกว่าผลก�าไรที่เห็นอยู่ตรงหน้า

คอลัมน์: บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จ�ากัด - 

  กิจการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 75 ปี 'ถ้าพนักงาน

  แฮปปี้ บริษัทก็แฮปปี้'

คอลัมน์: บริษัทอุตสาหกรรมจูเค็ง จ�ากัด - จ่ายเงินเดือน

  ทุกเดือนและโบนัสอย่างไม่ขาดให้กับพนักงานท่ีป่วย

  เข้าโรงพยาบาลถึงสามปี

บริษัทนาคามูระเบรส: บริษัทท่ี 'ค�้าจุนเพ่ือนมนุษย์' จะมี

ผู้คนแห่แหนกันมาสมัครงานจากทั่วประเทศ และมี

ลูกค้าคอยเข้าหาจากทั่วทุกมุมโลก

- บริษัทที่อยู่ห่างไกลความเจริญท่ีสุดในญี่ปุ่น

- คนหนุ่มสาวจากเมืองใหญ่แห่กันมาสมัครงาน

- แนวคิดของท่านประธานคือการค�้าจุนเพื่อนมนุษย์

115

117

120

121

124

126

129

130

133

135

Pre_�����������������.indd   17 5/8/2562 BE   11:05



- ก่อตั้งบริษัทเพียงล�าพัง ณ บ้านเกิดที่ก�าลังถดถอย

- พนักงานคนแรกของบริษัทปฏิเสธการเดินทางมาท�างาน

  ที่บริษัท?

- ยื่นมือเข้าช่วยวัยรุ่นชาวมองโกลที่สูญเสียขาทั้งสองข้าง

- "เราจะกันท่ีนั่งของคุณเอาไว้รอวันที่คุณกลับมา"

- "ไม่ต้องมีวันลาหรอกครับ/ค่ะ" ความส�านึกต่อหน้าท่ี

  ของเหล่าพนักงาน

- สร้างของที่จ�าเป็นส�าหรับคนที่ต้องใช้มัน...

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

- อตุสาหกรรมการประดิษฐ์ทีแ่ท้จรงิทีม่เีพยีงแห่งเดยีวในโลก

- กิจการที่หลีกเลี่ยงงานที่ยุ่งยากและต้องแบกรับ

  ความรับผิดชอบ

- ผู้น�าคือคนที่ค�านึงถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นอย่างแรงกล้า

คอลัมน์: บริษัท คิชิเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด - พัฒนาเก้าอี้

  รถเข็นแบบเบาะเลื่อนขึ้นลงได้ส�าหรับลูกสาว

คอลัมน์: บริษัท โฮลิคส์ จ�ากัด - พัฒนาข้อต่อ

  เทียมส�าหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคกระดูกพรุน

คอลัมน์: บริษัท อาร์เอฟ จ�ากัด - พัฒนา 'กล้องด่ืมได้'

  จากมุมมองของ 'เด็ก'
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บริษัทริวเก็ทสึ: การบริหารธุรกิจที่เช่ือมคนเข้ากับคน 

เชื่อมใจเข้ากับใจ เพื่อชุมชนท้องถิ่น

- บริษัทของเราต้องอยู่ท่ีโอบิฮิโระ 'เมืองแห่งขนม' เท่านั้น

- ตกหลุมรักขนมที่ท�าให้เด็กที่ร้องไห้อยู่ย้ิมได้

- ทุ่มทั้งหมดไปกับการพัฒนา เหลือก�าไรไว้ให้พอใช้ชีวิตอยู่

  ได้เท่านั้น

- แนวทางการบริหารธุรกิจแบบ 'หน้าที่ห้าข้อ'

- บริษทัทีไ่ด้รบัความรกัจากลกูค้า บริษัททีเ่ชือ่มใจกบัใจ

  เข้าด้วยกนั

- ความอร่อยของขนมที่เช่ือมสัมพันธ์คนสองคนเข้าด้วยกัน

- พืน้ฐานของทัง้การศกึษาและการด�าเนนิธรุกจิคอื 

  'ความประทบัใจ'

- นักศึกษาแย่งกันสมัคร อัตราการแข่งขันสูงถึงร้อยเท่า!

- สวีตเพีย การ์เด้นบนเนื้อที่กว่า 34,000 ตารางเมตร

- สร้างความเจริญมั่งคั่งร่วมกับร้านท�าขนมเจ้าอื่น

- บริษัทที่ไม่หลงลืมจุดเริ่มต้น 'การเชื่อมใจเข้าด้วยกัน'

คอลัมน์: ร้านคาชิวะยะ - ตีพิมพ์บทกลอนมากว่า 50 ปี 

  เพ่ือฟูมฟักเด็กๆ ท่ีมีใจโอบอ้อมอารี
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บริษัทสุกิยามะฟรุต: ร้านผลไม้อันเปล่งประกาย 

"ดีใจท่ีได้เป็นลูกค้าร้านคุณนะ"

- ร้านเล็กๆ ท่ีรุ่งเรืองอยู่ในย่านการค้าที่ก�าลังถดถอย

- การมาถึงของลูกเขยบุญธรรม

- ตื่นจากภวังค์ "ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ร้านต้องเจ๊งแน่ๆ"

- การปฏิรูปช้ีชะตา

- 'เปิดตลอดปีไม่มีวันหยุด' การปรับตัวเพื่อ

ความสะดวกของลูกค้า

- ขายเมลอนราคาแพงได้ถึง 8,000 ลูกต่อปี

- ส่งผลไม้เป็นสื่อบอกความในใจไปให้แม่ที่บ้านเกิด

- ของขวัญที่ไม่หวังผลก�าไร แด่คนหนุ่มสาวท่ี

  ก�าลังออกเดินทาง

- การบรหิารธรุกจิทีท่�าให้ลกูค้าพดูว่า "ดใีจทีไ่ด้เป็นลกูค้า

  ร้านคณุนะ"

- จากร้านเล็กๆ สู่เป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตสินค้า 

  และการทุ่มเทพัฒนาสินค้า

- เร่ืองที่สุกิยามะฟรุตสอนให้เรารู้

คอลัมน์: 'บริษัทที่ยังไงก็ท�าใจให้ชอบไม่ได้' 

  กับ 'บริษัทที่เราอยากจะดูแลจากใจจริง'

บทส่งท้าย
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บทท่ี 1
บริษัทมีไว้เพื่อใคร
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ผู้บริหารที่ 'ไม่เข้าใจ' กำาลังเพิ่มจำานวนขึ้น!

ช่วงสองสามปีมานี้มีเรื่องอื้อฉาวของบริษัทต่างๆ เกิดขึ้น

มากมาย

เรื่องที่ทุกคนน่าจะยังจ�าได้ดีก็มีตั้งแต่เรื่องของบริษัทผู้ผลิต 

ผลิตภัณฑ์นมสโนว์แบรนด์มิลค์โปรดักส์ บริษัทขนมฟุจิยะ บริษัท 

อิชิยะเซกะ ผู้ผลิตขนม 'ชิโรอิ โคอิบิโตะ' ที่คนรักขนมคนไหนก็ต้อง

รู ้จัก บริษัทอากะฟุคุและบริษัทคิชโจที่ผู ้คนเคยชื่นชมในแบรนด ์

อันแข็งแกร่ง และยังมีบริษัทมีโฮ้ปที่ไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงอีก 

ต่อไปแล้ว

นอกจากจะละเมิดกฎหมายแล้ว บริษัทเหล่านี้ยังละเมิดต่อ 

กฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างหน้าตาเฉย เรื่องอื้อฉาวของบริษัทต่างๆ 

เหล่าน้ีกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการท�าให้กิจการอันควรเป็นของ 

ทุกคนในสังคมกลายเป็นของส่วนบุคคลน่ันเอง

ระยะหลังมานี้ คนมักเข้าใจผิดว่าบริษัทเป็นของผู้บริหารและ

ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วบริษัทเป็นของคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ

บรษัิทโดยตรง ไม่ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องมากหรือน้อยก็ตาม คนเหล่านัน้ 

ได้แก่ พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า รวมถึงคนในท้องถ่ิน

ด้วย

นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมภาครัฐท้ังในระดับประเทศและระดับ

จังหวัด รวมไปถึงสถาบันอย่างหอการค้าจึงต้องให้การสนับสนุน

บริษัทเอกชนซึ่งเป็น 'ของส่วนบุคคล' ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งในเชิง
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นโยบาย ระบบการจัดเก็บภาษี การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

การสนับสนุนเชิงเทคนิค และการบริหารจัดการต่างๆ

นับตัง้แต่วนิาทีทีถ่อืก�าเนดิข้ึนบรษัิทกไ็ม่ได้เป็นแค่ของผูบ้รหิาร 

ครอบครัว หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ควรมองว่าบริษัทนั้นเป็นของ

สังคมในวงกว้าง

ผู ้บริหารที่ไม่เข้าใจประเด็นที่ว ่ามานี้มีจ�านวนเพิ่มข้ึนมาก 

ในปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารบางรายที่เอาใบเสร็จร้านอาหารที่ไป 

รับประทานกับครอบครัวในวันหยุดมาเบิกกับบริษัท หรือเลือก 

จ้างงานบุคคลที่เป็นเครือญาติท้ังๆ ที่มีคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม

เหมาะสมกับต�าแหน่งมากกว่า

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเลือกเลย์ออฟพนักงานคนอื่นๆ  

ออกก่อนพวกพ้องของตนในยามที่ธุรกิจก�าลังย�่าแย่ เหล่านี้ล้วนเป็น

วิธีการบริหารธุรกิจที่ ให ้ความส�าคัญกับพวกพ ้อง หรือก็คือ 

ความพยายามในการปกป้องตัวเองและคนสนิท

การบรหิารจดัการทีป่นเประหว่างเรือ่งส่วนตวักบัเรือ่งส่วนรวม 

และการท�าให้บริษัทกลายเป็นของส่วนบุคคลเช่นนี้ อย่าว่าแต่ 

ลูกค้าเลย แม้แต่พนักงานในบริษัทเองก็ไม่มีทางเห็นด้วยแน่นอน

ต่อให้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยแค่ไหน มีการผลิตสินค้าท่ีดีเพียงใด 

บริษัทที่ละเลยความรับผิดชอบและหน้าที่ในฐานะองค์กรของสังคม

ก็จะพังทลายลงในที่สุด
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บริษัทที่ด�าเนินการโดยขัดต่อสิ่งที่สังคมยึดถือ เมื่อเวลาผ่านไป

ความขัดแย้งและไม่ลงรอยกับสังคมก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น พนักงาน

และคนภายนอกท่ีระแคะระคายถึงสัญญาณดังกล่าวก็จะเริ่ม 

หมดความเชื่อมั่นในตัวบริษัท เพราะพนักงานที่ท�างานให้กับบริษัท

มักเป็นคนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังท่ีแท้จริงของบริษัทดีกว่าใครๆ

พนักงานทีท่�างานอย่างขยนัขนัแขง็และครอบครวัของพนกังาน

เหล่านั้นไม่มีทางยอมรับการกระท�าที่ขัดต่อสังคมของบริษัทท่ี 

พวกเขาท�างานอยู่อย่างแน่นอน

หากการบริหารงานเต็มไปด้วยการหลอกลวงฉ้อฉล พนักงาน

ก็มีแต่จะพากันลาออกไปเรื่อยๆ สุดท้ายแล้วก็จะถึงจุดที่ไม่สามารถ

ผลิตหรือขายสินค้าได้อีกต่อไป

หากพิจารณาเช่นนี้ ก็จะเห็นว่าการด�าเนินธุรกิจโดยตระหนัก

ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีถูกต้องนั้นมีความส�าคัญต่อบริษัท

มากกว่าความสามารถในการผลิตและวิจัย ความสามารถในการ

บริหารจัดการ หรือความสามารถในการขายมากนัก

คงไม่ใช่การกล่าวเกินจริงหากจะพูดว่าความตระหนักใน 

เรื่องนี้เป็นสิ่งท่ีตัดสินได้เลยว่าบริษัทจะรุ่งหรือจะร่วง

การบริหารบริษัทคือการทำางานเพื่อบรรลุ 'หน้าที่และ

ความรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งห้า'

ในเชิงรปูธรรมแล้ว บรษัิทมหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบอะไรบ้าง
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ผมคิดว่าบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคนห้ากลุ่ม 

การกระท�าเพื่อไปสู่การบรรลุหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคล 

ทั้งห้านั้นคือความหมายของ 'การบริหาร' ที่แท้จริง

1. ท�ำให้พนักงำนและครอบครัวพนักงำนมีควำมสุข

คนกลุ่มแรกสุดก็คือพนักงานและครอบครัว

พนักงานของบริษัทและคนในครอบครัวที่พนักงานเหล่านั้น

คอยหาเล้ียงอย่างเหน็ดเหนื่อย เราต้องท�าให้คนกลุ่มน้ีมีความสุข  

นี่คือหน้าที่อันดับแรกที่บริษัทควรท�าให้ส�าเร็จในฐานะองค์กรของ

สังคม

"แต่บริษัทส่วนใหญ่ควรให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

ไม่ใช่เหรอ" คุณอาจจะคิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมล่ะครับ

เหตผุลท่ีผมให้ความส�าคัญกบัพนักงานเป็นอนัดบัหนึง่ก็เพราะว่า 

พนักงานเป็นผูส้ร้างผลติภณัฑ์ เป็นผูใ้ห้บรกิารแก่ลกูค้า หากพนักงาน

เหล่านั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รู้สึก 

ไม่พอใจ หรือแคลงใจแล้วล่ะก็ พวกเขาก็ไม่มีทางบริการลูกค้าด้วย

ใบหน้ายิ้มแย้มได้อย่างแน่นอน

พนักงานที่ไม่พอใจองค์กรของตัวเอง และไม่มีความรู ้สึก 

เป็นเจ้าของนั้น ไม่มีทางให้บริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าได้ ลูกค้าท่ี

มสีายตาแหลมคมแค่มองปราดเดยีวกร็ูแ้ล้วว่ารอยยิม้ไหนเป็นรอยยิม้

ที่ฉาบไว้แค่ผิวเผิน
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ผมขอย�้าอีกครั้งนะครับ พนักงานที่มีความรู้สึกว่าบริษัทปฏิบัติ

ต่อตนเองอย่างไม่เป็นธรรม มีความรู้สึกไม่พอใจหรือคลางแคลงใจ

นั้น ไม่มีทางให้บริการอันเปี่ยมไปด้วยพลังงานบวกและน่าประทับใจ

ต่อลูกค้าได้ ไม่มีทางผลิตสินค้าที่ท�าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจได้

ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดจึงเป็นความสุขของพนักงานนั่นเอง 

หน้าที่และความรับผิดชอบท่ียิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทคือการมุ่งสร้าง

ความสุขให้เหล่าพนักงานและครอบครัว

2. ท�ำให้พนักงำนของผู้รับเหมำรำยย่อย (Subcontractor)  

มีควำมสุข

อนัดบัทีส่องกค็อืพนกังานของผูร้บัเหมารายย่อยและครอบครัว 

หรือพูดอีกแง่ก็คือคนที่ท�างานให้กับบริษัทของเรานั่นเอง

ผมเรียกคนกลุ่มน้ีว่า 'พนักงานนอกบริษัท' เพราะพวกเขาเป็น 

'พนักงานของบริษัทเราที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มต่างออกไปเท่านั้น'

ลองคดิดูนะครบั บรษัิทส่วนใหญ่ทีถ่กูเรยีกว่าผูร้บัเหมารายย่อย

น้ันช่วยท�างานท่ีเราเรียกว่างาน 3D* ซึ่งเป็นงานที่บริษัทต้นทาง 

ท�าไม่ได้หรือไม่อยากท�า

งานผลติจ�านวนน้อยทีไ่ม่ค่อยได้ก�าไร งานผลติทีม่คีวามซบัซ้อน

และยุ่งยาก งานด่วน งานที่ต้องใช้ความเร็วสูง งานท่ีมีความเสี่ยงสูง 

งานอันตราย ผู้รับเหมารายย่อยช่วยท�างานเหล่านี้ให้กับพวกเรา

* งาน 3D คืองานที่มีลักษณะ dirty, dangerous and demanding คือสกปรก อันตราย และยาก
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มบีรษิทัจ�านวนมากทีป่ฏบิตักิบับริษัทผูร้บัเหมารายย่อยราวกบั

พวกเขาก�าลังไล่แมลงที่คอยกวนใจ

"ก็เราเป็นคนจ่ายเงินจ้างนี่ จะปฏิบัติกับทางนั้นยังไงก็ได้"

"ทางนี้เป็นคนป้อนงานให้นะ ก็ต้องตามใจเราหน่อยสิ"

มีบริษัทขนาดใหญ่จ�านวนไม่น้อยที่มีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 10% 

20% หรือ 30% แต่บริษัทผู ้รับเหมารายย่อยของบริษัทเหล่านี ้

กลับมีอัตราก�าไรสุทธิเฉล่ียอยู่ที่ 2-3% เท่านั้น และกว่า 70% ของ

บริษัทเหล่านี้ประสบภาวะขาดทุน

ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ ่มบริษัทใหญ่ที่มีผลประกอบการ 

ดอียูแ่ล้ว แต่กลบัมนีโยบายทีต้่องลดต้นทนุลงอย่างมหาศาลแทบทุกปี  

เช่น ต้องลดลง 10% บ้าง 30% บ้าง

และมอีกีหลายบรษิทัทีก่ดราคาสนิค้าสัง่ผลติลงแบบตามใจตัวเอง  

หรือไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมารายย่อยเขียนก�าไรลงในใบเสนอราคา

ในใบเสนอราคาของญีปุ่น่นัน้จะมช่ีองให้กรอกค่าบรหิารจดัการ

และก�าไรอยู่ บริษัทหลายแห่งโอดครวญว่าไม่ว่าจะกรอกตัวเลข 

เท่าไหร่ลงไปก็ถูกลบออกอยู่ดี...ถ้าเขียนไปว่าก�าไร 5% ก็ไม่ผ่าน และ

มีแต่จะได้ยินค�าพูดที่ว่า "ก�าไรก็ต้องไปหาเอาเองจากการบริหาร

จัดการการผลิตภายในของคุณสิ ตรงน้ีน่ะต้องเขียนว่าศูนย์"

ไม่ยากเลยที่จะมองให้ออกว่าหากท�าแบบนี้ต่อไป ปฏิกิริยา 

ต่อต้านจากบริษัทผู้รับเหมารายย่อยก็มีแต่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ

ปฏิกิริยาต่อต้านน้ันนอกจากจะเร่งให้ผู ้รับเหมารายย่อย 
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หลีกเล่ียงผู้จ้างลักษณะนี้แล้ว ยังน�าไปสู่การเลิกกิจการของผู้จ้าง 

อีกด้วย หากผู้รับเหมารายย่อยไม่ยอมร่วมงานกับผู้จ้างหรือต้อง 

ปิดกิจการลง คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือบริษัทผู้จ้างเอง ดังนั้นการ

บริหารงานโดยให้ความส�าคัญกับผู้รับเหมารายย่อยจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

ผลก�าไรของฝ่ายหนึ่งสูงถึง 10% แต่อีกฝ่ายกลับมีผลก�าไร 

อยู่ที่ 2% ดูยังไงก็ไม่มีทางเป็นความสัมพันธ์ของคู่ค้าท่ีดีต่อกันไปได้ 

และยิ่งไม่มีทางได้รับการยอมรับจากสังคมอีกด้วย

การท่ีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะ และอีกฝ่ายเป็นผู้แพ้นั้น ไม่ใช ่

รูปแบบความสัมพันธ์ของบริษัทที่ดีเลย การท่ีบริษัทอยู่ได้ด้วยการ

สังเวยใครไปไม่ใช่แนวทางท่ีถูกที่ควร

3. ท�ำให้ลูกค้ำมีควำมสุข

ล�าดับที่สามคือลูกค้า

บริษัทที่ถูกลูกค้าเกลียดเรียกได้ว่าไม่มีอนาคต ดังน้ันบริษัทจึง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการท�าให้ลูกค้ามีความสุข

"ดจีงัทีม่บีรษิทันีอ้ยู"่ "ดจัีงทีบ่รษัิทคณุผลติสนิค้าแบบนีอ้อกมา" 

บริษัทควรให้บริการและผลิตสินค้าที่ท�าให้ลูกค้ารู ้สึกขอบคุณได ้

แบบนี้ การติดต่องาน ซื้อสินค้า และใช้บริการของบริษัทเช่นนี้  

จะท�าให้ลูกค้ามคีวามสขุและประทบัใจ นีค่อืหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ที่ส�าคัญเป็นอันดับสามนั่นเอง

นักวิชาการด้านการบริหารและผู้บริหารส่วนใหญ่มักกล่าวว่า 
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"ลูกค้าส�าคัญเป็นอันดับสามงั้นเหรอ ไม่ใช่แล้วล่ะ ยังไงลูกค้าก็ต้อง

มาเป็นอันดับหนึ่ง..." แต่ผมกลับไม่คิดเช่นนั้น

ทีพ่ดูอย่างน้ีกเ็พราะว่าหากลองคิดดูดีๆ ว่าใครเป็นคนสร้างตลาด 

ให้เกิดขึ้นแล้วล่ะก็ จะพบว่าจริงๆ แล้วคนส�าคัญที่ท�าให้ตลาด 

เกิดข้ึนได้ก็คือพนักงาน

หน้าที่ของบริษัทคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าที่คิดว่าลูกค้าอยากได้ ดังนั้นลูกค้าก็มี 

ความส�าคัญเช่นกัน แต่พนักงานที่ต้องตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าอย่างทันท่วงทีนั้นส�าคัญกว่า หากไม่มีลูกค้า พนักงานก็แค ่

ต้องสร้างลูกค้าขึ้นเท่านั้นเอง

ความหมายของการบริหารก็คือการสร้างให้เกิดบางสิ่งขึ้นจาก

สภาพที่ไม่มีอะไรเลย การสร้างอะไรบางอย่างจากสิ่งที่มีอยู ่แล้ว 

ไม่สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทได้ และนั่นไม่ใช่วิธี

การบริหารในแบบ 'ถือคบเพลิงด้วยตัวเอง'* หรือ 'โอนลี่วัน' แต่เป็น

วิธีการบริหารแบบ 'นักเลียนแบบ' หรือ 'บริษัทอันดับสอง' เท่านั้น

การสร้างบางสิง่บางอย่างจากศนูย์นัน้คอืการค้นหา สร้างคณุค่า  

และอุปสงค์ที่ซ่อนเร้นอยู่หรือยังไม่มีอยู่ในโลกใบนี้ขึ้นมา เป็นรูปแบบ

การบริหารธุรกิจที่มุ่งสร้างตลาดใหม่ และสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อ

ความต้องการของลูกค้าที่หลับใหลอยู่ ณ ก้นบึ้งของจิตใจให้ตื่นขึ้น 

มันคือการสร้างสรรค์คุณค่าที่อยู่ในใจลูกค้าประเภท "ถ้ามีของแบบนี ้

* คำาพูดอันโด่งดังของฟูจิซาวะ ทาเคโอะ ผู้บริหารยุคบุกเบิกของบริษัทฮอนด้า สื่อถึงการทำาอะไร

ด้วยตนเองแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนเพื่อสั่งสมประสบการณ์ของตนให้พอกพูน
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ก็คงดีสินะ" "ถ้าท�าได้แบบนี้ก็คงดี" ให้เกิดขึ้นจริง

ถ้าไม่มีลูกค้าก็แค่สร้างลูกค้าขึ้นมา หน้าที่ที่แท้จริงของบริษัท

ก็คือการสร้างน่ันเอง

แล้วใครกันที่เป็นคนสร้าง ก็พนักงานไงล่ะครับ พนักงานที ่

ในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่เท่าเทียม ไม่พอใจ และคลางแคลงใจ 

ไม่มีทางที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีคาดหวังว่าจะได้รับ

ความประทับใจและการบริการที่ดีได้เลย

หากเราท�าให้ความพึงพอใจของพนักงานและบริษัทผู้รับเหมา

รายย่อยเพ่ิมสูงขึ้นได้ ก็จะสามารถท�าให้ความพึงพอใจของลูกค้า 

เพิ่มขึ้นได้ด้วยไปโดยปริยาย

4. ท�ำให้ชุมชนท้องถิ่นมีควำมสุขและคึกคัก

ล�าดับที่สี่ก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นหรือ

คนในท้องถิ่น คือการทุ่มเทเพื่อชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงหมายรวมถึงผู้คนท่ี

อาศัยอยู่ในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่างๆ ด้วย

พอพูดถึงการทุ่มเทเพื่อชุมชนท้องถิ่น หลายบริษัทจะคิดถึง 

แต่เรื่องยากๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เร่ืองยากเลยครับ

การทุ่มเทเพื่อสังคมของบริษัทก็คือการมุ่งไปสู่การเป็นบริษัท 

ที่มีคุณค่าส�าหรับลูกค้า พนักงาน และท้องถิ่นนั่นเอง บริษัทมีหน้าท่ี

และความรับผิดชอบที่จะต้องสร้างความสุขให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนท้องถิ่นนั้น
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พูดให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือจะต้องเป็นบริษัทท่ีท�าให้ผู้คนคิดว่า 

"บริษัทน้ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรา" "บริษัทนี้เป็นความภาคภูมิใจ

ของเมืองน้ีเลย" "อยากให้ลูกๆ เข้าไปท�างานในบริษัทนี้จริงๆ"  

หรือก็คือการมุ่งสู่การเป็นบริษัทท่ีเป็นความภาคภูมิใจของผู้คนใน 

ท้องถิ่นนั่นเอง

พอพูดถึงการท�าเพื่อท้องถิ่น บริษัทหลายแห่งก็จะนึกถึงแต ่

การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่ก็การกุศล หรือบางคนก็อาจจะ

นึกว่าการทุ่มเทเพื่อสังคมนั้นคือการสร้างอาคารหลังใหญ่ หรือไม่ก็

อาจจะนึกถึงการบริจาคเงิน

แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการบริหารงานในแต่ละวันโดย

มีส�านึกต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate citizenship)

ส�าหรับคนที่มีทรัพยากรทางวัตถุในระดับหนึ่งแล้ว พวกเขา 

ไม่ได้คาดหวังการจ้างงานหรือการผลิตสินค้าจากบริษัท แต่คาดหวัง

ส่ิงที่จะมาเติมเต็มจิตใจได้ต่างหาก บริษัทที่พยายามจะบรรลุหน้าท่ี

และความรับผิดชอบเช่นนี้ย่อมได้รับการยอมรับและเสียงชื่นชม 

สุดท้ายแล้วการบรหิารงานอย่างมคุีณค่าทีบ่รษัิทยดึถอืกจ็ะถกูสือ่สาร

เผยแพร่ไปสู่ผู้คนในวงกว้าง

หากบริหารงานโดยมุ่งเน้นความสุขของผู้คนในท้องถ่ินและ

ชุมชนเป็นศูนย์กลาง สิ่งที่ท�าก็จะถูกซึมซับเข้าไปในใจของผู ้คน 

อย่างแน่นอน หลังจากนั้นความประทับใจก็จะถูกส่งต่อไปเป็นลูกโซ่ 

คนทั้ งสี่กลุ ่มที่กล ่าวมาจนถึงตอนน้ีก็คงมีความสุขกันทุกคน  
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ว่าไหมครับ

"เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนี"้ "เป็นบรษิทัทีไ่ม่มไีม่ได้" "เป็นบรษิทั

ที่อยากรักษาให้คงอยู่ต่อไป" การท่ีจะกลายเป็นบริษัทท่ีผู้คนคิดถึง 

ในแง่นี้ได้นั้น จะต้องบากบั่นเพ่ือบรรลุหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ต่อชุมชนท้องถิ่นและผู้คนในท้องถิ่นให้ได้

5. ควำมสุขของผู้ถือหุ้นจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

ล�าดับที่ห้าคือความสุขของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อันถือเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้สนับสนุนเงินทุนและสินทรัพย์ให้แก่

บริษัท ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทด้วยกัน

ประเภทแรกคอืหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในเชิงวตัถ ุหรอืกค็อื 

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น อีกประเภทคือหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบในเชงิจติใจ โดยวดัได้จากการทีบ่รษิทัทีต่นเองถอืหุน้

อยู่นั้นได้รับความเคารพและความรักจากพนักงาน ลูกค้า และชุมชน

หรือไม่นั่นเอง

น่ีคือความต้องการของผู้ถือหุ้นที่อยากให้บริษัทได้รับความ

เคารพและการยอมรับจากผู้คนที่เกี่ยวข้องท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น

พนักงาน บริษัทผู้รับเหมารายย่อย ลูกค้า และผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งควร

มาก่อนเรื่องผลประกอบการที่ดีและผลตอบแทนเสียอีก

ผมขอยกตัวอย่างตรงนี้ไว้สักตัวอย่างหนึ่ง

ผมเคยเขียนแนะน�าบริษัทหนึ่งลงในหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน แต ่
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ไม่ได้เอ่ยชื่อของบริษัทเอาไว้ในบทความ (บริษัทท่ีว่านี้เป็นหนึ่งใน

บริษัทที่อยู ่ในหนังสือเล่มนี้ด้วย) หลังจากนั้นประธานของบริษัท 

ดังกล่าวก็ติดต่อมา เล่าว่าได้รับจดหมายจากผู้ถือหุ้น

'ได้อ่ำนบทควำมในหนังสือพิมพ์แล้ว ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ชื่อบริษัท

เอำไว้ แต่อ่ำนดูก็รู้ได้ทันทีว่ำก�ำลังพูดถึงบริษัทที่ฉันถือหุ้นอยู่แน่ๆ 

รู ้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เป็นลูกค้ำและผู ้ถือหุ ้นของบริษัท 

ของคุณ...'

เนื้อหาในจดหมายเขียนไว้แบบนั้น

อย่างที่ทุกท่านได้เห็นแล้ว ระยะหลังมานี้ เริ่มมีผู ้ถือหุ ้น 

จ�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ ทีไ่ม่ได้มองว่าราคาหุน้หรอืเงนิปันผลส�าคญัเป็น

อันดับหนึ่ง บางทีการได้รับจดหมายแบบน้ีต่างหากที่เป็นความสุข

ที่สุดของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

อันที่จริงแล้ว หากเราท�าให้ความพอใจของบุคคลสี่กลุ่มแรก

เพิ่มสูงขึ้นได้ ความสุขของบุคคลล�าดับที่ห้าหรือผู ้ถือหุ ้นนั้นก็จะ 

เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ คงไม่ผิดหากจะกล่าวว่าหน้าที่และความ 

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นผลท่ีเกิดข้ึนตามมา

มากกว่า

ทว่าน่าเสียดายที่ผู ้บริหารจ�านวนมากยังมีความเข้าใจผิด 

ในประเด็นนี้ และความเข้าใจผิดนั้นก็น�าไปสู่การบริหารงานท่ีมุ่งเน้น
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การท�าให้ผู้ถือหุ้นมีความสุขเป็นหลัก

หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนเงินทุนแล้ว บริษัทก็ไม่อาจด�ารง 

อยูไ่ด้ น่ีเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ แต่เราก็ไม่ควรคิดถึงผู้ถือหุ้น 

ในลักษณะเดียวกันกับบุคคลสี่กลุ่มแรก เพราะหากมัวแต่พยายามจะ

ท�าให้ผู้ถือหุ้นมีความสุข ก็รังแต่จะน�าไปสู่การปั่นราคาหุ้นข้ึนๆ ลงๆ 

ในระยะสั้น และสูญเสียความสามารถในการบริหารงานในระยะยาว

ไปในที่สุด

น่ีเป็นแนวโน้มที่มักเห็นได้บ่อยเป็นพิเศษในผู้บริหารของ 

ธุรกิจ SME

เมื่อแยกความแตกต่างระหว่างการลงทุนและการบริหาร 

ไม่ออก กจ็ะเหน็ผูบ้รหิารไม่ต่างจากนายทนุ ส่งผลให้เกดิการบรหิารงาน 

โดยยึดผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก สุดท้ายความพึงพอใจของ

พนักงานและผู้รับเหมารายย่อย รวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้า 

ก็จะตกต�่าลง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624720.html
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