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“Trust is built with consistency” 

Lincoln Chafee 
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การเผชญิหน�ากับความท�าทายและการเปลีย่นแปลงจาก

สถานการณ�โควิคได�แสดงให�เห็นว�าจะต�องอาศัยความ

ร�วมมือร�วมใจระหว�างผู�มบีทบาทต�าง ๆ ทุกฝ�ายทั้งภาครฐั

หรือภาคเอกชน  ความไว�วางใจระหว�างประชาชนกบัรฐับาล

และนกัวิทยาศาสตร�การแพทย� ระหว�างผู�บริโภคกบัผู�ผลิต 

ระหว�างคู�ค�าด�วยกนั รวมถึงระหว�างลูกจ�างและนายจ�าง 

นอกจากสถานการณ�โควิดแล�ว ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี

ทําให�เราเข�าสู�ยคุแห�งความไว�วางใจอย�างหลีกเลีย่งไม�ได� การ

เข�าถึงข�อมลูอย�างรวดเร็ว ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร� และ

ความเป�นส�วนตัวของข�อมูลดิจทิัลถกูคกุคามอย�างต�อเนือ่ง 

ผู�บรหิารระดบัขององค�กรจงึมีบทบาทมากข้ึนในการ

รับผิดชอบต�อการสร�างและรกัษาความไว�วางใจต�อองค�กร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความไว�วางใจเป�นสายสัมพนัธ�ที่สาํคญัในการสนับสนนุ

ความสมัพนัธ�ระหว�างองค�กรกับระบบนิเวศ ไม�ว�าจะเป�น 

ลูกค�า พนักงาน พนัธมติรทางการค�า และสงัคม แทบจะเป�นไป

ไม�ได�เลยที่จะสร�างประสบการณ�และความสัมพนัธ�ให�ประสบ

ความสาํเรจ็และยั่งยืนโดยไม�มีความไว�วางใจซึง่กนัและกนั 

ดังนั้น ทีมงานจึงขอนาํเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความไว�วางใจ” 

หรือ “Trust”  โดยวารสารฉบับนี้ เราได�รบัเกียรตจิากคณุ

วิโรจน� ทานชัฌาสัย ประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิารบริษทั เฌอร�า 

จํากัด (มหาชน) บอกเล�าเรื่องราวการสร�างและรักษาความ

ไว�วางใจจากผู�มีส�วนได�เสยีจนแบรนด�เฌอร�าได�รับรางวัล 

BrandAge เป�นเวลาตดิต�อกันนานถงึ 10 ป� เราจึงหวังเป�น

อย�างยิง่ว�า ท�านผู�อ�านจะได�รบัสาระข�อมลูทีจ่ะนําไปปรับใช�ใน

การดําเนินงานเพือ่สร�างและรักษาการไว�วางใจระหว�างระบบ

นิเวศของท�านต�อไป 
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คิดถึงเรื่องบ�าน คิดถึงเฌอร�า 

คงมีน�อยคนนักที่ไม�รู�จักแบรนด�ภายใต�ชื่อ 

“เฌอร�า” กว�า 48 ป�ที่บริษัทมุ�งมัน่และพฒันา

ผลิตภัณฑ�เพือ่ให�ผู�บริโภคเข�าถึงวัสดุในการ

สร�างบ�านที่มีคุณภาพและเป�นมิตรต�อ

สิ่งแวดล�อม ทําให�ทุกวันนี้ เฌอร�า ได�รับการ

ตอบรับเป�นอย�างดทีั้งในกลุ�มผู�บริโภค 

ผู�รับเหมา สถาปนกิ และวิศวกร โดยได�รับ

ความน�าเชื่อถือมากทีสุ่ดเป�นอันดบั 1 ในกลุ�ม

ผลิตภัณฑ�ไม�และวัสดุทดแทนไม�ตดิต�อกัน 10 

ป� จากผลสํารวจ Thailand’s Most 

Admired Brand 2021 (BrandAge)  

 

 

คุณวิโรจน� ทานชัฌาสัย ประธานเจ�าหน�าที่

บริหาร บรษิทั เฌอร�า จํากัด (มหาชน) บอกกับ

เราว�า สิ่งสําคัญทีท่ําให�แบรนด�ประสบ

ความสาํเร็จ จนกลายเป�นแบรนด�วัสดุทดแทน

ไม�ที่ผู�บริโภคเชื่อถือมายาวนานนัน้ ส�วนหนึ่ง

มาจากการเป�น “ผู�ริเริ่ม” ในการผลิตวัสดุ

ทดแทนไม�ก�อนแบรนด�อ่ืนๆ ตลอดจนม ี

Innovation ในการคิดค�นสิ่งใหม�ๆ  มีความใส�

ใจใน Stakeholders โดยเน�นการวิจัย สื่อสาร

และทําการตลาดเพือ่ตอบสนองความต�องการ

ของผู�บริโภคอย�างต�อเนื่อง จนประสบ

ความสําเร็จจนเป�นที่รู�จักและกลายมาเป�น 

Generic Name ของวัสดุทดแทนไม�ที่ทุกคน

เรียกกันติดปาก 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executive viewpoint | มุมมองผู�บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ถ�าเราช�วยเหลือดแูลสังคมได� เราทํา  

ถ�าใครเดือดร�อน เรากช็�วย เราสร�างความ

ไว�วางใจระยะยาวจากรุ�นสู�รุ�น ผ�านความ

จริงใจและความเห็นอกเห็นใจ  ซึ่งกันและกนั” 

วิโรจน� ทานชัฌาสัย 

 

 



Deloitte Private Newsletter - February 2022 
 

 
© 2022 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd     5 
 

ผู�นําด�านการตลาดผ�านการวิจัยและ

พฒันาอย�างต�อเนื่อง 

แม�ว�าแบรนด�จะตดิตลาดมานาน แต�นั่นก ็ไม�ได�

หมายความว�า เฌอร�าเองจะหยุดนิ่ง และไม�

พฒันาใดๆ ในทาง0ตรงข�าม เฌอร�า กลับ

ศึกษาและวิจัยตลาดเพือ่พฒันา ผลิตภัณฑ�และ

บริการอย�างต�อเนื่องผ�านทีมวิจัยและพฒันา 

(R&D) ภายในและภายนอก  โดยทกุป�บริษทัมี

การศึกษาพฤติกรรมและการใช�งานผลิตภัณฑ�

ต�างๆของผู�บริโภค มองหา Pain-point หรือ

จุดที่พวกเขารู�สึกว�าตนไม�สะดวกหรือลําบาก 

มองว�าผู�บริโภคต�องการอะไร แล�วเราจะตอบ

โจทย�การใช�ชีวิตให�ง�ายยิ่งข้ึนแก�พวกเขา

อย�างไร คุณวิโรจน�ได�ให�ความเห็นว�า “สิ่งที่

ยากของการทําการตลาดคือการตอบสนอง 

Stakeholders (อาทิ Consumer, 

Contractor และ Architect) ในแต�ละด�าน 

เพราะบางครั้งผู�บริโภคเองก็ไม�ทราบว�าตน

ต�องการสิ่งใด แต�เรากช็�วยหา Solution ให� 

เพือ่ให�ทุกอย�างลงตัวและตอบโจทย�ความ

ต�องการของพวกเขาให�ได�”  

นอกจากนี้ เฌอร�า ยังเป�นผู�นําเทรนใหม�ๆ อยู�

เสมอ จะเห็นได�จากการพฒันาผลิตภัณฑ�

เพือ่ให�สะดวกและประหยัดเวลาในการติดตั้ง

สําหรบัผู�รับเหมา และการให�บริการติดตั้ง

หลังคาบ�านระบบโซล�าร�เซลล� ซึ่งจะเป�นที่

ต�องการของผู�บริโภคในอนาคต  

Trust as the Way of Thinking 

“Actions speak louder than words”  

เพราะการกระทําดังยิ่งกว�าคําพูด ตลอดหลาย

ป�ที่ผ�านมา เฌอร�า ไม�ได�มองเพยีงแค�การสร�าง

ผลกําไรจากธุรกิจเท�านั้น แต�ยังใส�ใจในความ

ปลอดภัยและให�ความสําคัญกับผู�มีส�วนได�เสีย

รอบด�าน ความใส�ใจที่มอบแก�พนักงานและ

สังคมถูกถ�ายทอดผ�านการกระทําที่เป�น

ผลลัพธ�อย�างชัดเจน จากการยกเลิกการใช�

วัตถุดิบแร�ใยหินในการผลิตเมื่อ 20 กว�าป�ที่

แล�ว ซึ่งถือเป�นบริษัทรายแรกๆ ของกลุ�ม

อุตสาหกรรมกระเบื้องมุงหลังคาที่ยกเลิกการ

ใช�วัตถุดบิอันส�งผลอันตรายต�อสุขภาพ ทั้งต�อ

พนักงานที่ปฎบิัติงาน ผู�รับเหมาก�อสร�าง ผู�อยู�

อาศัยและสิ่งแวดล�อม นับว�าเป�นจดุเปลี่ยน

สําคัญอย�างมากในการดําเนินธุรกิจโดย

มุ�งเน�นไปที่การคิดค�นและพฒันา Green 

product  

คุณวิโรจน�ยังกล�าวอีกว�า “Trust ในตอนนี้

เปรียบเสมือนวัฒนธรรมขององค�กรไปแล�ว 

เรียกได�ว�าเป�น Way of thinking เลยก็ว�าได� 

เช�น การส�งมอบสินค�าและผลิตภัณฑ�ที่ดีต�อ

ผู�บริโภค เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ไม�ทําร�ายใคร 

ถ�าเราช�วยเหลือดูแลสังคมเราได� เราทํา ถ�าใคร

เดือดร�อน เราก็ช�วย หรือแม�แต�ลูกค�าเอง เราก็

ช�วยเหลือ ไม�ใช�แค�ค�าขายกันสองสามวันแล�ว

เลิกกันไป แต�เราสร�าง Trust ให�ผู�มีส�วนได�เสีย

ที่เราทํางานด�วย เราคุยกนัและช�วยเหลือซึ่งกัน

และกัน” นัน่คือทศันคติที่แสดงถึงจุดยนืของ

เฌอร�า ในการสร�างความไว�วางใจที่ต�อเนื่อง

และให�อย�างไม�สิน้สุด  

การสร�างความไว�วางใจเพือ่การ

เติบโตอย�างยั่งยืน 

ป�จจุบันการดําเนินธุรกิจเพือ่การเติบโตเพยีง

อย�างเดียวคงไม�พอ แต�ต�องมองถงึความ

ยั่งยืนให�มากข้ึนด�วย โดยมีพืน้ฐานของความ

ไว�วางใจเป�นส�วนสําคัญทีท่ําให�เกดิการเติบโต

อย�างยั่งยืน (Sustainable Growth) ด�วย

การดําเนินธุรกิจทีย่ึดมัน่ความโปร�งใสและ

ความจริงใจมาตั้งแต�ในอดีต ทําให�ผู�มีส�วนได�

เสียเกิดความเชื่อมัน่และ 
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ไว�วางใจในตัวของเฌอร�ามาโดยตลอด “ซึ่ง

เราเองก็ทําเรื่องนี้มานานแล�ว ตั้งแต�เทรนของ 

ESG ยังไม�เริ่มด�วยซํ้า” คุณวิโรจน�ยังกล�าวอีก

ว�า “บริษัทและโรงงานมีการลดขยะให�เป�นศูนย� 

(Zero-Waste) โดยใส�ใจการได�มาซึ่งวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การนํากลับมาใช�ใหม�และ

ไม�ให�ของเสียออกจากโรงงาน จนไปถึงมือ

ผู�บริโภค” สิ่งนี้เองที่สะท�อนให�เห็นว�าบริษัทไม�

เพยีงแต�ห�วงใยพนักงานของตนเท�านั้น แต�ยัง

ใส�ใจและคํานึงถึงสิ่งแวดล�อมรอบข�างด�วย 

บริษัทเลือกใช�พลังงานจาก Solar Rooftop 

ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน ขนาด 15.6 เมกะ

วัตต� (MW) ซึ่งถือว�าเป�นโรงงานที่มีแหล�ง

พลังงานจาก Solar Roof ขนาดใหญ�แห�ง

หนึ่งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 

ทําให�สามารถลดการใช�ถ�านหนิหรอืแกลบใน

อุตสาหกรรม รวมถึงการใช�วัตถุดบิที่เป�นมิตร

ต�อสิ่งแวดล�อม  

 

การขบัเคลื่อนองค�กรด�วยความ

ไว�วางใจ 

“การสร�างความเข็มแข็งภายในออกสู�

ภายนอก” คือหนึ่งในแนวทางการปรับเปลี่ยน

ของบริษัทที่เชื่อมัน่ว�า พนักงานทกุคนเป�นส�วน

หนึ่งที่จะช�วยพฒันาและทําให�ธุรกจิประสบ

ความสําเร็จได� โดยการทํางานภายในองค�กร 

เราขบัเคลื่อนด�วยการใช�ระบบ KPI แต�เราไม�ได�

มองที ่Final result เพยีงอย�างเดียว เราดูที่ 

Context environment ด�วย อีกทั้งยังมีการ

พูดคุย ทําความเข�าใจและคิดถึงความต�องการ

ของพวกเขา ในส�วนการพฒันาองค�กร เราเน�น

ที่การสร�างและพฒันาความสามารถของ

พนักงาน (Build & Enhance Capability) 
โดยการพฒันา Skills ใหม� ๆ ที่จําเป�นรอบด�าน

อยู�เสมอ สิ่งนี้เองที่ทําให�พนักงานรู�สึกเชื่อมั่น

และวางใจในบริษทัว�าเขาสามารถพึง่พาบริษัท

ได� เขามีการพฒันาศักยภาพที่จําเป�นและ

สอดคล�องกับแนวทางการเติบโตของบริษัท 

ทําให�มคีนที่อยากเข�ามาร�วมงานกบัเรามากข้ึน  
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นอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกประการคอื การ 

Balance Workforce ในองค�กรที่มีกลุ�มคน

หลากหลาย Generation ให�สามารถอยู�กับ

องค�กรได�อย�างลงตัว ก็เป�นสิ่งที่ท�าทาย ความ

คิดเห็นอาจไม�ตรงกนัหรือการขาดความ

ไว�วางใจซึ่งกันและกนัทําให�การดําเนินงาน

ยากลําบาก เราจึงพยายามลดช�องว�างด�วย

การสร�างความสมดุลผ�านการพูดคุย การ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ โดยที่พวกเขาเองก็มี

การส�งต�อความรู�จากรุ�นสู�รุ�น ช�วยเหลือซึ่งกัน

และกัน สร�างความไว�วางใจระหว�างกัน  ทําให�

เขาเห็นว�าความสําเร็จที่เกิดข้ึนไม�ใช�มาจากคน

ใดคนหนึ่งแต�เป�นเราทุกคนร�วมมือกันเพือ่

ขบัเคลื่อนองค�กรไปข�างหน�าอย�างมีความสุข

ด�วยกันทุกคน 

ความท�าทายของธุรกิจในอนาคต  

สําหรับทิศทางธุรกิจก�อสร�างและภาพรวม

ตลาดของประเทศไทย คุณวิโรจน� มองว�า มี

แนวโน�มทีโ่ครงสร�างต�นทุนจะสูงข้ึน ทําให�

ราคาสินค�าและบริการจะปรับตัวเพิม่ข้ึน จึง

ต�องพจิารณากลยุทธ�และสร�าง Balance 

ระหว�างราคาสินค�าและบริการที่เพิม่ข้ึนกับคุณ

ค�าที่ส�งมอบให�แก�ลูกค�า (Value Proposition) 

ให�ดีข้ึนด�วย  เพราะในป�จจบุนั ผู�บรโิภคมี

ทางเลือกหลากหลาย แต�อะไรคือสิง่ที่เราโดด

เด�นและทําให�ผู�บริโภคตัดสินใจเลือกเรา การ

สร�างความแตกต�างที่เป�นเอกลักษณ�เฉพาะ 

การออกนวัตกรรมใหม�ที่เป�นมิตรต�อสังคม 

การสร�างและดํารงไว�ซึ่งความไว�วางใจและ

ตอบโจทย�ความต�องการของผู�มีส�วนได�เสียจึง

เป�นสิ่งสําคัญทีท่ําให�เกิดการเติบโตอย�างยั่งยืน 

----------------------------------------------------- 
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เมื่อการสร�างมูลค�าให�กับผู�ถือหุ�นไม�ใช�สิ่งที่

ภาคธุรกิจให�ความสําคัญเป�นอันดบัหนึง่อีก

ต�อไป หากแต�การสร�างมลูค�าที่ยั่งยืนให�กับผู�มี

ส�วนได�ส�วนเสียทั้งหมด รวมถึง การทําความ

เข�าใจถึงความต�องการและบทบาทที่แตกต�าง

กันของผู�มีส�วนได�เสียต�างๆ  เป�นเรื่องที่

ผู�บรหิารระดับสูงในป�จจุบันให�ความสําคัญกัน

มากข้ึน จึงทําให� ความไว�วางใจเป�นสิ่งจําเป�น

สําหรับการขบัเคลื่อนองค�กร รวมไปถึงการ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมอีกด�วย เรา

คาดหวังให�ผู�อ่ืนมคีวามซื่อสัตย�สจุริต เรา

คาดหวังให�รฐับาล ธุรกจิและองค�กรทุก

ประเภทปฏบิัติตามคํามั่นสัญญาและประพฤติ

ตนอย�างมีจริยธรรมและมีความรบัผิดชอบ 

ในขณะที่เราอยู�ในสังคมที่มีความซบัซ�อนและ

แตกต�างกันมากข้ึน  การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี การเข�าถึงข�อมูลโดยเสรี และความ

ต�องการของผู�บริโภคและพนักงานรุ�นใหม� 

ส�งผลให�ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบมากข้ึน 

และปรับรปูแบบการบรหิารงานด�วยการสร�าง

และรักษาความไว�วางใจ 

เมื่อนึกถึงคําว�า “ความไว�วางใจ” หลายคน

ให�คําจํากัดความที่แตกต�างกัน  ตามบริบทที่

แตกต�างกันและสําหรับองค�กรที่แตกต�างกัน  

จากการพูดคุยกับผู�บรหิารระดับสงูในหลาย

องค�กร ก็อาจพอจะอธิบายได�ว�า ความ

ไว�วางใจเกิดจากความสัมพนัธ�ที่เกิดขึ้นผ�าน

ความเชื่อมั่น ประสบการณ� และปฏิสัมพนัธ�ที่

ดีอย�างต�อเนื่อง ความไว�วางใจเป�น

องค�ประกอบ 

 

พืน้ฐานของการดํารงรักษาไว�ซึ่งความสัมพนัธ�

ที่ดีระหว�างกนั   

ผลการศึกษาของ Deloitte พบว�ามูลค�า

หลักทรัพย�ตามราคาตลาดของบริษัทสามารถ

ลดลงได�ถึงร�อยละ 20 – 56 จากข�าวทางลบที่

ทําลายความไว�วางใจของลูกค�า ดังนั้น ความ

ไว�วางใจจึงมีคุณค�าทางสังคมที่จาํเป�นในการ

ดําเนินธุรกิจ ผลกระทบของเหตุการณ�ไม�พงึ

ประสงค�ทางสื่อและสาธารณชนนัน้คาดเดาได�

ยาก เมื่อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียไว�วางใจบริษทั 

พวกเขาจะมองหาข�อเท็จจริงก�อนที่จะเชื่อ

ข�อมูลที่เผยแพร�ทางสื่อ ดังนั้น ในโลกธุรกิจที่

ซึ่งซับซ�อน ท�าทาย และแตกต�าง ความ

ไว�วางใจเป�นสิ่งที่ทําให�บริษัทมีความสามารถ

ในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง เติบโต และผ�าน

พ�นอุปสรรคต�าง ๆ  ไปได�เป�นอย�างดี 
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สําหรบัมุมมองทางธุรกิจ ความไว�วางใจคือ

ความสัมพนัธ�ระหว�างองค�กรกับผู�มีส�วนได�

เสีย ที่ทําให�เกิดความร�วมมือในการทําสิ่งต�าง 

ๆ ด�วยใจจริง การสร�างความไว�วางใจไม�ใช�

เพยีงการแสดงเจตนาโดยระบใุนแผนงานหรือ

กลยุทธ�ของบริษัทเท�านั้้่น แต�ต�องสร�างผ�าน

การกระทําและผลงาน ครอบคลุมทั้้งการ

ดําเนินธุรกิจประจําวันจนถึงการบริหารความ

คาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียด�วย  

ความไว�วางใจถือเป�นประเด็นที่สําคัญต�อ

การดําเนินธุรกิจและส�งผลต�อการตัดสินใจ

ขององค�กรในการกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้จากการ

สํารวจความคิดเห็นของ CEO ทั่วโลกของ 

Deloitte Global CEO Survey ในป� 2021  

พบว�า CEO ส�วนหนึ่งมีความกังวลว�าการ

ขาดความไว�วางใจ (Crisis in trust) จะส�งผล

เสียต�อธุรกจิในป�จจบุันและอนาคต ทั้งนี ้

องค�กรจึงต�องให�ความสําคัญกบัแนวทางการ

สร�างและรักษาความไว�วางใจของกลุ�มผู�มี

ส�วนได�เสีย เช�น การรักษาฐานลูกค�าที่มีอยู�เดิม  

การส�งเสริมให�พนักงานมีความจงรักภักดีต�อ

องค�กรเพือ่ดึงดูดลูกค�าและนักลงทุนรายใหม� 

โดยเฉพาะเมื่อเผชิญหน�าท�ามกลางวิกฤต 

องค�กรที่มีระดับความไว�วางใจสูง จะสามารถ

บรรเทาความรนุแรงของสถานการณ�และ

สร�างความได�เปรียบให�แก�องค�กรได�เมื่อเทียบ

กับองค�กรทีม่ีระดบัความไว�วางใจตํ่ากว�า 

สําหรับธุรกิจครอบครัวที่เข�าใจถึง

ความสําคัญของการดําเนินธุรกิจด�วยความ

ไว�วางใจ มักจะมีการสร�างวัฒนธรรมองค�กร

ที่ให�ความสําคัญกับความไว�วางใจ หรืออาจ

กําหนดให�ความไว�วางใจเป�นหนึ่งในค�านิยม

ขององค�กร เพือ่สร�างและรักษความสัมพนัธ�ที่

ดีกับผู�มีส�วนได�เสีย โดยจุดเริ่มต�นในการสร�าง

ความไว�วางใจสําหรับธุรกิจทั่วไปและธุรกิจ

ครอบครัวคือการสื่อสาร ลองคิดดูว�า หาก

เราขาดความน�าเชื่อถือ เมื่อเราทําการสื่อสาร 

ผู�คนก็จะไม�เชื่อในสิ่งที่เราพูด พวกเขาอาจไม�ใส�

ใจหรือรับฟ�งคําแนะนําของเรา พวกเขาอาจตั้ง

ข�อสงสัยว�าเรามวีาระซ�อนเร�นหรอืมีแรงจูงใจ

เบื้องหลัง ยกตัวอย�างเช�น การสื่อสารกับ

ลูกค�าเพือ่ให�ทราบความต�องการทีแ่ท�จริงที่มี

ต�อผลิตภัณฑ�และบริการ การสื่อสารกับ

พนักงานอย�างโปร�งใสเพือ่เป�นการสร�างความ

ผูกพนัธ�ที่ดีต�อองค�กร และการสื่อสารระหว�าง

สมาชิกในครอบครัวเพือ่สร�างความเข�าใจและ

กระชับความสัมพนัธ�ระหว�างกัน การให�ความ

ไว�วางใจแก�ทีมงานของท�าน ไม�เพยีงแต�จะทํา

ให�พวกเขาทํางานได�ดีข้ึน แต�ความไว�วางใจนั้น

จะสะท�อนกลับมาที่ตัวคุณเอง  

การสร�างความไว�วางใจในองค�กรเป�นเรื่องที่

ผู�บรหิารและพนักงานทกุคนต�องทาํความ

เข�าใจ เพือ่ให�สามารถปฏบิัติตามสญัญาและ

ตอบสนองความต�องการที่เปลีย่นแปลงไป

ของลูกค�าหรือผู�มีส�วนได�เสีย แนวทางในการ

สร�างความไว�วางใจให�กับธุรกิจของท�านคือ

การก�าวข�ามจากเส�นทางที่วางไว� โดย ความ

ไว�วางใจสามารถเกิดจากความร�วมมือของ

ทุกภาคส�วน ถึงแม�องค�กรจะมีเป�าหมายใหญ�

เพยีงใดแต�หากขาดความไว�วางใจจากฝ�ายใด

ฝ�ายหนึ่งก็ไม�อาจบรรลุผลได� ทั้งนีก้ารสร�าง

ทีมแบบ Cross functional ที่มีเป�าหมาย หรือ 

KPI ร�วมกัน จะทําให�ลดช�องว�างด�าน

ความสามารถของพนักงานและเพิม่

ประสิทธิภาพการทํางานได� 
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การสร�างความไว�วางใจไม�ได�ยากเกิน

ความสามารถของผู�นําองค�กร อีกทั้งยัง

ก�อให�เกิดประโยชน�อย�างมาก ทั้งเรื่องความ

ร�วมมือร�วมใจระหว�างบคุลากรในทุกๆ ภาค

ส�วน การแบ�งป�นข�อมูล ความพร�อมทีจ่ะมุ�งมั่น

ทําเพือ่ส�วนรวม และนําไปสู�ผลการดําเนินงาน

ที่ดีขององค�กรในระยะยาว ผู�นําในทุกระดบั

ต�องตระหนกัไว�เสมอว�าเรื่องการสร�างความ

ไว�วางใจนั้นเป�นหน�าที่และความรบัผิดชอบ

ของผู�ที่เป�นผู�นํา และควรจะทําเป�นแบบอย�าง 

อย�างต�อเนื่องเพือ่ให�เห็นผลในระยะยาว 

สุดท�าย ลองพจิารณาคําถามเหล�านี้ เพือ่

ทดสอบว�าองค�กรของท�านอยู�ในทศิทางใด 

เพือ่เป�นประโยชน�ต�อไปในอนาคต 

• ในโลกทีม่ีความซบัซ�อนมากข้ึนเรื่อยๆ 

ส�งผลต�อระดับความไว�วางใจของผู�มีส�วน

ได�เสียแต�ละกลุ�มอย�างไร  

• ท�านมีการดําเนินการเช�นใด เพือ่ส�งเสริมให�

เกิดวัฒนธรรมการสร�างความไว�วางใจ

ภายในองค�กร  

• ผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มใดให�ความไว�วางใจต�อ

ธุรกิจมากที่สดุและน�อยที่สุด  

•  ท�านใช�วิธกีารใดในการวัดระดับความ

ไว�วางใจของพนักงาน ลูกค�า ผู�ผลิต ชุมชน 

และสมาชิกครอบครัวที่มีต�อองค�กรของ

ท�าน 
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ความไว�วางใจส�งผลต�อผล

ประกอบการที่ดีขึน้ 

เมื่อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีความไว�วางใจต�อ

องค�กร พฤติกรรมของพวกเขาจะสะท�อนให�

เห็นว�าความไว�วางใจนั้นสามารถส�งผล

โดยตรงต�อผลประกอบการของบริษัท เนื่อง

ด�วยความไว�วางใจส�งผลต�อความภักดีของ

ลูกค�าและแบรนด�ซึ่งนําไปสู�รายได�ของบริษัท 

ความไว�วางใจช�วยเพิม่การมีส�วนร�วมของ

พนักงานส�งผลให�ผลผลติเพิม่ข้ึน นอกจากนั้น 

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียยังมีความคาดหวังให�

องค�กรทําในสิ่งที่ถูกต�อง ความคาดหวัง

เหล�านี้มีตั้งแต�การมอบความไว�วางใจให�

องค�กรปกป�องข�อมูลส�วนตัวของตน ไปจนถึง

ความคาดหวังให�บริษทัมีกลยทุธ�ด�าน

สิ่งแวดล�อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ 

(ESG) ทําให�องค�กรต�องมีความกระตือรือร�น

ในการดําเนินงานเพือ่ให�บรรลุความคาดหวัง

เหล�านั้น ส�งผลต�อการยกระดับการบริหาร

จัดการขององค�กร 

 

เท�าที่ผ�านมา แม�จะมีข�อมูลยืนยันว�า ความ

ไว�วางใจส�งผลต�อผลประกอบการของ

องค�กร เช�น จากบทความ The Connection 

Between Employee Trust and Financial 

Performance ใน Harvard Business 

Review โดย Stephen M. R. Covey และ 

Douglas R. Conant ทีร่ะบุว�าบรษิัทที่ได�รับ

ความไว�วางใจมีผลประกอบการเหนือกว�า

บริษัทที่ไม�น�าเชื่อถือถึง 2.5 เท�า หรือจากการ

สํารวจความ 

 

คิดเห็นของ Deloitte พบว�า 88% ของลูกค�า

ที่มีความไว�วางใจแบรนด�สูงจะกลบัมาซื้อ      

แบรนด�นัน้อีก รวมถึงข�อมูลจากบทความ The 

Power of Trust: How Companies Build 

It, Lose It, and Regain It ใน Public Affairs 

Press โดย Sandra J. Sucher และ Shalene 

Gupta ระบุว�า ความไว�วางใจของพนักงาน

ต�อผู�นําส�งผลต�อการพฒันาปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงาน ความพงึพอใจในงาน และความ

มุ�งมั่นต�อเป�าหมายขององค�กร อย�างไรก็ดี ยัง

มีผู�นําและองค�กรจํานวนมากมองว�าความ

ไว�วางใจเป�นแนวคิดที่เป�นนามธรรมเท�านั้น แต� 

Deloitte เราเชื่อว�า หากองค�กรนาํความ

ไว�วางใจมาขบัเคลื่อนการดําเนินงานอย�างเป�น

ระบบในเชิงกลยุทธ�แล�ว จะสามารถเพิม่ผล

ประกอบการได�ในท�ายที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner perspectives| พาทเนอร�เล�าเรื่อง 

บริษัทที่ได�รับความไว�วางใจมีความน�าเชื่อถือมีผลงาน

เหนือกว�าบริษัทที่มีความไม�น�าเชื่อถือ 

เท�า ของลูกค�าที่มีความไว�วางใจแบรนด� 

สูงจะกลับมาซื้อแบรนด�นั้นอีก 
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ค ว า ม ไ ว� ว า ง ใ จ ส า ม า ร ถ บ ริ หาร

จัดการได� 
เพราะความไว�วางใจเป�นความสัมพนัธ�อัน

ต�อเนื่องระหว�างองค�กรและผู�มีส�วนได�ส�วน

เสีย จึงนําไปสู�คําถามที่ว�า “องค�กรสามารถ

ทําอะไรเพือ่สร�างความสัมพนัธ�เหล�านี้และได�รับ

ความไว�วางใจ” 

องค�กรที่ได�รับความไว�วางใจนั้นขบัเคลื่อน

ด�วยความสามารถและเจตนาทีช่ัดเจน 

ความสามารถในที่นีห้มายถึงความสามารถ

ขององค�กรในการดําเนินการและส�งมอบตาม

คํามั่นสัญญาทีม่ีต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�าง

สมํ่าเสมอ โดยเจตนาเบื้องหลังคําสัญญาและ

การกระทําเหล�านัน้ก็มคีวามสําคญัมากเช�นกนั 

ความไว�วางใจถูกสร�างข้ึนจากภายในสู�

ภายนอก การปฏิสมัพนัธ�ระหว�างองค�กรและผู�

มีส�วนได�เสีย สามารถสร�าง รักษา และทําลาย 

 

 

 

ไว�วางใจระหว�างกันได� ป�จจุบันนี้ บริษัทที่สร�าง

ผลิตภัณฑ�คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม 

เพือ่ให�ได�รับความไว�วางใจจากผู�มสี�วนได�ส�วน

เสียไม�เพยีงพออีกต�อไป ผลิตภัณฑ�เดียวกันนั้น

ควรมีการคํานึงถึงการใช�งานได�อย�าง

ปลอดภัยและส�งเสริมพนัธมิตรภายในห�วงโซ�

อุปทานจึงจะได�รบัเป�นความไว�วางใจอย�าง

แท�จริง หากขบัเคลื่อนองค�กรด�วย

ความสามารถและความตั้งใจ พร�อมบูรณา

การเข�ากับการดําเนินธุรกิจทีด่ีอย�างต�อเนื่อง 

ก็จะสามารถสร�างและรักษาระดับของความ

ไว�วางใจได� 

 

ยิ่งในยุคดิจิทัลด�วยแล�ว หลายองค�กรให�

ความสาํคัญกับการใช�ประโยชน�จากการนํา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป�นเครื่องมือใน

การสร�างความแตกต�าง เราทุกคนอยู�ใน

สภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ มีข�อมูล

ใหม� ๆ ตลอดเวลา  ทุกคนมเีสรีภาพในการ

แสดงความคิดเหน็ และความน�าเชือ่ถือที่สะสม

มานานอาจได�รับความเสียหายร�ายแรงในชั่ว

ข�ามคืน ความไว�วางใจจึงกลายเป�นเครื่องมือ

ใหม�ในการสร�างความแตกต�าง การตอบสนอง

ต�อข�อมลูและข�าวสารต�องการดําเนินการที่

รวดเร็วและเด็ดขาด การดําเนินการด�านความ

ไว�วางใจจะต�องทํามากกว�ามาตรการเชิงรับ 

องค�กรที่มีการขบัเคลื่อนด�านนีใ้นเชิงรุกเท�านั้น

ที่จะได�รับความไว�วางใจ และสามารถ

เสริมสร�างความยืดหยุ�นและสร�างความภักดี

ต�อแบรนด�กบัผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในวงกว�าง 

นอกเหนือจากผู�ถือหุ�นและลูกค�า 

  

องค�กรที่มีการดําเนินการ 

ด�วยความสามารถระดับสูง 

และเจตนาแท�จริง 

จะได�รับความไว�วางใจจากผู�มีส�วนได�เสีย 
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ในการขบัเคลื่อนองค�กรด�วยความ

ไว�วางใจนัน้ มีแนวทางการ

ดําเนนิงานเบื้องต�นครอบคลุม

ขอบเขต ดังต�อไปนี ้
 

ความเป�นผู�นํากับธรรมาภิ

บาลเชิงกลยุทธ�: ผู�นําควรเป�น

แบบอย�าง แสดงให�เห็นถึงความรับผิดชอบ 

ความถูกต�อง และความโปร�งใสในการก

ก ร ะ ทํ า ข อ ง ต น  ผู� นํ า ค ว ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ

ขับเคลื่อนให�มีระบบธรรมาภิบาล รวมถึง

กรอบการบริหารและตรวจสอบความเสี่ยงที่มี

ป ร ะ สิ ท ธิผ ล  เ พื่ อ ใ ห� อ ง ค�ก รรั บทราบถึง

เหตุการณ�ที่อาจส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลง

ความน�าเชื่อถือ 

ประสบการณ�ของผู�บริโภค

กับคณุภาพของสนิค�าและ

บริการ: องค�กรควรให�ความสําคัญกับการ

สร�างความสัมพนัธ�กับลกูค�าโดยคาํนึงถึง

องค�ประกอบต�างๆในการตอบสนองความ

ต�องการของผู�บริโภค ไม�ว�าจะเป�นเรื่องการ

ออกแบบที่เน�น  human-centered การ

ให�บริการที่เป�นเลิศ การคํานึงถึงเรือ่งความ

สะดวกและปลอดภัยในการใช�ผลิตภัณฑ� รวม

ไปถึงการให�ความสําคัญต�อการวิจัยและ

พฒันาเพือ่สร�างนวัตกรรมในสินค�าและบริการ 

 

จริยธรรมและความมัน่คง

ทางการเงิน: องค�กรต�อง

กําหนดแนวทางการรายงานทางการเงินอย�าง

ละเอียดและมีความพร�อมในการถกูตรวจสอบ

ใน ระดับสูง พร�อมทั้งคํานึงถึงระบบความ

ปลอดภัยในข�อมูลต�าง ทั้งนี้ ผู�บรหิารจะต�องมี

ความโปร�งใสในการสื่อสารเชิงรุกกับผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียที่เกี่ยวข�อง ทั้งนักลงทุน หน�วยงาน

กํากับดูแล คู�ค�าและลกูค�า ซึ่งแต�ละคนมี

แรงจูงใจและความคาดหวังที่แตกต�างกัน 

 

เทคโนโลยีและนวตักรรม:  

ไม�ว�าองค�กรจะอยู�ในอุตสาหกรรม

อะไร การขบัเคลื่อนองค�กรด�วยข�อมูล ความ

เข�าใจและความสามารถในการนําเทคโนโลยีใหม�

มาใช�ในการดําเนินงาน การมองหาโอกาสเชิง

นวัตกรรม และการส�งเสริมการใช�เทคโนโลยี

ใหม� (เช�น ป�ญญาประดิษฐ� อัลกอรธิึม และ

บล็อกเชน) อย�างมีจริยธรรม เป�นส�วนหนึ่งใน

การดําเนินการเพือ่ให�องค�กรสามารถสร�าง

ความความไว�วางใจ 

 

การปฏิบัตติามข�อกําหนด 

ความปลอดภัย การรักษา

ความปลอดภัย และการป�องกัน: 

ข�อกําหนดพืน้ฐานเหล�านี้มคีวามสาํคัญในการ

สร�างความไว�วางใจกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

องค�กรควรมีคู�มือแนวปฏิบัตติามข�อกําหนด

ต�าง ๆ ทั่วทั้งองค�กร มีแนวทางการป�องกัน

และตรวจสอบการประพฤติมชิอบและการ

ฉ�อโกง มีระบบไซเบอร�ที่ยดืหยุ�นพร�อมระบบ

เตือนภัยคุกคามทีค่รอบคลุมและสมบูรณ�ใน

ระดับสูง 
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วัตถุประสงค�และจริยธรรม: 

การขบัเคลื่อนองค�กรด�วย

วัตถุประสงค�และพนัธกิจขององค�กรอย�าง

มั่นคงและประสานกันทั่วทั้งองค�กร ช�วยให�

ผู�นํามีความมั่นใจที่จะดําเนินงานภายใต�

ค�านิยมขององค�กร การยืนหยดัดาํเนินการ

ตามวัตถุประสงค�นี้จะสร�างวัฒนธรรม

องค�กรที่มีความรับผิดชอบและยึดมั่นใน

มาตรฐานทางจริยธรรมอย�างสมํา่เสมอทั่ว

ทั้งองค�กร

วัฒนธรรม ความเสมอ

ภาค และประสบการณ�

ของพนักงาน: พนักงานที่ไว�วางใจในผู�นํา

มักจะรู�สึกได�รับความเคารพ มีส�วนร�วมและ

อิสระในการทํางานมากข้ึน ผู�นําควรสร�าง

สภาพแวดล�อมการทํางานร�วมกันอย�าง

โปร�งใส และร�วมรับผิดชอบกับพนกังาน จึง

ต�องให�ความสาํคญักับการพฒันา

ความสามารถและการเติบโตของพนักงาน 

การดูแลด�านความปลอดภัยของพนักงานใน

สถานที่ทํางาน การให�ความสําคญัและ

ส�งเสริมสุขภาพจิตและร�างกายที่ด ีการสร�าง

ความมั่นใจให�พนกังานสามารถเข�าถึง

ทรัพยากรที่จําเป�นในการทํางาน และการใช�

ประโยชน�จากข�อมูลและการวิเคราะห�เพือ่

สร�างการตัดสินใจที่เหมาะสม 

เมื่อองค�กรเผชิญกับเหตกุารณ�วิกฤตที่คุกคาม 

แบรนด� ชื่อเสียง และผลประกอบการ อย�างไรก็

ตามระดับความความน�าเชื่อถือ หรือความ

ไว�วางใจทีไ่ด�สั่งสมมากับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจะ

ส�งผลโดยตรงต�อความสามารถและความ

รวดเร็วในการกู�สถานการณ�อย�างมีนัยสําคัญ

ยิ่งองค�กรสร�างความไว�วางใจกับผู�มีส�วนได�

เสียมากเท�าใด กย็ิ่งสูญเสียความไว�วางใจได�

ยากเท�านั้น องค�กรจึงควรให�ความสําคัญ

เชิงกลยุทธ� ในการสร�างความไว�วางใจอย�าง

เป�นรูปธรรมทั่วทั้งองค�กร เพือ่ทําให�องค�กรมี

ความยืดหยุ�นในการเผชิญกับวิกฤตที่อาจ

เกิดข้ึน

Deloitte เรามีความพยายามอย�างต�อเนื่อง

เพือ่ที่จะทําให�โลกนี้มีความไว�วางใจ ยืดหยุ�น 

และปลอดภัยด�วยการช�วยให�ลูกค�าของเราเป�น

องค�กรที่ได�รับความไว�วางใจมากข้ึน ไม�ว�าจะ

ด�วยการขบัเคลื่อนองค�กรด�วยวัตถุประสงค�

และกลยุทธ� การนําข�อมูลและเทคโนโลยีมาใช�

ประโยน�อย�างปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง 

การวางแนวทางการปฏิบตัิตามข�อกาํหนดและ

กฎหมาย หรือการบรหิารจัดการทางการเงิน

อย�างมีประสิทธิภาพ เราภูมิใจที่จะช�วยให�

องค�กรใช�มาตรการเชิงรุกเพือ่สร�างและรักษา

ความไว�วางใจ ในป�จจุบนันี้ ความไว�วางใจเป�น

แกนหลักของกลยทุธ�องค�กรเพือ่ตอบสนอง

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียต�าง ๆ 

เพือ่ให�องค�กรสามารถเติบโตอย�างยั่งยืน



Best Managed Companies 
Your pathway to becoming one 
of Thailand's best 
The Best Managed Companies awards recognise excellence in Thai- owned enterprise. The 
awards are a symbol of organisational success and achievement that acknowledge privately-
owned companies who demonstrate superior business performance. 

We’re celebrating the hard work, passion, and pioneering ideas that emanate from family business 
and privately-owned companies across the country. 

Will you be one of Thailand’s Best Managed Companies? 

Benefits 

  

  

Apply online at https://bestmanaged.awardsplatform.com/ 
Phase I applications close on 1 April 2022. 

For more information, see our website: 
https://www2.deloitte.com/th/en/pages/about-deloitte/articles/best-
managed-companies.html 
or contact:  seasiabestmanaged@deloitte.com 

Be one of 
Thailand's best 

The Best Managed 
Companies awards will be 
the pre-eminent mark of 
business excellence for 
privately- owned and 
managed Thai businesses. 

Be in the running to 
join a network of over 
1000 Best Managed 
companies in over 40 
partnered programs 
around the world. 

For applicants 

• Gain an independent view of your
business from industry experts 

• Benchmark against some of the best
private companies from across the world 

• Learn of practical solutions that
Best Managed leaders apply to
drive initiatives within their
business 

• Explore growth opportunities during
one- on-one coaching sessions with
private enterprise specialists (for those
advancing to Phase II of the program

For winners 

• Enjoy exclusive use of the Best
Managed Companies’ designation

• Join a community of Best
Managed companies from across 
the world 

• Strengthen your ability to attract and
retain great talent

• Network with other exceptional
private company business leaders
from across Southeast Asia 

• Attract custom and enhance your
value proposition in tenders 

• Access a range of business forums
and discovery sessions 

https://www2.deloitte.com/th/en/pages/about-deloitte/articles/best-managed-companies.html
https://www2.deloitte.com/th/en/pages/about-deloitte/articles/best-managed-companies.html
mailto:seasiabestmanaged@deloitte.com
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ติดต�อเรา 

 
กมลวัลย� ชุณหกสิการ 

Deloitte Private Country Leader 
Tel: +66 2034 0000 
kchunhagsikarn@deloitte.com 
 
 

 
ผศ.ดร. ธีริน วาณิชเสนี 

Deloitte Private  
Tel: +66 2034 0000  
tvanichseni@deloitte.com 
 

สามารถติดตามข�าวสารเพิม่เติมได�ที ่Deloitte Private Thailand 

 

  

 

         

mailto:kchunhagsikarn@deloitte.com
mailto:tvanichseni@deloitte.com
mailto:https://www2.deloitte.com/th/en/pages/deloitte-private/topics/deloitte-private.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global 
network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte 
Global”) and each of its member firms and their affiliated entities are legally separate and 
independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.com/about to learn more. 
 
Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, 
risk advisory, tax & legal and related services. Our global network of member firms and 
related entities in more than 150 countries and territories (collectively, the “Deloitte 
organisation”) serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how 
Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at 
www.deloitte.com. 
 
Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of 
DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which 
are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities 
across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong 
Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Shanghai, Singapore, Sydney, 
Taipei, Tokyo and Yangon. 
  
About Deloitte Thailand 
In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its 
subsidiaries and affiliates. 
 
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte 
Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. 
Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your 
business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte 
Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies 
on this communication. 
  
© 2022 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.  
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