
บุญฤทธ์ิ มหามนตรี ขับเคล่ือนธุรกิจดวย "องคกรคนด"ี 
โดย กรุงเทพธุรกิจ 
 " เพราะคนดีจะสรางความม่ันคงใหธุรกิจได"บุญฤทธ์ิ มหา
มนตรี แหงบริษัท  ไลออน (ประเทศไทย) ท่ีมีวิธีสรางองคกรคน
ดีเพ่ือยุทธวิธีธุรกิจ ดวยความเช่ือม่ันวา"คนดี" เปนรากฐานของ
องคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรท่ีตองการจะเติบใหญอยาง
ม่ันคง ตองมี "ความดี" เปนรากฐาน และมี "เกง" เปนยอด ความดีเปนส่ิงสากล ชวยใหกิจการตางๆ 
สังคม ประสบความสําเร็จลุลวงงดงาม ธุรกิจการคาก็ขับเคล่ือนดวยความดีได  

ความผันผวนท่ีเกิดขึ้นคร้ังแลว คร้ังเลา ทําใหกระแสเรียกหา "จริยธรรม" ของธุรกิจมีมากขึ้น 
ไม เวนแมแตในองคกรธุรกิจ ท่ีใครตอใครตางมอง "กําไร" เปนโจทยต้ัง เชนเดียวกับท่ี "ไลออน" ซ่ึง 
บุญฤทธ์ิ มหามนตรี บอกวา เขาตองการสราง "องคกรคนดี"  

เพราะคนดีจะสรางความมั่นคงใหธุรกิจได 
ดวย เช่ือม่ันมาตลอดวา "คนดี" เปนรากฐานขององคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรท่ีตองการจะเติบใหญ
อยางม่ันคง ตองมี "ความดี" เปนรากฐาน และมี "เกง" เปนยอด 
องคกรใดก็ตามท่ีมีแตความเกงเพียง อยางเดียว แมจะพัฒนาอยางรวดเร็ว เติบโตอยางรวดเร็ว แตในไม
ชาไมนานก็จะลมสลาย หลายส่ิงหลายอยางท่ีจะเปนประโยชนกับสังคมก็พลอยลมสลายไปดวยเพราะ
ไมมี ความดีคอยชวยพยุงไว ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาเสียดาย 
บวกกับความตองการ สวนตัวท่ีอยากเห็น บริษัทไลออน (ประเทศไทย) ยืนหยัดอยูในแวดวงธุรกิจอยาง
ม่ันคง แข็งแกรง มีอายุยาวนานเปน 100 ทศวรรษ 
ทําให บุญฤทธ์ิ มหามนตรี กรรมการผูจัดการ บริษัทไลออน (ประเทศไทย) เลือกท่ีจะใส "ความดี" เขา
ไปในคน และยุทธวิธีในการทําธุรกิจ 
" ผมอยูกับไลออนมาต้ังแตวนัแรกของทศวรรษท่ี 1 ฉะน้ันถาผมตองออกจากที่แหงน้ีไป ผมก็อยาก
เห็นไลออนมีอายุรอยป พันป ซ่ึงจะเปนเชนน้ันได รากฐานสําคัญท่ีสรางความม่ันคงและย่ังยืนไดคือ 
ความดี" 
น่ีเองจึงเปนท่ีมาของโครงการองคกรคนดีในบริษัทไลออน (ประเทศไทย) 
บุญฤทธ์ิ อธิบายถึงแกนคิดของ "องคกรคนดี" ในแบบของไลออนวา 
ตองมีศรัทธาในคุณธรรมและจริยธรรม คิดดี พูดดี ทําดี รูรักสามัคคี รับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต และ
ปรารถนาดีกับผูอ่ืน 



ฟงดูเหมือนงายแตไมงายอยางท่ีคิด 
ยอน ไปเม่ือ 3-4 ปท่ีแลว ซ่ึงเปนชวงเร่ิมตนโครงการองคกรคนดีในบริษัทไลออน (ประเทศไทย) การ
รับรูเร่ืองของการทําความดีก็ไมตางไปจากท่ีคนท่ัวไปนึกถึง 
"เราจะไปทําบุญวัดไหน หรือบริจาคที่ไหนดี" 
แต ส่ิงเหลาน้ี บุญฤทธ์ิ บอกวาไมใชแกนของการขับเคล่ือนองคกรท่ียังตองมีหนาท่ีการงาน มีคาขาย มี
แขงขันท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
ทําความดี ดวยการทําบุญ ทําทาน เปนเพียงแค 2 วิธีในหลายรอยหลายพันวิธีของการทําความดี 
" แคเราหนาไมบ้ึง ก็ทําใหคนรอบขาง เพ่ือนรวมงานมีความสุข เทากับใหเขาพนทุกข หรือท่ีดังคําสอน
ของพุทธเจาท่ีวา "กรุณา" ถาเขาทําดีอยูแลวและสงใหเขาดีย่ิงข้ึน หรือเราช่ืนชม ยกยองเขา ก็เทากับเปน
การ "อนุโมทนา" บุญฤทธ์ิ กลาว 
และสําหรับบริษัทไลออน (ประเทศไทย) โครงการองคกรคนดีไดเกิดข้ึนขนานกันไปหลากหลาย
รูปแบบ ภายใตแนวคิด "ความดีไมใชเร่ืองบังคับ แตถานึกไมออกก็มีตนแบบแนะนําให" 
เร่ิมต้ังแตจัดทําคูมือทําความดี 365 วัน เพ่ือแจกฟรีใหพนักงาน โดยในคูมือดังกลาวจะมีชองวางใหเขียน
วา วันน้ีเราไดทําอะไรบาง เปนบันทึกการทําความดีในทุกๆ วัน 
ส่ิงท่ีบุญฤทธ์ิยํ้า คือ การไดนึกทบทวนวาในแตละวันท่ีผานไป เราทําดีอะไรบาง เทากับเปนชําระลาง
จิตใจ ทําใหจิตใจดี และหากจะเปรียบเหลาน้ีเปนการทําความดี ก็ไมแพการบริจาคเงินเปนหม่ืนเปน
แสนบาท เพ่ือทําบุญ ทําทาน 
ปฏิบัติการ องคกรคนดียังเดินหนาดวยความพยายามชวยเหลือกับเพ่ือนพนักงานในดานตางๆ ตัวอยาง
หน่ึงในน้ันคือ กองทุนชวยเหลือเพ่ือนพนักงาน ท่ีเกิดจากการประมูลขายของมือสอง รวมถึงของท่ียัง
ไมไดใช ในช่ือ ตลาดนัดพระโพธิสัตว ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเปนคร้ังๆ ไป ตามความจําเปน 
เชน เพ่ือระดมเงินไปชวยเหลือลูกของพนักงานท่ีปวยเปนมะเร็งดวยวัยเพียง 2 ปเศษ 
การ ประมูลขายของคร้ังน้ันทําใหกองทุนไดเงินมากกวาแสนบาท ส่ิงน้ีเปนความสุขท่ีพนักงานไลออน
ทุกคนไดทํารวมกัน และผลตอบแทนความดีท่ีไดรับกลับคืนมา คือ อาการที่ดีข้ึนของลูกพนักงาน จาก
ชวงแรกที่หมอบอกวา "โอกาสรอดยาก" 
พรอมกันน้ีท่ีไลออนยังมีโครงการ พาพนักงานไปพบปะ พูดคุยกับผูปวยโรคมะเร็งข้ันสุดทาย ซ่ึงเปน
อีกวิธีท่ีชวยใหพนักงานเขาใจ และเรียนรูถึง "ความดี" อยางแทจริง 
โดยไดตนแบบมาจากการสํารวจความคิดเห็นของผูปวยท่ีใกลจะ เสียชีวิตชาวไตหวันวา หากยอนกลับ
ไปไดจะทําอะไร ทุกคนลวนตอบเปนเสียงเดียวกันวา ส่ิงท่ีปรารถนาอยางย่ิงคือ ครอบครัวดี มิตรดี 
ส่ิงแวดลอมดี 



"คนเรามักมองขามเร่ืองใกลตัว เพ่ือนท่ีเรามีอยูก็อาจไมไดดูแลความรูสึก เห็นเพ่ือนเปนศัตรู มุงแต
เอาชนะ เอาเปรียบ กวาจะคิดไดก็ยากท่ีจะแกไข ทําอยางไรถึงจะเปล่ียนแปลง และปรับเปล่ียนกอนท่ีจะ
ไปถึงจุดน้ัน" 
ท้ังหมดน้ี บุญฤทธ์ิบอกวาก็เพ่ือใหเขาใจแกนของ "องคกรคนดี" อยางแทจริง และสงผลดีตอองคกร
อยางเห็นไดชัด 
เชน ท่ีผานมาผลสํารวจภายในองคกรไลออนพบวา ทุกปพนักงานจะมีความสุขเพ่ิมข้ึน และมี
ความเครียดลดลง จับตองไดจากระยะเวลาในการประชุม 
"เดิมตองใชเวลาไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง ทะเลาะกันไมจบ แตเด๋ียวน้ีช่ัวโมงเศษก็จบแลว เลิกทะเลาะกัน
แลว" 
ผลจากการท่ีพนักงานมีความสุข ทําใหผลประกอบการ 5 ปยอนหลังเพ่ิมข้ึนทุกป ปละ 2 หลัก ขณะท่ีผล
กําไรก็เติบโตอยางตอเน่ือง 
ดวยหลักของ ผลงานท่ีดีท่ีสุดเกิดจากคนดี เพราะเขาทําดวยใจ และมุงดี 
ไม เพียงแตภายในองคกรไลออนเทาน้ัน โครงการความดียังสงผานไปยังแคมเปญการตลาดในช่ือ 
"กิจกรรมความดี" แทนการทําโปรโมช่ันดวยของแถม สวนลด เชนท่ีผานมา ซ่ึงผลท่ีไดรานคาพันธมิตร 
ก็ใหการสนับสนุน ขณะท่ียอดขายก็ไมนอยกวาวิธีทําการตลาดรูปแบบเดิมๆ 
อีกส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนและบุญฤทธ์ิเช่ือวาจะมีความชัดเจนมากข้ึน คือความดีไดเช่ือมโยงเขาไปสูการ
ทํางานรวมกับพันธมิตรและคูคา 
เชนท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทจัดจําหนายและบริษัทผูจัดสงสินคาใหกับไลออน 
บุญฤทธ์ิ บอกวาแมวันน้ีพนักงานไลออนสวนใหญจะเขาใจแนวคิดองคกรคนดี แตเพ่ือเปนสานตอ 
"องคกรคนดี" ใหเดินหนาไปอยางม่ันคงและย่ังยืน ยังจําเปนตองสรางแกนนําความดีเพ่ิมดวยการเปดรับ
พนักงานอาสาสมัคร ทําหนาท่ีเปนตนแบบความดีและแนะแนวใหเพ่ือนพนักงาน 
ความดีเปนส่ิงสากล ชวยใหกิจการตางๆ สังคม ประสบความสําเร็จลุลวงงดงาม จึงจาํเปนอยูดีท่ี ทุกคน
ยอมตองอยากพบเจอคนดี ธุรกิจการคาก็ขับเคล่ือนดวยความดีได 

 
*** บุญฤทธ์ิ มหามนตรี แหง บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย) มีวิธีสราง องคกรคนดีเพ่ือยุทธวิธีธุรกิจ ได
อยางไร ชมรายการกรุงเทพธุรกิจ 360 องศา ตอน...สะกิดตอมคิดซีอีโอ ทางเนชั่นแชนแนล วันอังคารท่ี 
3 กุมภาพันธ 2552  เวลา  18.30-19.00 น. 

 


