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WORLD
UNCERTAIN

โลกในปัจจุบนัน้ี มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็มาก จนถงึขนาดว่ามกีารใหน้ิยายของโลก
ยุคนี้ว่าเป็นโลก VUCA WORLD หรอืโลกทีม่คีวามผนัผวน ไม่แน่นอนซบัซอ้นและคลุมเครอื

ต่อมากเ็ปลีย่นค านิยามอกีวา่เป็นโลกยุค
BANI WORLD คอื เป็นโลกทีเ่ปราะบาง
และคาดการณ์อะไรไมไ่ด้ ซึง่ในอนาคตก็
คงมกีารเปลีย่นแปลงค านิยามนี้อกีเช่นกนั
แต่ไม่วา่โลกจะถูกนิยามว่าอะไร พืน้ฐาน
อย่างหนึ่งของโลกยุคนี้ กค็อื โลกทีไ่มม่ี
ความแน่นอน ซึง่กน่็าจะเป็นเชน่น้ีมาโดย
ตลอด แต่เพิม่เตมินอกจากความไม่
แน่นอนแลว้ ยงัมกีารเปลีย่นแปลงที่
รวดเรว็ดว้ย

VUCA BANI

V - Volatility คอื ความผนัผวนสงู
U - Uncertainty คอื สภาวะทีม่คีวามไมแ่น่นอนสงู
C - Complexity คอื ความซบัซอ้นทีม่ากขึน้เรื่อยๆ

เชงิระบบ
A - Ambiguity คอื ความคลุมเครอื ไมช่ดัเจน

B - Brittle เป็นโลกทีเ่ปราะบาง
A - Anxiety เป็นโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยความกงัวล
N - Nonlinear หรอื เป็นโลกทีค่วามสมัพนัธข์องสิง่

ต่างๆ ไมเ่ป็นเสน้ตรง
I - Incomprehensible หรอื เป็นโลกทีเ่ขา้ใจไดย้าก
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IN UNCERTAIN WORLD

MANAGEMENT 
PROBLEM

จากโลกที่มีความไม่แน่นอน และมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การบรหิารงานต่างๆ ก็
ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย แต่ในความเป็น
จริง ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการ
บรหิารงานแบบเดมิๆ ไม่ใช่เพราะไม่อยากเปลี่ยน
ทุกคนรูว้่าต้องเปลีย่น แต่เป็นเพราะความเคยชนิ
หรอื นิสยัทีฝั่งตดิตวัมานาน การจะเปลี่ยนแปลง
อะไรในชัว่ขา้มคนืมนัเป็นไปไดย้าก

ดงันัน้ท าให้การบรหิารงานยังอยู่
บ นพื้ น ฐ า น เ ดิม ๆภาย ใ ต้ บ ริบ ทที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว
โดยปัญหาเกี่ยวกบัการบริหารที่มักจะ
เกดิขึน้ เป็นอนัดบัแรกๆ คอื



แมจ้ะมคีวามพยายามเปลีย่นแปลงวธิคีดิจาก
เดมิแลว้ แต่พืน้ฐานความคดิยงัวนเวยีนอยู่ใน
ประสบการณ์แบบเดมิๆ แตกต่างกบัคนรุ่นใหม่ทีต่ัง้
บรษิทั Startup ทีแ่ทบไมม่ปีระสบการณ์เดมิในหวั
เลย ทุกอย่างเริม่ตน้จากศนูยบ์วกกบัความฝัน จน
เหน็โอกาสตามมา แต่ส าหรบัธรุกจิทีต่ัง้มากนานแลว้
นัน้วสิยัทศัน์ทางธุรกจิมกัจะเริม่ตน้มาจากการรกัษา
ฐานของธุรกจิเดมิไว้ แลว้คดิต่อยอดจากนัน้ ท าให้
สดุทา้ยกย็งัวนเวยีนไปไมไ่กลจากเดมิมากนกั

จากโลกยุคปัจจุบนัท าใหก้ารดิน้รนเพื่อเอาตวั
รอดมากขึน้จากเดมิเป็นอย่างมาก และการดิน้รนนี้
เองน ามาซึง่การปรบัตวัหรอืเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็และเน้นไปทีก่ารเตบิโตของธุรกจิ จนใน
บางครัง้เน้นมากกวา่เสรยีรภาพหรอืความมัน่คง
ทางธุรกจิ ท าใหข้าดความสมดลุไป ซึง่ถา้พลาด
ขึน้มากจ็ะลม้ลงมาแรงมาก

เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามมาจากวธิคีดิทางธุรกจิ
ขา้งตน้ เพราะจากการเปลีย่นแปลงวสิยัทศัน์และ
การปรบัเปลีย่นวธิกีารบรหิารงานอย่างรวดเรว็แต่
การบรหิารคนกลบัยงัมแีนวคดิแบบเดมิ ซึง่จากการ
เปลีย่นแปลงของโลกทีท่ าใหค้นมวีธิคีดิและความ
ตอ้งการทีแ่ตกต่างจากเดมิ ไม่วา่จะเป็นคนรุ่นใหม่
หรอื คนรุ่นเก่า ท าใหว้ธิกีารบรหิารคนแบบเดมิไม่
เหมาะสมในการรกัษาคนเก่งเอาไวห้รอืแมแ้ต่การจะ
พฒันาคนใหเ้ก่งขึน้ดว้ยวธิกีารเดมิ กเ็ป็นไปไดย้าก

3. การบริหารคน

2. สมดุลระหว่างการ
เติบโตและเสถียรภาพ

1. การก าหนดวิสัยทัศน์

MANAGEMENT PROBLEMS



ORGANIZATION GOAL

จากปัญหาหลกัๆ ขา้งตน้ ถา้เราลอง
ยอ้นกลบัมาดถูงึความตอ้งการหรอืเป้าหมายที่
แทจ้รงิของธุรกจิวา่มเีป้าหมายอะไรบา้ง กส็ามารถ
แบ่งเป้าหมายออกไดเ้ป็น 4 ดา้นหลกัๆ คอื

BUSINESS 
GOAL

STABILITY
ความมัน่คง

เป้าหมายนี้มกัมาควบคู่
กบัการเตบิโต เพราะ
เมื่อธุรกจิเตบิโตกจ็ะมี
ความตอ้งการทีจ่ะยดึ
มัน่การเตบิโตนัน้ต่อไป
นาน ซึง่กค็อืความมัน่คง
ทางธุรกจินัน่เอง

GROWTH
การเติบโต

เป้าหมายนี้เป็นพืน้ฐาน
หลกัของการท าธุรกจิ
เพราะทุกธุรกจิกต็อ้งการ
การเตบิโตทัง้สิน้

PRODUCTIVITY
การสรา้งผลผลิตท่ีดี

เป้าหมายนี้เป็น
เป้าหมายในการ
บรหิารงานทีต่อ้งการ
ใหท้มีงานท างานเพื่อ
สรา้งธุรกจิใหเ้ตบิโต
โดยเป้าหมายนี้จะเน้น
ถงึการเพิม่ผลผลติ
ผ่านการบรหิารคน

ENGAGEMENT
การสรา้งความผกูพนัธ์

ในองคก์ร
เป้าหมายนี้เป็น
เป้าหมายในการ
บรหิารงาน โดยเน้น
การบรหิารคนเพื่อให้
คนเกดิความผกูพนัธ์
เพื่อจะไดส้รา้ง ผลผลติ
ทีด่ี จนน าธุรกจิไปสูก่าร
เตบิโตทีม่ ัน่คง



© Coach For Goal Group. All rights reserved.6

Programs to Develop 
Manager for Balancing 
Organization Goals

LEADERSHIP 
MINDSET

• The Roots

Growth

Engagement Productivity

Stability

DRIVING RESULTSDEVELOPING TEAM

BUILDING EFFECTIVE 

ENVIRONMENT
EFFECTIVE EXECUTION 

• Leader as Coach 
• Coaching for Adaptive 

Mindset

• Form squad to Win
• Leadership Communication

• Coaching for Business Results
• Performance max

• Formation X
• Transformational leadership



MINDSET

LEADERSHIP
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The Trusted Leader is one who 

does the right things & attracts 

others to follow, willingly. 

— Kom Suwanpimon
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MANAGEMENT

DRIVING 

RESULTS
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Leadership is the capacity to 

translate vision into reality. 

— Warren Bennis 
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MANAGEMENT

EFFECTIVE 

EXECUTION
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Productivity is never an 

accident. It is always the 

result of a commitment to 

excellence, intelligent 

planning, and focused effort. 

— Paul J. Meyer



© Coach For Goal Group. All rights reserved.19



© Coach For Goal Group. All rights reserved.20



© Coach For Goal Group. All rights reserved.21



© Coach For Goal Group. All rights reserved.22



MANAGEMENT

DEVELOPING 

TEAM
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An individual can make a 

difference, 

but a team can make a 
miracle. 

— Doug Pederson
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MANAGEMENT

EFFECTIVE 
ENVIRONMENT
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If everyone is moving 

forward together, then 

success takes care of 

itself.

— Henry Ford
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