






ฉบับนี้ Special Report ขอเสนอ 10 อาชีพโดดเดน และ 10 อาชีพที่ไมโดดเดน รวมถึง 10 อันดับธุรกิจ   

ดาวรุง และ 10 อันดับธุรกิจดาวรวง ในป 2562 โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ซึ่งการพิจารณานี้ไดใชเกณฑดานยอดขาย ตนทุน กําไรสุทธิ ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง ภาวะการแขงขัน และ

พิจารณาตามความตองการ ความสอดคลองของกระแสนิยม รวมถึงสถานการณทางดานเศรษฐกิจ 

ซึ่งธุรกิจที่นาสนใจนําโดงมาเปนอันดับหนึ่งของปนี้คือ ธุรกิจ e-commerce รองลงมาเปนธุรกิจทางการแพทย 

และความงาม เครื่องสําอางและครีมบํารุงผิวซึ่งสอดคลองกับอาชีพเดนประจําป ที่ ‘แพทยผิวหนังและศัลยแพทย’ 

ควาอันดับ 1 ไปครอง ขณะท่ีอาชีพท่ีไมนาจับตาสวนใหญพบวาเปนอาชีพท่ีไมมีการปรับโมเดลธุรกิจ หรือถูก Disrupted 

ดวยเทคโนโลยีใหมๆ เชน ธุรกิจใหเชาหนังสือ, ธุรกิจผลิตและจําหนายแผนและเครื่องเลน DVD&CD และราน

อินเทอรเน็ต เปนตน

และนอกเหนือจากรายงานพิเศษ เราไดจัดเนื้อหาและขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจมากมายมาใหผูอานทุกทาน 

ฉบับนี้ Economic Review พบกับ “บทสัมภาษณวิเคราะหเศรษฐกิจ กับ ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารย นัก

พยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับหัวขอ “เลือกตั้งใหม ป 62 คาดเงินหาเสียงชวยพยุง

เศรษฐกิจทัน” และ Global Section ทาง Exim Bank รวมเสนอบทความเรื่อง “Gujarat อีกหนึ่งประตูสําหรับ

ธุรกิจไทย สยายปกในอินเดีย” และ Strategy Section เรายังนํากลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานําเสนอ

อีกเชนเคย คอลัมน IDE  กับเรื่อง “Unique Vending Machine” โดยคุณอมรเทพ ทวีพานิชย และ Inspire กับ

บทสัมภาษณ “ปตินันต วชิรมน Founder, ScoutOut กับเรื่องราวการพัฒนาธุรกิจและแนวคิดที่“กาวไปขางหนา 

เพื่อสรางแรงกระเพื่อม” และ คอลัมน Family Business ตอนกระบวนการสืบทอดธุรกิจโดย ผศ.ดร. เอกชัย   

อภิศักด์ิกุล และปดทายดวย บทสัมภาษณYEC พบกับ คุณกันชกา สุวณิชย ประธาน YEC หอการคาจังหวัด

เชียงใหม 

ฉบับนี้ ขึ้นตนป 2562 นี้ ทางทีมบรรณาธิการ ขอสวัสดีปใหมผูอานทุกทานคะ ขอใหปนี้เปนที่ดีของทุกทาน 

และทีมเราจะนําเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธ มาใหผูอาน  

ทุกทานคะ สุดทายเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการพัฒนาธุรกิจและองคกรของทุกทานคะ 
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Gujarat เปนหนึ่งในรัฐ
ที่เปดรับการคาการลงทุนจากตางประเทศ

มากที่สุดในอินเดีย 
- อันดับ 1 State Investment Potential Index 

ป 2560
- อันดับ 5 Ease of Doing Business ของอินเดีย 

ป 256

กลยุทธตางๆ มุงเนนไปที่การสราง
ขวัญกําลังใจในการทํางานมีชื่อเรียกที่

เปนสากลวา “การเพิ่มคุณคางาน” หรือ 
Job Enrichment (The Vertical Expansion 

of Job) หัวใจสําคัญก็คือความเขาใจวาสมาชิกครอบครัว
และมืออาชีพที่มีขวัญกําลังใจที่ดี มีแนวโนมที่จะ 

ทํางานหนักมากแตไมใชเพื่อเงิน 

คาดวาในไตรมาสแรกปน้ี ความเช่ือม่ันผูบริโภคยังมีสัญญาณ

ปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง เพราะปจจัยบวกท่ีเกิดข้ึน ยังเปน

ปจจัยบวกท่ีไมเดนชัด ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรงตัวใน

ระดับต่ํา เปนแรงกดดันใหความเช่ือม่ันผูบริโภคปรับตัวลดลง 

ปญหานักทองเท่ียวจีนแมจะดีข้ึน แตยงัไมกลับมาเปนปกติ รวม

ท้ังกรณีสงครามการคา เหลาน้ีเปนปจจัยกดดัน

ใหความคึกคักไมเกิดข้ึนตอเน่ือง 

ประชาชนยังชะลอการ

จับจายใชสอย

 

ผมอยากชวนคิดครับ 

วาทําไมรานขายของสะดวก

ซ้ือก็มีอยูแทบทุกหัวมุมถนนอยู

แลว ทําไมยงัต้ังตูขายของอัตโนมัติ

อีก บางท่ียงัต้ังอยูในโรงอาหารขายแขง

กับรานคาอีก ซ่ึงจริงๆแลวมันเปนการเพ่ิม

ชองทางการจัดจําหนายและลดตนทุนของพนักงาน

ไดเยอะ เปนสวนใหญนะครับ อีกประเด็นก็สามารถ

เปนตัวอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาน่ันเองครับ

Unique 
Vending Machine





พิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจของหอการค้าโพล
(Chamber Business Poll)

กรอบการพิจารณาธุรกิจเด่น

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
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 ขอมูลดานการนำเขาและสงออก

 ขอมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

 ขอมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใชกำลังการผลิต

 ขอมูลดัชนีราคาผูบริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค 

 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

 ตารางปจจัยการผลิต  I-O Table

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศคูคาที่สำคัญ

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย

 อื่นๆ

 ผลการสำรวจผูประกอบการรายสาขา
 ผลการสำรวจสถานภาพธุรกิจไทย
 ผลการสำรวจปจจัยเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ

CEBF Business Research : CEBF BR
การวิจัยทางธุรกิจ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

เกณฑการพิจารณา ระดับคะแนน
ดานยอดขาย
ดานตนทุน
สวนตางของยอดขายตอตนทุน (กำไรสุทธิ)
ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงและภาวะการแขงขัน
ความตองการ/ความสอดคลองกับกระแสนิยม
รวม

20
20
20
20
20
100

เกณฑ์การให้คะแนน

สภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562

 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 4.0-4.2
 อัตราการขยายตัวในภาคการเกษตรขยายตัวรอยละ 4.7-4.9
 อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 2.6-2.8
 อัตราการขยายตัวสาขาการทองเที่ยวขยายตัวรอยละ 8.4-8.6
 การสงออกขยายตัวรอยละ 4.8 – 5.0
 อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 1.1 – 1.3
 อัตราการวางงานอยูที่รอยละ 1.0 – 1.2

 การสงออกขยายตัว 7.5%
 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว  4.6% 
 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว  3.7% 
 อัตราเงินเฟอขยายตัว 1.2%
 ภาคเกษตรกรรมขยายตัว 5.0%
 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.8%

GDP

4.2%

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยที่บั่นทอน

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 62 ยังมีทิศทางขยายตัวในระดับ 4% สงผลใหประชาชน
มีโอกาสที่มีรายไดสูงขึ้น 
 การลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัวตอเนื่อง ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 มาตรการชวยเหลือผูประกอบการ SME ใหเขาถึงสินเชื่อควบคูกับการพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน
 กำลังซื้อของประชาชนฐานรากที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแหงรัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก
 การประกาศจัดการเลือกตั้ง
 แนวนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมทางดานเศรษฐกิจดิจิตอล
 จำนวนนักทองเที่ยวยังคงมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปที่ผานมา ถึงแมจะชะลอตัวลง
เล็กนอยก็ตาม

 สถานการณความขัดแยงและการกอการรายระหวางประเทศ
 สถานการณสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน
 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน
 แนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น สงผลใหตนทุนทางธุรกิจสูงขึ้น
 ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวจากประเทศจีน
 ปญหาหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงอยูในระดับสูง และหนี้เสียของ 
SMEs ทำใหสถาบันการเงินมีความเขมงวดในการพิจารณาสินเชื่อ
เพิ่มขึ้น
 การเตรียมความพรอมของผูประกอบการในการดำเนินธุรกิจ
ตามนโยบายการจดทะเบียนนิติบุคคลและการจัดทำบัญชีเดียว
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 

ปัจจัยสนับสนุนและบั่นทอนการดำเนินธุรกิจในปี 2562
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ประเมินผล 10 อันดับธุรกิจรุ่งปี 2562

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2562

1.
2.
3.
4.

5.

6.

ธุรกิจ e-commerce
ธุรกิจบริการทางการแพทยและความงาม
ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว
ธุรกิจเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
อุปกรณ รวมทั้งผูใหบริการโครงขาย
ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส
ธุรกิจเกมส ธุรกิจพัฒนา application 
ธุรกิจดาน fintech และการชำระเงินผานระบบ
เทคโนโลยี
ธุรกิจเกี่ยวกับทางดานทองเที่ยว ธุรกิจ Hostel 
modern tourism และ lifestyle tourism
ธุรกิจบน Street food

95.3
94.4
93.4
92.7

92.7
92.7
91.8

91.2

91.2

ลำดับ 10 อันดับธุรกิจเดน รวม 10 อันดับธุรกิจเดน รวม

7.
8.

9.

10.

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจเกี่ยวกับผูสูงอายุ
ธุรกิจประกันชีวิต ประกันภัย
ธุรกิจดานติวเตอร สถาบันภาษา โดยเฉพาะจีน และ
อังกฤษ
ธุรกิจกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ธุรกิจอาหารเสริม และสุขภาพ
ธุรกิจ car care
ธุรกิจสิ่งพิมพ ปายโฆษณา และบรรจุภัณฑ

89.4
87.7
87.7
85.4

85.4
85.4
83.8
83.8

ลำดับ

ธุรกิจเด่นอันดับ 1 ธุรกิจ e-commerce

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. มีชองทางการจำหนายจำนวนมาก และตนทุนต่ำ ไมตองมีหนาราน และสามารถซื้อขายสินคาได 24 ชม. 
2. พฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการความสะดวก ทำใหนิยมเลือกซื้อสินคาออนไลน
3. การมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และการรวมกลุมของผูประกอบการในการสงเสริมการขายมีมากขึ้น
4. การมีแอปพลิเคชั่นในการเลือกซื้อสินคาและบริการโดยมีสวนลด เงื่อนไข หรือราคาพิเศษใหกับลูกคาเพิ่มมากขึ้น
5. พฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันที่มีความสะดวกและการเขาถึงงาย และราคาไมแพง 
ทำใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายขนาดใหญทั่วโลก ฐานผูซื้อขยายกวางขึ้น
6. การที่มีผูประกอบการในการใหบริการ Platform รายใหญเขามาขยายในไทย อาทิ อาลีบาบา ลาซาดา ชอปป เปนตน
7. การรีวิวสินคาของ Net Idol หรือ Youtuber หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและลูกคาที่เคยใชสินคา
8. ระบบการขนสงที่ทันสมัยและรวดเร็ว เชน บริการจัดสงภายใน 1 วัน
9. ระบบการชำระเงินที่หลากหลาย สะดวกและรวดเร็ว เชน เก็บเงินปลายทาง ชำระเงินผานระบบออนไลน

1. นโยบายเก็บภาษีธุรกิจคาขายออนไลน
2. การแขงขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคูแขงเดิม
และคูแขงรายใหม โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมที่หันมาทำการตลาดออนไลนมากขึ้น
3. ความนาเชื่อถือของรานคา หรือผูคา
ออนไลน
4. ปญหาการหลอกขายสินคา สินคา
ไมไดคุณภาพ 
5. ขอจำกัดในการเขาถึงระบบอินเตอร
ของผูบริโภคบางสวน 

ธุรกิจเด่นอันดับ 2 ธุรกิจบริการ
ทางการแพทย์และความงาม

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. กระแสการใหความสำคัญกับการรักษา
สุขภาพและการดูแลความงามยังมีอยางตอเน่ือง
2. การบริการทางการแพทยและความงาม
ของประเทศไทยมีคุณภาพดีและราคาไมแพง
ในสายตาของชาวไทยและชาวตางประเทศ
3. ประเทศเพื่อนบานใหความเชื่อมั่นกับ
ประเทศไทยในเรื่องการดูแลรักษา และ
ความงาม โดยเฉพาะกลุม CLMV
4. พฤติกรรมในการดูแลเรื่องผิวพรรณที่มี
มากขึ้น
5. เทคโนโลยีทางการแพทยและนวัตกรรมที่
ทันสมัย
6. จำนวนผูสูงอายุของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
7. กระแสของโรคภัยไขเจ็บที่มาตามฤดูกาล 
หรือเชื้อโรคเกิดใหม ทำใหเกิดความตื่นตัว
ในการปองกันมากขึ้นดวย

1. การแขงขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจาก
คูแขงเดิมและคูแขงรายใหม
2. การปลอมแปลงเวชภัณฑ และการ
หลอกลวงในการใหบริการจนเปน
เหตุใหเกิดความไมนาเชื่อถือ
3. มาตรฐานและความปลอดภัยของ
อุปกรณตางๆ ในการใหบริการ
4. จำนวนผูเชี่ยวชาญและความ
เพียงพอของบุคลากรในการรักษา  
โดยเฉพาะสาขาพยาบาล และแพทย
เฉพาะทางมีจำนวนจำกัด
5. ความนาเชื่อถือของบุคลากรทาง
การแพทยที่ใหบริการ
6. การใชผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน 
หรือไมไดรับอนุญาต 
7. ผลิตภัณฑมีการลอกเลียนแบบไดงาย

ธุรกิจเด่นอันดับ 3 ธุรกิจเครื่องสำอางและ
ครีมบำรุงผิว

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพผิวพรรณของทุกชวง
อายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มี
กำลังซื้อสูงและตองการดูแลตัวเอง
2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในทุกชวงอายุ โดยเฉพาะในกลุม
ผลิตภัณฑลดริ้วรอยหรือชะลอวัย (Anti Aging)
3. โอกาสการขยายตลาดเขาสูกลุมประเทศในอาเซียนมีสูง
4. วัตถุดิบของประเทศไทยมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
5. ชองทางการจำหนายที่หลากหลายและเขาถึงงาย เชน 
ระบบออนไลน การโทรศัพทสั่งซื้อผานรายการทีวี
6. การรีวิวสินคาของ Net Idol หรือ Youtuber บุคคล
ที่มีชื่อเสียงและลูกคาที่เคยใชสินคา

1. ธุรกิจมีการแขงขัน
สูงจากแบรนดใน
ประเทศและ
ตางประเทศ
2. ผลิตภัณฑที่ไมได
มาตรฐานมีจำนวนมาก 
ซึ่งอาจทำใหสงผลเสีย
ตอความนาเชื่อถือ
3. การปลอมแปลงทั้ง
วัตถุดิบ และยี่หอมี
จำนวนมาก

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ

19.4 19.1 19 95.318.7 19.1ธุรกิจ e-commerce

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

19.4 18.4 18.9 94.418.3 19.4ธุรกิจบริการทางการแพทย
และความงาม

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

19 18.5 18.8 93.418.4 18.7ธุรกิจเครื่องสำอางและ
ครีมบำรุงผิว

11

Poll



ธุรกิจเด่นอันดับ 4 ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. บริการสงสินคาจากการซื้อผานออนไลน 
หรือการที่ผูคาสงรายใหญมีบริการขนสง
สินคาใหกับลูกคาถึงบาน ทำใหความตองการ
ใชบริการขนสงสินคาเพิ่มสูงขึ้น
2. การเชื่อมโยงเครือขายระหวางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค ทำใหมีการขนสงที่กระจายพื้นที่
มากขึ้น
3. การพัฒนาเมือง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐในพื้นที่ตางๆ นาจะทำใหความ
ตองการขนสงสินคาเพิ่มขึ้น
4. การสรางสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
การขนสงสินคา และบริการมีมากขึ้น 
5. การใชเทคโนโลยีในการดำเนินการมากขึ้น
ทำใหมีความรวดเร็วและปลอดภัย

1. ราคาพลังงานมีแนวโนมทิศทาง
ที่ปรับตัวสูงขึ้น
2. มาตรฐานของกฎระเบียบในการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศ
3. การแขงขันที่รุนแรงขึ้นจากการ
เขามาของบริษัทตางชาติ และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ทางดานคมนาคมของภาครัฐที่ยัง
ไมแลวเสร็จ
5. ความลาชาและการแออัดบริเวณ
ชายแดน ทำใหมีการขนสงลาชา 
และมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น 

ธุรกิจเด่นอันดับ 5 ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน 
(Fintech,การชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี)

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. การปรับตัวของธนาคารพาณิชยเพื่อเขาสู
สังคมไรเงินสดโดยการเพิ่มระบบการเงินดิจิตอล
เพื่อใหการทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกยิ่งขึ้น
โดยที่ไมตองเดินทางไปธนาคารสาขา 
2. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการเงินในรูปแบบ 
Online  มากขึ้น
3. สังคมเมืองที่ตองการความสะดวกสบาย
และการใชระยะเวลารอคอยนอย
4. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคามีมากขึ้น
5. การสั่งซื้อสินคา และการทำธุรกรรมผาน
ออนไลนมีจำนวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง
6. การประชาสัมพันธและสงเสริมใหลูกคา
มีการใชงานผานเทคโนโลยีมากขึ้น 
7. ธุรกิจหันมาใชบริการรับชำระเงินผาน
ระบบออนไลน หรือ QR Code มากขึ้นเพื่อ
อำนวยความสะดวกใหลูกคา

1. นโยบายการละเวนคา
ธรรมเนียมทางการเงิน โดยการ
ดำเนินการผานเทคโนโลยีหรือ
การผูกบัญชีในรูปแบบพรอมเพย 
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ
ความปลอดภัย
3. ความตองการใชผานระบบ
ออนไลนยังมีจำนวนไมมากเมื่อ
เทียบกับประชากรทั้งประเทศ
4. ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในการใหบริการขอมูลแกลูกคา
5. ภาพลักษณหรือขาวสารที่ออก
สูสาธารณชน เกี่ยวกับความไม
ปลอดภัยในการใชบริการ และ
การเขาถึงขอมูลสวนตัว

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.9 18.1 18.6 92.718.4 18.7ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.8 18.4 18.2 91.817.9 18.5ธุรกิจบริการทางดานการเงิน

ธุรกิจเด่นอันดับ 4 ธุรกิจการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ 
รวมทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. นโยบายภาครัฐที่ใหบริการประชาชนผานระบบ
ออนไลน หรือ Application มากขึ้น 
2. การพัฒนาสูสังคมไรเงินสด โดยมีการใชจายผาน
ระบบเทคโนโลยี
3. สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมืองมากขึ้น สงผล
ใหไลฟสไตลการใชชีวิตในปจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยี
มาชวยอำนวยความสะดวกในการชีวิตประจำวันมากขึ้น
4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบโทรคมนาคม
ของไทยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการสงเสริมใหมีการ
นำเทคโนโลยีเขามาใชมีมากขึ้น เชน การใหบริการ
ประชาชนผานระบบออนไลน หรือ Application
6. การพัฒนาอุปกรณการสื่อสารหรือเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวของมีมากขึ้น 
7. ราคาอุปกรณสื่อสารตางๆ มีระดับราคาต่ำลง และ
มีฟงกชั่นการทำงานที่หลากหลาย

1. การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
2. ธุรกิจมีการแขงขันสูง
ในเรื่องของระดับราคา
และคุณภาพ 
3. คูแขงขันมีจำนวนมาก 
ในการจำหนายผลิตภัณฑ
ทางเทคโนโลยี
4. ความปลอดภัยในดาน
ของขอมูลสวนบุคคล 
และความปลอดภัยใน
การขโมยขอมูล 

ธุรกิจเด่นอันดับ 4 ธุรกิจเกมส์ ธุรกิจพัฒนา 
Application

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. การมีเวทีในการแขงขันเพื่อชิงรางวัลมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถพัฒนาเปนกีฬาอาชีพได
2. ธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญหันมาลงทุนในตลาดเกมสมากขึ้น 
ซึ่งมีการสงเสริมใหเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและ
ตางประเทศ
3. สถาบันการศึกษาทั่วโลกมีการเปดการสอนวิชาที่
เกี่ยวกับการออกแบบเกมส และการพัฒนา Application 
เพิ่มมากขึ้น
4. การเขาถึงอินเทอรเน็ตและการใชเทคโนโลยีของ
ผูบริโภคมีมากขึ้น
5. มีการพัฒนาคิดคนอยูตลอดเวลาเพื่อใหเทาทันกับ
ยุคสมัยในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
6. พฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการเลนเกมสเพื่อ
ผอนคลาย และสรางรายไดเสริมจากการขายของที่อยู
ในเกมสมีมากขึ้น
7. พฤติกรรมของผูบริโภคตองการใช Application เพื่อ
ชวยอำนวยความสะดวกในการใชชีวิตประจำวันหรือ
ทำธุรกิจมีมากขึ้น

1. บุคลากรที่มีความรู
และความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนา 
Application และ
เกมส ยังไมเพียงพอตอ
ความตองการ
2. การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
3. คูแขงทางดานธุรกิจ
เกมสมีจำนวนมาก

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.8 18.4 18.3 92.718 19.2ธุรกิจการใหบริการดาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร และ
อุปกรณ

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.7 18.6 18.3 92.718.3 18.8ธุรกิจเกมส ธุรกิจพัฒนา 
Application
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ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ

18.5 18.4 18.1 91.218 18.2ธุรกิจเกี่ยวกับทางดานการทองเที่ยว 

ธุรกิจเด่นอันดับ 6 ธุรกิจเก่ียวกับทางด้านการท่องเท่ียว ธุรกิจ Hostel Modern Tourism และ Lifestyle Tourism

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกทำใหรายไดของประเทศตางๆ เพิ่มขึ้น สงผลใหมีโอกาสในการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
2. การสงเสริมดานการทองเที่ยวไทยอยางตอเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ
3. ความหลากหลายในสถานที่และวัฒนธรรมของประเทศไทย
4. ความคุมคาในการทองเที่ยวและระดับราคาที่ไมสูง รวมทั้งบริการที่ดีเปนที่ยอมรับของนานาชาติ
5. นโยบายสนับสนุนดานการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะการนำอัตลักษณของชุมชนมาเปน
ตัวนำสรางความแตกตาง
6. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทองเที่ยว เชน การเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว

1. สถานการณภาวะการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน
2. คูแขงทางธุรกิจสูง และแขงขันกันตัดราคา
3. ความเสื่อมโทรมของสถานที่ทองเที่ยวหลัก
4. ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความไมแนนอนจากภัยธรรมชาติ
6. ตนทุนคาพลังงานที่มีแนวโนมสูงขึ้น 
7. มาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ตางๆ 
8. ปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
สงผลกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยวไทย

ธุรกิจเด่นอันดับ 6 ธุรกิจบน Street Food

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. การไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและตางชาติ
2. มีนโยบายสนับสนุนใหเปนจุดขายดานการ
ทองเที่ยว ดวยการยกระดับมาตรฐานความ
สะอาดและความปลอดภัย 
3. เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว นักชิมทั้งชาวไทย
และตางชาติ
4. มีการจัดระเบียบพื้นที่คาขายบนทางเทา
ใหมีความเหมาะสม เพื่อคุมครองผูบริโภค
และเปนภาพลักษณที่ดีตอการทองเที่ยวไทย
5. ในปจจุบันมีชองทางการทำตลาดเพิ่มมากขึ้น 
เชนโฆษณาผานโซเชียล การรีวิวบอกตอของ
ผูบริโภค การสงสินคาผาน line man

1. ความสะอาดและความ
ปลอดภัยของอาหาร
2. คูแขงทางธุรกิจมีจำนวนมาก
3. นโยบายการจัดระเบียบผูคา
บนทางเทา 

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.7 18.3 18.4 91.217.8 18ธุรกิจบน Street Food

ธุรกิจเด่นอันดับ 7 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑดานอาหารและ
เครื่องดื่มมีมากขึ้น เชน เพื่อสุขภาพ อาหารฮาลาล  
อาหาร Fusion Food
2. สังคมเมืองที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น 
3. รูปแบบการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว เชน การ
สั่งอาหารผานอินเตอรเน็ต หรือ Application และ
บริการสงถึงที่ หรือการรับจัดเลี้ยงในงานประชุม/
งานสังสรรค
4. พฤติกรรมของประชาชนที่ตองการผอนคลาย และ
สนุกสนาน
5. ผูสูงอายุที่มีกำลังซื้อสูงนิยมสรรหาอาหารที่มี
คุณภาพและอรอย และสิ่งที่เปนที่นิยม
6. ในปจจุบันมีชองทางการทำตลาดเพิ่มมากขึ้น เชน
โฆษณาผานโซเชียล การรีวิวบอกตอของผูบริโภค การ
สงสินคาผาน Application

1. ปญหาภัยธรรมชาติ 
สงผลใหสินคาเกษตรที่
เปนวัตถุดิบขาดแคลน
และมีราคาสูงขึ้น 
2. ระดับราคาสินคาที่อยู
ในระดับที่ไมสูง เมื่อเทียบ
กับสินคาอื่น
3. คูแขงทางธุรกิจสูง 
และแขงขันกันตัดราคา
4. มาตรการกีดกันทาง
ดานการคาระหวาง
ประเทศที่ไมใชภาษี 

ธุรกิจเด่นอันดับ 8 ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. จากโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคม
ผูสูงอายุ
2. สภาพสังคมยุคปจจุบันที่คนวัยทำงานตองออกไป
ทำงานนอกบาน ทำใหมีเวลาในการดูแลผูสูงอายุใน
ครอบครัวนอยลง
3. มีบุคลากรทางการแพทยที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุมากขึ้น
4. ความกาวหนาทางวิทยาการทำใหมีอาหารและยาที่ดี
5. การสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐและการสงเสริมการ
ลงทุนที่เกี่ยวของกับกลุมผูสูงอายุ
6. มีแนวโนมพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ครอบคลุม
มากขึ้น ทั้งการบริการพื้นฐานที่ดูแลดานสุขภาพไปสูการ
บริการที่ครบวงจร

1. ธุรกิจที่ผลิตสินคา
เกี่ยวกับผูใหญมีการ
แขงขันสูงขึ้น
2. ระดับรายไดของ
ผูสูงอายุที่ยังคงมีไมสูง
3. อาชญากร 
หลอกลวงผูสูงอายุ
4. ความเชื่อมั่นตอ
ธุรกิจในการใหบริการ
กับผูสูงอาย ุ

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.2 17.7 18.1 90.818.2 18.6ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.4 17.6 18 90.217.9 18.3ธุรกิจเกี่ยวกับผูสูงอายุ

ธุรกิจเด่นอันดับ 8 ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. ความตองการซื้อประกันภัยสำหรับธุรกิจ
มากขึ้น เพื่อคุมครองความเสี่ยงตอบริษัท
2. ความตองการซื้อประกันภัยและประกันชีวิต
สำหรับครอบครัวและตนเองมีมากขึ้น 
เนื่องจากความรูและความเขาใจมีมากขึ้น 
3. นโยบายการหักลดหยอนภาษีที่ยังมีตอเนื่อง
4. เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการ
ดำเนินงาน การเพิ่มชองทางการจำหนายให
หลากหลายครอบคลุมกลุมเปาหมาย
5. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีโอกาสปรับตัว
ดีขึ้น
6. ประชาชนหันมาใหความสำคัญการออมใน
ระยะยาวมากขึ้น 
7. การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในธุรกิจ
อื่นๆ สงผลตอผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น
8. การเขาสูสังคมผูสูงอาย ุและการวางแผน
ทางการเงินของคนยุคปจจุบัน
9. รัฐบาลมีการสงเสริมใหมีการทำการ
ประกันภัยมากและประกันชีวิตมากขึ้น

1. การแขงขันในธุรกิจที่สูงขึ้น
ทำใหผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้น
2. ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน
3. การแขงขันทางธุรกิจในเรื่อง
ของผลิตภัณฑและราคา เพื่อ
จูงใจลูกคา
4. หลักเกณฑตางๆ ในการกำกับ
ดูแลบริษัทในกลุมประกันที่
เขมงวด
5. อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย
6. ภัยธรรมชาติ 
7. ความเชื่อมั่นตอธุรกิจ (การ
ใหขอมูลที่ไมชัดเจนหรือเกิน
จริงของตัวแทน/การบังคับทำ
ประกันของธนาคาร/ระบบ
ความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลของลูกคา)

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.2 18.1 18.1 90.217.5 18.3ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
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ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ

18.7 17.9 17.6 88.617 17.4ธุรกิจสิ่งพิมพ ปายโฆษณา และบรรจุภัณฑ

ธุรกิจเด่นอันดับ 9 ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. รัฐบาลมีแผนนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เพิ่มมากขึ้น
2. มีการลงทุนพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
3. ปริมาณงานกอสรางในประเทศเพื่อนบานมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามแผนของการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ซึ่งจะเปน
โอกาสใหผูรับเหมากอสรางไทยสามารถขยายตลาด
ไปยังตางประเทศไดเพิ่มขึ้น
4. การเรงลงทุนโครงสรางพื้นฐานของรัฐ อาท ิ
โครงการกอสรางเครือขายถนน รถไฟฟาสายตางๆ

1. คูแขงทางธุรกิจสูง และ
แขงขันกันตัดราคา
2. ธุรกิจขนาดเล็กยังขาด
การพัฒนานวัตกรรมการ
กอสราง 
3. การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัสดุกอสรางและ
คาจางแรงงาน
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกูมี
แนวโนมสูงขึ้น

ธุรกิจเด่นอันดับ 10 ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีการ
ขยายตัว ทำใหระดับรายไดของผูบริโภคเพิ่ม
2. พฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใสใจความ
สำคัญในการดูแลเชิงปองกันและเสริมสราง
ความแข็งแรงของรางกายมากขึ้น
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มีมากขึ้น
เพิ่มความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคมากขึ้น
4. สามารถหาซื้อสินคาไดสะดวกมากขึ้นจาก
หลากหลายชองทาง อาทิ รานสะดวกซื้อ ราน
ขายยา ตัวแทนขายตรง รวมถึงชองทางออนไลน

1. มาตรฐานอาหารเสริมและ
สุขภาพที่ไมไดรับการรับรอง 
2. ธุรกิจมีการแขงขันกันสูง ทั้ง
เรื่องของคุณภาพและระดับราคา
3. การแอบอางสรรพคุณของ
ผูจำหนายทำใหขาดความ
นาเชื่อถือ
4. การเขามาแขงขันของธุรกิจ
ตางประเทศในเรื่องของอาหาร
เสริมสุขภาพตางๆ 

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.2 17.8 18 89.417.5 17.9ธุรกิจกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18.3 17.9 18.2 89.417.4 17.6ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ

ธุรกิจเด่นอันดับ 10 ธุรกิจ Car care 

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. ปริมาณการใชรถสวนตัวมีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
2. มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ ในการดูแลรถเพิ่ม
มากขึ้น
3. พัฒนารูปแบบการใหบริการดูแลรักษารถรองรับ
กับพฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
4. การดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสมัยนี้ที่มีเวลา
สวนตัวคอนขางนอย ตางใชเวลาหมดไปกับการ
ทำงานไมมีเวลาที่จะดูแลรักษาทำความสะอาด
รถยนตของตัวเอง

1. ธุรกิจกิจเริ่มมีการ
แขงขันสูงขึ้น
2. ตนทุนของธุรกิจ ทั้ง
ดานของตนทุนผลิตภัณฑ 
และแรงงานที่อยูในระดับ
ที่สูง
3. การพัฒนาของรูปแบบ
นวัตกรรมการดูแลรักษา
รถยนตที่เปลี่ยนแปลงเร็ว 

ธุรกิจเด่นอันดับ 10 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และบรรจุภัณฑ์

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

1. ในป 2562 เปนปที่มีการเลือกตั้ง ทำใหธุรกิจมีโอกาสขยายตัวได จากการจัดเตรียมเอกสาร
ตางๆ รวมทั้งการหาเสียง
2. การปลดล็อกทางการเมืองเพื่อการหาเสียง สำหรับการเลือกตั้งในป 2562 
3. การปรับปรุงและการพัฒนาบรรจุภัณฑของธุรกิจเพื่อดึงดูดผูบริโภคใหสนใจผลิตภัณฑและสินคา
4. ความตองการใชสิ่งพิมพในปจจุบันยังคงมีอยางตอเนื่อง ถึงแมจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การแขงขันที่รุนแรง เนื่องจากธุรกิจรายเล็กที่มีจำนวนมาก 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทำใหมีการ
ประชาสัมพันธหรือการโฆษณาผานเทคโนโลยีมากขึ้น
3. ตนทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมีความทันสมัย 
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18 18 18 88.617.1 17.5ธุรกิจ Car care

ธุรกิจเด่นอันดับ 8 ธุรกิจด้านติวเตอร์ สถาบันภาษา 
โดยเฉพาะจีน และอังกฤษ

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง
1. การแขงขันทางดานการศึกษาหรือการ
สอบวัดระดับตางๆ ยังมีอยางตอเนื่อง
2. คานิยมทางการศึกษาที่พอแมนิยมให
ลูกกวดวิชา/เรียนภาษาเพื่อจะสอบแขงขัน
3. ความตองการขั้นพื้นฐานในการเขา
ทำงานที่ตองการความรูดานภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนมากขึ้น
4. ในปจจุบันการสื่อสารไดหลากหลาย
ภาษาเปนสิ่งสำคัญ 
5. ตลาดแรงงานจะมีการแขงขันสูงขึ้น 
ทักษาะทางดานภาษามีแนวโนมความ
สำคัญที่มากขึ้น

1. การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นของ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ตางก็เพิ่มชองทางในการ
รับนักศึกษามากขึ้น
2. การแขงขันในทางธุรกิจมีมาก
3. ความชำนาญของบุคลากร
4. การเขาถึงสื่อการเรียนการสอน
จากสื่ออิเล็กทรอนิกสที่งายขึ้น
5. เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน ที่
รวบรวมเนื้อหาวิชาที่สามารถหา
และเรียนรูไดงาย 

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวม

การรับความ
เสี่ยง/คูแขง

ความ
ตองการ

18 18.5 18.1 90.217.6 18ธุรกิจดานการศึกษา
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เปรียบเทียบธุรกิจดาวรุ่ง

ประเมินผล 10 อันดับธุรกิจร่วงปี 2562

10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2562

1.

2.
3.

4.
5.

ธุรกิจเชาหนังสือ
ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอรนิเจอรไม (ดังเดิมที่ไมไดมี
การปรับตัว)
ธุรกิจผลิตและจำหนายแผน DVD CD เครื่องเลน DVD CD
ธุรกิจรานใหบริการอินเตอรเน็ต
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และวารสาร
หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด
ธุรกิจโทรศัพทพื้นฐาน

12.5
12.5

13.4
14.5
14.5
15.3
15.9

ลำดับ ธุรกิจดาวรวง รวม 10 อันดับธุรกิจเดน รวม

6.

7.
8.
9.

10.

ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน
ธุรกิจพอคาคนกลางทางดานการเกษตร
ของเลน
ธุรกิจผลิตสังกะสี
ธุรกิจการคาแบบดั้งเดิม
ดอกไม ใบไม และตนไมประดิษฐ
ธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง และ
ปาลมน้ำมัน

16.8
17.9
17.9
18.6
19.3
20.7
20.7

ลำดับ

เปรียบเทียบ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง ในปี 2560 
และ 2561

เปรียบเทียบ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง 2561 และ 2562

ธุรกิจ 62 ที่มีอันดับลดลงจากป 61
ธุรกิจเดนป 61 ที่ไมโดดเดนติด 1 ใน 10 ป 62
(ธุรกิจป 61 ที่ไมติด 1 ใน 10 ในป 62)

ธุรกิจ 62 ที่มีอันดับสูงขึ้นกวาป 61

ธุรกิจ
 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(คอมพิวเตอร มือถือ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส)
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
(อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
และเครื่องดื่มเพื่อความบันเทิง)

 ธุรกิจดานปโตรเคมีและพลาสติก
 ธุรกิจ Modern trade
 ธุรกิจรานขายยาและเวชภัณฑทางการแพทย
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและบานเชา หรือหองเชา
 ธุรกิจดานความเชื่อ เชน โหราศาสตร เครื่องรางของขลัง
 ธุรกิจรานเสริมสวย/ตัดผมแนวแฟชั่น

ธุรกิจดาวรุงป 62 ที่ไมติด 1 ใน 10 ในป 61 
(ธุรกิจใหมที่เขามาติด 1 ใน 10 ในป 62)

 ธุรกิจเกมส ธุรกิจพัฒนา Application
 ธุรกิจบน Street food
 ธุรกิจเกี่ยวกับผูสูงอายุ
 ธุรกิจอาหารเสริม และสุขภาพ
 ธุรกิจ Car Care
 ธุรกิจสิ่งพิมพ ปายโฆษณา และบรรจุภัณฑ

57
2

-

58
3

6

59
2

6

60
4

9

61
1

6

ธุรกิจ
ธุรกิจ e-commerce
ธุรกิจเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว
ธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส
ธุรกิจบริการทางดานการเงิน
ธุรกิจเกี่ยวกับทางดานการทองเที่ยว
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
ธุรกิจกอสราง และวัสดุกอสราง
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-
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10 อาชีพเด่น

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร
วิทยาการจัดการและสารสนเทศ
รัฐศาสตร
นิติศาสตร
ศิลปศาสตร
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
นิเทศศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยาบาลศาสตร
แพทยศาสตร
สารสนเทศศาสตร
อุตสาหกรรมการบริการ
เศรษฐศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาปตยกรรมศาสตร
ศิลปกรรม/ศิลปกรรมศาสตร
ครุศาสตรรอุตสาหกรรม

61,315

48,974

41,112

83,302

26,268

30,513

22,545

19,950

19,235

10,636

8,468

4,638

6,319

4,762

5,935

6,067

5,379

2,147

3,866

3,502

4,912

3,792

4,149

2,201

3,910

5,374

60,812

40,180

34,621

35,572

27,592

22,049

16,227

17,352

16,982

10,169

7,719

5,937

6,393

4,561

5,063

4,670

5,246

2,588

3,857

3,085

4,763

3,956

3,154

3,694

2,977

2,986

77,857

46,137

37,845

37,557

31,993

29,464

22,080

20,627

19,280

11,597

9,842

8,236

7,950

5,958

5,552

5,237

5,236

4,813

4,632

4,623

4,539

4,263

3,977

3,853

3,296

3,193

-0.83

-21.89

-18.75

-134.18

4.80

-38.39

-38.94

-14.97

-13.27

-4.59

-9.70

21.88

1.16

-4.41

-17.22

-29.91

-2.54

17.04

-0.23

-13.52

-3.13

4.15

-31.55

40.42

-31.34

-79.97

21.89

12.91

8.52

5.29

13.76

25.17

26.51

15.88

11.92

12.31

21.57

27.91

19.58

23.45

8.81

10.83

-0.19

46.23

16.73

33.27

-4.94

7.20

20.69

4.13

9.68

6.48

ลำดับ คณะ/วิชา
2559

ปริญญาตรี %yoy
2560 2561 2560 2561

ข้อมูลการประเมิน

ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ

จำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กรอบแนวทางการประเมินผล สถานการณ์ทางด้านแรงงานของประเทศไทย

 ขอมูลแรงงานจากกระทรวงแรงงาน
 ขอมูลแรงงานจากสำนักงานสถิติแหงชาติ
 ขอมูลความตองการแรงงานจากกระทรวงแรงงาน
 ขอมูลการประกาศหางานจากแหลงตางๆ

ความตองการแรงงานของผูประกอบการ

ความมั่นคงและยั่งยืน

ระดับรายได

จำนวนคูแขงในตลาด

รวม

 ผลการสำรวจหอการคาโพลล
 ผลการวิจัยทางดานธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 ผลการสำรวจดัชนีความสามารถในการแขงขัน SMEs ของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

38,800

38,600

38,400

38,200

38,000

37,800

37,600

จำนวนแรงงาน

38,426.8

(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018)

38,643.5

38,359.5

38,745.5
38,661.1

38,576.2 38,548.2

38,266.6

38,099.8

38,353.3

%yoy

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

38,576.238,576.238,576.238,576.2 38,548.238,548.238,548.238,548.238,548.238,548.238,548.2

38,266.638,266.638,266.638,266.638,266.638,266.6

38,099.838,099.838,099.838,099.838,099.838,099.838,099.838,099.8

38,353.338,353.338,353.338,353.338,353.338,353.338,359.538,359.538,359.538,359.538,359.538,359.50.6

1.0

-0.7

0.7

-0.7
-0.4

-0.2 -0.2

-0.1

27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

เทคโนโลยีการเกษตร
อุตสาหกรรมศาสตร
อักษรศาสตร
เกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เภสัชศาสตร
คหกรรมศาสตร
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
สหเวชศาสตร
อุตสาหกรรมการเกษตร
เทคนิคการแพทย
ทันตแพทยศาสตร
สาธารณสุขศาสตร
วนศาสตรและการประมง
จิตวิทยา
วิทยาศาสตรการแพทย
ดุริยางคศาสตร
พลศึกษา
มัณฑนศิลป
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
โบราณคดี
วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
จิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ
ศาสนศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
อื่นๆ
                                  รวม

3,044

2,305

2,682

3,371

1,612

1,307

1,354

1,045

917

1,069

696

520

1,059

507

481

649

548

287

248

224

383

219

32

67

2,637

466,534

2,759

1,886

2,423

2,445

1,905

1,422

1,238

1,074

1,178

1,013

798

729

862

404

506

368

414

282

245

212

249

92

36

58

2,200

377,003

3,005

2,972

2,638

2,509

1,808

1,514

1,363

1,300

1,283

1,207

792

765

742

616

606

530

356

315

290

246

228

102

58

38

2,534

447,454

-10.33

-22.22

-10.69

-37.87

15.38

8.09

-9.37

2.70

22.16

-5.53

12.78

28.67

-22.85

-25.50

4.94

-76.36

-32.37

-1.77

-1.22

-5.66

-53.82

-138.04

11.11

-15.52

-19.86

-23.75

8.19

36.54

8.15

2.55

-5.37

6.08

9.17

17.38

8.18

16.07

-0.76

4.71

-16.17

34.42

16.50

30.57

-16.29

10.48

15.52

13.82

-9.21

9.80

37.93

-52.63

13.18

15.74

ลำดับ คณะ/วิชา
2559

ปริญญาตรี %yoy
2560 2561 2560 2561

ที่มา : TCIJ

25

25

25

25

100
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ปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพในปี 2562

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่คาดวาจะขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.0-4.2
 อัตราการวางงานในป 2561 อยูที่รอยละ 1.2 และในป 2562 คาดวาจะมีอัตราการวางงานรอยละ 1.0-1.2 
 แนวนโยบายในการผลักดันใหประเทศไทยเขาสู Thailand 4.0
 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานของ Mega Trend ที่สงผลกระทบตอประเทศไทย โดยเฉพาะทางดานของระบบเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
 การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่งาย และระดับราคาไมสูง
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนที่เนนทางดานของความสะดวกสบาย และความเปนเทคโนโลยีมากขึ้น
 ธุรกิจมีการปรับปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
 การใหความสำคัญของฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหและการวางแผนของธุรกิจมีมากขึ้น 
 การเปดเสรีทางดานการคาและบริการของประเทศไทยในหลายชนิดสินคา

10 อาชีพที่ไม่โดดเด่นปี 2562

97.1
95.0
95.0

93.5
93.5

89.7
89.7
88.9
88.9

90.3

87.7

แพทย (แพทยผิวหนัง และศัลยแพทย)

92.8ผูพิพากษา/ทนาย

91.2ผูประกอบการ

ลำดับ อาชีพ คะแนน

ดารา/นักรอง

ที่ปรึกษาธุรกิจ

87.7นักวิเคราะหสิ่งแวดลอม

87.7นักกีฬา E-Sport เกมเมอร และ นักแคสเกม

Data Scientist/นักวิเคราะหขอมูล
นักพัฒนา Application/โปรแกรมเมอร/
นักพัฒนาซอฟตแวร

94.3
94.3

นักบิน
นักการตลาดออนไลน,เน็ตไอดอล,
Vlogger/Blogger/Youtuber

นักขายออนไลน

นักการเงิน

นักวิทยาศาสตรและความปลอดภัยดานอาหาร/
food scientist/นักพัฒนาผลิตภัณฑและวิจัยอาหาร

ทันตแพทย

ครูสอนพิเศษ/ติวเตอร

Graphic Designer

12.8

13.4

15.5
15.5
16.8

17.6

18.9

21.3

14.7

18.2

20.7

อาชีพฟอกยอมผา

ลำดับ อาชีพ คะแนน

นักหนังสือพิมพ และนิตยสาร

เกษตรกร (เกษตรกรรม)

call center

ชางซอมรองเทา

นักขาววิทยุหรือโทรทัศน ผูสื่อขาวภาคสนาม

ครู/อาจารยสถาบันการศึกษาเอกชน

บรรณารักษ

ชางเย็บจักรไรฝมือ

โบรกเกอร นายหนา

พนักงานธนาคาร

10 อาชีพเด่น
ในปี 2562

10 อาชีพที่ไม่โดดเด่น
ในปี 2562
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เลือกตั้งใหม่ ปี 62 
คาดเงินหาเสียง
ช่วยพยุงเศรษฐกิจทัน

รับปใหม 2562 ปหมู ท่ียงั

รอดูวา เศรษฐกิจไทยจะ 

ราบร่ืนเติบโตดีหรือไม 

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอํานวยการ 

ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคา จะสรุปภาพรวม

ใหเห็นแบบ flash back จากเดือนสุดทาย

ของปเกา มาตอกันถึงปใหมไตรมาสแรก 

ป 2562 ใหเห็นภาพชัดๆ กันไปเลย เร่ิม

จากสรุปความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจ

ไทยต้ังแตเดือนธ.ค. 61 ดัชนีความเช่ือม่ัน

ผูบริโภค อยู ท่ี 79.4 จาก 80.5 ใน    

เดือน พ.ย.61 ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 

ปรับตัวลดลงตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 4 จาก

ความกังวลเร่ืองสงครามการคา และกรณี

นักทองเท่ียวจีนลดลง

ขณะท่ีดัชนีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจ

โดยรวม อยูท่ี 66.3 จาก 67.5 ในเดือน

กอนหนา สวนดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับ

โอกาสการหางานทําอยูท่ี 74.6 จาก 75.6 

และดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับรายไดใน

อนาคตอยูท่ี 97.3 จาก 98.4

สําหรับปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอ

ความเช่ือม่ันในเดือนน้ี ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% และปรับลด

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) 

ของไทยในป 61 และป 62, ภาคการ    

สงออกในเดือนพ.ย. 61 ลดลง 0.95%, 

ราคาพืชผลเกษตรทรงตัวในระดับต่ํา, 

ความกังวลเร่ืองสงครามการคา, นัก      

ทองเท่ียวจีนมีจํานวนนอยลง และผูบริโภค

มีความรูสึกวาเศรษฐกิจฟนตัวชาและ 

กระจุกตัว

ขณะท่ีปจจัยบวก ไดแก ราคา    

น้ํามันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง, 

มาตรการกระตุนการใชจายภาครัฐ ท้ัง 

ช็อปชวยชาติ เท่ียวเพ่ือชาติ และเงินบาท

แข็งคาข้ึนเล็กนอย

การท่ีดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค  

ปรับตัวลดลงตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 4 มา

จากความไมแนนอนในการฟนตัวของ

เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกท่ีมีความ

เส่ียงสูงจากสงครามการคาระหวางจีน 

และสหรัฐฯ รวมท้ังกรณีการแยกตัวออก

จากสหภาพยโุรปของอังกฤษ (Brexit) ซ่ึง

จะสงผลใหผูบริโภคยงัคงระมัดระวังการ

จับจายใชสอยอยางตอเน่ืองในชวงไตรมาส

แรกของปน้ี

อยางไรก็ดี จากปจจัยบวกท่ีเร่ิมมี

มากข้ึน โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการ

เกษตรบางรายการท่ีปรับตัวดีข้ึน เชน 

ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเล้ียงสัตว, 

สงครามการคาท่ีมีแนวโนมคล่ีคลาย      

จากการเร่ิมเจรจากันระหวางสหรัฐฯ และ

จีน, รัฐบาลมีมาตรการกระตุ นการ          

ทองเท่ียวผานการยกเวนคาธรรมเนียม 

VISA on Arrival และการเลือกต้ังท่ัวไป

ท่ีจะเกิดข้ึน นาจะทําใหความเช่ือม่ัน    

ของผูบริโภคปรับตัวดีข้ึนในอนาคตอัน

ใกล หากปจจัยเส่ียงตาง ๆ สามารถ

คล่ีคลายลงในชวงไตรมาสแรกของปน้ี

"คาดวาในไตรมาสแรกปน้ี ความ 

เช่ือม่ันผูบริโภคยงัมีสัญญาณปรับตัวลดลง

อยางตอเน่ือง เพราะปจจัยบวกท่ีเกิดข้ึน 

ยงัเปนปจจัยบวกท่ีไมเดนชัด ราคาพืชผล

ร

ทางการเกษตรยงัทรงตัวในระดับต่ํา เปน

แรงกดดันใหความเช่ือม่ันผูบริโภคปรับตัว

ลดลง ปญหานักทองเท่ียวจีนแมจะดีข้ึน 

แตยังไมกลับมาเปนปกติ รวมท้ังกรณี

สงครามการคา เหลาน้ีเปนปจจัยกดดัน

ใหความคึกคักไมเกิดข้ึนตอเน่ือง ประชาชน

ยงัชะลอการจับจายใชสอย ซ่ึงยงัปกคลุม

สถานการณเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 

ดวย" 

สวนการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีอาจจะไม

เปนไปตามกําหนดเดิมในวันท่ี 24 ก.พ. 

62 น้ัน  หากการเลือกต้ังท่ีจะเล่ือนออก

ไปยังอยูภายในกรอบรัฐธรรมนูญกําหนด 

ไมวาจะเล่ือนไปเปนม.ค. หรือ เม.ย. มอง

วาจะไมมีผลกระทบตอภาพลักษณของ

ประเทศไทย เพราะถาตราบใดท่ีการเล่ือน

เลือกต้ังสามารถช้ีแจงเหตุผลไดอยาง

ชัดเจน ก็เช่ือวานานาชาติและนักลงทุน

ท่ัวไปจะรับฟง และเขาใจถึงความจําเปน

ท่ีจะตองเล่ือนการเลือกต้ังออกไปจาก

กําหนดเดิม

"การเล่ือนเลือกต้ังท่ียังอยูภายใต

กรอบรัฐธรรมนูญกําหนดไว ในเชิงของ

ภาพลักษณ หรือความม่ันใจจากนานาชาติ 

และนักลงทุนท้ังไทยและตางชาติ ก็ยัง 

เช่ือวาปน้ีเปนปแหงการเลือกต้ังของไทย 

ดังน้ันจึงไมมีผลกระทบในเชิงภาพลักษณ 

หรือไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยท้ัง 

ในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว" 

อยางไรก็ดี การเล่ือนเลือกต้ังอาจมี

ผลตอชวงเวลาในการรณรงคหาเสียง รวม

ท้ังการใชจายเม็ดเงินลงไปในภาคสวน 

คาดว่าในไตรมาสแรกปีนี้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยัง
มีสัญญาณปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะ 
ปัจจัยบวกที่เกิดขึ้น ยังเป็นปัจจัยบวกที่ไม่เด่นชัด 
ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรงตัวในระดับต่ำ 
เป็นแรงกดดันให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัว
ลดลง ปัญหานักท่องเที่ยวจีนแม้จะดีขึ้น แต่ยัง   
ไม่กลับมาเป็นปกติ รวมทั้งกรณีสงครามการค้า  
เหล่านี้เป็นปัจจัยกดดันให้ความคึกคักไม่เกิดขึ้น   
ต่อเนื่อง ประชาชนยังชะลอการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ง  
ยังปกคลุมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 
ด้วย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเลือกต้ัง เชน 

การทําปายหาเสียง ปายโฆษณา แผนพับ 

ใบปลิวตาง ๆ  ท่ีอาจจะตองเล่ือนออกไป

จากเดิมท่ีคาดวาจะมีการใชจายเม็ดเงิน 

ในสวนน้ีและมีเม็ดเงินสะพัดในชวงเดือน

ม.ค. และ ก.พ. ซ่ึงจะมาชวยพยงุเศรษฐกิจ

ไทยไดในไตรมาสแรก จากท่ีภาวะเศรษฐกิจ

โลกยังรอจังหวะคลายตัวจากปญหา 

สงครามการคา และ Brexit

"ถาการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  

ตองชาออกไป เม็ดเงินจากการใชจายใน

ชวงหาเสียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในไตรมาส

แรก ก็อาจจะเปนชวงสุญญากาศ ตรงน้ี

ตองรอดูวาจะเล่ือนการเลือกต้ังออกไป 

เม่ือใด แตเช่ือวาคงเล่ือนไปไมนาน อยู

ภายในปลายไตรมาส 1 ถึงตนไตรมาส 2 

ซ่ึงก็ยังสามารถพยุงเศรษฐกิจได และไม

นาจะมีผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย

...สรุปแลวการเล่ือนเลือกต้ังไมนาจะมี

ผลกระทบในเชิงบวก และลบตอเศรษฐกิจ

ไทยมากนัก" 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ยังคาดการณวาในปน้ีเศรษฐกิจไทยจะ

เติบโตในระดับ 4.0-4.2% สวนการ        

สงออก เติบโตได 4-5% โดยอัตราแลก

เปล่ียน อยูท่ีระดับ 32.00 - 32.50 บาท/ 

ดอลลารสหรัฐ

สวนสถานการณพายโุซนรอนปาบึก

ในพ้ืนท่ีภาคใตของไทยน้ัน  อาจจะสงผล 

กระทบตอเศรษฐกิจของภาคใตในชวง

ส้ันๆ ไมยืดเยื้อ ซ่ึงเปนผลจากการหยุด 

ใหบริการของสายการบินช่ัวคราว และ

การเล่ือนการจองท่ีพัก โรงแรม รีสอรท

ตาง ๆ  โดยมองวาผลกระทบจะอยูในชวง 

3-5 วัน คิดเปนมูลคาประมาณ 3-5 พัน

ลานบาท

"อาจจะมีผลกระทบจากการยกเลิก 

เท่ียวบิน โรงแรม ผลกระทบจากการใช

จายประจําวัน การเดินทาง ทองเท่ียว ซ่ึง

นาจะไมเกิน 3-5 วัน เปนผลกระทบระยะ

ส้ัน ไมยาวนานหรือบานปลายจนกระทบ

ตอเศรษฐกิจของภาคใตในชวงไตรมาสแรก

ปน้ี"
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รับปใหม 2562 ปหมู ท่ียงั

รอดูวา เศรษฐกิจไทยจะ 

ราบร่ืนเติบโตดีหรือไม 

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอํานวยการ 

ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคา จะสรุปภาพรวม

ใหเห็นแบบ flash back จากเดือนสุดทาย

ของปเกา มาตอกันถึงปใหมไตรมาสแรก 

ป 2562 ใหเห็นภาพชัดๆ กันไปเลย เร่ิม

จากสรุปความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจ

ไทยต้ังแตเดือนธ.ค. 61 ดัชนีความเช่ือม่ัน

ผูบริโภค อยู ท่ี 79.4 จาก 80.5 ใน    

เดือน พ.ย.61 ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 

ปรับตัวลดลงตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 4 จาก

ความกังวลเร่ืองสงครามการคา และกรณี

นักทองเท่ียวจีนลดลง

ขณะท่ีดัชนีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจ

โดยรวม อยูท่ี 66.3 จาก 67.5 ในเดือน

กอนหนา สวนดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับ

โอกาสการหางานทําอยูท่ี 74.6 จาก 75.6 

และดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับรายไดใน

อนาคตอยูท่ี 97.3 จาก 98.4

สําหรับปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอ

ความเช่ือม่ันในเดือนน้ี ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% และปรับลด

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) 

ของไทยในป 61 และป 62, ภาคการ    

สงออกในเดือนพ.ย. 61 ลดลง 0.95%, 

ราคาพืชผลเกษตรทรงตัวในระดับต่ํา, 

ความกังวลเร่ืองสงครามการคา, นัก      

ทองเท่ียวจีนมีจํานวนนอยลง และผูบริโภค

มีความรูสึกวาเศรษฐกิจฟนตัวชาและ 

กระจุกตัว

ขณะท่ีปจจัยบวก ไดแก ราคา    

น้ํามันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง, 

มาตรการกระตุนการใชจายภาครัฐ ท้ัง 

ช็อปชวยชาติ เท่ียวเพ่ือชาติ และเงินบาท

แข็งคาข้ึนเล็กนอย

การท่ีดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค  

ปรับตัวลดลงตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 4 มา

จากความไมแนนอนในการฟนตัวของ

เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกท่ีมีความ

เส่ียงสูงจากสงครามการคาระหวางจีน 

และสหรัฐฯ รวมท้ังกรณีการแยกตัวออก

จากสหภาพยโุรปของอังกฤษ (Brexit) ซ่ึง

จะสงผลใหผูบริโภคยงัคงระมัดระวังการ

จับจายใชสอยอยางตอเน่ืองในชวงไตรมาส

แรกของปน้ี

อยางไรก็ดี จากปจจัยบวกท่ีเร่ิมมี

มากข้ึน โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการ

เกษตรบางรายการท่ีปรับตัวดีข้ึน เชน 

ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเล้ียงสัตว, 

สงครามการคาท่ีมีแนวโนมคล่ีคลาย      

จากการเร่ิมเจรจากันระหวางสหรัฐฯ และ

จีน, รัฐบาลมีมาตรการกระตุ นการ          

ทองเท่ียวผานการยกเวนคาธรรมเนียม 

VISA on Arrival และการเลือกต้ังท่ัวไป

ท่ีจะเกิดข้ึน นาจะทําใหความเช่ือม่ัน    

ของผูบริโภคปรับตัวดีข้ึนในอนาคตอัน

ใกล หากปจจัยเส่ียงตาง ๆ สามารถ

คล่ีคลายลงในชวงไตรมาสแรกของปน้ี

"คาดวาในไตรมาสแรกปน้ี ความ 

เช่ือม่ันผูบริโภคยงัมีสัญญาณปรับตัวลดลง

อยางตอเน่ือง เพราะปจจัยบวกท่ีเกิดข้ึน 

ยงัเปนปจจัยบวกท่ีไมเดนชัด ราคาพืชผล

ทางการเกษตรยงัทรงตัวในระดับต่ํา เปน

แรงกดดันใหความเช่ือม่ันผูบริโภคปรับตัว

ลดลง ปญหานักทองเท่ียวจีนแมจะดีข้ึน 

แตยังไมกลับมาเปนปกติ รวมท้ังกรณี

สงครามการคา เหลาน้ีเปนปจจัยกดดัน

ใหความคึกคักไมเกิดข้ึนตอเน่ือง ประชาชน

ยงัชะลอการจับจายใชสอย ซ่ึงยังปกคลุม

สถานการณเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 

ดวย" 

สวนการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีอาจจะไม

เปนไปตามกําหนดเดิมในวันท่ี 24 ก.พ. 

62 น้ัน  หากการเลือกต้ังท่ีจะเล่ือนออก

ไปยงัอยูภายในกรอบรัฐธรรมนูญกําหนด 

ไมวาจะเล่ือนไปเปนม.ค. หรือ เม.ย. มอง

วาจะไมมีผลกระทบตอภาพลักษณของ

ประเทศไทย เพราะถาตราบใดท่ีการเล่ือน

เลือกต้ังสามารถช้ีแจงเหตุผลไดอยาง

ชัดเจน ก็เช่ือวานานาชาติและนักลงทุน

ท่ัวไปจะรับฟง และเขาใจถึงความจําเปน

ท่ีจะตองเล่ือนการเลือกต้ังออกไปจาก

กําหนดเดิม

"การเล่ือนเลือกต้ังท่ียังอยูภายใต

กรอบรัฐธรรมนูญกําหนดไว ในเชิงของ

ภาพลักษณ หรือความม่ันใจจากนานาชาติ 

และนักลงทุนท้ังไทยและตางชาติ ก็ยัง 

เช่ือวาปน้ีเปนปแหงการเลือกต้ังของไทย 

ดังน้ันจึงไมมีผลกระทบในเชิงภาพลักษณ 

หรือไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยท้ัง 

ในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว" 

อยางไรก็ดี การเล่ือนเลือกต้ังอาจมี

ผลตอชวงเวลาในการรณรงคหาเสียง รวม

ท้ังการใชจายเม็ดเงินลงไปในภาคสวน 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเลือกต้ัง เชน 

การทําปายหาเสียง ปายโฆษณา แผนพับ 

ใบปลิวตาง ๆ  ท่ีอาจจะตองเล่ือนออกไป

จากเดิมท่ีคาดวาจะมีการใชจายเม็ดเงิน 

ในสวนน้ีและมีเม็ดเงินสะพัดในชวงเดือน

ม.ค. และ ก.พ. ซ่ึงจะมาชวยพยงุเศรษฐกิจ

ไทยไดในไตรมาสแรก จากท่ีภาวะเศรษฐกิจ

โลกยังรอจังหวะคลายตัวจากปญหา 

สงครามการคา และ Brexit

"ถาการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  

ตองชาออกไป เม็ดเงินจากการใชจายใน

ชวงหาเสียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในไตรมาส

แรก ก็อาจจะเปนชวงสุญญากาศ ตรงน้ี

ตองรอดูวาจะเล่ือนการเลือกต้ังออกไป 

เม่ือใด แตเช่ือวาคงเล่ือนไปไมนาน อยู

ภายในปลายไตรมาส 1 ถึงตนไตรมาส 2 

ซ่ึงก็ยังสามารถพยุงเศรษฐกิจได และไม

นาจะมีผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย

...สรุปแลวการเล่ือนเลือกต้ังไมนาจะมี

ผลกระทบในเชิงบวก และลบตอเศรษฐกิจ

ไทยมากนัก" 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ยังคาดการณวาในปน้ีเศรษฐกิจไทยจะ

เติบโตในระดับ 4.0-4.2% สวนการ        

สงออก เติบโตได 4-5% โดยอัตราแลก

เปล่ียน อยูท่ีระดับ 32.00 - 32.50 บาท/ 

ดอลลารสหรัฐ

สวนสถานการณพายโุซนรอนปาบึก

ในพ้ืนท่ีภาคใตของไทยน้ัน  อาจจะสงผล 

กระทบตอเศรษฐกิจของภาคใตในชวง

ส้ันๆ ไมยืดเยื้อ ซ่ึงเปนผลจากการหยุด 

ใหบริการของสายการบินช่ัวคราว และ

การเล่ือนการจองท่ีพัก โรงแรม รีสอรท

ตาง ๆ  โดยมองวาผลกระทบจะอยูในชวง 

3-5 วัน คิดเปนมูลคาประมาณ 3-5 พัน

ลานบาท

"อาจจะมีผลกระทบจากการยกเลิก 

เท่ียวบิน โรงแรม ผลกระทบจากการใช

จายประจําวัน การเดินทาง ทองเท่ียว ซ่ึง

นาจะไมเกิน 3-5 วัน เปนผลกระทบระยะ

ส้ัน ไมยาวนานหรือบานปลายจนกระทบ

ตอเศรษฐกิจของภาคใตในชวงไตรมาสแรก

ปน้ี"
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รับปใหม 2562 ปหมู ท่ียงั

รอดูวา เศรษฐกิจไทยจะ 

ราบร่ืนเติบโตดีหรือไม 

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอํานวยการ 

ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคา จะสรุปภาพรวม

ใหเห็นแบบ flash back จากเดือนสุดทาย

ของปเกา มาตอกันถึงปใหมไตรมาสแรก 

ป 2562 ใหเห็นภาพชัดๆ กันไปเลย เร่ิม

จากสรุปความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจ

ไทยต้ังแตเดือนธ.ค. 61 ดัชนีความเช่ือม่ัน

ผูบริโภค อยู ท่ี 79.4 จาก 80.5 ใน    

เดือน พ.ย.61 ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 

ปรับตัวลดลงตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 4 จาก

ความกังวลเร่ืองสงครามการคา และกรณี

นักทองเท่ียวจีนลดลง

ขณะท่ีดัชนีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจ

โดยรวม อยูท่ี 66.3 จาก 67.5 ในเดือน

กอนหนา สวนดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับ

โอกาสการหางานทําอยูท่ี 74.6 จาก 75.6 

และดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับรายไดใน

อนาคตอยูท่ี 97.3 จาก 98.4

สําหรับปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอ

ความเช่ือม่ันในเดือนน้ี ไดแก คณะ 

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% และปรับลด

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) 

ของไทยในป 61 และป 62, ภาคการ    

สงออกในเดือนพ.ย. 61 ลดลง 0.95%, 

ราคาพืชผลเกษตรทรงตัวในระดับต่ํา, 

ความกังวลเร่ืองสงครามการคา, นัก      

ทองเท่ียวจีนมีจํานวนนอยลง และผูบริโภค

มีความรูสึกวาเศรษฐกิจฟนตัวชาและ 

กระจุกตัว

ขณะท่ีปจจัยบวก ไดแก ราคา    

น้ํามันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง, 

มาตรการกระตุนการใชจายภาครัฐ ท้ัง 

ช็อปชวยชาติ เท่ียวเพ่ือชาติ และเงินบาท

แข็งคาข้ึนเล็กนอย

การท่ีดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค  

ปรับตัวลดลงตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 4 มา

จากความไมแนนอนในการฟนตัวของ

เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกท่ีมีความ

เส่ียงสูงจากสงครามการคาระหวางจีน 

และสหรัฐฯ รวมท้ังกรณีการแยกตัวออก

จากสหภาพยโุรปของอังกฤษ (Brexit) ซ่ึง

จะสงผลใหผูบริโภคยงัคงระมัดระวังการ

จับจายใชสอยอยางตอเน่ืองในชวงไตรมาส

แรกของปน้ี

อยางไรก็ดี จากปจจัยบวกท่ีเร่ิมมี

มากข้ึน โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการ

เกษตรบางรายการท่ีปรับตัวดีข้ึน เชน 

ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเล้ียงสัตว, 

สงครามการคาท่ีมีแนวโนมคล่ีคลาย      

จากการเร่ิมเจรจากันระหวางสหรัฐฯ และ

จีน, รัฐบาลมีมาตรการกระตุ นการ          

ทองเท่ียวผานการยกเวนคาธรรมเนียม 

VISA on Arrival และการเลือกต้ังท่ัวไป

ท่ีจะเกิดข้ึน นาจะทําใหความเช่ือม่ัน    

ของผูบริโภคปรับตัวดีข้ึนในอนาคตอัน

ใกล หากปจจัยเส่ียงตาง ๆ สามารถ

คล่ีคลายลงในชวงไตรมาสแรกของปน้ี

"คาดวาในไตรมาสแรกปน้ี ความ 

เช่ือม่ันผูบริโภคยงัมีสัญญาณปรับตัวลดลง

อยางตอเน่ือง เพราะปจจัยบวกท่ีเกิดข้ึน 

ยงัเปนปจจัยบวกท่ีไมเดนชัด ราคาพืชผล

ทางการเกษตรยงัทรงตัวในระดับต่ํา เปน

แรงกดดันใหความเช่ือม่ันผูบริโภคปรับตัว

ลดลง ปญหานักทองเท่ียวจีนแมจะดีข้ึน 

แตยังไมกลับมาเปนปกติ รวมท้ังกรณี

สงครามการคา เหลาน้ีเปนปจจัยกดดัน

ใหความคึกคักไมเกิดข้ึนตอเน่ือง ประชาชน

ยงัชะลอการจับจายใชสอย ซ่ึงยังปกคลุม

สถานการณเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 

ดวย" 

สวนการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีอาจจะไม

เปนไปตามกําหนดเดิมในวันท่ี 24 ก.พ. 

62 น้ัน  หากการเลือกต้ังท่ีจะเล่ือนออก

ไปยงัอยูภายในกรอบรัฐธรรมนูญกําหนด 

ไมวาจะเล่ือนไปเปนม.ค. หรือ เม.ย. มอง

วาจะไมมีผลกระทบตอภาพลักษณของ

ประเทศไทย เพราะถาตราบใดท่ีการเล่ือน

เลือกต้ังสามารถช้ีแจงเหตุผลไดอยาง

ชัดเจน ก็เช่ือวานานาชาติและนักลงทุน

ท่ัวไปจะรับฟง และเขาใจถึงความจําเปน

ท่ีจะตองเล่ือนการเลือกต้ังออกไปจาก

กําหนดเดิม

"การเล่ือนเลือกต้ังท่ียังอยูภายใต

กรอบรัฐธรรมนูญกําหนดไว ในเชิงของ

ภาพลักษณ หรือความม่ันใจจากนานาชาติ 

และนักลงทุนท้ังไทยและตางชาติ ก็ยัง 

เช่ือวาปน้ีเปนปแหงการเลือกต้ังของไทย 

ดังน้ันจึงไมมีผลกระทบในเชิงภาพลักษณ 

หรือไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยท้ัง 

ในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว" 

อยางไรก็ดี การเล่ือนเลือกต้ังอาจมี

ผลตอชวงเวลาในการรณรงคหาเสียง รวม

ท้ังการใชจายเม็ดเงินลงไปในภาคสวน 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเลือกต้ัง เชน 

การทําปายหาเสียง ปายโฆษณา แผนพับ 

ใบปลิวตาง ๆ  ท่ีอาจจะตองเล่ือนออกไป

จากเดิมท่ีคาดวาจะมีการใชจายเม็ดเงิน 

ในสวนน้ีและมีเม็ดเงินสะพัดในชวงเดือน

ม.ค. และ ก.พ. ซ่ึงจะมาชวยพยงุเศรษฐกิจ

ไทยไดในไตรมาสแรก จากท่ีภาวะเศรษฐกิจ

โลกยังรอจังหวะคลายตัวจากปญหา 

สงครามการคา และ Brexit

"ถาการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  

ตองชาออกไป เม็ดเงินจากการใชจายใน

ชวงหาเสียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในไตรมาส

แรก ก็อาจจะเปนชวงสุญญากาศ ตรงน้ี

ตองรอดูวาจะเล่ือนการเลือกต้ังออกไป 

เม่ือใด แตเช่ือวาคงเล่ือนไปไมนาน อยู

ภายในปลายไตรมาส 1 ถึงตนไตรมาส 2 

ซ่ึงก็ยังสามารถพยุงเศรษฐกิจได และไม

นาจะมีผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย

...สรุปแลวการเล่ือนเลือกต้ังไมนาจะมี

ผลกระทบในเชิงบวก และลบตอเศรษฐกิจ

ไทยมากนัก" 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ยังคาดการณวาในปน้ีเศรษฐกิจไทยจะ

เติบโตในระดับ 4.0-4.2% สวนการ        

สงออก เติบโตได 4-5% โดยอัตราแลก

เปล่ียน อยูท่ีระดับ 32.00 - 32.50 บาท/ 

ดอลลารสหรัฐ

สวนสถานการณพายโุซนรอนปาบึก

ในพ้ืนท่ีภาคใตของไทยน้ัน  อาจจะสงผล 

กระทบตอเศรษฐกิจของภาคใตในชวง

ส้ันๆ ไมยืดเยื้อ ซ่ึงเปนผลจากการหยุด 

ใหบริการของสายการบินช่ัวคราว และ

การเล่ือนการจองท่ีพัก โรงแรม รีสอรท

ตาง ๆ  โดยมองวาผลกระทบจะอยูในชวง 

3-5 วัน คิดเปนมูลคาประมาณ 3-5 พัน

ลานบาท

"อาจจะมีผลกระทบจากการยกเลิก 

เท่ียวบิน โรงแรม ผลกระทบจากการใช

จายประจําวัน การเดินทาง ทองเท่ียว ซ่ึง

นาจะไมเกิน 3-5 วัน เปนผลกระทบระยะ

ส้ัน ไมยาวนานหรือบานปลายจนกระทบ

ตอเศรษฐกิจของภาคใตในชวงไตรมาสแรก

ปน้ี"

การเลื่อนเลือกตั้งที่ยังอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ
กำหนดไว้ ในเชิงของภาพลักษณ์ หรือความมั่นใจ
จากนานาชาติ และนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ    
ก็ยังเชื่อว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งของไทย      
ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบในเชิงภาพลักษณ์ หรือไม่มี 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะปานกลาง   
ถึงระยะยาว
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Gujarat อีกหนึ่งประตู 
สำหรับธุรกิจไทย
สยายปีกในอินเดีย

รูหรือไม ?

Gujarat เปนหน่ึงในรัฐท่ีเปดรับการคาการลงทุนจากตางประเทศมากท่ีสุดในอินเดีย 

- อันดับ 1 State Investment Potential Index ป 2560

- อันดับ 5 Ease of Doing Business ของอินเดีย ป 2560

Gujarat (INDIA)

ร
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ท่ีต้ัง : ทิศตะวันตกของอินเดีย

เมืองสําคัญ : Gandhinagar (เมืองหลวง) 

                 Ahmedabad (เมืองเศรษฐกิจ)

พ้ืนท่ี : 196,063 ตร.กม.  

ประชากร : 63 ลานคน 

ภาษา : ภาษากูจาราติ ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ

ขอมูลเศรษฐกิจสําคัญ

 - GDP : 17.3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ 

   (ราว 7% ของประเทศ)

 - GDP per Capita : 2,329 ดอลลารสหรัฐ

 - FDI : 1.9 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ 

   (ราว 5% ของประเทศ) 

สถานเอกอัครราชทูต : ใกลท่ีสุดอยูท่ีกรุงนิวเดลี

สถานกงสุลใหญ : ใกลท่ีสุดอยูท่ีเมืองมุมไบ

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ : 

ใกลท่ีสุดอยูท่ีเมืองมุมไบ

ทำไมต้อง Gujarat?

“Vibrant in Investor-Friendly”
อันดับ 1 State Investment Potential Index ป 2560

อันดับ 5 รัฐท่ีเขาไปทําธุรกิจงายท่ีสุด (Ease of Doing Business)

“Vibrant in Logistics”
อันดับ 1 Logistics Ease Across Different States ป 2561

1 ใน 2 ทาเรือท่ีใหญท่ีสุดของประเทศต้ังอยูในรัฐน้ี

มีจํานวนทาเรือมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ

มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน
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รูหรือไม ?

Gujarat เปนหน่ึงในรัฐท่ีเปดรับการคาการลงทุนจากตางประเทศมากท่ีสุดในอินเดีย 

- อันดับ 1 State Investment Potential Index ป 2560

- อันดับ 5 Ease of Doing Business ของอินเดีย ป 2560

Gujarat (INDIA)
ท่ีต้ัง : ทิศตะวันตกของอินเดีย

เมืองสําคัญ : Gandhinagar (เมืองหลวง) 

                 Ahmedabad (เมืองเศรษฐกิจ)

พ้ืนท่ี : 196,063 ตร.กม.  

ประชากร : 63 ลานคน 

ภาษา : ภาษากูจาราติ ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ

ขอมูลเศรษฐกิจสําคัญ

 - GDP : 17.3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ 

   (ราว 7% ของประเทศ)

 - GDP per Capita : 2,329 ดอลลารสหรัฐ

 - FDI : 1.9 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ 

   (ราว 5% ของประเทศ) 

สถานเอกอัครราชทูต : ใกลท่ีสุดอยูท่ีกรุงนิวเดลี

สถานกงสุลใหญ : ใกลท่ีสุดอยูท่ีเมืองมุมไบ

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ : 

ใกลท่ีสุดอยูท่ีเมืองมุมไบ

ทำไมต้อง Gujarat?

“Vibrant in Investor-Friendly”
อันดับ 1 State Investment Potential Index ป 2560

อันดับ 5 รัฐท่ีเขาไปทําธุรกิจงายท่ีสุด (Ease of Doing Business)

“Vibrant in Investor-Friendly”

บรรยากาศการลงทุน

สนามบิน 
16 แหง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
19 แหง 

นิคมอุตสาหกรรม
182 แหง

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส

ตลาดขนาดใหญ 
1 รัฐ เทากับ 1 ประเทศ

โอกาสสําคัญในการจับคูธุรกิจในอินเดีย

ความพรอมดานการขนสงและ
เปนฐานกระจายสินคาไปท่ัวประเทศ

Gujarat เปน 1 ใน 29 รัฐของอินเดีย ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของ

ประเทศ เปนหน่ึงในรัฐเศรษฐกิจสําคัญและนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน 

Narendra Modi เคยเปนมุขมนตรีประจํารัฐนานท่ีสุดถึง 12 ป

“Vibrant in Logistics”
อันดับ 1 Logistics Ease Across Different States ป 2561

1 ใน 2 ทาเรือท่ีใหญท่ีสุดของประเทศต้ังอยูในรัฐน้ี

มีจํานวนทาเรือมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ

มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ทำธุรกิจอะไรดีใน Gujarat?

“Vibrant in Market Size”
ประชากร 63 ลานคน และใกลเคียงกับประเทศไทย

ท้ังประเทศ (69 ลานคน)

รายไดประชากรสูงกวาคาเฉล่ียของประเทศ

“Vibrant Gujarat Global Summit”
เปนเจาภาพจัดงาน Business Matching ท่ีใหญท่ีสุด

ของอินเดียประจําทุก 2 ป โอกาสสําคัญในการจับคูธุรกิจในอินเดีย

ช้ินสวนยานยนต

โอกาสสงออก
ของผูประกอบการไทย

โอกาสลงทุน
ของผูประกอบการไทย

มูลคาตลาดช้ินสวนยานยนตของอินเดียจะขยายตัวอีกเกือบ 4 เทา จาก 51 Bil.USD 

ในป 2561 เปน 180-200 Bil.USD ในป 2569 (คาดการณโดย McKinsey)

Gujarat เปนหน่ึงใน Cluster ยานยนตใหญท่ีสุดของอินเดีย

เชน
เกียร
รถยนต

ถังเช้ือเพลิง
ยานยนต

ช้ินสวนรถ
จักรยานยนต

โรงงานผลิต
ช้ินสวนยานยนต

ช้ินสวนรถ
จักรยานยนต
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รูหรือไม ?

Gujarat เปนหน่ึงในรัฐท่ีเปดรับการคาการลงทุนจากตางประเทศมากท่ีสุดในอินเดีย 

- อันดับ 1 State Investment Potential Index ป 2560

- อันดับ 5 Ease of Doing Business ของอินเดีย ป 2560

Gujarat (INDIA)
ท่ีต้ัง : ทิศตะวันตกของอินเดีย

เมืองสําคัญ : Gandhinagar (เมืองหลวง) 

                 Ahmedabad (เมืองเศรษฐกิจ)

พ้ืนท่ี : 196,063 ตร.กม.  

ประชากร : 63 ลานคน 

ภาษา : ภาษากูจาราติ ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ

ขอมูลเศรษฐกิจสําคัญ

 - GDP : 17.3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ 

   (ราว 7% ของประเทศ)

 - GDP per Capita : 2,329 ดอลลารสหรัฐ

 - FDI : 1.9 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ 

   (ราว 5% ของประเทศ) 

สถานเอกอัครราชทูต : ใกลท่ีสุดอยูท่ีกรุงนิวเดลี

สถานกงสุลใหญ : ใกลท่ีสุดอยูท่ีเมืองมุมไบ

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ : 

ใกลท่ีสุดอยูท่ีเมืองมุมไบ

ทำไมต้อง Gujarat?

“Vibrant in Investor-Friendly”
อันดับ 1 State Investment Potential Index ป 2560

อันดับ 5 รัฐท่ีเขาไปทําธุรกิจงายท่ีสุด (Ease of Doing Business)

“Vibrant in Logistics”
อันดับ 1 Logistics Ease Across Different States ป 2561

1 ใน 2 ทาเรือท่ีใหญท่ีสุดของประเทศต้ังอยูในรัฐน้ี

มีจํานวนทาเรือมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ

มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ปโตรเคมี/
เคมีภัณฑข้ันตน

โอกาสลงทุน
ของผูประกอบการไทย

โอกาสลงทุน
ของผูประกอบการไทย

อินเดียเปนผูนําเขาสุทธิในกลุมสินคาเคมีภัณฑ มูลคานําเขาเพ่ิมข้ึนถึง 20% ภายใน 

3 ป (ป 2556-2559)

Gujarat เปน Hub สําคัญของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โดย 62% ของกําลังการผลิต

ปโตรเคมีของอินเดียมาจาก Gujarat

มูลคาตลาดในธุรกิจกอสรางของอินเดียจะขยายตัว 5.6% ตอปในชวงป 2559-2563 

(คาดการณโดย Invest India)

มีโครงการกอสรางภาครัฐใน Gujarat จํานวนมาก

ตลาดคาปลีกสมัยใหมของอินเดียมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็วเฉล่ีย 20% ตอป

Gujarat เปนหน่ึงในพ้ืนท่ีศักยภาพสําหรับธุรกิจคาปลีก/คาสง เน่ืองจากเปนตลาด

ขนาดใหญท่ีมีกําลังซ้ือสูง

Ahmedabad

“หน่ึงใน 8 เมือง Tier 1* ของอินเดีย และเปนศูนยรวม Cluster ยานยนตของ

บริษัทอินเดียและญ่ีปุน”

*เมืองท่ีมีประชากรมากกวา 4 ลานคน

Bharuch

“หน่ึงใน Hub สําคัญของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ และทาเรือขนสงเคมีภัณฑ

ขนาดใหญของอินเดีย”

Gandhinagar

“เมืองหลวงของ Gujarat”

พ้ืนท่ีตามแนวเสนทาง 

Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)* 

เชน Ahmedabad, Bharuch, Surat, Valsad

*DMIC คือ เมกะโปรเจกตการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานจาก Delhi-Mumbai
(โครงการ DMIC : 60% ของเม็ดเงินลงทุนอยูใน Gujarat)

โอกาสสงออก
ของผูประกอบการไทย

เชน

Affordable House 25,873 หลัง Smart City 6 เมือง

เคมีภัณฑอินทรีย เม็ดพลาสติก

โอกาสสงออก
ของผูประกอบการไทย

เชน
วัสดุ
กอสราง ออกแบบ / กอสราง / ระบบไฟฟา/ประปา / Lighting/เฟอรนิเจอร

วัสดุกอสรางและ
รับงานกอสราง

คาปลีก / คาสง

โอกาสสงออก
ของผูประกอบการไทย

Consumer 
Products เชน

เส้ือผา เคร่ืองประดับ

Surat

“เมืองรองท่ีมีประชากรมากและการศึกษาดี”

Modern Trade

ทําธุรกิจท่ีไหนดีใน
Gujarat

Gandhinagar 
(เมืองหลวง)

Ahmedabad

Bharuch

Surat

Valsad

DMIC
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ใหขอมูลแกผูท่ีสนใจเทาน้ัน โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี อาจเกิดข้ึนจาก
การท่ีมีบุคคลนําขอมูลน้ีไปใชไมวาโดยทางใด

ภาพประกอบท้ังหมดจาก : www.google.com



วันน้ีผมจะมาเลาถึงเร่ือง ตูขายของอัตโนมัติ หรือ 

Vending Machine สมัยกอนหลายคนเรียกเคร่ือง

หยอดเหรียญอัตโนมัติ ซ่ึงจริงๆปจจุบันก็ไมตอง

หยอดเหรียญหลายท่ีแลวเพราะสามารถจายผาน Application 

หรือ ออนไลนได 

ชวงน้ีในประเทศไทยไดมีการต้ังตูขายของอัตโนมัติเยอะ

ข้ึน ซ่ึงในมหาวิทยาลัยหอการคาไทยของเราก็มีหลายจุด ซ่ึงสวน

ใหญก็จะเปนสินคา Food & Beverage ท่ีผูบริโภคซ้ืองายขาย

คลอง ผมอยากชวนคิดครับ วาทําไมรานขายของสะดวกซ้ือก็

มีอยูแทบทุกหัวมุมถนนอยูแลว ทําไมยังต้ังตูขายของอัตโนมัติ

อีก บางท่ียังต้ังอยูในโรงอาหารขายแขงกับรานคาอีก ซ่ึงจริงๆ

แลวมันเปนการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายและลดตนทุนของ

พนักงานไดเยอะ เปนสวนใหญนะครับ อีกประเด็นก็สามารถเปน

ตัวอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาน่ันเองครับ

วันน้ีผมจะมาแชรถึง Vending Machine ในตางประเทศ

ครับ วาแตละท่ีมีตูขายของอัตโนมัติอะไรแปลกๆ บางครับ ซ่ึง

ระหวางดูแตละท่ีน้ัน ผมอยากใหคํานึงถึง Customer Journey 

ของแตละกรณีศึกษาครับ วาทําไม Vending Machine ของ

ประเทศน้ันๆ ในสินคาแตละอยางถึงเกิดข้ึนมาได และ Customer 

Journey แบบท่ัวไป ของสินคาน้ันเกิดข้ึนมาไดอยางไร รวมถึง 

Customer Gain และ Customer pain ดวยครับ

ตัวอยางท่ี 1 Gold to go, Dubai UAE เปนตูขายทอง

แหงแรกของโลก ต้ังอยูท่ีดูไบ มี รปภ. ยนืเฝาตลอด สามารถซ้ือ

ขายทองคําและอัญมณีไดมากกวา 320 แบบ ท้ังเปนเหรียญ 

ทองแทง รวมถึงรูปแบบอ่ืนๆ ได

ว

ตัวอยางท่ี 2 Crab Vending Machine, Nanjing China อันน้ีมีมาไดซัก 4-5 ปแลวครับ เปนการขายปูเปนๆ ท่ีตูขาย

อัตโนมัติท่ีสถานีรถไฟ ของเมือง เมืองนานจิงประเทศจีน

ตัวอยางท่ี 3 Let’s Pizza Vending Machine, Italy อันน้ีมาจากอิตาลีครับ สามารถใชวัตถุดิบในเคร่ืองเลือกแบบ Pizza 

ไดมากกวา 100 หนา โดยรอเวลาแค 3 นาที เทาน้ัน โดยเคร่ืองน้ีจะทําสดๆเร่ิมจากปนแปงเลย

Unique 
Vending Machine

ตัวอยางท่ี 4 Save Our Solez, Toronto USA เปนตูขายรองเทาอัตโนมัติท่ีเจาะกลุมลูกคาท่ีใสสนสูง โดยจะเปนตูท่ีขาย

รองเทาพ้ืนเต้ียไวสําหรับผูหญิงท่ีตองการฉุกเฉินท่ีเจ็บจากการใสรองสนสูง

ตัวอยางท่ี 5 Clean Water ATM Vending Machine, Nairobi Kenya

ในประเทศไทยหลายคนคงเคยเห็นตูกดน้ําตามคอนโดหรือ อพารทเมนท ท่ีมีไวสําหรับคนท่ีอาศัยในคอนโดน้ันแตไมมีเคร่ือง

กรองน้ําในหองตัวเองนะครับ แตท่ีประเทศเคนยาการท่ีจะหาน้ําสะอาดไวบริโภคน้ันหลายพ้ืนท่ีหาไดยาก ดังน้ันการท่ีมีการเคร่ืองต้ัง

ไวสามารถใหน้ําสะอาดเขาถึงประชาชนมากข้ึนในราคาท่ีรับไดไมแพงเกินไป โดยโครงการน้ีทางรัฐบาลเคนยาสนับสนุนดวย

ตัวอยางท่ี 6 French Fries Vending Machine, Russia

เปนตูขายมันฝร่ังทอดท่ีทําใหมๆ ภายในเวลา 90 วินาที ก็สามารถไดแลวครับ

ตัวอยางท่ี 7 FARMER’s FRIDGE, USA หลายคนบอกวาทําไมอาหาร Junk Food น้ันหาไดงายแต อาหาร Clean น้ันหา

ไดยาก และใชวลาทํานานอีกท้ังยังไมอรอยดวย ทาง FARMER’s FRIDGE จเปนตูขายผักท่ีนําผักจากเกษตร Local ท่ีไดคุณภาพ 

และรสชาติมาใสตูขายอัตโนมัติ 

â´Â
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อมรเทพ ทวีพานิชย

จริงๆ แลวยังมีอีกหลายกรณีศึกษาท่ีนาสนใจนะครับ สุดทายน้ีนอกจากเร่ือง Customer Journey ท่ีอยากใหผูอานลอง     

คิดดูแลวนะครับ ผมยังอยากแนะนําใหลองดูถึงเร่ือง Customer Experience ครับ ซ่ึงจุดตางๆ ท่ีเปน Touch Point ของลูกคา

นะครับ เพราะจุดน้ีเปนตัวท่ีนาสนใจวา Digital Technology จะสามารถเขามาลดคนหรือผูใหบริการในธุรกิจไหนไดบาง โดย    

ผูบริโภคยังพรอมท่ีจะซ้ือสินคาและบริการโดยไดความสะดวกมากข้ึนในราคาท่ีเหมาะสม
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ตัวอยางท่ี 1 Gold to go, Dubai UAE เปนตูขายทอง

แหงแรกของโลก ต้ังอยูท่ีดูไบ มี รปภ. ยนืเฝาตลอด สามารถซ้ือ

ขายทองคําและอัญมณีไดมากกวา 320 แบบ ท้ังเปนเหรียญ 

ทองแทง รวมถึงรูปแบบอ่ืนๆ ได

ตัวอยางท่ี 2 Crab Vending Machine, Nanjing China อันน้ีมีมาไดซัก 4-5 ปแลวครับ เปนการขายปูเปนๆ ท่ีตูขาย

อัตโนมัติท่ีสถานีรถไฟ ของเมือง เมืองนานจิงประเทศจีน

ตัวอยางท่ี 3 Let’s Pizza Vending Machine, Italy อันน้ีมาจากอิตาลีครับ สามารถใชวัตถุดิบในเคร่ืองเลือกแบบ Pizza 

ไดมากกวา 100 หนา โดยรอเวลาแค 3 นาที เทาน้ัน โดยเคร่ืองน้ีจะทําสดๆเร่ิมจากปนแปงเลย

ตัวอยางท่ี 4 Save Our Solez, Toronto USA เปนตูขายรองเทาอัตโนมัติท่ีเจาะกลุมลูกคาท่ีใสสนสูง โดยจะเปนตูท่ีขาย

รองเทาพ้ืนเต้ียไวสําหรับผูหญิงท่ีตองการฉุกเฉินท่ีเจ็บจากการใสรองสนสูง

ตัวอยางท่ี 5 Clean Water ATM Vending Machine, Nairobi Kenya

ในประเทศไทยหลายคนคงเคยเห็นตูกดน้ําตามคอนโดหรือ อพารทเมนท ท่ีมีไวสําหรับคนท่ีอาศัยในคอนโดน้ันแตไมมีเคร่ือง

กรองน้ําในหองตัวเองนะครับ แตท่ีประเทศเคนยาการท่ีจะหาน้ําสะอาดไวบริโภคน้ันหลายพ้ืนท่ีหาไดยาก ดังน้ันการท่ีมีการเคร่ืองต้ัง

ไวสามารถใหน้ําสะอาดเขาถึงประชาชนมากข้ึนในราคาท่ีรับไดไมแพงเกินไป โดยโครงการน้ีทางรัฐบาลเคนยาสนับสนุนดวย

ตัวอยางท่ี 6 French Fries Vending Machine, Russia

เปนตูขายมันฝร่ังทอดท่ีทําใหมๆ ภายในเวลา 90 วินาที ก็สามารถไดแลวครับ

ตัวอยางท่ี 7 FARMER’s FRIDGE, USA หลายคนบอกวาทําไมอาหาร Junk Food น้ันหาไดงายแต อาหาร Clean น้ันหา

ไดยาก และใชวลาทํานานอีกท้ังยังไมอรอยดวย ทาง FARMER’s FRIDGE จเปนตูขายผักท่ีนําผักจากเกษตร Local ท่ีไดคุณภาพ 

และรสชาติมาใสตูขายอัตโนมัติ 

จริงๆ แลวยังมีอีกหลายกรณีศึกษาท่ีนาสนใจนะครับ สุดทายน้ีนอกจากเร่ือง Customer Journey ท่ีอยากใหผูอานลอง     

คิดดูแลวนะครับ ผมยังอยากแนะนําใหลองดูถึงเร่ือง Customer Experience ครับ ซ่ึงจุดตางๆ ท่ีเปน Touch Point ของลูกคา

นะครับ เพราะจุดน้ีเปนตัวท่ีนาสนใจวา Digital Technology จะสามารถเขามาลดคนหรือผูใหบริการในธุรกิจไหนไดบาง โดย    

ผูบริโภคยังพรอมท่ีจะซ้ือสินคาและบริการโดยไดความสะดวกมากข้ึนในราคาท่ีเหมาะสม
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วันน้ีผมจะมาเลาถึงเร่ือง ตูขายของอัตโนมัติ หรือ 

Vending Machine สมัยกอนหลายคนเรียกเคร่ือง

หยอดเหรียญอัตโนมัติ ซ่ึงจริงๆปจจุบันก็ไมตอง

หยอดเหรียญหลายท่ีแลวเพราะสามารถจายผาน Application 

หรือ ออนไลนได 

ชวงน้ีในประเทศไทยไดมีการต้ังตูขายของอัตโนมัติเยอะ

ข้ึน ซ่ึงในมหาวิทยาลัยหอการคาไทยของเราก็มีหลายจุด ซ่ึงสวน

ใหญก็จะเปนสินคา Food & Beverage ท่ีผูบริโภคซ้ืองายขาย

คลอง ผมอยากชวนคิดครับ วาทําไมรานขายของสะดวกซ้ือก็

มีอยูแทบทุกหัวมุมถนนอยูแลว ทําไมยังต้ังตูขายของอัตโนมัติ

อีก บางท่ียังต้ังอยูในโรงอาหารขายแขงกับรานคาอีก ซ่ึงจริงๆ

แลวมันเปนการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายและลดตนทุนของ

พนักงานไดเยอะ เปนสวนใหญนะครับ อีกประเด็นก็สามารถเปน

ตัวอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาน่ันเองครับ

วันน้ีผมจะมาแชรถึง Vending Machine ในตางประเทศ

ครับ วาแตละท่ีมีตูขายของอัตโนมัติอะไรแปลกๆ บางครับ ซ่ึง

ระหวางดูแตละท่ีน้ัน ผมอยากใหคํานึงถึง Customer Journey 

ของแตละกรณีศึกษาครับ วาทําไม Vending Machine ของ

ประเทศน้ันๆ ในสินคาแตละอยางถึงเกิดข้ึนมาได และ Customer 

Journey แบบท่ัวไป ของสินคาน้ันเกิดข้ึนมาไดอยางไร รวมถึง 

Customer Gain และ Customer pain ดวยครับ

ตัวอยางท่ี 1 Gold to go, Dubai UAE เปนตูขายทอง

แหงแรกของโลก ต้ังอยูท่ีดูไบ มี รปภ. ยนืเฝาตลอด สามารถซ้ือ

ขายทองคําและอัญมณีไดมากกวา 320 แบบ ท้ังเปนเหรียญ 

ทองแทง รวมถึงรูปแบบอ่ืนๆ ได

ตัวอยางท่ี 2 Crab Vending Machine, Nanjing China อันน้ีมีมาไดซัก 4-5 ปแลวครับ เปนการขายปูเปนๆ ท่ีตูขาย

อัตโนมัติท่ีสถานีรถไฟ ของเมือง เมืองนานจิงประเทศจีน

ตัวอยางท่ี 3 Let’s Pizza Vending Machine, Italy อันน้ีมาจากอิตาลีครับ สามารถใชวัตถุดิบในเคร่ืองเลือกแบบ Pizza 

ไดมากกวา 100 หนา โดยรอเวลาแค 3 นาที เทาน้ัน โดยเคร่ืองน้ีจะทําสดๆเร่ิมจากปนแปงเลย

ตัวอยางท่ี 4 Save Our Solez, Toronto USA เปนตูขายรองเทาอัตโนมัติท่ีเจาะกลุมลูกคาท่ีใสสนสูง โดยจะเปนตูท่ีขาย

รองเทาพ้ืนเต้ียไวสําหรับผูหญิงท่ีตองการฉุกเฉินท่ีเจ็บจากการใสรองสนสูง

ตัวอยางท่ี 5 Clean Water ATM Vending Machine, Nairobi Kenya

ในประเทศไทยหลายคนคงเคยเห็นตูกดน้ําตามคอนโดหรือ อพารทเมนท ท่ีมีไวสําหรับคนท่ีอาศัยในคอนโดน้ันแตไมมีเคร่ือง

กรองน้ําในหองตัวเองนะครับ แตท่ีประเทศเคนยาการท่ีจะหาน้ําสะอาดไวบริโภคน้ันหลายพ้ืนท่ีหาไดยาก ดังน้ันการท่ีมีการเคร่ืองต้ัง

ไวสามารถใหน้ําสะอาดเขาถึงประชาชนมากข้ึนในราคาท่ีรับไดไมแพงเกินไป โดยโครงการน้ีทางรัฐบาลเคนยาสนับสนุนดวย

ตัวอยางท่ี 6 French Fries Vending Machine, Russia

เปนตูขายมันฝร่ังทอดท่ีทําใหมๆ ภายในเวลา 90 วินาที ก็สามารถไดแลวครับ

ตัวอยางท่ี 7 FARMER’s FRIDGE, USA หลายคนบอกวาทําไมอาหาร Junk Food น้ันหาไดงายแต อาหาร Clean น้ันหา

ไดยาก และใชวลาทํานานอีกท้ังยังไมอรอยดวย ทาง FARMER’s FRIDGE จเปนตูขายผักท่ีนําผักจากเกษตร Local ท่ีไดคุณภาพ 

และรสชาติมาใสตูขายอัตโนมัติ 

นอกจากเรื่อง Customer Journey
ที่อยากให้ผู้อ่านลองคิดดูแล้วนะครับ 
ผมยังอยากแนะนำให้ลองดูถึงเรื่อง 
Customer Experience ครับ ซึ่ง
จุดต่างๆ ที่เป็น Touch Point ของ
ลูกค้านะครับ 

จริงๆ แลวยังมีอีกหลายกรณีศึกษาท่ีนาสนใจนะครับ สุดทายน้ีนอกจากเร่ือง Customer Journey ท่ีอยากใหผูอานลอง     

คิดดูแลวนะครับ ผมยังอยากแนะนําใหลองดูถึงเร่ือง Customer Experience ครับ ซ่ึงจุดตางๆ ท่ีเปน Touch Point ของลูกคา

นะครับ เพราะจุดน้ีเปนตัวท่ีนาสนใจวา Digital Technology จะสามารถเขามาลดคนหรือผูใหบริการในธุรกิจไหนไดบาง โดย    

ผูบริโภคยังพรอมท่ีจะซ้ือสินคาและบริการโดยไดความสะดวกมากข้ึนในราคาท่ีเหมาะสม
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ไดฟง ทอม ปตินันต วชิรมน 

เลาใหถึงแอพพลิเคช่ัน

สําหรับการ Headhunting 

คนเขาทํางาน ช่ือ ScoutOut ผมเร่ิม

จินตนาการไปวา หากใครสักคนไดใช     

แอพน้ีหางาน โอกาสทองจะตองเปนของ

คนๆ น้ันแนนอน เพราะแอพทํางานดวย

ระบบแมชชีนเลิรนน่ิงและอัลกอริทึมใน

การประมวลผล แนวความคิดของแอพ 

ชวนใหเกิดคําถามตอ วาไอเดียเหลาน้ีมา

จากไหน? และยิ่งชวนใหเราท่ึงข้ึนไปอีก

เม่ือเขาเลาวามันเร่ิมจากไอเดียโงๆ  กอน 

ถูกเจียระไนจากคนท่ีเขาแทบไมรูจักใน  

อีกซีกโลกหน่ึง  

“ผมเคยทํางานดานการตลาดของ

เรดบูลท่ีตางประเทศ แลวกลับมาทําท่ี 

7-eleven เปน head ดานดิจิตอล ตอน

น้ันเปนคนครีเอทระบบแอพ 7-eleven 

หลังจากน้ันไปอยู Google ดูทางดาน   

บ๊ิกดาตา แลวก็ออกจากกูเก้ิล

“ตอนออกจากกูเก้ิลผมยงัไมแนใจ 

วาจะทําอะไร แตส่ิงท่ีเห็นอยางหน่ึงคือ 

กูเก้ิลเขาหาคนเกงมาก ปๆ  หน่ึงคนสมัคร

งานกูเก้ิลประมาณ 2 ลานคนตอป เขารับ

ประมาณปละ 5 พันคน 

“ปท่ีผมเขาทํางาน ท่ีกูเก้ิลมีพนักงาน

ท้ังหมด 3 หม่ืนคน ตอนท่ีผมออก มีเกือบ 

6 หม่ืนคน และเขาไดคนท่ีฉลาดท่ีสุดมา

อยูกับเขา เราเอาไอเดียตรงสวนน้ีวา เขา

ใชวิธีการคัดเลือกยงัไงจึงไดคนท่ีดีท่ีสุด? 

ท้ังท่ีมีคนสมัครเยอะ!

“อธิบายใหภรรยาฟง ภรรยาเห็นวา

ไอเดียพวกน้ีมันดี 

‘ทําไมพ่ีทอมไมทําละ?’

เลยคิด ‘เออ.. ทําไมไมทํา? แลวทําไม

คนไมทํา?’

“เร่ิมจากคําถามกอนวา

ทําไมคนไมทํา?

เพราะการท่ีคนไมทํามันมี 2 อยาง

อยางแรก อาจจะเปนไอเดียท่ีง่ีเงา

มาก จนคนทําไปแลว และเจงไปแลว

อีกอันคือมันเจงมาก แตวายงัไมถึง

เวลาท่ีคอนซูเมอรอยากใช 

“ลองคิดภาพกลับไป ถาเปนพวก 

Tech อยาง Uber, Airbnb เขามาในตลาด

ตอนท่ีคนยังไมรูวาตองการดวยซ้ํา การ

ทําตรงน้ันจึงเปนเร่ืองท่ีเราตอง Explore 

ไอเดีย จึงขอภรรยาบินไปซานฟานซิสโก 

2 อาทิตย ไปดูวาไอเดียน้ีมันใหมจริงม้ัย 

เพราะการจะเทสตไอเดีย เราตองไป 

ประเทศท่ีเจริญกวาหรือเปลา?

“เราเลือกจะเปนสตารทอัพ ตอง

เทสตไอเดียกับท่ีๆ มันยากท่ีสุด ตอนน้ัน

เลือกระหวางจีนกับอเมริกา ก็ลองไปท่ี 

ซิลิคอนวัลเลย เพ่ือ Validate วาไอเดีย

มันดีจริงไหม? 

“หลายๆ คนมักคิดวา มีไอเดียแลว

ตองไมบอกใคร ผมมองกลับกัน ยิง่มีไอเดีย

ยิง่ตองบอกทุกคน เพราะผมคิดวา Idea 

Is Cheap แปลวาใครก็ก็อปไอเดียเราได 

แตเราจะทํายังไงใหมันเจงกวาคนอ่ืน?

“ผมไปหาคนท่ีฉลาดท่ีสุดเพ่ือโยน

ไอเดีย ไมไดกลัววาใครจะขโมย และส่ิงท่ี

ไดคือ การปรึกษาฟรี

“ตอนน้ันผมเซ็ตมีตต้ิงเปน 10 เพ่ือ

ไปโยนไอเดีย ไดฟงขอดี-ขอเสีย เราก็เอา

มาปรับเพ่ือไปคุยกับคนถัดไป มันเหมือน

กับโดนเจียระไน

“ใช เวลาท่ีน่ัน 2 อาทิตย เ พ่ือ 

เจียระไนไอเดีย แลวกลับเมืองไทย สราง 

ScoutOut แพลตฟอรม สําหรับคนหา

งาน ใชเวลาสรางอีกประมาณ 6 เดือนจึง

เขาไปพิทช โครงการ DTAC Accelerate 

เราไดอยูในแบทช 5

“ในโครงการน้ีแตละวันจะมีคลาส

ตางๆ ใหเรียนกับวิทยากรท่ีมาจากตาง

ประเทศ มีเมนทอรชิพคอยแนะนําวาทํา

ยงัไงบริษัทถึงจะโตข้ึน -- ภายใน 4 เดือน

เราตองโตข้ึน 10 เทา ดังน้ันจึงเหมาะกับ

บริษัทท่ีเปน Technology Base ทาง  

ดีแทคเขาจะมีอินไซตใหวาเราควรจะมี

วิธีคิดอยางไร? ควรจะปรับโมเดลของเรา

อยางไร? เราจะทําอยางไรใหโตข้ึน?

“เมนเทอรของผมคือคุณบ๋ี อริยะ 

พนมยงค Managing Director ของ 

Line Thailand เราไดโยนไอเดียหลาย

อยางวาเราจะโตอยางไร? จึงทําใหเกิด 

Line Jobs ข้ึนมา ท่ีทางเราไดเขาไปพิทช

กับ Line เปนการรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการน้ี”

ออกจากป่า 
“มันเปน Catch Up Game ถาวัน

หน่ึงเราสรางตลาด พิสูจนไดวาตลาดมี

ความตองการแลว Big Player อาจจะทํา 

-- เหมือนเหมืองขุดทอง ท่ีเราไปขุดกอน 

พอเวิรคปุบ คนจะแหตาม ถาเขาทําข้ึน 

มา เราจะซวย เพราะเราเปนเอสเอ็มอี    

เจาเล็กๆ แคตอนน้ี เราก็เห็นในตลาดเร่ิม

เปล่ียน Pricing เร่ิมมีอะไรตามเรา เราจึง

ตองเปน First Mover Advantage ท่ี

กลาเส่ียงเพ่ือโตใหเร็วท่ีสุด

“เปนเอสเอ็มอีหรือเปนสตารทอัพ 

แคการตัดสินใจ 2 อยางน้ีก็ตางกันเยอะ 

สตารทอัพเปนสวนยอยของเอสเอ็มอีท่ี

ทําส่ิงใหมมากจนแมแตแบงคก็ไมใหกู -- 

เอสเอ็มอีไปกูแบงคได เพราะมีแผนธุรกิจ

บอกวากระแสเงินสดจะมาเทาน้ี ยอดขาย

จะเทาน้ี แตถาเปนสตารทอัพ ซ่ึงเปนธุรกิจ

ใหม เขาไมมีขอมูลวาจะประสบความสําเร็จ

ขนาดไหน เราจึงตองคิดถึงความเส่ียง 

แลวเลือกวาจะเลือกไปทางไหน แตละแบบ

มีโมเดลการใชเงินตางกัน และความเส่ียง

ท่ีสูงข้ึน

“ตอนน้ันเลยคิดวาทําไงดี จากท่ี  

เราเคยอยูกูเก้ิล เคยไดเห็นโมเดลของ

สตารทอัพ ท่ียังไมมีใครในบานเราทําได

เปนรูปธรรม ยงัมีไมเยอะท่ีเขาใจจริงๆ วา

สตารทอัพคืออะไร? -- เราต้ังใจทําใหมัน

โตใหเร็วท่ีสุด เพราะไมไดมองวาจะอยู

แคเมืองไทย ทํายงัไงใหเปนบริษัทระดับ

โลก ปน้ีเรากะจะไปโซนภูมิภาค อีก 2 ป

จะไประดับโลก ซ่ึงถาเปนโมเดลปกติคง

ไปไมได

“จากจุดน้ันทําใหตองสรางทีมท่ี 

ฉลาดท่ีสุด เกงท่ีสุด เปรียบเหมือนกิน

เบียรกับเพ่ือน แลวบอก 

‘เฮย มีไอเดียทํากันเถอะ’ เรียกวา 

Jungle 

เราตองออกจาก Jungle ใหไดกอน 

State ตอไป จะเรียก Road to Village 

ไปขายของในหมูบานใหได แลวจาก 

หมูบานตองเปน Road to City เราตอง 

หานายพรานท่ีฉลาด

“ทีมของเรามีเด็กเกียรตินิยมอันดับ 

1 พวกน้ีเขาเปนมนุษยแบบไมปกติ วิธี

บริหารก็ตองแบบไมปกติ ดังน้ันวิช่ันของ

เราตองมีความชัดเจน ผมพูดไดเลยวาผม

โงท่ีสุดในออฟฟศ เขารูมากกวาเราแทบ

ทุกเร่ือง และผมตองการอยางน้ัน ถาผม

รูมากกวา อาจมีปญหา เพราะหนาท่ีผม

ไมใชตองส่ังเขา เขาตองมาบอกผมวา

ตองการอาวุธอะไร ผมจะไปหามาให เรา

ผลักดันพวกเขาผานความทาทายท่ียากๆ 

ยิง่ยากเทาไรเขายิง่ชอบ ถามันงาย เขาไม

อยากอยูกับผมหรอก

“เราอยากจะสรางเทคโนโลยีท่ีมา

แทนมนุษย มีระบบการหาคนท่ีลดลง ตอน

น้ีระบบการหาบุคลากรใชมนุษยเยอะมาก 

บริษัทใหญๆ ท่ีเปนลูกคาเรา มี HR เปน

รอยคน คอยสกรีน-สัมภาษณ ระบบการ

ทํางานแบ็คออฟฟศตรงน้ีมันใหญ เรา 

กําลังสรางข้ันตอนการทํางานแบบเปน

อัตโนมัติท่ีสามารถลดคาใชจาย เปน     

เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของเรา

“เราจะแมตชคน จําแนกรายละเอียด

จากส่ิงท่ีเขาทํา เขามีทักษะอะไร ไมใช

แคช่ือตําแหนงงาน แตเราใหน้ําหนักไป 

ท่ีความสามารถ เราอยากจะเขาใจความ

สามารถของคน ระบบน้ีจะชวยคนให

ไดทํางานท่ีเหมาะกับความตองการของ      

ตัวเอง”

แรงกระเพื่อม
“ผมมองวาเปนความทาทายใน 

ชีวิต เกิดมาคร้ังหน่ึง ตายคร้ังหน่ึง เปน

แรงขับของเราท่ีอยากรูวา เราจะเติบโต 

ไปไดไกลขนาดไหน ศักยภาพของเรามี

เทาไหร คิดใหมันใหญท่ีสุดไปกอน อยาง

นอยจะไดรูวาทําไดขนาดไหน ยอนมอง

กลับไปจะไดไมตองรูสึกเสียดาย

“การท่ีเราตองการจะเปนอยางน้ี 

ทําใหเราตองกลับมารูวาอาวุธของเราคือ

อะไร ตองกลับมาพิจารณาตัวเอง ผมเปน 

Dyslexic อานหนังสือไมคอยออก เขียน

หนังสือสลับคํา ตองเขาใจตัวเอง วาเรามี

ปญหาอะไร มีจุดแข็งอะไร หาวิธีการส่ือสาร

บอกกับตัวเองตลอดวาเราเปนคนอยางน้ี 

เหมือนเตือนสติตัวเอง เพ่ือทําใหมัน      

งายข้ึน

“ตอนเด็กๆ ผมเคยฝนวาอยากให

คนท้ังโลกพูดภาษาไทย อยากทํานูนทําน่ี 

อยากเลนการเมือง อยากเปล่ียนแปลง 

อยากบอกทุกคนวาประเทศไทยเจง พอรู

วามันผลักดันผานการทําธุรกิจไดก็ทํา  

ตอนลงมือไมไดคิดทําใหมันใหญเกินตัว 

คิดถึงการสรางอิมแพคมากกวา คิดถึงคํา

ท่ีครูบอกวา คนเราเปนเหมือนกอนหิน 

โลกเปนเหมือนบอน้ํา เราอยากจะเปน 

กอนหินไซสขนาดไหน กอนขนาดเล็กโยน

ลงบอก็เกิดแรงกระเพ่ือมเล็กๆ ถาเปน  

หินกอนใหญอยางไอนสไตนขวางลงไป 

มันเกิดแรงกระเพ่ือมตอๆ กันไป ทําให

กลับมามองตัวเองวาแลวเราจะเปนกอน

ขนาดไหน เราอาจจะไมใชคนท่ีฉลาด 

ท่ีสุด เราเปนคนกวางแตไมลึก พอเปนคน

แบบน้ีก็ตองรูอะไรใหมันเยอะท่ีสุด เพ่ือ

ท่ีจะเขาใจใหไดเยอะท่ีสุด อิมแพ็คของผม

จะเปนเชิงกวางมากกวาเชิงลึก

“ผมจึงไมไดเอาธุรกิจเปนตัวต้ัง ผม

เอา Core Value ของบริษัทเปนตัวต้ัง 

วาเราเปน Technology Company ท่ี

ใชดาตาเปนตัวขับเคล่ือนใหคนท่ีดีท่ีสุด 

กับบริษัทท่ีดีท่ีสุดมาเจอกัน พอมันชัดเจน

เขาใจงาย มันก็เปนความทาทายของทีม

วาตองทําใหได ท่ัวโลกทําไดแคไหน? เรา

จะทําไดดีกวาเขาหรือเปลา?”

จิ๊กซอว์ที่ขาดไป
“เม่ือกอนเคยกลับมาคิดวา ทําไม 

เราถึงไมสําเร็จ ทําไมถึงพลาด บมตรงน้ัน 

แลวคิดไดวา เราขาดบางอยาง ทําเรดบูล 

มันก็สนุก แตตอนน้ันเรายังไมเคยอยู

องคกรใหญท่ีจับตองกับชีวิตคนเปนลาน 

คิดวาบริษัทไหนในเมืองไทยท่ีจับตอง

มนุษยเยอะท่ีสุดในประเทศไทย ท่ี Drive 

Change ก็เซเวนอีเลฟเวนไง มันยิ่งกวา

สินคา มันแตะทุกไลฟ พอเขาไปทํางาน

ไดดูเร่ืองเคร่ืองด่ืม ตอนหลังไปทําเร่ือง

ดิจิตอล เปนจุดหักเหใหเรากลับมามอง 

ตัวเองวาเราขาดอะไร? คิดวาส่ิงท่ีขาดคือ 

Global Vision จึงเอามาเปนตัวผลักดัน

วาเราตองไปอยูกูเก้ิล เพ่ือจะไดเห็นวา 

บริษัทท่ี Drive Global Change เขาทํา

ยงัไง เขาไปแลวทําใหเราเขาใจคน ทําให

ไดเห็นหลายอยาง เหมือนจ๊ิกซอวท่ีเรา 

ขาดไป 

“มันไมไดเกิดจากเดินม่ัวโดยไมได

ถามตัวเอง เราคิดกอน วาขาดอะไร? แลว 

ไปทําเพ่ือเติมเต็ม

“การไดคุยกับคนเกงๆ ทําใหรูสึก 

วาคนเจงจริง อยูท่ีการลงรายละเอียด 

หลังไอเดีย มากกวาคิดวาไอเดียของ      

ตัวเองดีมากท่ีสุด ซ่ึงเปนเร่ืองของอีโก ไม

เปดรับ ไมชอบใหคนคอมเมนต พอโดน

คอมเมนตจะมีคําพูดแกตัว คําแกตัวไม

ทําใหเราไปขางหนา ทําใหไมสามารถฟอรม

ไอเดียใหมันใหญไปกวาน้ันได ทุกอยาง 

มันมีจุดออน เปนไปไมไดท่ีมีแตจุดแข็ง 

ดังน้ันดีท่ีสุดคือใหคนอ่ืนช้ีจุดออนของ  

เรากอนจะไปลองของจริง ตองกลาท่ีจะ

เปดรับ กลาท่ีจะโดนวิพากษวิจารณ”

หากมองภาพกวาง มิติชีวิตของชาย

คนน้ีนับวาหลากหลาย แตถาพินิจดูให

ละเอียดจะพบวา ท้ังแนวคิดของแอพและ

แนวคิดการใชชีวิตลวนสอดรับกันอยาง

ลงตัว คงเพราะแทจริงแลวเขาคือชาย   

ผูชอบจําแนกรายละเอียดของตัวเองเพ่ือ

กาวไปขางหนา เฉกเชนเดียวกัน หากลอง

ทําความรูจักตัวเองใหมากข้ึน ดวยการ 

ต้ังคําถาม คนหาคําตอบผานมุมมองของ

ตัวเอง เราม่ันใจวาทุกคําตอบ สามารถ

สรางแรงกระเพ่ือมใหกับตัวคุณเองและ

สังคมไดแนนอน
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ก้าวไปข้างหน้า
เพื่อสร้างแรงกระเพื่อม กับ
ปตินันต์ วชิรมน 

ไดฟง ทอม ปตินันต วชิรมน 

เลาใหถึงแอพพลิเคช่ัน

สําหรับการ Headhunting 

คนเขาทํางาน ช่ือ ScoutOut ผมเร่ิม

จินตนาการไปวา หากใครสักคนไดใช     

แอพน้ีหางาน โอกาสทองจะตองเปนของ

คนๆ น้ันแนนอน เพราะแอพทํางานดวย

ระบบแมชชีนเลิรนน่ิงและอัลกอริทึมใน

การประมวลผล แนวความคิดของแอพ 

ชวนใหเกิดคําถามตอ วาไอเดียเหลาน้ีมา

จากไหน? และยิ่งชวนใหเราท่ึงข้ึนไปอีก

เม่ือเขาเลาวามันเร่ิมจากไอเดียโงๆ  กอน 

ถูกเจียระไนจากคนท่ีเขาแทบไมรูจักใน  

อีกซีกโลกหน่ึง  

“ผมเคยทํางานดานการตลาดของ

เรดบูลท่ีตางประเทศ แลวกลับมาทําท่ี 

7-eleven เปน head ดานดิจิตอล ตอน

น้ันเปนคนครีเอทระบบแอพ 7-eleven 

หลังจากน้ันไปอยู Google ดูทางดาน   

บ๊ิกดาตา แลวก็ออกจากกูเก้ิล

“ตอนออกจากกูเก้ิลผมยงัไมแนใจ 

วาจะทําอะไร แตส่ิงท่ีเห็นอยางหน่ึงคือ 

กูเก้ิลเขาหาคนเกงมาก ปๆ  หน่ึงคนสมัคร

งานกูเก้ิลประมาณ 2 ลานคนตอป เขารับ

ประมาณปละ 5 พันคน 

“ปท่ีผมเขาทํางาน ท่ีกูเก้ิลมีพนักงาน

ท้ังหมด 3 หม่ืนคน ตอนท่ีผมออก มีเกือบ 

6 หม่ืนคน และเขาไดคนท่ีฉลาดท่ีสุดมา

อยูกับเขา เราเอาไอเดียตรงสวนน้ีวา เขา

ใชวิธีการคัดเลือกยงัไงจึงไดคนท่ีดีท่ีสุด? 

ท้ังท่ีมีคนสมัครเยอะ!

“อธิบายใหภรรยาฟง ภรรยาเห็นวา

ไอเดียพวกน้ีมันดี 

‘ทําไมพ่ีทอมไมทําละ?’

เลยคิด ‘เออ.. ทําไมไมทํา? แลวทําไม

คนไมทํา?’

“เร่ิมจากคําถามกอนวา

ทําไมคนไมทํา?

เพราะการท่ีคนไมทํามันมี 2 อยาง

อยางแรก อาจจะเปนไอเดียท่ีง่ีเงา

มาก จนคนทําไปแลว และเจงไปแลว

อีกอันคือมันเจงมาก แตวายงัไมถึง

เวลาท่ีคอนซูเมอรอยากใช 

“ลองคิดภาพกลับไป ถาเปนพวก 

Tech อยาง Uber, Airbnb เขามาในตลาด

ตอนท่ีคนยังไมรูวาตองการดวยซ้ํา การ

ทําตรงน้ันจึงเปนเร่ืองท่ีเราตอง Explore 

ไอเดีย จึงขอภรรยาบินไปซานฟานซิสโก 

2 อาทิตย ไปดูวาไอเดียน้ีมันใหมจริงม้ัย 

เพราะการจะเทสตไอเดีย เราตองไป 

ประเทศท่ีเจริญกวาหรือเปลา?

“เราเลือกจะเปนสตารทอัพ ตอง

เทสตไอเดียกับท่ีๆ มันยากท่ีสุด ตอนน้ัน

เลือกระหวางจีนกับอเมริกา ก็ลองไปท่ี 

ซิลิคอนวัลเลย เพ่ือ Validate วาไอเดีย

มันดีจริงไหม? 

“หลายๆ คนมักคิดวา มีไอเดียแลว

ตองไมบอกใคร ผมมองกลับกัน ยิง่มีไอเดีย

ยิง่ตองบอกทุกคน เพราะผมคิดวา Idea 

Is Cheap แปลวาใครก็ก็อปไอเดียเราได 

แตเราจะทํายังไงใหมันเจงกวาคนอ่ืน?

“ผมไปหาคนท่ีฉลาดท่ีสุดเพ่ือโยน

ไอเดีย ไมไดกลัววาใครจะขโมย และส่ิงท่ี

ไดคือ การปรึกษาฟรี

“ตอนน้ันผมเซ็ตมีตต้ิงเปน 10 เพ่ือ

ไปโยนไอเดีย ไดฟงขอดี-ขอเสีย เราก็เอา

มาปรับเพ่ือไปคุยกับคนถัดไป มันเหมือน

กับโดนเจียระไน

“ใช เวลาท่ีน่ัน 2 อาทิตย เ พ่ือ 

เจียระไนไอเดีย แลวกลับเมืองไทย สราง 

ScoutOut แพลตฟอรม สําหรับคนหา

งาน ใชเวลาสรางอีกประมาณ 6 เดือนจึง

เขาไปพิทช โครงการ DTAC Accelerate 

เราไดอยูในแบทช 5

“ในโครงการน้ีแตละวันจะมีคลาส

ตางๆ ใหเรียนกับวิทยากรท่ีมาจากตาง

ประเทศ มีเมนทอรชิพคอยแนะนําวาทํา

ยงัไงบริษัทถึงจะโตข้ึน -- ภายใน 4 เดือน

เราตองโตข้ึน 10 เทา ดังน้ันจึงเหมาะกับ

บริษัทท่ีเปน Technology Base ทาง  

ดีแทคเขาจะมีอินไซตใหวาเราควรจะมี

วิธีคิดอยางไร? ควรจะปรับโมเดลของเรา

อยางไร? เราจะทําอยางไรใหโตข้ึน?

“เมนเทอรของผมคือคุณบ๋ี อริยะ 

พนมยงค Managing Director ของ 

Line Thailand เราไดโยนไอเดียหลาย

อยางวาเราจะโตอยางไร? จึงทําใหเกิด 

Line Jobs ข้ึนมา ท่ีทางเราไดเขาไปพิทช

กับ Line เปนการรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการน้ี”

ออกจากป่า 
“มันเปน Catch Up Game ถาวัน

หน่ึงเราสรางตลาด พิสูจนไดวาตลาดมี

ความตองการแลว Big Player อาจจะทํา 

-- เหมือนเหมืองขุดทอง ท่ีเราไปขุดกอน 

พอเวิรคปุบ คนจะแหตาม ถาเขาทําข้ึน 

มา เราจะซวย เพราะเราเปนเอสเอ็มอี    

เจาเล็กๆ แคตอนน้ี เราก็เห็นในตลาดเร่ิม

เปล่ียน Pricing เร่ิมมีอะไรตามเรา เราจึง

ตองเปน First Mover Advantage ท่ี

กลาเส่ียงเพ่ือโตใหเร็วท่ีสุด

“เปนเอสเอ็มอีหรือเปนสตารทอัพ 

แคการตัดสินใจ 2 อยางน้ีก็ตางกันเยอะ 

สตารทอัพเปนสวนยอยของเอสเอ็มอีท่ี

ทําส่ิงใหมมากจนแมแตแบงคก็ไมใหกู -- 

เอสเอ็มอีไปกูแบงคได เพราะมีแผนธุรกิจ

บอกวากระแสเงินสดจะมาเทาน้ี ยอดขาย

จะเทาน้ี แตถาเปนสตารทอัพ ซ่ึงเปนธุรกิจ

ใหม เขาไมมีขอมูลวาจะประสบความสําเร็จ

ขนาดไหน เราจึงตองคิดถึงความเส่ียง 

แลวเลือกวาจะเลือกไปทางไหน แตละแบบ

มีโมเดลการใชเงินตางกัน และความเส่ียง

ท่ีสูงข้ึน

“ตอนน้ันเลยคิดวาทําไงดี จากท่ี  

เราเคยอยูกูเก้ิล เคยไดเห็นโมเดลของ

สตารทอัพ ท่ียังไมมีใครในบานเราทําได

เปนรูปธรรม ยงัมีไมเยอะท่ีเขาใจจริงๆ วา

สตารทอัพคืออะไร? -- เราต้ังใจทําใหมัน

โตใหเร็วท่ีสุด เพราะไมไดมองวาจะอยู

แคเมืองไทย ทํายงัไงใหเปนบริษัทระดับ

โลก ปน้ีเรากะจะไปโซนภูมิภาค อีก 2 ป

จะไประดับโลก ซ่ึงถาเปนโมเดลปกติคง

ไปไมได

“จากจุดน้ันทําใหตองสรางทีมท่ี 

ฉลาดท่ีสุด เกงท่ีสุด เปรียบเหมือนกิน

เบียรกับเพ่ือน แลวบอก 

‘เฮย มีไอเดียทํากันเถอะ’ เรียกวา 

Jungle 

เราตองออกจาก Jungle ใหไดกอน 

State ตอไป จะเรียก Road to Village 

ไปขายของในหมูบานใหได แลวจาก 

หมูบานตองเปน Road to City เราตอง 

หานายพรานท่ีฉลาด

“ทีมของเรามีเด็กเกียรตินิยมอันดับ 

1 พวกน้ีเขาเปนมนุษยแบบไมปกติ วิธี

บริหารก็ตองแบบไมปกติ ดังน้ันวิช่ันของ

เราตองมีความชัดเจน ผมพูดไดเลยวาผม

โงท่ีสุดในออฟฟศ เขารูมากกวาเราแทบ

ทุกเร่ือง และผมตองการอยางน้ัน ถาผม

รูมากกวา อาจมีปญหา เพราะหนาท่ีผม

ไมใชตองส่ังเขา เขาตองมาบอกผมวา

ตองการอาวุธอะไร ผมจะไปหามาให เรา

ผลักดันพวกเขาผานความทาทายท่ียากๆ 

ยิง่ยากเทาไรเขายิง่ชอบ ถามันงาย เขาไม

อยากอยูกับผมหรอก

“เราอยากจะสรางเทคโนโลยีท่ีมา

แทนมนุษย มีระบบการหาคนท่ีลดลง ตอน

น้ีระบบการหาบุคลากรใชมนุษยเยอะมาก 

หลายๆ คนมักคิดว่า มีไอเดียแล้วต้องไม่บอกใคร 
ผมมองกลับกัน ยิ่งมีไอเดียยิ่งต้องบอกทุกคน 
เพราะผมคิดว่า Idea Is Cheap แปลว่าใครก็ก็อป
ไอเดียเราได้ แต่เราจะทำยังไงให้มันเจ๋งกว่าคนอื่น?

บริษัทใหญๆ ท่ีเปนลูกคาเรา มี HR เปน

รอยคน คอยสกรีน-สัมภาษณ ระบบการ

ทํางานแบ็คออฟฟศตรงน้ีมันใหญ เรา 

กําลังสรางข้ันตอนการทํางานแบบเปน

อัตโนมัติท่ีสามารถลดคาใชจาย เปน     

เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของเรา

“เราจะแมตชคน จําแนกรายละเอียด

จากส่ิงท่ีเขาทํา เขามีทักษะอะไร ไมใช

แคช่ือตําแหนงงาน แตเราใหน้ําหนักไป 

ท่ีความสามารถ เราอยากจะเขาใจความ

สามารถของคน ระบบน้ีจะชวยคนให

ไดทํางานท่ีเหมาะกับความตองการของ      

ตัวเอง”

แรงกระเพื่อม
“ผมมองวาเปนความทาทายใน 

ชีวิต เกิดมาคร้ังหน่ึง ตายคร้ังหน่ึง เปน

แรงขับของเราท่ีอยากรูวา เราจะเติบโต 

ไปไดไกลขนาดไหน ศักยภาพของเรามี

เทาไหร คิดใหมันใหญท่ีสุดไปกอน อยาง

นอยจะไดรูวาทําไดขนาดไหน ยอนมอง

กลับไปจะไดไมตองรูสึกเสียดาย

“การท่ีเราตองการจะเปนอยางน้ี 

ทําใหเราตองกลับมารูวาอาวุธของเราคือ

อะไร ตองกลับมาพิจารณาตัวเอง ผมเปน 

ด

Dyslexic อานหนังสือไมคอยออก เขียน

หนังสือสลับคํา ตองเขาใจตัวเอง วาเรามี

ปญหาอะไร มีจุดแข็งอะไร หาวิธีการส่ือสาร

บอกกับตัวเองตลอดวาเราเปนคนอยางน้ี 

เหมือนเตือนสติตัวเอง เพ่ือทําใหมัน      

งายข้ึน

“ตอนเด็กๆ ผมเคยฝนวาอยากให

คนท้ังโลกพูดภาษาไทย อยากทํานูนทําน่ี 

อยากเลนการเมือง อยากเปล่ียนแปลง 

อยากบอกทุกคนวาประเทศไทยเจง พอรู

วามันผลักดันผานการทําธุรกิจไดก็ทํา  

ตอนลงมือไมไดคิดทําใหมันใหญเกินตัว 

คิดถึงการสรางอิมแพคมากกวา คิดถึงคํา

ท่ีครูบอกวา คนเราเปนเหมือนกอนหิน 

โลกเปนเหมือนบอน้ํา เราอยากจะเปน 

กอนหินไซสขนาดไหน กอนขนาดเล็กโยน

ลงบอก็เกิดแรงกระเพ่ือมเล็กๆ ถาเปน  

หินกอนใหญอยางไอนสไตนขวางลงไป 

มันเกิดแรงกระเพ่ือมตอๆ กันไป ทําให

กลับมามองตัวเองวาแลวเราจะเปนกอน

ขนาดไหน เราอาจจะไมใชคนท่ีฉลาด 

â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

ท่ีสุด เราเปนคนกวางแตไมลึก พอเปนคน

แบบน้ีก็ตองรูอะไรใหมันเยอะท่ีสุด เพ่ือ

ท่ีจะเขาใจใหไดเยอะท่ีสุด อิมแพ็คของผม

จะเปนเชิงกวางมากกวาเชิงลึก

“ผมจึงไมไดเอาธุรกิจเปนตัวต้ัง ผม

เอา Core Value ของบริษัทเปนตัวต้ัง 

วาเราเปน Technology Company ท่ี

ใชดาตาเปนตัวขับเคล่ือนใหคนท่ีดีท่ีสุด 

กับบริษัทท่ีดีท่ีสุดมาเจอกัน พอมันชัดเจน

เขาใจงาย มันก็เปนความทาทายของทีม

วาตองทําใหได ท่ัวโลกทําไดแคไหน? เรา

จะทําไดดีกวาเขาหรือเปลา?”

จิ๊กซอว์ที่ขาดไป
“เม่ือกอนเคยกลับมาคิดวา ทําไม 

เราถึงไมสําเร็จ ทําไมถึงพลาด บมตรงน้ัน 

แลวคิดไดวา เราขาดบางอยาง ทําเรดบูล 

มันก็สนุก แตตอนน้ันเรายังไมเคยอยู

องคกรใหญท่ีจับตองกับชีวิตคนเปนลาน 

คิดวาบริษัทไหนในเมืองไทยท่ีจับตอง

มนุษยเยอะท่ีสุดในประเทศไทย ท่ี Drive 

Change ก็เซเวนอีเลฟเวนไง มันยิ่งกวา

สินคา มันแตะทุกไลฟ พอเขาไปทํางาน

ไดดูเร่ืองเคร่ืองด่ืม ตอนหลังไปทําเร่ือง

ดิจิตอล เปนจุดหักเหใหเรากลับมามอง 

ตัวเองวาเราขาดอะไร? คิดวาส่ิงท่ีขาดคือ 

Global Vision จึงเอามาเปนตัวผลักดัน

วาเราตองไปอยูกูเก้ิล เพ่ือจะไดเห็นวา 

บริษัทท่ี Drive Global Change เขาทํา

ยงัไง เขาไปแลวทําใหเราเขาใจคน ทําให

ไดเห็นหลายอยาง เหมือนจ๊ิกซอวท่ีเรา 

ขาดไป 

“มันไมไดเกิดจากเดินม่ัวโดยไมได

ถามตัวเอง เราคิดกอน วาขาดอะไร? แลว 

ไปทําเพ่ือเติมเต็ม

“การไดคุยกับคนเกงๆ ทําใหรูสึก 

วาคนเจงจริง อยูท่ีการลงรายละเอียด 

หลังไอเดีย มากกวาคิดวาไอเดียของ      

ตัวเองดีมากท่ีสุด ซ่ึงเปนเร่ืองของอีโก ไม

เปดรับ ไมชอบใหคนคอมเมนต พอโดน

คอมเมนตจะมีคําพูดแกตัว คําแกตัวไม

ทําใหเราไปขางหนา ทําใหไมสามารถฟอรม

ไอเดียใหมันใหญไปกวาน้ันได ทุกอยาง 

มันมีจุดออน เปนไปไมไดท่ีมีแตจุดแข็ง 

ดังน้ันดีท่ีสุดคือใหคนอ่ืนช้ีจุดออนของ  

เรากอนจะไปลองของจริง ตองกลาท่ีจะ

เปดรับ กลาท่ีจะโดนวิพากษวิจารณ”

หากมองภาพกวาง มิติชีวิตของชาย

คนน้ีนับวาหลากหลาย แตถาพินิจดูให

ละเอียดจะพบวา ท้ังแนวคิดของแอพและ

แนวคิดการใชชีวิตลวนสอดรับกันอยาง

ลงตัว คงเพราะแทจริงแลวเขาคือชาย   

ผูชอบจําแนกรายละเอียดของตัวเองเพ่ือ

กาวไปขางหนา เฉกเชนเดียวกัน หากลอง

ทําความรูจักตัวเองใหมากข้ึน ดวยการ 

ต้ังคําถาม คนหาคําตอบผานมุมมองของ

ตัวเอง เราม่ันใจวาทุกคําตอบ สามารถ

สรางแรงกระเพ่ือมใหกับตัวคุณเองและ

สังคมไดแนนอน
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ไดฟง ทอม ปตินันต วชิรมน 

เลาใหถึงแอพพลิเคช่ัน

สําหรับการ Headhunting 

คนเขาทํางาน ช่ือ ScoutOut ผมเร่ิม

จินตนาการไปวา หากใครสักคนไดใช     

แอพน้ีหางาน โอกาสทองจะตองเปนของ

คนๆ น้ันแนนอน เพราะแอพทํางานดวย

ระบบแมชชีนเลิรนน่ิงและอัลกอริทึมใน

การประมวลผล แนวความคิดของแอพ 

ชวนใหเกิดคําถามตอ วาไอเดียเหลาน้ีมา

จากไหน? และยิ่งชวนใหเราท่ึงข้ึนไปอีก

เม่ือเขาเลาวามันเร่ิมจากไอเดียโงๆ  กอน 

ถูกเจียระไนจากคนท่ีเขาแทบไมรูจักใน  

อีกซีกโลกหน่ึง  

“ผมเคยทํางานดานการตลาดของ

เรดบูลท่ีตางประเทศ แลวกลับมาทําท่ี 

7-eleven เปน head ดานดิจิตอล ตอน

น้ันเปนคนครีเอทระบบแอพ 7-eleven 

หลังจากน้ันไปอยู Google ดูทางดาน   

บ๊ิกดาตา แลวก็ออกจากกูเก้ิล

“ตอนออกจากกูเก้ิลผมยงัไมแนใจ 

วาจะทําอะไร แตส่ิงท่ีเห็นอยางหน่ึงคือ 

กูเก้ิลเขาหาคนเกงมาก ปๆ  หน่ึงคนสมัคร

งานกูเก้ิลประมาณ 2 ลานคนตอป เขารับ

ประมาณปละ 5 พันคน 

“ปท่ีผมเขาทํางาน ท่ีกูเก้ิลมีพนักงาน

ท้ังหมด 3 หม่ืนคน ตอนท่ีผมออก มีเกือบ 

6 หม่ืนคน และเขาไดคนท่ีฉลาดท่ีสุดมา

อยูกับเขา เราเอาไอเดียตรงสวนน้ีวา เขา

ใชวิธีการคัดเลือกยงัไงจึงไดคนท่ีดีท่ีสุด? 

ท้ังท่ีมีคนสมัครเยอะ!

“อธิบายใหภรรยาฟง ภรรยาเห็นวา

ไอเดียพวกน้ีมันดี 

‘ทําไมพ่ีทอมไมทําละ?’

เลยคิด ‘เออ.. ทําไมไมทํา? แลวทําไม

คนไมทํา?’

“เร่ิมจากคําถามกอนวา

ทําไมคนไมทํา?

เพราะการท่ีคนไมทํามันมี 2 อยาง

อยางแรก อาจจะเปนไอเดียท่ีง่ีเงา

มาก จนคนทําไปแลว และเจงไปแลว

อีกอันคือมันเจงมาก แตวายงัไมถึง

เวลาท่ีคอนซูเมอรอยากใช 

“ลองคิดภาพกลับไป ถาเปนพวก 

Tech อยาง Uber, Airbnb เขามาในตลาด

ตอนท่ีคนยังไมรูวาตองการดวยซ้ํา การ

ทําตรงน้ันจึงเปนเร่ืองท่ีเราตอง Explore 

ไอเดีย จึงขอภรรยาบินไปซานฟานซิสโก 

2 อาทิตย ไปดูวาไอเดียน้ีมันใหมจริงม้ัย 

เพราะการจะเทสตไอเดีย เราตองไป 

ประเทศท่ีเจริญกวาหรือเปลา?

“เราเลือกจะเปนสตารทอัพ ตอง

เทสตไอเดียกับท่ีๆ มันยากท่ีสุด ตอนน้ัน

เลือกระหวางจีนกับอเมริกา ก็ลองไปท่ี 

ซิลิคอนวัลเลย เพ่ือ Validate วาไอเดีย

มันดีจริงไหม? 

“หลายๆ คนมักคิดวา มีไอเดียแลว

ตองไมบอกใคร ผมมองกลับกัน ยิง่มีไอเดีย

ยิง่ตองบอกทุกคน เพราะผมคิดวา Idea 

Is Cheap แปลวาใครก็ก็อปไอเดียเราได 

แตเราจะทํายังไงใหมันเจงกวาคนอ่ืน?

“ผมไปหาคนท่ีฉลาดท่ีสุดเพ่ือโยน

ไอเดีย ไมไดกลัววาใครจะขโมย และส่ิงท่ี

ไดคือ การปรึกษาฟรี

“ตอนน้ันผมเซ็ตมีตต้ิงเปน 10 เพ่ือ

ไปโยนไอเดีย ไดฟงขอดี-ขอเสีย เราก็เอา

มาปรับเพ่ือไปคุยกับคนถัดไป มันเหมือน

กับโดนเจียระไน

“ใช เวลาท่ีน่ัน 2 อาทิตย เ พ่ือ 

เจียระไนไอเดีย แลวกลับเมืองไทย สราง 

ScoutOut แพลตฟอรม สําหรับคนหา

งาน ใชเวลาสรางอีกประมาณ 6 เดือนจึง

เขาไปพิทช โครงการ DTAC Accelerate 

เราไดอยูในแบทช 5

“ในโครงการน้ีแตละวันจะมีคลาส

ตางๆ ใหเรียนกับวิทยากรท่ีมาจากตาง

ประเทศ มีเมนทอรชิพคอยแนะนําวาทํา

ยงัไงบริษัทถึงจะโตข้ึน -- ภายใน 4 เดือน

เราตองโตข้ึน 10 เทา ดังน้ันจึงเหมาะกับ

บริษัทท่ีเปน Technology Base ทาง  

ดีแทคเขาจะมีอินไซตใหวาเราควรจะมี

วิธีคิดอยางไร? ควรจะปรับโมเดลของเรา

อยางไร? เราจะทําอยางไรใหโตข้ึน?

“เมนเทอรของผมคือคุณบ๋ี อริยะ 

พนมยงค Managing Director ของ 

Line Thailand เราไดโยนไอเดียหลาย

อยางวาเราจะโตอยางไร? จึงทําใหเกิด 

Line Jobs ข้ึนมา ท่ีทางเราไดเขาไปพิทช

กับ Line เปนการรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการน้ี”

ออกจากป่า 
“มันเปน Catch Up Game ถาวัน

หน่ึงเราสรางตลาด พิสูจนไดวาตลาดมี

ความตองการแลว Big Player อาจจะทํา 

-- เหมือนเหมืองขุดทอง ท่ีเราไปขุดกอน 

พอเวิรคปุบ คนจะแหตาม ถาเขาทําข้ึน 

มา เราจะซวย เพราะเราเปนเอสเอ็มอี    

เจาเล็กๆ แคตอนน้ี เราก็เห็นในตลาดเร่ิม

เปล่ียน Pricing เร่ิมมีอะไรตามเรา เราจึง

ตองเปน First Mover Advantage ท่ี

กลาเส่ียงเพ่ือโตใหเร็วท่ีสุด

“เปนเอสเอ็มอีหรือเปนสตารทอัพ 

แคการตัดสินใจ 2 อยางน้ีก็ตางกันเยอะ 

สตารทอัพเปนสวนยอยของเอสเอ็มอีท่ี

ทําส่ิงใหมมากจนแมแตแบงคก็ไมใหกู -- 

เอสเอ็มอีไปกูแบงคได เพราะมีแผนธุรกิจ

บอกวากระแสเงินสดจะมาเทาน้ี ยอดขาย

จะเทาน้ี แตถาเปนสตารทอัพ ซ่ึงเปนธุรกิจ

ใหม เขาไมมีขอมูลวาจะประสบความสําเร็จ

ขนาดไหน เราจึงตองคิดถึงความเส่ียง 

แลวเลือกวาจะเลือกไปทางไหน แตละแบบ

มีโมเดลการใชเงินตางกัน และความเส่ียง

ท่ีสูงข้ึน

“ตอนน้ันเลยคิดวาทําไงดี จากท่ี  

เราเคยอยูกูเก้ิล เคยไดเห็นโมเดลของ

สตารทอัพ ท่ียังไมมีใครในบานเราทําได

เปนรูปธรรม ยงัมีไมเยอะท่ีเขาใจจริงๆ วา

สตารทอัพคืออะไร? -- เราต้ังใจทําใหมัน

โตใหเร็วท่ีสุด เพราะไมไดมองวาจะอยู

แคเมืองไทย ทํายงัไงใหเปนบริษัทระดับ

โลก ปน้ีเรากะจะไปโซนภูมิภาค อีก 2 ป

จะไประดับโลก ซ่ึงถาเปนโมเดลปกติคง

ไปไมได

“จากจุดน้ันทําใหตองสรางทีมท่ี 

ฉลาดท่ีสุด เกงท่ีสุด เปรียบเหมือนกิน

เบียรกับเพ่ือน แลวบอก 

‘เฮย มีไอเดียทํากันเถอะ’ เรียกวา 

Jungle 

เราตองออกจาก Jungle ใหไดกอน 

State ตอไป จะเรียก Road to Village 

ไปขายของในหมูบานใหได แลวจาก 

หมูบานตองเปน Road to City เราตอง 

หานายพรานท่ีฉลาด

“ทีมของเรามีเด็กเกียรตินิยมอันดับ 

1 พวกน้ีเขาเปนมนุษยแบบไมปกติ วิธี

บริหารก็ตองแบบไมปกติ ดังน้ันวิช่ันของ

เราตองมีความชัดเจน ผมพูดไดเลยวาผม

โงท่ีสุดในออฟฟศ เขารูมากกวาเราแทบ

ทุกเร่ือง และผมตองการอยางน้ัน ถาผม

รูมากกวา อาจมีปญหา เพราะหนาท่ีผม

ไมใชตองส่ังเขา เขาตองมาบอกผมวา

ตองการอาวุธอะไร ผมจะไปหามาให เรา

ผลักดันพวกเขาผานความทาทายท่ียากๆ 

ยิง่ยากเทาไรเขายิง่ชอบ ถามันงาย เขาไม

อยากอยูกับผมหรอก

“เราอยากจะสรางเทคโนโลยีท่ีมา

แทนมนุษย มีระบบการหาคนท่ีลดลง ตอน

น้ีระบบการหาบุคลากรใชมนุษยเยอะมาก 

บริษัทใหญๆ ท่ีเปนลูกคาเรา มี HR เปน

รอยคน คอยสกรีน-สัมภาษณ ระบบการ

ทํางานแบ็คออฟฟศตรงน้ีมันใหญ เรา 

กําลังสรางข้ันตอนการทํางานแบบเปน

อัตโนมัติท่ีสามารถลดคาใชจาย เปน     

เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของเรา

“เราจะแมตชคน จําแนกรายละเอียด

จากส่ิงท่ีเขาทํา เขามีทักษะอะไร ไมใช

แคช่ือตําแหนงงาน แตเราใหน้ําหนักไป 

ท่ีความสามารถ เราอยากจะเขาใจความ

สามารถของคน ระบบน้ีจะชวยคนให

ไดทํางานท่ีเหมาะกับความตองการของ      

ตัวเอง”

แรงกระเพื่อม
“ผมมองวาเปนความทาทายใน 

ชีวิต เกิดมาคร้ังหน่ึง ตายคร้ังหน่ึง เปน

แรงขับของเราท่ีอยากรูวา เราจะเติบโต 

ไปไดไกลขนาดไหน ศักยภาพของเรามี

เทาไหร คิดใหมันใหญท่ีสุดไปกอน อยาง

นอยจะไดรูวาทําไดขนาดไหน ยอนมอง

กลับไปจะไดไมตองรูสึกเสียดาย

“การท่ีเราตองการจะเปนอยางน้ี 

ทําใหเราตองกลับมารูวาอาวุธของเราคือ

อะไร ตองกลับมาพิจารณาตัวเอง ผมเปน 

Dyslexic อานหนังสือไมคอยออก เขียน

หนังสือสลับคํา ตองเขาใจตัวเอง วาเรามี

ปญหาอะไร มีจุดแข็งอะไร หาวิธีการส่ือสาร

บอกกับตัวเองตลอดวาเราเปนคนอยางน้ี 

เหมือนเตือนสติตัวเอง เพ่ือทําใหมัน      

งายข้ึน

“ตอนเด็กๆ ผมเคยฝนวาอยากให

คนท้ังโลกพูดภาษาไทย อยากทํานูนทําน่ี 

อยากเลนการเมือง อยากเปล่ียนแปลง 

อยากบอกทุกคนวาประเทศไทยเจง พอรู

วามันผลักดันผานการทําธุรกิจไดก็ทํา  

ตอนลงมือไมไดคิดทําใหมันใหญเกินตัว 

คิดถึงการสรางอิมแพคมากกวา คิดถึงคํา

ท่ีครูบอกวา คนเราเปนเหมือนกอนหิน 

โลกเปนเหมือนบอน้ํา เราอยากจะเปน 

กอนหินไซสขนาดไหน กอนขนาดเล็กโยน

ลงบอก็เกิดแรงกระเพ่ือมเล็กๆ ถาเปน  

หินกอนใหญอยางไอนสไตนขวางลงไป 

มันเกิดแรงกระเพ่ือมตอๆ กันไป ทําให

กลับมามองตัวเองวาแลวเราจะเปนกอน

ขนาดไหน เราอาจจะไมใชคนท่ีฉลาด 

ท่ีสุด เราเปนคนกวางแตไมลึก พอเปนคน

แบบน้ีก็ตองรูอะไรใหมันเยอะท่ีสุด เพ่ือ

ท่ีจะเขาใจใหไดเยอะท่ีสุด อิมแพ็คของผม

จะเปนเชิงกวางมากกวาเชิงลึก

“ผมจึงไมไดเอาธุรกิจเปนตัวต้ัง ผม

เอา Core Value ของบริษัทเปนตัวต้ัง 

วาเราเปน Technology Company ท่ี

ใชดาตาเปนตัวขับเคล่ือนใหคนท่ีดีท่ีสุด 

กับบริษัทท่ีดีท่ีสุดมาเจอกัน พอมันชัดเจน

เขาใจงาย มันก็เปนความทาทายของทีม

วาตองทําใหได ท่ัวโลกทําไดแคไหน? เรา

จะทําไดดีกวาเขาหรือเปลา?”

จิ๊กซอว์ที่ขาดไป
“เม่ือกอนเคยกลับมาคิดวา ทําไม 

เราถึงไมสําเร็จ ทําไมถึงพลาด บมตรงน้ัน 

แลวคิดไดวา เราขาดบางอยาง ทําเรดบูล 

มันก็สนุก แตตอนน้ันเรายังไมเคยอยู

องคกรใหญท่ีจับตองกับชีวิตคนเปนลาน 

คิดวาบริษัทไหนในเมืองไทยท่ีจับตอง

มนุษยเยอะท่ีสุดในประเทศไทย ท่ี Drive 

Change ก็เซเวนอีเลฟเวนไง มันยิ่งกวา

สินคา มันแตะทุกไลฟ พอเขาไปทํางาน

ไดดูเร่ืองเคร่ืองด่ืม ตอนหลังไปทําเร่ือง

ดิจิตอล เปนจุดหักเหใหเรากลับมามอง 

ตัวเองวาเราขาดอะไร? คิดวาส่ิงท่ีขาดคือ 

Global Vision จึงเอามาเปนตัวผลักดัน

วาเราตองไปอยูกูเก้ิล เพ่ือจะไดเห็นวา 

บริษัทท่ี Drive Global Change เขาทํา

ยงัไง เขาไปแลวทําใหเราเขาใจคน ทําให

ไดเห็นหลายอยาง เหมือนจ๊ิกซอวท่ีเรา 

ขาดไป 

“มันไมไดเกิดจากเดินม่ัวโดยไมได

ถามตัวเอง เราคิดกอน วาขาดอะไร? แลว 

ไปทําเพ่ือเติมเต็ม

“การไดคุยกับคนเกงๆ ทําใหรูสึก 

วาคนเจงจริง อยูท่ีการลงรายละเอียด 

หลังไอเดีย มากกวาคิดวาไอเดียของ      

ตัวเองดีมากท่ีสุด ซ่ึงเปนเร่ืองของอีโก ไม

เปดรับ ไมชอบใหคนคอมเมนต พอโดน

คอมเมนตจะมีคําพูดแกตัว คําแกตัวไม

ทําใหเราไปขางหนา ทําใหไมสามารถฟอรม

ไอเดียใหมันใหญไปกวาน้ันได ทุกอยาง 

มันมีจุดออน เปนไปไมไดท่ีมีแตจุดแข็ง 

ดังน้ันดีท่ีสุดคือใหคนอ่ืนช้ีจุดออนของ  

เรากอนจะไปลองของจริง ตองกลาท่ีจะ

เปดรับ กลาท่ีจะโดนวิพากษวิจารณ”

หากมองภาพกวาง มิติชีวิตของชาย

คนน้ีนับวาหลากหลาย แตถาพินิจดูให

ละเอียดจะพบวา ท้ังแนวคิดของแอพและ

แนวคิดการใชชีวิตลวนสอดรับกันอยาง

ลงตัว คงเพราะแทจริงแลวเขาคือชาย   

ผูชอบจําแนกรายละเอียดของตัวเองเพ่ือ

กาวไปขางหนา เฉกเชนเดียวกัน หากลอง

ทําความรูจักตัวเองใหมากข้ึน ดวยการ 

ต้ังคําถาม คนหาคําตอบผานมุมมองของ

ตัวเอง เราม่ันใจวาทุกคําตอบ สามารถ

สรางแรงกระเพ่ือมใหกับตัวคุณเองและ

สังคมไดแนนอน
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ไดฟง ทอม ปตินันต วชิรมน 

เลาใหถึงแอพพลิเคช่ัน

สําหรับการ Headhunting 

คนเขาทํางาน ช่ือ ScoutOut ผมเร่ิม

จินตนาการไปวา หากใครสักคนไดใช     

แอพน้ีหางาน โอกาสทองจะตองเปนของ

คนๆ น้ันแนนอน เพราะแอพทํางานดวย

ระบบแมชชีนเลิรนน่ิงและอัลกอริทึมใน

การประมวลผล แนวความคิดของแอพ 

ชวนใหเกิดคําถามตอ วาไอเดียเหลาน้ีมา

จากไหน? และยิ่งชวนใหเราท่ึงข้ึนไปอีก

เม่ือเขาเลาวามันเร่ิมจากไอเดียโงๆ  กอน 

ถูกเจียระไนจากคนท่ีเขาแทบไมรูจักใน  

อีกซีกโลกหน่ึง  

“ผมเคยทํางานดานการตลาดของ

เรดบูลท่ีตางประเทศ แลวกลับมาทําท่ี 

7-eleven เปน head ดานดิจิตอล ตอน

น้ันเปนคนครีเอทระบบแอพ 7-eleven 

หลังจากน้ันไปอยู Google ดูทางดาน   

บ๊ิกดาตา แลวก็ออกจากกูเก้ิล

“ตอนออกจากกูเก้ิลผมยงัไมแนใจ 

วาจะทําอะไร แตส่ิงท่ีเห็นอยางหน่ึงคือ 

กูเก้ิลเขาหาคนเกงมาก ปๆ  หน่ึงคนสมัคร

งานกูเก้ิลประมาณ 2 ลานคนตอป เขารับ

ประมาณปละ 5 พันคน 

“ปท่ีผมเขาทํางาน ท่ีกูเก้ิลมีพนักงาน

ท้ังหมด 3 หม่ืนคน ตอนท่ีผมออก มีเกือบ 

6 หม่ืนคน และเขาไดคนท่ีฉลาดท่ีสุดมา

อยูกับเขา เราเอาไอเดียตรงสวนน้ีวา เขา

ใชวิธีการคัดเลือกยงัไงจึงไดคนท่ีดีท่ีสุด? 

ท้ังท่ีมีคนสมัครเยอะ!

“อธิบายใหภรรยาฟง ภรรยาเห็นวา

ไอเดียพวกน้ีมันดี 

‘ทําไมพ่ีทอมไมทําละ?’

เลยคิด ‘เออ.. ทําไมไมทํา? แลวทําไม

คนไมทํา?’

“เร่ิมจากคําถามกอนวา

ทําไมคนไมทํา?

เพราะการท่ีคนไมทํามันมี 2 อยาง

อยางแรก อาจจะเปนไอเดียท่ีง่ีเงา

มาก จนคนทําไปแลว และเจงไปแลว

อีกอันคือมันเจงมาก แตวายงัไมถึง

เวลาท่ีคอนซูเมอรอยากใช 

“ลองคิดภาพกลับไป ถาเปนพวก 

Tech อยาง Uber, Airbnb เขามาในตลาด

ตอนท่ีคนยังไมรูวาตองการดวยซ้ํา การ

ทําตรงน้ันจึงเปนเร่ืองท่ีเราตอง Explore 

ไอเดีย จึงขอภรรยาบินไปซานฟานซิสโก 

2 อาทิตย ไปดูวาไอเดียน้ีมันใหมจริงม้ัย 

เพราะการจะเทสตไอเดีย เราตองไป 

ประเทศท่ีเจริญกวาหรือเปลา?

“เราเลือกจะเปนสตารทอัพ ตอง

เทสตไอเดียกับท่ีๆ มันยากท่ีสุด ตอนน้ัน

เลือกระหวางจีนกับอเมริกา ก็ลองไปท่ี 

ซิลิคอนวัลเลย เพ่ือ Validate วาไอเดีย

มันดีจริงไหม? 

“หลายๆ คนมักคิดวา มีไอเดียแลว

ตองไมบอกใคร ผมมองกลับกัน ยิง่มีไอเดีย

ยิง่ตองบอกทุกคน เพราะผมคิดวา Idea 

Is Cheap แปลวาใครก็ก็อปไอเดียเราได 

แตเราจะทํายังไงใหมันเจงกวาคนอ่ืน?

“ผมไปหาคนท่ีฉลาดท่ีสุดเพ่ือโยน

ไอเดีย ไมไดกลัววาใครจะขโมย และส่ิงท่ี

ไดคือ การปรึกษาฟรี

“ตอนน้ันผมเซ็ตมีตต้ิงเปน 10 เพ่ือ

ไปโยนไอเดีย ไดฟงขอดี-ขอเสีย เราก็เอา

มาปรับเพ่ือไปคุยกับคนถัดไป มันเหมือน

กับโดนเจียระไน

“ใช เวลาท่ีน่ัน 2 อาทิตย เ พ่ือ 

เจียระไนไอเดีย แลวกลับเมืองไทย สราง 

ScoutOut แพลตฟอรม สําหรับคนหา

งาน ใชเวลาสรางอีกประมาณ 6 เดือนจึง

เขาไปพิทช โครงการ DTAC Accelerate 

เราไดอยูในแบทช 5

“ในโครงการน้ีแตละวันจะมีคลาส

ตางๆ ใหเรียนกับวิทยากรท่ีมาจากตาง

ประเทศ มีเมนทอรชิพคอยแนะนําวาทํา

ยงัไงบริษัทถึงจะโตข้ึน -- ภายใน 4 เดือน

เราตองโตข้ึน 10 เทา ดังน้ันจึงเหมาะกับ

บริษัทท่ีเปน Technology Base ทาง  

ดีแทคเขาจะมีอินไซตใหวาเราควรจะมี

วิธีคิดอยางไร? ควรจะปรับโมเดลของเรา

อยางไร? เราจะทําอยางไรใหโตข้ึน?

“เมนเทอรของผมคือคุณบ๋ี อริยะ 

พนมยงค Managing Director ของ 

Line Thailand เราไดโยนไอเดียหลาย

อยางวาเราจะโตอยางไร? จึงทําใหเกิด 

Line Jobs ข้ึนมา ท่ีทางเราไดเขาไปพิทช

กับ Line เปนการรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการน้ี”

ออกจากป่า 
“มันเปน Catch Up Game ถาวัน

หน่ึงเราสรางตลาด พิสูจนไดวาตลาดมี

ความตองการแลว Big Player อาจจะทํา 

-- เหมือนเหมืองขุดทอง ท่ีเราไปขุดกอน 

พอเวิรคปุบ คนจะแหตาม ถาเขาทําข้ึน 

มา เราจะซวย เพราะเราเปนเอสเอ็มอี    

เจาเล็กๆ แคตอนน้ี เราก็เห็นในตลาดเร่ิม

เปล่ียน Pricing เร่ิมมีอะไรตามเรา เราจึง

ตองเปน First Mover Advantage ท่ี

กลาเส่ียงเพ่ือโตใหเร็วท่ีสุด

“เปนเอสเอ็มอีหรือเปนสตารทอัพ 

แคการตัดสินใจ 2 อยางน้ีก็ตางกันเยอะ 

สตารทอัพเปนสวนยอยของเอสเอ็มอีท่ี

ทําส่ิงใหมมากจนแมแตแบงคก็ไมใหกู -- 

เอสเอ็มอีไปกูแบงคได เพราะมีแผนธุรกิจ

บอกวากระแสเงินสดจะมาเทาน้ี ยอดขาย

จะเทาน้ี แตถาเปนสตารทอัพ ซ่ึงเปนธุรกิจ

ใหม เขาไมมีขอมูลวาจะประสบความสําเร็จ

ขนาดไหน เราจึงตองคิดถึงความเส่ียง 

แลวเลือกวาจะเลือกไปทางไหน แตละแบบ

มีโมเดลการใชเงินตางกัน และความเส่ียง

ท่ีสูงข้ึน

“ตอนน้ันเลยคิดวาทําไงดี จากท่ี  

เราเคยอยูกูเก้ิล เคยไดเห็นโมเดลของ

สตารทอัพ ท่ียังไมมีใครในบานเราทําได

เปนรูปธรรม ยงัมีไมเยอะท่ีเขาใจจริงๆ วา

สตารทอัพคืออะไร? -- เราต้ังใจทําใหมัน

โตใหเร็วท่ีสุด เพราะไมไดมองวาจะอยู

แคเมืองไทย ทํายงัไงใหเปนบริษัทระดับ

โลก ปน้ีเรากะจะไปโซนภูมิภาค อีก 2 ป

จะไประดับโลก ซ่ึงถาเปนโมเดลปกติคง

ไปไมได

“จากจุดน้ันทําใหตองสรางทีมท่ี 

ฉลาดท่ีสุด เกงท่ีสุด เปรียบเหมือนกิน

เบียรกับเพ่ือน แลวบอก 

‘เฮย มีไอเดียทํากันเถอะ’ เรียกวา 

Jungle 

เราตองออกจาก Jungle ใหไดกอน 

State ตอไป จะเรียก Road to Village 

ไปขายของในหมูบานใหได แลวจาก 

หมูบานตองเปน Road to City เราตอง 

หานายพรานท่ีฉลาด

“ทีมของเรามีเด็กเกียรตินิยมอันดับ 

1 พวกน้ีเขาเปนมนุษยแบบไมปกติ วิธี

บริหารก็ตองแบบไมปกติ ดังน้ันวิช่ันของ

เราตองมีความชัดเจน ผมพูดไดเลยวาผม

โงท่ีสุดในออฟฟศ เขารูมากกวาเราแทบ

ทุกเร่ือง และผมตองการอยางน้ัน ถาผม

รูมากกวา อาจมีปญหา เพราะหนาท่ีผม

ไมใชตองส่ังเขา เขาตองมาบอกผมวา

ตองการอาวุธอะไร ผมจะไปหามาให เรา

ผลักดันพวกเขาผานความทาทายท่ียากๆ 

ยิง่ยากเทาไรเขายิง่ชอบ ถามันงาย เขาไม

อยากอยูกับผมหรอก

“เราอยากจะสรางเทคโนโลยีท่ีมา

แทนมนุษย มีระบบการหาคนท่ีลดลง ตอน

น้ีระบบการหาบุคลากรใชมนุษยเยอะมาก 

บริษัทใหญๆ ท่ีเปนลูกคาเรา มี HR เปน

รอยคน คอยสกรีน-สัมภาษณ ระบบการ

ทํางานแบ็คออฟฟศตรงน้ีมันใหญ เรา 

กําลังสรางข้ันตอนการทํางานแบบเปน

อัตโนมัติท่ีสามารถลดคาใชจาย เปน     

เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของเรา

“เราจะแมตชคน จําแนกรายละเอียด

จากส่ิงท่ีเขาทํา เขามีทักษะอะไร ไมใช

แคช่ือตําแหนงงาน แตเราใหน้ําหนักไป 

ท่ีความสามารถ เราอยากจะเขาใจความ

สามารถของคน ระบบน้ีจะชวยคนให

ไดทํางานท่ีเหมาะกับความตองการของ      

ตัวเอง”

แรงกระเพื่อม
“ผมมองวาเปนความทาทายใน 

ชีวิต เกิดมาคร้ังหน่ึง ตายคร้ังหน่ึง เปน

แรงขับของเราท่ีอยากรูวา เราจะเติบโต 

ไปไดไกลขนาดไหน ศักยภาพของเรามี

เทาไหร คิดใหมันใหญท่ีสุดไปกอน อยาง

นอยจะไดรูวาทําไดขนาดไหน ยอนมอง

กลับไปจะไดไมตองรูสึกเสียดาย

“การท่ีเราตองการจะเปนอยางน้ี 

ทําใหเราตองกลับมารูวาอาวุธของเราคือ

อะไร ตองกลับมาพิจารณาตัวเอง ผมเปน 

Dyslexic อานหนังสือไมคอยออก เขียน

หนังสือสลับคํา ตองเขาใจตัวเอง วาเรามี

ปญหาอะไร มีจุดแข็งอะไร หาวิธีการส่ือสาร

บอกกับตัวเองตลอดวาเราเปนคนอยางน้ี 

เหมือนเตือนสติตัวเอง เพ่ือทําใหมัน      

งายข้ึน

“ตอนเด็กๆ ผมเคยฝนวาอยากให

คนท้ังโลกพูดภาษาไทย อยากทํานูนทําน่ี 

อยากเลนการเมือง อยากเปล่ียนแปลง 

อยากบอกทุกคนวาประเทศไทยเจง พอรู

วามันผลักดันผานการทําธุรกิจไดก็ทํา  

ตอนลงมือไมไดคิดทําใหมันใหญเกินตัว 

คิดถึงการสรางอิมแพคมากกวา คิดถึงคํา

ท่ีครูบอกวา คนเราเปนเหมือนกอนหิน 

โลกเปนเหมือนบอน้ํา เราอยากจะเปน 

กอนหินไซสขนาดไหน กอนขนาดเล็กโยน

ลงบอก็เกิดแรงกระเพ่ือมเล็กๆ ถาเปน  

หินกอนใหญอยางไอนสไตนขวางลงไป 

มันเกิดแรงกระเพ่ือมตอๆ กันไป ทําให

กลับมามองตัวเองวาแลวเราจะเปนกอน

ขนาดไหน เราอาจจะไมใชคนท่ีฉลาด 

ท่ีสุด เราเปนคนกวางแตไมลึก พอเปนคน

แบบน้ีก็ตองรูอะไรใหมันเยอะท่ีสุด เพ่ือ

ท่ีจะเขาใจใหไดเยอะท่ีสุด อิมแพ็คของผม

จะเปนเชิงกวางมากกวาเชิงลึก

“ผมจึงไมไดเอาธุรกิจเปนตัวต้ัง ผม

เอา Core Value ของบริษัทเปนตัวต้ัง 

วาเราเปน Technology Company ท่ี

ใชดาตาเปนตัวขับเคล่ือนใหคนท่ีดีท่ีสุด 

กับบริษัทท่ีดีท่ีสุดมาเจอกัน พอมันชัดเจน

เขาใจงาย มันก็เปนความทาทายของทีม

วาตองทําใหได ท่ัวโลกทําไดแคไหน? เรา

จะทําไดดีกวาเขาหรือเปลา?”

จิ๊กซอว์ที่ขาดไป
“เม่ือกอนเคยกลับมาคิดวา ทําไม 

เราถึงไมสําเร็จ ทําไมถึงพลาด บมตรงน้ัน 

แลวคิดไดวา เราขาดบางอยาง ทําเรดบูล 

มันก็สนุก แตตอนน้ันเรายังไมเคยอยู

องคกรใหญท่ีจับตองกับชีวิตคนเปนลาน 

คิดวาบริษัทไหนในเมืองไทยท่ีจับตอง

มนุษยเยอะท่ีสุดในประเทศไทย ท่ี Drive 

Change ก็เซเวนอีเลฟเวนไง มันยิ่งกวา

สินคา มันแตะทุกไลฟ พอเขาไปทํางาน

ไดดูเร่ืองเคร่ืองด่ืม ตอนหลังไปทําเร่ือง

ดิจิตอล เปนจุดหักเหใหเรากลับมามอง 

ตัวเองวาเราขาดอะไร? คิดวาส่ิงท่ีขาดคือ 

Global Vision จึงเอามาเปนตัวผลักดัน

วาเราตองไปอยูกูเก้ิล เพ่ือจะไดเห็นวา 

บริษัทท่ี Drive Global Change เขาทํา

ยงัไง เขาไปแลวทําใหเราเขาใจคน ทําให

ไดเห็นหลายอยาง เหมือนจ๊ิกซอวท่ีเรา 

ขาดไป 

“มันไมไดเกิดจากเดินม่ัวโดยไมได

ถามตัวเอง เราคิดกอน วาขาดอะไร? แลว 

ไปทําเพ่ือเติมเต็ม

“การไดคุยกับคนเกงๆ ทําใหรูสึก 

วาคนเจงจริง อยูท่ีการลงรายละเอียด 

หลังไอเดีย มากกวาคิดวาไอเดียของ      

ตัวเองดีมากท่ีสุด ซ่ึงเปนเร่ืองของอีโก ไม

เปดรับ ไมชอบใหคนคอมเมนต พอโดน

คอมเมนตจะมีคําพูดแกตัว คําแกตัวไม

ทําใหเราไปขางหนา ทําใหไมสามารถฟอรม

ไอเดียใหมันใหญไปกวาน้ันได ทุกอยาง 

มันมีจุดออน เปนไปไมไดท่ีมีแตจุดแข็ง 

ดังน้ันดีท่ีสุดคือใหคนอ่ืนช้ีจุดออนของ  

เรากอนจะไปลองของจริง ตองกลาท่ีจะ

ตอนเด็กๆ ผมเคยฝันว่าอยากให้คนทั้งโลกพูด
ภาษาไทย อยากทำนู่นทำนี่ อยากเล่นการเมือง 
อยากเปลี่ยนแปลง อยากบอกทุกคนว่าประเทศไทย
เจ๋ง พอรู้ว่ามันผลักดันผ่านการทำธุรกิจได้ก็ทำ 
ตอนลงมือไม่ได้คิดทำให้มันใหญ่เกินตัว คิดถึงการ
สร้างอิมแพคมากกว่า 

เปดรับ กลาท่ีจะโดนวิพากษวิจารณ”

หากมองภาพกวาง มิติชีวิตของชาย

คนน้ีนับวาหลากหลาย แตถาพินิจดูให

ละเอียดจะพบวา ท้ังแนวคิดของแอพและ

แนวคิดการใชชีวิตลวนสอดรับกันอยาง

ลงตัว คงเพราะแทจริงแลวเขาคือชาย   

ผูชอบจําแนกรายละเอียดของตัวเองเพ่ือ

กาวไปขางหนา เฉกเชนเดียวกัน หากลอง

ทําความรูจักตัวเองใหมากข้ึน ดวยการ 

ต้ังคําถาม คนหาคําตอบผานมุมมองของ

ตัวเอง เราม่ันใจวาทุกคําตอบ สามารถ

สรางแรงกระเพ่ือมใหกับตัวคุณเองและ

สังคมไดแนนอน
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ไดฟง ทอม ปตินันต วชิรมน 

เลาใหถึงแอพพลิเคช่ัน

สําหรับการ Headhunting 

คนเขาทํางาน ช่ือ ScoutOut ผมเร่ิม

จินตนาการไปวา หากใครสักคนไดใช     

แอพน้ีหางาน โอกาสทองจะตองเปนของ

คนๆ น้ันแนนอน เพราะแอพทํางานดวย

ระบบแมชชีนเลิรนน่ิงและอัลกอริทึมใน

การประมวลผล แนวความคิดของแอพ 

ชวนใหเกิดคําถามตอ วาไอเดียเหลาน้ีมา

จากไหน? และยิ่งชวนใหเราท่ึงข้ึนไปอีก

เม่ือเขาเลาวามันเร่ิมจากไอเดียโงๆ  กอน 

ถูกเจียระไนจากคนท่ีเขาแทบไมรูจักใน  

อีกซีกโลกหน่ึง  

“ผมเคยทํางานดานการตลาดของ

เรดบูลท่ีตางประเทศ แลวกลับมาทําท่ี 

7-eleven เปน head ดานดิจิตอล ตอน

น้ันเปนคนครีเอทระบบแอพ 7-eleven 

หลังจากน้ันไปอยู Google ดูทางดาน   

บ๊ิกดาตา แลวก็ออกจากกูเก้ิล

“ตอนออกจากกูเก้ิลผมยงัไมแนใจ 

วาจะทําอะไร แตส่ิงท่ีเห็นอยางหน่ึงคือ 

กูเก้ิลเขาหาคนเกงมาก ปๆ  หน่ึงคนสมัคร

งานกูเก้ิลประมาณ 2 ลานคนตอป เขารับ

ประมาณปละ 5 พันคน 

“ปท่ีผมเขาทํางาน ท่ีกูเก้ิลมีพนักงาน

ท้ังหมด 3 หม่ืนคน ตอนท่ีผมออก มีเกือบ 

6 หม่ืนคน และเขาไดคนท่ีฉลาดท่ีสุดมา

อยูกับเขา เราเอาไอเดียตรงสวนน้ีวา เขา

ใชวิธีการคัดเลือกยงัไงจึงไดคนท่ีดีท่ีสุด? 

ท้ังท่ีมีคนสมัครเยอะ!

“อธิบายใหภรรยาฟง ภรรยาเห็นวา

ไอเดียพวกน้ีมันดี 

‘ทําไมพ่ีทอมไมทําละ?’

เลยคิด ‘เออ.. ทําไมไมทํา? แลวทําไม

คนไมทํา?’

“เร่ิมจากคําถามกอนวา

ทําไมคนไมทํา?

เพราะการท่ีคนไมทํามันมี 2 อยาง

อยางแรก อาจจะเปนไอเดียท่ีง่ีเงา

มาก จนคนทําไปแลว และเจงไปแลว

อีกอันคือมันเจงมาก แตวายงัไมถึง

เวลาท่ีคอนซูเมอรอยากใช 

“ลองคิดภาพกลับไป ถาเปนพวก 

Tech อยาง Uber, Airbnb เขามาในตลาด

ตอนท่ีคนยังไมรูวาตองการดวยซ้ํา การ

ทําตรงน้ันจึงเปนเร่ืองท่ีเราตอง Explore 

ไอเดีย จึงขอภรรยาบินไปซานฟานซิสโก 

2 อาทิตย ไปดูวาไอเดียน้ีมันใหมจริงม้ัย 

เพราะการจะเทสตไอเดีย เราตองไป 

ประเทศท่ีเจริญกวาหรือเปลา?

“เราเลือกจะเปนสตารทอัพ ตอง

เทสตไอเดียกับท่ีๆ มันยากท่ีสุด ตอนน้ัน

เลือกระหวางจีนกับอเมริกา ก็ลองไปท่ี 

ซิลิคอนวัลเลย เพ่ือ Validate วาไอเดีย

มันดีจริงไหม? 

“หลายๆ คนมักคิดวา มีไอเดียแลว

ตองไมบอกใคร ผมมองกลับกัน ยิง่มีไอเดีย

ยิง่ตองบอกทุกคน เพราะผมคิดวา Idea 

Is Cheap แปลวาใครก็ก็อปไอเดียเราได 

แตเราจะทํายังไงใหมันเจงกวาคนอ่ืน?

“ผมไปหาคนท่ีฉลาดท่ีสุดเพ่ือโยน

ไอเดีย ไมไดกลัววาใครจะขโมย และส่ิงท่ี

ไดคือ การปรึกษาฟรี

“ตอนน้ันผมเซ็ตมีตต้ิงเปน 10 เพ่ือ

ไปโยนไอเดีย ไดฟงขอดี-ขอเสีย เราก็เอา

มาปรับเพ่ือไปคุยกับคนถัดไป มันเหมือน

กับโดนเจียระไน

“ใช เวลาท่ีน่ัน 2 อาทิตย เ พ่ือ 

เจียระไนไอเดีย แลวกลับเมืองไทย สราง 

ScoutOut แพลตฟอรม สําหรับคนหา

งาน ใชเวลาสรางอีกประมาณ 6 เดือนจึง

เขาไปพิทช โครงการ DTAC Accelerate 

เราไดอยูในแบทช 5

“ในโครงการน้ีแตละวันจะมีคลาส

ตางๆ ใหเรียนกับวิทยากรท่ีมาจากตาง

ประเทศ มีเมนทอรชิพคอยแนะนําวาทํา

ยงัไงบริษัทถึงจะโตข้ึน -- ภายใน 4 เดือน

เราตองโตข้ึน 10 เทา ดังน้ันจึงเหมาะกับ

บริษัทท่ีเปน Technology Base ทาง  

ดีแทคเขาจะมีอินไซตใหวาเราควรจะมี

วิธีคิดอยางไร? ควรจะปรับโมเดลของเรา

อยางไร? เราจะทําอยางไรใหโตข้ึน?

“เมนเทอรของผมคือคุณบ๋ี อริยะ 

พนมยงค Managing Director ของ 

Line Thailand เราไดโยนไอเดียหลาย

อยางวาเราจะโตอยางไร? จึงทําใหเกิด 

Line Jobs ข้ึนมา ท่ีทางเราไดเขาไปพิทช

กับ Line เปนการรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการน้ี”

ออกจากป่า 
“มันเปน Catch Up Game ถาวัน

หน่ึงเราสรางตลาด พิสูจนไดวาตลาดมี

ความตองการแลว Big Player อาจจะทํา 

-- เหมือนเหมืองขุดทอง ท่ีเราไปขุดกอน 

พอเวิรคปุบ คนจะแหตาม ถาเขาทําข้ึน 

มา เราจะซวย เพราะเราเปนเอสเอ็มอี    

เจาเล็กๆ แคตอนน้ี เราก็เห็นในตลาดเร่ิม

เปล่ียน Pricing เร่ิมมีอะไรตามเรา เราจึง

ตองเปน First Mover Advantage ท่ี

กลาเส่ียงเพ่ือโตใหเร็วท่ีสุด

“เปนเอสเอ็มอีหรือเปนสตารทอัพ 

แคการตัดสินใจ 2 อยางน้ีก็ตางกันเยอะ 

สตารทอัพเปนสวนยอยของเอสเอ็มอีท่ี

ทําส่ิงใหมมากจนแมแตแบงคก็ไมใหกู -- 

เอสเอ็มอีไปกูแบงคได เพราะมีแผนธุรกิจ

บอกวากระแสเงินสดจะมาเทาน้ี ยอดขาย

จะเทาน้ี แตถาเปนสตารทอัพ ซ่ึงเปนธุรกิจ

ใหม เขาไมมีขอมูลวาจะประสบความสําเร็จ

ขนาดไหน เราจึงตองคิดถึงความเส่ียง 

แลวเลือกวาจะเลือกไปทางไหน แตละแบบ

มีโมเดลการใชเงินตางกัน และความเส่ียง

ท่ีสูงข้ึน

“ตอนน้ันเลยคิดวาทําไงดี จากท่ี  

เราเคยอยูกูเก้ิล เคยไดเห็นโมเดลของ

สตารทอัพ ท่ียังไมมีใครในบานเราทําได

เปนรูปธรรม ยงัมีไมเยอะท่ีเขาใจจริงๆ วา

สตารทอัพคืออะไร? -- เราต้ังใจทําใหมัน

โตใหเร็วท่ีสุด เพราะไมไดมองวาจะอยู

แคเมืองไทย ทํายงัไงใหเปนบริษัทระดับ

โลก ปน้ีเรากะจะไปโซนภูมิภาค อีก 2 ป

จะไประดับโลก ซ่ึงถาเปนโมเดลปกติคง

ไปไมได

“จากจุดน้ันทําใหตองสรางทีมท่ี 

ฉลาดท่ีสุด เกงท่ีสุด เปรียบเหมือนกิน

เบียรกับเพ่ือน แลวบอก 

‘เฮย มีไอเดียทํากันเถอะ’ เรียกวา 

Jungle 

เราตองออกจาก Jungle ใหไดกอน 

State ตอไป จะเรียก Road to Village 

ไปขายของในหมูบานใหได แลวจาก 

หมูบานตองเปน Road to City เราตอง 

หานายพรานท่ีฉลาด

“ทีมของเรามีเด็กเกียรตินิยมอันดับ 

1 พวกน้ีเขาเปนมนุษยแบบไมปกติ วิธี

บริหารก็ตองแบบไมปกติ ดังน้ันวิช่ันของ

เราตองมีความชัดเจน ผมพูดไดเลยวาผม

โงท่ีสุดในออฟฟศ เขารูมากกวาเราแทบ

ทุกเร่ือง และผมตองการอยางน้ัน ถาผม

รูมากกวา อาจมีปญหา เพราะหนาท่ีผม

ไมใชตองส่ังเขา เขาตองมาบอกผมวา

ตองการอาวุธอะไร ผมจะไปหามาให เรา

ผลักดันพวกเขาผานความทาทายท่ียากๆ 

ยิง่ยากเทาไรเขายิง่ชอบ ถามันงาย เขาไม

อยากอยูกับผมหรอก

“เราอยากจะสรางเทคโนโลยีท่ีมา

แทนมนุษย มีระบบการหาคนท่ีลดลง ตอน

น้ีระบบการหาบุคลากรใชมนุษยเยอะมาก 

บริษัทใหญๆ ท่ีเปนลูกคาเรา มี HR เปน

รอยคน คอยสกรีน-สัมภาษณ ระบบการ

ทํางานแบ็คออฟฟศตรงน้ีมันใหญ เรา 

กําลังสรางข้ันตอนการทํางานแบบเปน

อัตโนมัติท่ีสามารถลดคาใชจาย เปน     

เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของเรา

“เราจะแมตชคน จําแนกรายละเอียด

จากส่ิงท่ีเขาทํา เขามีทักษะอะไร ไมใช

แคช่ือตําแหนงงาน แตเราใหน้ําหนักไป 

ท่ีความสามารถ เราอยากจะเขาใจความ

สามารถของคน ระบบน้ีจะชวยคนให

ไดทํางานท่ีเหมาะกับความตองการของ      

ตัวเอง”

แรงกระเพื่อม
“ผมมองวาเปนความทาทายใน 

ชีวิต เกิดมาคร้ังหน่ึง ตายคร้ังหน่ึง เปน

แรงขับของเราท่ีอยากรูวา เราจะเติบโต 

ไปไดไกลขนาดไหน ศักยภาพของเรามี

เทาไหร คิดใหมันใหญท่ีสุดไปกอน อยาง

นอยจะไดรูวาทําไดขนาดไหน ยอนมอง

กลับไปจะไดไมตองรูสึกเสียดาย

“การท่ีเราตองการจะเปนอยางน้ี 

ทําใหเราตองกลับมารูวาอาวุธของเราคือ

อะไร ตองกลับมาพิจารณาตัวเอง ผมเปน 

Dyslexic อานหนังสือไมคอยออก เขียน

หนังสือสลับคํา ตองเขาใจตัวเอง วาเรามี

ปญหาอะไร มีจุดแข็งอะไร หาวิธีการส่ือสาร

บอกกับตัวเองตลอดวาเราเปนคนอยางน้ี 

เหมือนเตือนสติตัวเอง เพ่ือทําใหมัน      

งายข้ึน

“ตอนเด็กๆ ผมเคยฝนวาอยากให

คนท้ังโลกพูดภาษาไทย อยากทํานูนทําน่ี 

อยากเลนการเมือง อยากเปล่ียนแปลง 

อยากบอกทุกคนวาประเทศไทยเจง พอรู

วามันผลักดันผานการทําธุรกิจไดก็ทํา  

ตอนลงมือไมไดคิดทําใหมันใหญเกินตัว 

คิดถึงการสรางอิมแพคมากกวา คิดถึงคํา

ท่ีครูบอกวา คนเราเปนเหมือนกอนหิน 

โลกเปนเหมือนบอน้ํา เราอยากจะเปน 

กอนหินไซสขนาดไหน กอนขนาดเล็กโยน

ลงบอก็เกิดแรงกระเพ่ือมเล็กๆ ถาเปน  

หินกอนใหญอยางไอนสไตนขวางลงไป 

มันเกิดแรงกระเพ่ือมตอๆ กันไป ทําให

กลับมามองตัวเองวาแลวเราจะเปนกอน

ขนาดไหน เราอาจจะไมใชคนท่ีฉลาด 

ท่ีสุด เราเปนคนกวางแตไมลึก พอเปนคน

แบบน้ีก็ตองรูอะไรใหมันเยอะท่ีสุด เพ่ือ

ท่ีจะเขาใจใหไดเยอะท่ีสุด อิมแพ็คของผม

จะเปนเชิงกวางมากกวาเชิงลึก

“ผมจึงไมไดเอาธุรกิจเปนตัวต้ัง ผม

เอา Core Value ของบริษัทเปนตัวต้ัง 

วาเราเปน Technology Company ท่ี

ใชดาตาเปนตัวขับเคล่ือนใหคนท่ีดีท่ีสุด 

กับบริษัทท่ีดีท่ีสุดมาเจอกัน พอมันชัดเจน

เขาใจงาย มันก็เปนความทาทายของทีม

วาตองทําใหได ท่ัวโลกทําไดแคไหน? เรา

จะทําไดดีกวาเขาหรือเปลา?”

จิ๊กซอว์ที่ขาดไป
“เม่ือกอนเคยกลับมาคิดวา ทําไม 

เราถึงไมสําเร็จ ทําไมถึงพลาด บมตรงน้ัน 

แลวคิดไดวา เราขาดบางอยาง ทําเรดบูล 

มันก็สนุก แตตอนน้ันเรายังไมเคยอยู

องคกรใหญท่ีจับตองกับชีวิตคนเปนลาน 

คิดวาบริษัทไหนในเมืองไทยท่ีจับตอง

มนุษยเยอะท่ีสุดในประเทศไทย ท่ี Drive 

Change ก็เซเวนอีเลฟเวนไง มันยิ่งกวา

สินคา มันแตะทุกไลฟ พอเขาไปทํางาน

ไดดูเร่ืองเคร่ืองด่ืม ตอนหลังไปทําเร่ือง

ดิจิตอล เปนจุดหักเหใหเรากลับมามอง 

ตัวเองวาเราขาดอะไร? คิดวาส่ิงท่ีขาดคือ 

Global Vision จึงเอามาเปนตัวผลักดัน

วาเราตองไปอยูกูเก้ิล เพ่ือจะไดเห็นวา 

บริษัทท่ี Drive Global Change เขาทํา

ยงัไง เขาไปแลวทําใหเราเขาใจคน ทําให

ไดเห็นหลายอยาง เหมือนจ๊ิกซอวท่ีเรา 

ขาดไป 

“มันไมไดเกิดจากเดินม่ัวโดยไมได

ถามตัวเอง เราคิดกอน วาขาดอะไร? แลว 

ไปทําเพ่ือเติมเต็ม

“การไดคุยกับคนเกงๆ ทําใหรูสึก 

วาคนเจงจริง อยูท่ีการลงรายละเอียด 

หลังไอเดีย มากกวาคิดวาไอเดียของ      

ตัวเองดีมากท่ีสุด ซ่ึงเปนเร่ืองของอีโก ไม

เปดรับ ไมชอบใหคนคอมเมนต พอโดน

คอมเมนตจะมีคําพูดแกตัว คําแกตัวไม

ทําใหเราไปขางหนา ทําใหไมสามารถฟอรม

ไอเดียใหมันใหญไปกวาน้ันได ทุกอยาง 

มันมีจุดออน เปนไปไมไดท่ีมีแตจุดแข็ง 

ดังน้ันดีท่ีสุดคือใหคนอ่ืนช้ีจุดออนของ  

เรากอนจะไปลองของจริง ตองกลาท่ีจะ

มันเป็น Catch Up Game ถ้าวันหนึ่งเราสร้าง
ตลาด พิสูจน์ได้ว่าตลาดมีความต้องการ One Day
Big Player อาจจะทำ -- เหมือนเหมืองขุดทอง 
ที่เราไปขุดก่อน พอเวิร์คปุ๊บ คนจะแห่ตาม ถ้าเขาทำ
ขึ้นมา เราจะซวย เพราะเราเป็นเอสเอ็มอีเจ้าเล็กๆ 
แค่ตอนนี้ เราก็เห็นในตลาดเริ่มเปลี่ยน Pricing 
เริ่มมีอะไรตามเรา เราจึงต้องเป็น First Mover
Advantage ที่กล้าเสี่ยงเพื่อโตให้เร็วที่สุด

เปดรับ กลาท่ีจะโดนวิพากษวิจารณ”

หากมองภาพกวาง มิติชีวิตของชาย

คนน้ีนับวาหลากหลาย แตถาพินิจดูให

ละเอียดจะพบวา ท้ังแนวคิดของแอพและ

แนวคิดการใชชีวิตลวนสอดรับกันอยาง

ลงตัว คงเพราะแทจริงแลวเขาคือชาย   

ผูชอบจําแนกรายละเอียดของตัวเองเพ่ือ

กาวไปขางหนา เฉกเชนเดียวกัน หากลอง

ทําความรูจักตัวเองใหมากข้ึน ดวยการ 

ต้ังคําถาม คนหาคําตอบผานมุมมองของ

ตัวเอง เราม่ันใจวาทุกคําตอบ สามารถ

สรางแรงกระเพ่ือมใหกับตัวคุณเองและ

สังคมไดแนนอน
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ไดฟง ทอม ปตินันต วชิรมน 

เลาใหถึงแอพพลิเคช่ัน

สําหรับการ Headhunting 

คนเขาทํางาน ช่ือ ScoutOut ผมเร่ิม

จินตนาการไปวา หากใครสักคนไดใช     

แอพน้ีหางาน โอกาสทองจะตองเปนของ

คนๆ น้ันแนนอน เพราะแอพทํางานดวย

ระบบแมชชีนเลิรนน่ิงและอัลกอริทึมใน

การประมวลผล แนวความคิดของแอพ 

ชวนใหเกิดคําถามตอ วาไอเดียเหลาน้ีมา

จากไหน? และยิ่งชวนใหเราท่ึงข้ึนไปอีก

เม่ือเขาเลาวามันเร่ิมจากไอเดียโงๆ  กอน 

ถูกเจียระไนจากคนท่ีเขาแทบไมรูจักใน  

อีกซีกโลกหน่ึง  

“ผมเคยทํางานดานการตลาดของ

เรดบูลท่ีตางประเทศ แลวกลับมาทําท่ี 

7-eleven เปน head ดานดิจิตอล ตอน

น้ันเปนคนครีเอทระบบแอพ 7-eleven 

หลังจากน้ันไปอยู Google ดูทางดาน   

บ๊ิกดาตา แลวก็ออกจากกูเก้ิล

“ตอนออกจากกูเก้ิลผมยงัไมแนใจ 

วาจะทําอะไร แตส่ิงท่ีเห็นอยางหน่ึงคือ 

กูเก้ิลเขาหาคนเกงมาก ปๆ  หน่ึงคนสมัคร

งานกูเก้ิลประมาณ 2 ลานคนตอป เขารับ

ประมาณปละ 5 พันคน 

“ปท่ีผมเขาทํางาน ท่ีกูเก้ิลมีพนักงาน

ท้ังหมด 3 หม่ืนคน ตอนท่ีผมออก มีเกือบ 

6 หม่ืนคน และเขาไดคนท่ีฉลาดท่ีสุดมา

อยูกับเขา เราเอาไอเดียตรงสวนน้ีวา เขา

ใชวิธีการคัดเลือกยงัไงจึงไดคนท่ีดีท่ีสุด? 

ท้ังท่ีมีคนสมัครเยอะ!

“อธิบายใหภรรยาฟง ภรรยาเห็นวา

ไอเดียพวกน้ีมันดี 

‘ทําไมพ่ีทอมไมทําละ?’

เลยคิด ‘เออ.. ทําไมไมทํา? แลวทําไม

คนไมทํา?’

“เร่ิมจากคําถามกอนวา

ทําไมคนไมทํา?

เพราะการท่ีคนไมทํามันมี 2 อยาง

อยางแรก อาจจะเปนไอเดียท่ีง่ีเงา

มาก จนคนทําไปแลว และเจงไปแลว

อีกอันคือมันเจงมาก แตวายงัไมถึง

เวลาท่ีคอนซูเมอรอยากใช 

“ลองคิดภาพกลับไป ถาเปนพวก 

Tech อยาง Uber, Airbnb เขามาในตลาด

ตอนท่ีคนยังไมรูวาตองการดวยซ้ํา การ

ทําตรงน้ันจึงเปนเร่ืองท่ีเราตอง Explore 

ไอเดีย จึงขอภรรยาบินไปซานฟานซิสโก 

2 อาทิตย ไปดูวาไอเดียน้ีมันใหมจริงม้ัย 

เพราะการจะเทสตไอเดีย เราตองไป 

ประเทศท่ีเจริญกวาหรือเปลา?

“เราเลือกจะเปนสตารทอัพ ตอง

เทสตไอเดียกับท่ีๆ มันยากท่ีสุด ตอนน้ัน

เลือกระหวางจีนกับอเมริกา ก็ลองไปท่ี 

ซิลิคอนวัลเลย เพ่ือ Validate วาไอเดีย

มันดีจริงไหม? 

“หลายๆ คนมักคิดวา มีไอเดียแลว

ตองไมบอกใคร ผมมองกลับกัน ยิง่มีไอเดีย

ยิง่ตองบอกทุกคน เพราะผมคิดวา Idea 

Is Cheap แปลวาใครก็ก็อปไอเดียเราได 

แตเราจะทํายังไงใหมันเจงกวาคนอ่ืน?

“ผมไปหาคนท่ีฉลาดท่ีสุดเพ่ือโยน

ไอเดีย ไมไดกลัววาใครจะขโมย และส่ิงท่ี

ไดคือ การปรึกษาฟรี

“ตอนน้ันผมเซ็ตมีตต้ิงเปน 10 เพ่ือ

ไปโยนไอเดีย ไดฟงขอดี-ขอเสีย เราก็เอา

มาปรับเพ่ือไปคุยกับคนถัดไป มันเหมือน

กับโดนเจียระไน

“ใช เวลาท่ีน่ัน 2 อาทิตย เ พ่ือ 

เจียระไนไอเดีย แลวกลับเมืองไทย สราง 

ScoutOut แพลตฟอรม สําหรับคนหา

งาน ใชเวลาสรางอีกประมาณ 6 เดือนจึง

เขาไปพิทช โครงการ DTAC Accelerate 

เราไดอยูในแบทช 5

“ในโครงการน้ีแตละวันจะมีคลาส

ตางๆ ใหเรียนกับวิทยากรท่ีมาจากตาง

ประเทศ มีเมนทอรชิพคอยแนะนําวาทํา

ยงัไงบริษัทถึงจะโตข้ึน -- ภายใน 4 เดือน

เราตองโตข้ึน 10 เทา ดังน้ันจึงเหมาะกับ

บริษัทท่ีเปน Technology Base ทาง  

ดีแทคเขาจะมีอินไซตใหวาเราควรจะมี

วิธีคิดอยางไร? ควรจะปรับโมเดลของเรา

อยางไร? เราจะทําอยางไรใหโตข้ึน?

“เมนเทอรของผมคือคุณบ๋ี อริยะ 

พนมยงค Managing Director ของ 

Line Thailand เราไดโยนไอเดียหลาย

อยางวาเราจะโตอยางไร? จึงทําใหเกิด 

Line Jobs ข้ึนมา ท่ีทางเราไดเขาไปพิทช

กับ Line เปนการรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการน้ี”

ออกจากป่า 
“มันเปน Catch Up Game ถาวัน

หน่ึงเราสรางตลาด พิสูจนไดวาตลาดมี

ความตองการแลว Big Player อาจจะทํา 

-- เหมือนเหมืองขุดทอง ท่ีเราไปขุดกอน 

พอเวิรคปุบ คนจะแหตาม ถาเขาทําข้ึน 

มา เราจะซวย เพราะเราเปนเอสเอ็มอี    

เจาเล็กๆ แคตอนน้ี เราก็เห็นในตลาดเร่ิม

เปล่ียน Pricing เร่ิมมีอะไรตามเรา เราจึง

ตองเปน First Mover Advantage ท่ี

กลาเส่ียงเพ่ือโตใหเร็วท่ีสุด

“เปนเอสเอ็มอีหรือเปนสตารทอัพ 

แคการตัดสินใจ 2 อยางน้ีก็ตางกันเยอะ 

สตารทอัพเปนสวนยอยของเอสเอ็มอีท่ี

ทําส่ิงใหมมากจนแมแตแบงคก็ไมใหกู -- 

เอสเอ็มอีไปกูแบงคได เพราะมีแผนธุรกิจ

บอกวากระแสเงินสดจะมาเทาน้ี ยอดขาย

จะเทาน้ี แตถาเปนสตารทอัพ ซ่ึงเปนธุรกิจ

ใหม เขาไมมีขอมูลวาจะประสบความสําเร็จ

ขนาดไหน เราจึงตองคิดถึงความเส่ียง 

แลวเลือกวาจะเลือกไปทางไหน แตละแบบ

มีโมเดลการใชเงินตางกัน และความเส่ียง

ท่ีสูงข้ึน

“ตอนน้ันเลยคิดวาทําไงดี จากท่ี  

เราเคยอยูกูเก้ิล เคยไดเห็นโมเดลของ

สตารทอัพ ท่ียังไมมีใครในบานเราทําได

เปนรูปธรรม ยงัมีไมเยอะท่ีเขาใจจริงๆ วา

สตารทอัพคืออะไร? -- เราต้ังใจทําใหมัน

โตใหเร็วท่ีสุด เพราะไมไดมองวาจะอยู

แคเมืองไทย ทํายงัไงใหเปนบริษัทระดับ

โลก ปน้ีเรากะจะไปโซนภูมิภาค อีก 2 ป

จะไประดับโลก ซ่ึงถาเปนโมเดลปกติคง

ไปไมได

“จากจุดน้ันทําใหตองสรางทีมท่ี 

ฉลาดท่ีสุด เกงท่ีสุด เปรียบเหมือนกิน

เบียรกับเพ่ือน แลวบอก 

‘เฮย มีไอเดียทํากันเถอะ’ เรียกวา 

Jungle 

เราตองออกจาก Jungle ใหไดกอน 

State ตอไป จะเรียก Road to Village 

ไปขายของในหมูบานใหได แลวจาก 

หมูบานตองเปน Road to City เราตอง 

หานายพรานท่ีฉลาด

“ทีมของเรามีเด็กเกียรตินิยมอันดับ 

1 พวกน้ีเขาเปนมนุษยแบบไมปกติ วิธี

บริหารก็ตองแบบไมปกติ ดังน้ันวิช่ันของ

เราตองมีความชัดเจน ผมพูดไดเลยวาผม

โงท่ีสุดในออฟฟศ เขารูมากกวาเราแทบ

ทุกเร่ือง และผมตองการอยางน้ัน ถาผม

รูมากกวา อาจมีปญหา เพราะหนาท่ีผม

ไมใชตองส่ังเขา เขาตองมาบอกผมวา

ตองการอาวุธอะไร ผมจะไปหามาให เรา

ผลักดันพวกเขาผานความทาทายท่ียากๆ 

ยิง่ยากเทาไรเขายิง่ชอบ ถามันงาย เขาไม

อยากอยูกับผมหรอก

“เราอยากจะสรางเทคโนโลยีท่ีมา

แทนมนุษย มีระบบการหาคนท่ีลดลง ตอน

น้ีระบบการหาบุคลากรใชมนุษยเยอะมาก 

บริษัทใหญๆ ท่ีเปนลูกคาเรา มี HR เปน

รอยคน คอยสกรีน-สัมภาษณ ระบบการ

ทํางานแบ็คออฟฟศตรงน้ีมันใหญ เรา 

กําลังสรางข้ันตอนการทํางานแบบเปน

อัตโนมัติท่ีสามารถลดคาใชจาย เปน     

เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของเรา

“เราจะแมตชคน จําแนกรายละเอียด

จากส่ิงท่ีเขาทํา เขามีทักษะอะไร ไมใช

แคช่ือตําแหนงงาน แตเราใหน้ําหนักไป 

ท่ีความสามารถ เราอยากจะเขาใจความ

สามารถของคน ระบบน้ีจะชวยคนให

ไดทํางานท่ีเหมาะกับความตองการของ      

ตัวเอง”

แรงกระเพื่อม
“ผมมองวาเปนความทาทายใน 

ชีวิต เกิดมาคร้ังหน่ึง ตายคร้ังหน่ึง เปน

แรงขับของเราท่ีอยากรูวา เราจะเติบโต 

ไปไดไกลขนาดไหน ศักยภาพของเรามี

เทาไหร คิดใหมันใหญท่ีสุดไปกอน อยาง

นอยจะไดรูวาทําไดขนาดไหน ยอนมอง

กลับไปจะไดไมตองรูสึกเสียดาย

“การท่ีเราตองการจะเปนอยางน้ี 

ทําใหเราตองกลับมารูวาอาวุธของเราคือ

อะไร ตองกลับมาพิจารณาตัวเอง ผมเปน 

Dyslexic อานหนังสือไมคอยออก เขียน

หนังสือสลับคํา ตองเขาใจตัวเอง วาเรามี

ปญหาอะไร มีจุดแข็งอะไร หาวิธีการส่ือสาร

บอกกับตัวเองตลอดวาเราเปนคนอยางน้ี 

เหมือนเตือนสติตัวเอง เพ่ือทําใหมัน      

งายข้ึน

“ตอนเด็กๆ ผมเคยฝนวาอยากให

คนท้ังโลกพูดภาษาไทย อยากทํานูนทําน่ี 

อยากเลนการเมือง อยากเปล่ียนแปลง 

อยากบอกทุกคนวาประเทศไทยเจง พอรู

วามันผลักดันผานการทําธุรกิจไดก็ทํา  

ตอนลงมือไมไดคิดทําใหมันใหญเกินตัว 

คิดถึงการสรางอิมแพคมากกวา คิดถึงคํา

ท่ีครูบอกวา คนเราเปนเหมือนกอนหิน 

โลกเปนเหมือนบอน้ํา เราอยากจะเปน 

กอนหินไซสขนาดไหน กอนขนาดเล็กโยน

ลงบอก็เกิดแรงกระเพ่ือมเล็กๆ ถาเปน  

หินกอนใหญอยางไอนสไตนขวางลงไป 

มันเกิดแรงกระเพ่ือมตอๆ กันไป ทําให

กลับมามองตัวเองวาแลวเราจะเปนกอน

ขนาดไหน เราอาจจะไมใชคนท่ีฉลาด 

ท่ีสุด เราเปนคนกวางแตไมลึก พอเปนคน

แบบน้ีก็ตองรูอะไรใหมันเยอะท่ีสุด เพ่ือ

ท่ีจะเขาใจใหไดเยอะท่ีสุด อิมแพ็คของผม

จะเปนเชิงกวางมากกวาเชิงลึก

“ผมจึงไมไดเอาธุรกิจเปนตัวต้ัง ผม

เอา Core Value ของบริษัทเปนตัวต้ัง 

วาเราเปน Technology Company ท่ี

ใชดาตาเปนตัวขับเคล่ือนใหคนท่ีดีท่ีสุด 

กับบริษัทท่ีดีท่ีสุดมาเจอกัน พอมันชัดเจน

เขาใจงาย มันก็เปนความทาทายของทีม

วาตองทําใหได ท่ัวโลกทําไดแคไหน? เรา

จะทําไดดีกวาเขาหรือเปลา?”

จิ๊กซอว์ที่ขาดไป
“เม่ือกอนเคยกลับมาคิดวา ทําไม 

เราถึงไมสําเร็จ ทําไมถึงพลาด บมตรงน้ัน 

แลวคิดไดวา เราขาดบางอยาง ทําเรดบูล 

มันก็สนุก แตตอนน้ันเรายังไมเคยอยู

องคกรใหญท่ีจับตองกับชีวิตคนเปนลาน 

คิดวาบริษัทไหนในเมืองไทยท่ีจับตอง

มนุษยเยอะท่ีสุดในประเทศไทย ท่ี Drive 

Change ก็เซเวนอีเลฟเวนไง มันยิ่งกวา

สินคา มันแตะทุกไลฟ พอเขาไปทํางาน

ไดดูเร่ืองเคร่ืองด่ืม ตอนหลังไปทําเร่ือง

ดิจิตอล เปนจุดหักเหใหเรากลับมามอง 

ตัวเองวาเราขาดอะไร? คิดวาส่ิงท่ีขาดคือ 

Global Vision จึงเอามาเปนตัวผลักดัน

วาเราตองไปอยูกูเก้ิล เพ่ือจะไดเห็นวา 

บริษัทท่ี Drive Global Change เขาทํา

ยงัไง เขาไปแลวทําใหเราเขาใจคน ทําให

ไดเห็นหลายอยาง เหมือนจ๊ิกซอวท่ีเรา 

ขาดไป 

“มันไมไดเกิดจากเดินม่ัวโดยไมได

ถามตัวเอง เราคิดกอน วาขาดอะไร? แลว 

ไปทําเพ่ือเติมเต็ม

“การไดคุยกับคนเกงๆ ทําใหรูสึก 

วาคนเจงจริง อยูท่ีการลงรายละเอียด 

หลังไอเดีย มากกวาคิดวาไอเดียของ      

ตัวเองดีมากท่ีสุด ซ่ึงเปนเร่ืองของอีโก ไม

เปดรับ ไมชอบใหคนคอมเมนต พอโดน

คอมเมนตจะมีคําพูดแกตัว คําแกตัวไม

ทําใหเราไปขางหนา ทําใหไมสามารถฟอรม

ไอเดียใหมันใหญไปกวาน้ันได ทุกอยาง 

มันมีจุดออน เปนไปไมไดท่ีมีแตจุดแข็ง 

ดังน้ันดีท่ีสุดคือใหคนอ่ืนช้ีจุดออนของ  

เรากอนจะไปลองของจริง ตองกลาท่ีจะ

เปดรับ กลาท่ีจะโดนวิพากษวิจารณ”

หากมองภาพกวาง มิติชีวิตของชาย

คนน้ีนับวาหลากหลาย แตถาพินิจดูให

ละเอียดจะพบวา ท้ังแนวคิดของแอพและ

แนวคิดการใชชีวิตลวนสอดรับกันอยาง

ลงตัว คงเพราะแทจริงแลวเขาคือชาย   

ผูชอบจําแนกรายละเอียดของตัวเองเพ่ือ

กาวไปขางหนา เฉกเชนเดียวกัน หากลอง

ทําความรูจักตัวเองใหมากข้ึน ดวยการ 

ต้ังคําถาม คนหาคําตอบผานมุมมองของ

ตัวเอง เราม่ันใจวาทุกคําตอบ สามารถ

สรางแรงกระเพ่ือมใหกับตัวคุณเองและ

สังคมไดแนนอน

ทุกอย่างมันมีจุดอ่อน เป็นไปไม่ได้ที่มีแต่จุดแข็ง 
ดังนั้นดีที่สุดคือให้คนอื่นชี้จุดอ่อนของเราก่อนจะ
ไปลองของจริง ต้องกล้าที่จะเปิดรับ กล้าที่จะโดน
วิพากษ์วิจารณ์
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Thailand Smart Center
แนะนำกิจกรรมของหอการค้า

ในป 2561 ท่ีผานมา 
Thailand Smart Center 
(TSC) หอการคาไทย จัด

ทําโครงการ Big Brother (Season 2) 
มุงเนนการใหคําปรึกษาเชิงลึก ยก     
ระดับความรู ความเขาใจ และพัฒนา
ทักษะในดานตางๆ เพ่ือใหรูเทาทัน    
การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจท้ัง
ภายใน และตางประเทศ โดยมีบริษัท   
พ่ีเล้ียงคอยใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเศรษฐกิจ
กวา 1,500 ลานบาท

ปจจุบัน SMEs ของไทย ไดมีการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปตามสภาวะ 
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีทุก     
ภาคสวนตองใหความสําคัญและรวมกัน
พัฒนา SME ของไทยอยางจริงจัง เพราะ 
SMEs มีบทบาทและเปนตัวขับเคล่ือน
สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดยอม (สสว.) ไดประมาณการ
อัตราการขยายตัวของ GDP SME ในป 
2561 อยูท่ีรอยละ 5.0 – 5.5  และมูลคา 
GDP SME ไตรมาส 2 ของป 2561 มี
อัตราการขยายตัวรอยละ 5.0 โดยมี    
ปจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลผลิตภาค

เกษตรท่ีขยายตัวสูง รวมท้ังภาคการ      
สงออกท่ีขยายตัวไดดีกวาไตรมาสกอน 
แมวา GDP SME ไตรมาส 2 จะไดรับ 
ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคผลิต 
แตอัตราการขยายตัวเฉล่ียในคร่ึงปแรกยงั
เทากับรอยละ 5.5 จึงยงัคงประมาณการ
การเติบโตของ GDP SME ท้ังป 2561 
ไวท่ีรอยละ 5.0 – 5.5 โดยคาดวาในชวง
คร่ึงปหลัง GDP SME จะยังคงขยาย      
ตัวไดดีตอเน่ือง อยางไรก็ตาม การเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แขงขันให SME จะมีสวนชวยให SME มี
ความพรอมท่ีจะสามารถแขงขันไดท้ังใน

และตางประเทศตอไป
 หอการคาไทยและสภาหอการคา

แหงประเทศไทย ไดความสําคัญกับการ
สงเสริมและพัฒนา SMEs จึงไดแตงต้ัง 
รองประธานกรรมการ (นายพลิษศร  
ภิรมยภักดี) เปนผูรับผิดชอบขับเคล่ือน
นโยบายสงเสริม SMEs ผาน Thailand 
Smart Center (TSC) ซ่ึงจะมุงเนนการ
ใหบริการเชิงรุก เขาถึงงายและจับตอง 
ไดจริง เนนการพัฒนาผูประกอบการ 4.0 
ใหสมาชิกสามารถนําขอมูล นวัตกรรม 
และมาตรฐาน ไปตอยอดในการดําเนิน
ธุรกิจ สงเสริมใหเกิดการตอยอดความรู
และประสบการณ เพ่ือยกระดับผูประกอบ
การทุกระดับ รวมถึงการสงเสริมใหเกิด 
ธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ และ
นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน สรางการเติบโต
อยางยัง่ยนื โดยมีองคกรพันธมิตรท้ังจาก
ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญใหการ
สนับสนุน

หอการคาไทย ไดรวมกับบริษัท
เอกชนช้ันนําของไทย 14 แหง ดําเนิน
โครงการ Big Brother 50 (Season 1) 
เม่ือป 2560 ซ่ึงการดําเนินโครงการ        
ดังกลาวประสบความสําเร็จจนเปนท่ี  
กลาวถึงในวงกวาง เน่ืองจากเปนการ   
บูรณาการความรวมมือท้ังภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ในการบมเพาะผูประกอบการ
ตามแนวทางประชารัฐ สอดรับกับ    
นโยบายรัฐบาล จึงไดขยายผลโครงการ 
Big Brother โดยจัดเปน Season 2 ข้ึน 
ในป 2561

 โครงการ Big Brother (Season 
2) มีวัตถุประสงคสําคัญ คือการยกระดับ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาด  
ยอม ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สูงข้ึน นําไปสูการลงทุน การจางงาน อัน
สงผลตอการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกจากน้ัน ยงัเปนการเพ่ิม
ทักษะและองคความรูท่ีจําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจ และสรางกระบวนการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู และเช่ือมโยงในการ
ดําเนินธุรกิจระหวางธุรกิจขนาดกลาง  
และขนาดยอม กับธุรกิจขนาดใหญ รวม
ถึงสรางวิสัยทัศนการเปนผูประกอบการ
ในการดําเนินธุรกิจในมิติตาง ๆ รองรับ
การแขงขันท้ังภายในและภายนอก และ

ท่ีสําคัญเปนการถายทอดวิธีคิด และ
แนวทางการทํางาน จากประสบการณ
ของบริษัท ช้ันนํา แกผูประกอบการขนาด
ยอม นอกจากน้ีก็ยงัมีการสรางเครือขาย
ธุรกิจรวมกันระหวางบริษัทพ่ีและบริษัท
นอง

“ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ
ใน Season 2 มีผูประกอบการเขารวม
โครงการในฐานะบริษัทนอง จํานวนท้ัง
ส้ิน 123 ราย โดยมีบริษัทเอกชนช้ันนํา
ระดับแนวหนาของประเทศ มาเปนผู
ถายทอดองคความรูเชิงลึกในฐานะบริษัท
พ่ีเล้ียง จํานวน 29 บริษัท ครอบคลุมกลุม
ภาคการผลิต และภาคบริการ ตลอด
จนกลุมสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา        
และสถาบันการเงิน โดยตลอดระยะเวลา 
1 ป บริษัทนองท่ีเขารวมบมเพาะกับ      
โครงการฯ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมให    
กับเศรษฐกิจมากกวา 1,500 ลานบาท 
ซ่ึงบางรายสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึน
มากกวา 300% สําหรับในปหนา แนนอน
วาเรายงัคงดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง 
เปน TSC Big Brother (Season 3) ซ่ึง
จะเพ่ิมความเขมขนของเน้ือหาหลักสูตร 
รวมถึงจะมีบริษัทพ่ีเล้ียงท่ีเขามารวม    
มากข้ึน ท้ังน้ี จะเร่ิมประชาสัมพันธ
โครงการในชวงเดือนมกราคม 2562 
สามารถติดตามขาวสารไดทาง Thailand 
Smart Center หอการคาไทย”

นอกจากโครงการ Big Brother 
แลว ในป 2562 Thailand Smart 
Center ยังมีโครงการอ่ืน ๆ ท่ีใหการ
สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการไทย 

ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ     
แขงขัน ครอบคลุมกลุมผูประกอบการ
ต้ังแตเร่ิมตนดําเนินธุรกิจ จนถึงข้ันเติบโต
และสงออก เชน 

• โครงการ TSC Easy ท่ีนําบริการ
ข้ันพ้ืนฐานในการอํานวยความสะดวก 
การประกอบธุรกิจอยางถูกตอง รวบรวม
และใหบริการผาน Website หอการคา 
ไทย อาทิ บริการจดทะเบียนธุรกิจ 
(บริษัท/หจก.) / บริการ Basic Business 
Software (บัญชี/การเงิน/HRM) / 
บริการขอใบรับรองมาตรฐาน / ใบอนุญาต
การดําเนินธุรกิจ / บริการรับออกแบบ
บรรจุภัณฑ / ออกแบบส่ือออนไลน 
เปนตน 

• โครงการ TSC Training เพ่ือ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
ธุรกิจใหกับผูประกอบการ ผานโปรแกรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ท่ีสามารถนําองค
ความรูไปประยุกตใชกับธุรกิจตนเองได 
ในทันที โดยจะจัดกิจกรรมเดือนละ 2 
คร้ัง  

• โครงการ TSC Express สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือ สงเสริมผูประกอบการ 
เขาถึงแหลงเงินทุน พัฒนาดาน Branding 
และเขาสูตลาดออนไลน รวมกับบริษัท
พันธมิตร และหอการคาจังหวัด โดยมี
กําหนดจัดในภูมิภาค 5 ภาคท่ัวประเทศ 
เปนตน 
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ในป 2561 ท่ีผานมา 
Thailand Smart Center 
(TSC) หอการคาไทย จัด

ทําโครงการ Big Brother (Season 2) 
มุงเนนการใหคําปรึกษาเชิงลึก ยก     
ระดับความรู ความเขาใจ และพัฒนา
ทักษะในดานตางๆ เพ่ือใหรูเทาทัน    
การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจท้ัง
ภายใน และตางประเทศ โดยมีบริษัท   
พ่ีเล้ียงคอยใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเศรษฐกิจ
กวา 1,500 ลานบาท

ปจจุบัน SMEs ของไทย ไดมีการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปตามสภาวะ 
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีทุก     
ภาคสวนตองใหความสําคัญและรวมกัน
พัฒนา SME ของไทยอยางจริงจัง เพราะ 
SMEs มีบทบาทและเปนตัวขับเคล่ือน
สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดยอม (สสว.) ไดประมาณการ
อัตราการขยายตัวของ GDP SME ในป 
2561 อยูท่ีรอยละ 5.0 – 5.5  และมูลคา 
GDP SME ไตรมาส 2 ของป 2561 มี
อัตราการขยายตัวรอยละ 5.0 โดยมี    
ปจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลผลิตภาค

เกษตรท่ีขยายตัวสูง รวมท้ังภาคการ      
สงออกท่ีขยายตัวไดดีกวาไตรมาสกอน 
แมวา GDP SME ไตรมาส 2 จะไดรับ 
ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคผลิต 
แตอัตราการขยายตัวเฉล่ียในคร่ึงปแรกยงั
เทากับรอยละ 5.5 จึงยงัคงประมาณการ
การเติบโตของ GDP SME ท้ังป 2561 
ไวท่ีรอยละ 5.0 – 5.5 โดยคาดวาในชวง
คร่ึงปหลัง GDP SME จะยังคงขยาย      
ตัวไดดีตอเน่ือง อยางไรก็ตาม การเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แขงขันให SME จะมีสวนชวยให SME มี
ความพรอมท่ีจะสามารถแขงขันไดท้ังใน

และตางประเทศตอไป
 หอการคาไทยและสภาหอการคา

แหงประเทศไทย ไดความสําคัญกับการ
สงเสริมและพัฒนา SMEs จึงไดแตงต้ัง 
รองประธานกรรมการ (นายพลิษศร  
ภิรมยภักดี) เปนผูรับผิดชอบขับเคล่ือน
นโยบายสงเสริม SMEs ผาน Thailand 
Smart Center (TSC) ซ่ึงจะมุงเนนการ
ใหบริการเชิงรุก เขาถึงงายและจับตอง 
ไดจริง เนนการพัฒนาผูประกอบการ 4.0 
ใหสมาชิกสามารถนําขอมูล นวัตกรรม 
และมาตรฐาน ไปตอยอดในการดําเนิน
ธุรกิจ สงเสริมใหเกิดการตอยอดความรู
และประสบการณ เพ่ือยกระดับผูประกอบ
การทุกระดับ รวมถึงการสงเสริมใหเกิด 
ธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ และ
นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน สรางการเติบโต
อยางยัง่ยนื โดยมีองคกรพันธมิตรท้ังจาก
ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญใหการ
สนับสนุน

หอการคาไทย ไดรวมกับบริษัท
เอกชนช้ันนําของไทย 14 แหง ดําเนิน
โครงการ Big Brother 50 (Season 1) 
เม่ือป 2560 ซ่ึงการดําเนินโครงการ        
ดังกลาวประสบความสําเร็จจนเปนท่ี  
กลาวถึงในวงกวาง เน่ืองจากเปนการ   
บูรณาการความรวมมือท้ังภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ในการบมเพาะผูประกอบการ
ตามแนวทางประชารัฐ สอดรับกับ    
นโยบายรัฐบาล จึงไดขยายผลโครงการ 
Big Brother โดยจัดเปน Season 2 ข้ึน 
ในป 2561

 โครงการ Big Brother (Season 
2) มีวัตถุประสงคสําคัญ คือการยกระดับ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาด  
ยอม ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สูงข้ึน นําไปสูการลงทุน การจางงาน อัน
สงผลตอการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกจากน้ัน ยงัเปนการเพ่ิม
ทักษะและองคความรูท่ีจําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจ และสรางกระบวนการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู และเช่ือมโยงในการ
ดําเนินธุรกิจระหวางธุรกิจขนาดกลาง  
และขนาดยอม กับธุรกิจขนาดใหญ รวม
ถึงสรางวิสัยทัศนการเปนผูประกอบการ
ในการดําเนินธุรกิจในมิติตาง ๆ รองรับ
การแขงขันท้ังภายในและภายนอก และ

ท่ีสําคัญเปนการถายทอดวิธีคิด และ
แนวทางการทํางาน จากประสบการณ
ของบริษัท ช้ันนํา แกผูประกอบการขนาด
ยอม นอกจากน้ีก็ยงัมีการสรางเครือขาย
ธุรกิจรวมกันระหวางบริษัทพ่ีและบริษัท
นอง

“ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ
ใน Season 2 มีผูประกอบการเขารวม
โครงการในฐานะบริษัทนอง จํานวนท้ัง
ส้ิน 123 ราย โดยมีบริษัทเอกชนช้ันนํา
ระดับแนวหนาของประเทศ มาเปนผู
ถายทอดองคความรูเชิงลึกในฐานะบริษัท
พ่ีเล้ียง จํานวน 29 บริษัท ครอบคลุมกลุม
ภาคการผลิต และภาคบริการ ตลอด
จนกลุมสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา        
และสถาบันการเงิน โดยตลอดระยะเวลา 
1 ป บริษัทนองท่ีเขารวมบมเพาะกับ      
โครงการฯ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมให    
กับเศรษฐกิจมากกวา 1,500 ลานบาท 
ซ่ึงบางรายสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึน
มากกวา 300% สําหรับในปหนา แนนอน
วาเรายงัคงดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง 
เปน TSC Big Brother (Season 3) ซ่ึง
จะเพ่ิมความเขมขนของเน้ือหาหลักสูตร 
รวมถึงจะมีบริษัทพ่ีเล้ียงท่ีเขามารวม    
มากข้ึน ท้ังน้ี จะเร่ิมประชาสัมพันธ
โครงการในชวงเดือนมกราคม 2562 
สามารถติดตามขาวสารไดทาง Thailand 
Smart Center หอการคาไทย”

นอกจากโครงการ Big Brother 
แลว ในป 2562 Thailand Smart 
Center ยังมีโครงการอ่ืน ๆ ท่ีใหการ
สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการไทย 

ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ     
แขงขัน ครอบคลุมกลุมผูประกอบการ
ต้ังแตเร่ิมตนดําเนินธุรกิจ จนถึงข้ันเติบโต
และสงออก เชน 

• โครงการ TSC Easy ท่ีนําบริการ
ข้ันพ้ืนฐานในการอํานวยความสะดวก 
การประกอบธุรกิจอยางถูกตอง รวบรวม
และใหบริการผาน Website หอการคา 
ไทย อาทิ บริการจดทะเบียนธุรกิจ 
(บริษัท/หจก.) / บริการ Basic Business 
Software (บัญชี/การเงิน/HRM) / 
บริการขอใบรับรองมาตรฐาน / ใบอนุญาต
การดําเนินธุรกิจ / บริการรับออกแบบ
บรรจุภัณฑ / ออกแบบส่ือออนไลน 
เปนตน 

• โครงการ TSC Training เพ่ือ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
ธุรกิจใหกับผูประกอบการ ผานโปรแกรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ท่ีสามารถนําองค
ความรูไปประยุกตใชกับธุรกิจตนเองได 
ในทันที โดยจะจัดกิจกรรมเดือนละ 2 
คร้ัง  

• โครงการ TSC Express สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือ สงเสริมผูประกอบการ 
เขาถึงแหลงเงินทุน พัฒนาดาน Branding 
และเขาสูตลาดออนไลน รวมกับบริษัท
พันธมิตร และหอการคาจังหวัด โดยมี
กําหนดจัดในภูมิภาค 5 ภาคท่ัวประเทศ 
เปนตน 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสอบถามได 
ท่ี Thailand Smart Center (TSC)         
โทร. 02 018 6888 ตอ 8 และ tsc@ 
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เม่ือธุรกิจจะมีการเติบโตและเขาสูการแขงขันท่ี

รุนแรงมากข้ึน จากสภาพแวดลอมการแขงขันท่ี 

เปล่ียนแปลงไป เดิมตองการแคสวนแบงในประเทศ

ก็จําเปนตองขยายไปสูตลาดโลก หรือแมแตการขยายสาย

ผลิตภัณฑออกไปเพ่ือรักษาการเติบโตใหไดอยางตอเน่ือง ธุรกิจ

ครอบครัวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาการ   

บริหารจัดการภายในองคกรเพ่ือความอยูรอดและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการสรรหาบุคลากร

ท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในธุรกิจครอบครัวเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของกิจการ จากท่ีเคยใหเฉพาะสมาชิก

ครอบครัวท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงขององคกร ก็

มีความจําเปนตองใหผูบริหารจากภายนอกท่ีไมไดเปนสมาชิก

ครอบครัวเขามาทํางานในระดับบริหารรวมกัน หรือบาง

ครอบครัวตองปลอยหนาท่ีการบริหารไวใหกับผูบริหารมืออาชีพ

จากภายนอกท้ังหมด เพราะการขยายธุรกิจท่ีใหญข้ึนจึงตองการ

มืออาชีพเขามาดูแล และเน่ืองจากคนในครอบครัวไมสามารถ

บริหารจัดการธุรกิจท้ังหมดได อยางไรก็ตามเม่ือครอบครัวได

มีการวางแผนกลยุทธในการเติบโต มี Road Map ท่ีชัดเจน   

ดังน้ันการสรรหาและพัฒนาคนเพ่ือรองรับแผนการเติบโตน้ันจึง

ตองใหความสําคัญเปนอยางยิง่ รวมถึงผูบริหารธุรกิจครอบครัว

ตองมีความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกัน

กับคนเกง โดยมุงท่ีผลประโยชนในทางธุรกิจเปนหลัก  

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถท่ีจะกาวขาม

สูการเติบโตในระดับตอไปได เน่ืองมาจากความลมเหลวในการ

บริหารคนในองคกรน่ันเอง โดยผูบริหารธุรกิจครอบครัวมักมอง

ขามเร่ืองการพัฒนาคนและการสรางแรงจูงใจในการทํางานอยาง

ส้ินเชิง จนไมสามารถรักษาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถไว

ได เปนสาเหตุของการลาออก หรือแมแตการทุจริตในองคกร ท่ี

อยูก็ทํางานไปวันๆ อยางไมมีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุท่ีมักพบ 

คือ

1. เจาของธุรกิจ เขามาน่ังควบคุมในหลายตําแหนงของ

องคกร ท้ังท่ีองคกรเติบโตในระดับท่ีควรตองหาผูมารับผิดชอบ  

ในตําแหนงน้ันๆโดยตรง ทําใหผูบริหารเหลาน้ีไมมีเวลท่ีจะ     โฟกัส

เร่ืองท่ีสําคัญกวา เชน การตัดสินใจในระดับนโยบาย การมองหา

โอกาสทางการตลาดใหมๆ  การเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม เปนตน 

ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหองคกรไมสามารถกาวขามจุดเปล่ียนท่ี

สําคัญ และหากอยูในระยะน้ีเปนเวลานานจะทําใหธุรกิจเกิดความ

ถดถอยในท่ีสุด 

2. ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลหรือระบบท่ีเปน

มาตรฐาน ไมไดเรียนรูจะใชคนเกง มัดติดการส่ังงานดวยตนเอง 

ทําใหคนเกงไมสามารถแสดงผลงานได สุดทายก็ตองลาออกไป 

ท่ีอ่ืน

3. ผูบริหารของครอบครัวเขามากาวกายการทํางานของ

พนักงานมากเกินไป แมในเร่ืองเล็กนอยก็ไมปลอยใหพนักงาน 

ม

ไดตัดสินใจโดยตรง ทําใหพนักงานอึดอัด และรูสึกวาไมไดรับ  ความ

ไววางใจจากเจานาย  พนักงานจะขาดทักษะของการคิด อยาง

สรางสรรค และจะเลือกท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกใจเจานาย     มากกวา

ส่ิงท่ีเห็นวาถูกตอง พนักงานเหลาน้ีในระยะยาวจะ      ขาดทักษะ

ความเปนผูนําและทักษะในการตัดสินใจในท่ีสุด

4. ธุรกิจครอบครัวไมมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยาง

เปนระบบ ไมมีการสรางโอกาสการเติบโตในองคกร พนักงาน 

ทํางานโดยไมรูวา อีก 5 ป หรือ 10 ป ขางหนาตนเองจะเติบโต 

ไปอยางไรในองคกร  

5. มุงการพัฒนาพนักงานเฉพาะในระดับหัวหนา หรือคน

ใกลชิด ไมไดพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีจะเติบโตข้ึน    เปน

ระดับฝาย เม่ือองคกรขยายมากข้ึนทําใหขาดบุคลากรระดับฝาย 

เกิดความไมตอเน่ืองของการบริหารงาน 

ปญหาตางๆขางตนเปนสาเหตุท่ีทําใหองคกรมีการบริหาร

แบบเดิมๆ เหมือนในชวงท่ีกอต้ัง คือ เถาแกส่ังงานเองทุกอยาง 

ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาคน มองวาพนักงานเปนคา   

ใชจายมากกวาทรัพยสินท่ีสําคัญขององคกร จนถึงวันท่ีธุรกิจ  

พบกับทางตันจึงหันมาเห็นความสําคัญแตก็มักเปนเร่ืองท่ีสาย  

เกินไป เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางความ

ผูกพันของพนักงานตอองคกรตองใชเวลาพอสมควร ซ่ึงเถาแก 

หรือผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองปรับแนวคิดและทัศนคติใหม 

หันมาใหความสําคัญกับการดูแลคนอยางจริงจัง 

จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจครอบครัว
มืออาชีพ 

สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจกับมืออาชีพ

ท่ีทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปนอีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือ  

จากตองสรางใหกับสมาชิกครอบครัว เน่ืองจากมืออาชีพก็

ตองการความกาวหนา การยอมรับจากผูท่ีเขาทํางานดวยเชน

กัน ตัวอยางเชนธุรกิจโรงพยาบาลท่ีตองทํางานดานการแพทย

และการรักษาพยาบาล ท่ีโดยปกติแพทยสวนใหญเม่ือทํางาน

มาระยะหน่ึงจะมีจุดท่ีจะเร่ิมเบ่ือกับงานของตัวเอง ในระหวาง

ชวงเร่ิมตนเปนแพทยฝกหัด ตอนน้ันแพทยจบใหมยังตองการ

แสวงหาความชํานาญ และโอกาสในอาชีพ ทุกอยางดูเหมือนจะ

นาต่ืนเตน ทาทาย จึงงายท่ีจะทําใหแพทยเหลาน้ันรักษาระดับ

ความนาสนใจในงานของตน อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปความนา

สนใจเหลาน้ันจะเร่ิมจางหายไป หลังจากแพทยไดรับทักษะความ

รูความชํานาญ ช่ือเสียง และความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีแพทย

ตองการแลว การรักษาแรงจูงใจไมใหแพทยซ่ึงเปนบุคลากรท่ี

สําคัญมากในโรงพยาบาลเกิดอาการเบ่ือหนาย ซ่ึงทายสุดก็อาจ

สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานไมมากก็นอย

สําหรับในสายอาชีพอ่ืน หลายๆ อาชีพก็มีลักษณะเชน

เดียวกัน เพียงแตในบางอาชีพ คนเหลาน้ันสามารถตัดสินใจ

เปล่ียนอาชีพและหยุดพักกอนเร่ิมตนอาชีพใหมไดงายๆ แต  

พวกแพทยหรืออาชีพท่ีเปนการชํานาญเฉพาะดาน เชน 

ทนายความ อาจารย สถาปนิก นักบัญชี เปนตน คงไมงายนัก

ท่ีจะท้ิงส่ิงท่ีเฝาพยายามมาหลายปกวาจะผานเกณฑตางๆ ทาง

วิชาชีพ แมวาจะเกิดอาการเบ่ือหนายอยางมากก็ตาม ในขณะ

ท่ีโลกแหงความเปนจริงกลับยงัมีแรงกดดันจากบุคคลรอบตัวท่ี

ตางเช่ือวา ทุกๆ วินาทีของการเปนแพทยคือ ชวงชีวิตแหงความ

ต่ืนเตน ผจญภัย ตามอิทธิพลของละครชุดทางโทรทัศนเก่ียวกับ

แพทยและการรักษาพยาบาล ดังน้ัน ธุรกิจครอบครัวประเภท

น้ีจะทําอะไรไดบาง เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหกับตัวเองและทํางานใน

แตละวันใหประสบผลสําเร็จมากกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงการกําหนด

มาตรการลงโทษ การใหลาภ ยศ สรรเสริญ อาจใชไมไดกับพวก

มืออาชีพเหลาน้ี

ทฤษฎีแรงจูงใจ ท่ีหัวหนางาน ตลอดจนนายจางหลายตอ

หลายคนยังคงใชกับลูกนองหรือพนักงานของพวกเขาอยูใน

Family Business 
ตอน กระบวนการ
สืบทอดธุรกิจครอบครัว
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ปจจุบัน นักจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นมานานแลววาสวนใหญไม

ไดผล โดยเฉพาะทฤษฎีหลักๆท่ีเปนท่ีรูจักกันดี เชน วิธี  "Kick 

In The Ass" (KITA) หรือภาษาไทยเรียกวาวิธีการ “การลงโทษ 

(แบบเตะกน)” ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายความวา คุณจะถูกลงโทษ ถูก

ทําใหอาย ถูกรุมประนาม ตัดคาจาง หรือวิธีอ่ืนๆ เชนในกรณี

ท่ีแพทยไมใหความรวมมือกับฝายบริหารของโรงพยาบาล การ

ใชวิธีน้ีแทบจะไมชวยใหพวกแพทยหรือพนักงานท่ีขาดแรงจูงใจ

เปนเวลานาน มีแรงจูงใจท่ีเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามพวกเขา

สามารถแกลงทําเปนวาพวกเขากําลังทํางานหนักอยู หรือจะ

ทํางานเพียงเพ่ือใหอยูในระดับเทาท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงการ 

ถูกลงโทษจากกฎระเบียบดังกลาว โดยจะไมคิดทําไปมากกวา

น้ัน แลวในบางคร้ังเองพวกเขากลับใชเวลาสวนใหญของเวลา

ทํางานและความพยายามอยางมากกับการคิดคนวิธีการเพ่ือหลีก

เล่ียงการถูกจับไดเสียมากกวา 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบวาส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดตามลําดับ ของสมาชิกครอบครัวและ

พวกมืออาชีพ คือ ความรูสึกประสบความสําเร็จและการได

รับการยกยองยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในผลงานของตน 

นอกจากน้ียังเปนเร่ืองของความสนุก ทาทายและช่ืนชอบกับ

งานท่ีทําอยูแลว ความรูสึกสํานึกในความรับผิดชอบในงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย (ซ่ึงจะมีความสําคัญข้ึนมาทันทีเม่ือคุณ 

ไมไดทําผลงานท่ีดีอยางท่ีเคยทําเคยหวัง) และสุดทายคือ 

ความรูสึกเร่ืองความกาวหนาในสายงานอาชีพของตัวเอง

สําหรับพวกมืออาชีพ

เม่ือผูบริหารธุรกิจครอบครัวทราบถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดแลวตอไปก็คงจะตองเอามาปรับใชกับ

องคกร ส่ิงแรกท่ีนาจะเร่ิมดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ีก็คือวาจะ

ออกแบบและปรับเปล่ียนบรรยากาศการทํางานในหนวยงาน

อยางไรเพ่ือจะใหสอดรับกับส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจสําคัญท่ีไดกลาว

ไวขางตน ตัวอยางเชน การประชุมรวมท่ีจัดโดยครอบครัวท่ีจะ

สามารถใชเปนโอกาสในการแสดงการยอมรับผลการทํางานท่ี

ดีของสมาชิกครอบครัว แทนท่ีจัดเปนแคงานปใหมร่ืนเริงเสีย

เพียงอยางเดียว สมาชิกครอบครัวมีความตองการในเร่ือง ความ

ไววางใจ การมอบความอิสระในการทํางานดวยวิธีของตัวเอง

มากกวาท่ีจะตองอยูในกรอบของ “นโยบาย” ท่ีคุมเขมหรือ

มาตรการหรือคําส่ังแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึก

รับผิดชอบสวนบุคคลและการมีสวนรวมเปนเจาของในงานท่ีได

รับมอบหมาย 

กลยทุธตางๆ มุงเนนไปท่ีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน

มีช่ือเรียกท่ีเปนสากลวา “การเพ่ิมคุณคางาน” หรือ Job Enrich

ment (The Vertical Expansion of Job) หัวใจสําคัญก็คือ

ความเขาใจวาสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพท่ีมีขวัญกําลังใจท่ี

ดี มีแนวโนมท่ีจะทํางานหนักมากแตไมใชเพ่ือเงิน บอยคร้ังพวก

เขาเปนคนจริงจังแมวาผลตอบแทนจะต่ํา (แตตองหลังจากน้ัน 

ไดสรางแรงจูงใจจนพวกเขากลายเปนพนักงานท่ีมีแรงจูงใจสูง) 

เราจะพบเสมอวาพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในระดับสูงยังเปนพวก

ชอบทํางานหนักเสมอ โดยไมสนใจวาจะมีใครมาคอยตรวจสอบ

หรือคอยติดตามดูหรือไม น่ันเปนสัญญาณใหเราทราบวาพวก

เขาเปนพวกมีขวัญกําลังใจท่ีดี การเพ่ิมคุณคางานยงัทําใหสมาชิก

ครอบครัวและมืออาชีพเขาใจตัวเองไดดีข้ึนและยังสรางความ

ผูกพันอยางลึกซ้ึงกับงานของตน

อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีมากับการเพ่ิมคุณคางาน ก็คือ การ

เพ่ิมคุณคางานเองน้ันตองการใหเราอุทิศเวลาตามจําเปนเพ่ือคิด

ใหลึกมากกวาเดิม วาทําไมเราถึงตองทํางานและตองการอะไร

จากการทํางาน บอยคร้ังมืออาชีพมักถูกผูกติดอยูกับวงจรธุรกิจ

แบบเดิมและระบบการประเมินผลงาน พวกเขาเหลาน้ันจึงไม

เต็มใจนักท่ีจะอุทิศเวลาเพ่ือทํางานแบบน้ี และยงัคงสนใจท่ีจะ

ทําแตในส่ิงท่ีใหผลดีตองานของตนในระยะส้ัน

การรวมกันกําหนดขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบ  (Job Des-   

cription) ของตําแหนงงานแตแรกเร่ิม ไมใชเปนขอบเขต    

หนาท่ีแบบเดิมๆ ท่ีใชตามๆ กันมา หรือกําหนดจากผูบริหาร  

ฝายเดียว จะกอใหเกิดประโยชนท่ีก็คือ การมีสวนรวม การ

ยอมรับ และเขาใจงานของตน จึงจะสามารถทํางานน้ันดวยจุด

แข็งของตนเอง ชวยใหสนุกกับการไปทํางาน ในระยะยาวก็   จะ

สงผลท่ีดีข้ึน ท้ังในแงคุณภาพ การทุมเท และความผูกพัน  ใน

งาน

การเพ่ิมคุณคางานผลักดันใหบุคลากรไมตองต้ังคําถาม

มากมายวางานน้ันงานน้ีท่ีมอบหมายใหน้ันจริงๆ แลว อยูใน

ขอบเขตงานท่ีเขียนไวในสัญญาจางและแผนการพัฒนาผูสืบทอด

ธุรกิจครอบครัวหรือไม และไมตองการฝนทนตอความเบ่ือหนาย 

ซ้ําซาก ตามความรูสึกของบุคลากรท่ีเปนเพียงเพ่ือชวยใหวงจร

มาตรฐานการผลิตหรือบริการดานตางๆ ของบริษัทน้ันดําเนินได

เทาน้ัน 

การเพ่ิมคุณคางานชวยทุกคนในองคกรมุงความสนใจไป 

ท่ีแงมุมดีๆ ในงาน เพ่ือคิดเก่ียวกับคุณภาพเชิงบวกของเรา และ

เพ่ือจัดการงานของตนตามจุดแข็งท่ีมีมากกวาท่ีจะไปมัวกังวล

กับปญหา และทุมเทกําลังท้ังหมดเพ่ือแกไขปญหาน้ัน หัวใจสําคัญ

แรงจูงใจการทํางานในธุรกิจครอบครัวอยางมาก

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization) 

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานท่ีเปนมืออาชีพใน  รูป

แบบท่ีเรียกวา “Professional Organization” เปนแนวทางการ

บริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัวเติบโตอยางรวดเร็ว 

โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานจาก

ระบบเถาแกมุงสูความเปนมืออาชีพ คือ การใหความ สําคัญใน

เร่ืองของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจ

ท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนกลยทุธ ผูบริหารควรท่ีจะพิจารณาการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในมุมมองสําคัญ (Human Resource 

Focus) 5 ดาน ดังน้ี

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเช่ือมโยงและสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
มืออาชีพ 

1. วิสัยทัศนและกลยุทธ (Strategy or Vision) ลูกจาง  

จะมีความรูสึกและยอมรับกลยุทธหรือวิสัยทัศนท่ีมีความ         

เหมาะสมกับการทํางาน ซ่ึงในสวนน้ีจะมีแนวคําถามท่ีนําไปสู 

กลยุทธ คือ เรามีโอกาสจะเผชิญกับปญหาไดมากนอยแคไหน  

และเราจะทํางานเพ่ือไปสูเปาหมายอยางไร

2. งานท่ีทาทายและการสรางความทาทายในการทํางาน 

(Challenging Work)

มีการต้ังขอสังเกตวาในองคการการทํางานท่ีซ้ํา ๆ  เปนส่ิง

ท่ีไมทาทาย  ซ่ึงจะทําใหพนักงานหมดหวังทอแทในการทํางาน 

งานท่ีทาทายจะเปนงานท่ีเก่ียวกับการคิดคนส่ิงใหม ๆ การ

ประยกุต การวางกลยุทธ การทํางานภายใตกรอบระยะเวลาแบบ

มีกําหนด การ เปนตน

3. การรวมงานและทีมเวิรค (Collaboration and 

Teamwork)

ทีมสวนใหญจะมีลักษณะเฉพาะตัวในการกาวไปสูความ 

สําเร็จจากการศึกษาและกรณีตัวอยางทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

แสดงใหเห็นวา  ทีมมีแรงขับหรือแรงกระตุนในการรวมงานเพ่ือ

ทําภารกิจใหสําเร็จตามเปาหมาย และเม่ือทีมตองเผชิญกับ     

ปญหาแนวทางแกไขปญหาแบบมีสวนรวมเปนทีมจะเปนวิธีท่ี

ดีท่ีสุด

4. วัฒนธรรมการทํางาน (Work Culture)

วัฒนธรรมการทํางานแตละงานจะสรางความพึงพอใจให

บุคลากรเม่ือประสบความสําเร็จหรือไม  สังเกตไดจากรูปแบบ

การสรางการแขงขัน และความตองการบรรลุเปาหมาย จะชวย

กระตุนเสริมแรงและเพ่ิมคุณคาในความสําเร็จซ่ึงตองทบทวน 

ดูวาวัฒนธรรมมีคุณคาตอองคการท่ีจะรักษาไวหรือส่ิงใดควร 

ปรับเปล่ียน

5. การใหผลตอบแทนและแลกเปล่ียนประสบการณ  

(Shared Gains)

ในแตละองคการทายท่ีสุดแลวควรเปดโอกาสใหพนักงาน

มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณความรู ความตองการซ่ึงกัน

และกันแบบมีสวนรวม  นอกเหนือจากการมองเพียงแนวทาง

วิสัยทัศนของผูบริหารเพียงดานเดียว  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเม่ือ

พนักงานทุมเทความรูความสามารถใหกับงานอยางเต็มท่ีแลว

ควรมีระบบตอบแทนอยางเปนธรรมใหดวย

6. Communication (การติดตอส่ือสาร)

จากการสํารวจทัศนคติของพนักงาน  ในเร่ืองการติดตอ

ส่ือสาร  พบวา  ในองคการมีการแบงปนขอมูลขาวสารท่ีไมเพียง

พอ  ถึงแมวาจะมีการนําเสนอกลยุทธในแตละสัปดาหและใน

แต ละเดือนพนักงานสวนใหญมักจะไมเขาใจในส่ิงท่ีนําเสนอ  

ความเปนจริงก็คือ  การติดตอส่ือสารเปนเร่ืองยากแตพนักงาน

กลับ  ไมคอยใสใจหรือไมคิดวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ หาก

พนักงาน เขาใจวาบริษัทกําลังทําส่ิงใดอยู  จะทําใหพนักงานเกิด

การยอมรับไดงายข้ึน  และเม่ือพนักงานมีความรูในเร่ืองของธุรกิจ

ท่ีทําอยู  จะทําใหพวกเขาสามารถส่ือสารขอมูลเก่ียวกับเปาหมาย

ไปยังผูมี สวนเสียท่ีอยูภายนอกองคการได  ซ่ึงทําใหพนักงาน

เห็นวาการติดตอส่ือสารและขอมูลขาวสารเปนทรัพยากรอยาง

หน่ึง

7. Technology (เทคโนโลยี)

เทคโนโลยใีหม ๆ  อาจเปนความตองการ  หรือเปนทรัพยากร

ท่ีสําคัญในการทํางาน  ในแงของทรัพยากร  เทคโนโลยสีามารถ

ขจัดปญหาตาง ๆ โดยทําใหมีการแบงปนขอมู ขาวสาร  และ

ทําใหกระบวนการในการทํางานมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน  เชน  

การใชคอมพิวเตอรและสํานักงาน เสมือนจริง (Virtual Office) 

เปนตน

8. Training and Development (การฝกอบรมและ 

การพัฒนา)

หลายบริษัทมีการลงทุนมหาศาลในกิจกรรมท่ีจะชวยให

พนักงานจัดการกับความตองการ(อุปสงค)ท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงสามารถ

แบงกิจกรรมตาง ๆ ไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี

1. หลักสูตรการจัดการอยางเปนระบบ  ชวยใหพนักงาน

ไดพัฒนาทักษะตาง ๆ ในแตละระดับของการทํางาน

2. การพัฒนาประสบการณในการทํางาน  ใหพนักงานเรียน

รูจากประสบการณในการทํางาน

3. พนักงานจะมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  จากการเรียน

รูในการทํางานจริง ๆ  ซ่ึงทําใหพนักงานไดเรียนรูท่ีจะแกปญหา

และพัฒนาทักษะตาง ๆ

4. การทํางานเปนทีม  จะชวยยกระดับความสามารถของ

พนักงานใหเพ่ิมมากข้ึน  เน่ืองจากมีการปรึกษาหารือและทํางาน

รวมกัน

9. Consider Family Demand (พิจารณาถึงความ 

ตองการของครอบครัว)

ผูจัดการสามารถเปล่ียนความตองการในการทํางานไปเปน

ทรัพยากร  และสรางความผูกพันใหเพ่ิมข้ึนได  โดยการพิจารณา

ประเด็นในเร่ืองครอบครัวท่ีเขามาเก่ียวของและสรางความ  

สมดุลระหวางงานกับครอบครัว แทนท่ีจะดูแตพนักงาน ผูบริหาร

ตองดูครอบครัวของพนักงานดวย

10. Involve Employees in Important Decisions 

(ใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีสําคัญของ 

บริษัท)

บริษัทสามารถใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ท่ีมีผลกระทบตอ พวกเขา โดยการแบงปบขอมูลและเหตุผล  ใน

การตัดสินใจ  พนักงานท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจจะรูสึกวามี

ความสามารถในการควบคุมและมีความผูกพันกับองคการ มาก

ข้ึน

กลาวโดยสรุป...ผูบริหารงานในธุรกิจครอบครัว นอกจาก

ตองสรางความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัวใหแนนแฟน

แลว ยังตองแยกความชัดเจนระหวางความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว กับคนท่ีตองสัมพันธดวยในฐานะมืออาชีพ เพ่ือให

ธุรกิจเติบโตข้ึนไปไดตองมีกระบวนการเพ่ือใหองคกรกลายเปน

องคกรมืออาชีพใหได ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสูองคกรมือ

อาชีพ และเถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการ

เลือกคนเกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ 

ใหความไววางใจและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การรักษาคน

เกงไวในองคกรเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารธุรกิจครอบครัว รวม

ถึงสมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูถือหุนตองใหความใสใจ การท่ีบริษัท

จะเติบโตข้ึนไปไดจําเปนตองใชผูท่ีมีความรู มีประสบการณและ

เช่ียวชาญ สมาชิกครอบครัวตองใหเกียรติและดูแลเสมือนเปน

คนในครอบครัวเพ่ือสรางความผูกพันและไมใหเกิดชองวางใน

ความรูสึกของมืออาชีพเหลาน้ัน 

ของการเพ่ิมคุณคางานก็คือแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวาบุคลากรใน 

องคกรสวนมากตองการทํางานใหดีท่ีสุด แตคุณในฐานะผูนํา

การเปล่ียนแปลงหรือผูบริหารยคุใหมตองทําใหสมาชิกครอบครัว

และมืออาชีพรูวาจริงๆ แลว การมาทํางานทุกวันนาสนุก และ

มีคุณคามากเพียงไร

สมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรเปนตัวแปร

ท่ีสําคัญในการสรางแรงจูงใจในสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ท่ี

ทํางานรวมกัน และมืออาชีพ ผูบริหารจะตองวางระบบการ

ทํางาน การประเมินผลงานท่ีถูกตองชัดเจน และตัวผูบริหารท่ี

บางคร้ังเปนเจาของดวยก็ตองเช่ือและอยูในระบบขององคกร 

การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนมืออาชีพอยางแทจริง 

นอกจากน้ีทัศนคติในการจายคาตอบแทนกับสมาชิกครอบครัว

ก็ตองถูกตองคือควรจะจายคาตอบแทนไมนอยกวาตลาดและ

เปนไปตามระบบของบริษัท หากระบบคาตอบแทนของบริษัท

ไมสามารถจายได ครอบครัวตองรับภาระคาใชสวนเกินท่ีจะจาย

ใหสมาชิกครอบครัวท่ีเขาทํางานเพ่ือรักษาระบบของบริษัทไว 

ส่ิงพ้ืนฐานเหลาน้ีหากไมดําเนินการอยางเหมาะสมจะบอนทําลาย
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เม่ือธุรกิจจะมีการเติบโตและเขาสูการแขงขันท่ี

รุนแรงมากข้ึน จากสภาพแวดลอมการแขงขันท่ี 

เปล่ียนแปลงไป เดิมตองการแคสวนแบงในประเทศ

ก็จําเปนตองขยายไปสูตลาดโลก หรือแมแตการขยายสาย

ผลิตภัณฑออกไปเพ่ือรักษาการเติบโตใหไดอยางตอเน่ือง ธุรกิจ

ครอบครัวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาการ   

บริหารจัดการภายในองคกรเพ่ือความอยูรอดและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการสรรหาบุคลากร

ท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในธุรกิจครอบครัวเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของกิจการ จากท่ีเคยใหเฉพาะสมาชิก

ครอบครัวท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงขององคกร ก็

มีความจําเปนตองใหผูบริหารจากภายนอกท่ีไมไดเปนสมาชิก

ครอบครัวเขามาทํางานในระดับบริหารรวมกัน หรือบาง

ครอบครัวตองปลอยหนาท่ีการบริหารไวใหกับผูบริหารมืออาชีพ

จากภายนอกท้ังหมด เพราะการขยายธุรกิจท่ีใหญข้ึนจึงตองการ

มืออาชีพเขามาดูแล และเน่ืองจากคนในครอบครัวไมสามารถ

บริหารจัดการธุรกิจท้ังหมดได อยางไรก็ตามเม่ือครอบครัวได

มีการวางแผนกลยุทธในการเติบโต มี Road Map ท่ีชัดเจน   

ดังน้ันการสรรหาและพัฒนาคนเพ่ือรองรับแผนการเติบโตน้ันจึง

ตองใหความสําคัญเปนอยางยิง่ รวมถึงผูบริหารธุรกิจครอบครัว

ตองมีความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกัน

กับคนเกง โดยมุงท่ีผลประโยชนในทางธุรกิจเปนหลัก  

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถท่ีจะกาวขาม

สูการเติบโตในระดับตอไปได เน่ืองมาจากความลมเหลวในการ

บริหารคนในองคกรน่ันเอง โดยผูบริหารธุรกิจครอบครัวมักมอง

ขามเร่ืองการพัฒนาคนและการสรางแรงจูงใจในการทํางานอยาง

ส้ินเชิง จนไมสามารถรักษาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถไว

ได เปนสาเหตุของการลาออก หรือแมแตการทุจริตในองคกร ท่ี

อยูก็ทํางานไปวันๆ อยางไมมีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุท่ีมักพบ 

คือ

1. เจาของธุรกิจ เขามาน่ังควบคุมในหลายตําแหนงของ

องคกร ท้ังท่ีองคกรเติบโตในระดับท่ีควรตองหาผูมารับผิดชอบ  

ในตําแหนงน้ันๆโดยตรง ทําใหผูบริหารเหลาน้ีไมมีเวลท่ีจะ     โฟกัส

เร่ืองท่ีสําคัญกวา เชน การตัดสินใจในระดับนโยบาย การมองหา

โอกาสทางการตลาดใหมๆ  การเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม เปนตน 

ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหองคกรไมสามารถกาวขามจุดเปล่ียนท่ี

สําคัญ และหากอยูในระยะน้ีเปนเวลานานจะทําใหธุรกิจเกิดความ

ถดถอยในท่ีสุด 

2. ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลหรือระบบท่ีเปน

มาตรฐาน ไมไดเรียนรูจะใชคนเกง มัดติดการส่ังงานดวยตนเอง 

ทําใหคนเกงไมสามารถแสดงผลงานได สุดทายก็ตองลาออกไป 

ท่ีอ่ืน

3. ผูบริหารของครอบครัวเขามากาวกายการทํางานของ

พนักงานมากเกินไป แมในเร่ืองเล็กนอยก็ไมปลอยใหพนักงาน 

ไดตัดสินใจโดยตรง ทําใหพนักงานอึดอัด และรูสึกวาไมไดรับ  ความ

ไววางใจจากเจานาย  พนักงานจะขาดทักษะของการคิด อยาง

สรางสรรค และจะเลือกท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกใจเจานาย     มากกวา

ส่ิงท่ีเห็นวาถูกตอง พนักงานเหลาน้ีในระยะยาวจะ      ขาดทักษะ

ความเปนผูนําและทักษะในการตัดสินใจในท่ีสุด

4. ธุรกิจครอบครัวไมมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยาง

เปนระบบ ไมมีการสรางโอกาสการเติบโตในองคกร พนักงาน 

ทํางานโดยไมรูวา อีก 5 ป หรือ 10 ป ขางหนาตนเองจะเติบโต 

ไปอยางไรในองคกร  

5. มุงการพัฒนาพนักงานเฉพาะในระดับหัวหนา หรือคน

ใกลชิด ไมไดพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีจะเติบโตข้ึน    เปน

ระดับฝาย เม่ือองคกรขยายมากข้ึนทําใหขาดบุคลากรระดับฝาย 

เกิดความไมตอเน่ืองของการบริหารงาน 

ปญหาตางๆขางตนเปนสาเหตุท่ีทําใหองคกรมีการบริหาร

แบบเดิมๆ เหมือนในชวงท่ีกอต้ัง คือ เถาแกส่ังงานเองทุกอยาง 

ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาคน มองวาพนักงานเปนคา   

ใชจายมากกวาทรัพยสินท่ีสําคัญขององคกร จนถึงวันท่ีธุรกิจ  

พบกับทางตันจึงหันมาเห็นความสําคัญแตก็มักเปนเร่ืองท่ีสาย  

เกินไป เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางความ

ผูกพันของพนักงานตอองคกรตองใชเวลาพอสมควร ซ่ึงเถาแก 

หรือผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองปรับแนวคิดและทัศนคติใหม 

หันมาใหความสําคัญกับการดูแลคนอยางจริงจัง 

จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจครอบครัว
มืออาชีพ 

สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจกับมืออาชีพ

ท่ีทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปนอีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือ  

จากตองสรางใหกับสมาชิกครอบครัว เน่ืองจากมืออาชีพก็

ตองการความกาวหนา การยอมรับจากผูท่ีเขาทํางานดวยเชน

กัน ตัวอยางเชนธุรกิจโรงพยาบาลท่ีตองทํางานดานการแพทย

และการรักษาพยาบาล ท่ีโดยปกติแพทยสวนใหญเม่ือทํางาน

มาระยะหน่ึงจะมีจุดท่ีจะเร่ิมเบ่ือกับงานของตัวเอง ในระหวาง

ชวงเร่ิมตนเปนแพทยฝกหัด ตอนน้ันแพทยจบใหมยังตองการ

แสวงหาความชํานาญ และโอกาสในอาชีพ ทุกอยางดูเหมือนจะ

นาต่ืนเตน ทาทาย จึงงายท่ีจะทําใหแพทยเหลาน้ันรักษาระดับ

ความนาสนใจในงานของตน อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปความนา

สนใจเหลาน้ันจะเร่ิมจางหายไป หลังจากแพทยไดรับทักษะความ

รูความชํานาญ ช่ือเสียง และความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีแพทย

ตองการแลว การรักษาแรงจูงใจไมใหแพทยซ่ึงเปนบุคลากรท่ี

สําคัญมากในโรงพยาบาลเกิดอาการเบ่ือหนาย ซ่ึงทายสุดก็อาจ

สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานไมมากก็นอย

สําหรับในสายอาชีพอ่ืน หลายๆ อาชีพก็มีลักษณะเชน

เดียวกัน เพียงแตในบางอาชีพ คนเหลาน้ันสามารถตัดสินใจ

เปล่ียนอาชีพและหยุดพักกอนเร่ิมตนอาชีพใหมไดงายๆ แต  

พวกแพทยหรืออาชีพท่ีเปนการชํานาญเฉพาะดาน เชน 

ทนายความ อาจารย สถาปนิก นักบัญชี เปนตน คงไมงายนัก

ท่ีจะท้ิงส่ิงท่ีเฝาพยายามมาหลายปกวาจะผานเกณฑตางๆ ทาง

วิชาชีพ แมวาจะเกิดอาการเบ่ือหนายอยางมากก็ตาม ในขณะ

ท่ีโลกแหงความเปนจริงกลับยงัมีแรงกดดันจากบุคคลรอบตัวท่ี

ตางเช่ือวา ทุกๆ วินาทีของการเปนแพทยคือ ชวงชีวิตแหงความ

ต่ืนเตน ผจญภัย ตามอิทธิพลของละครชุดทางโทรทัศนเก่ียวกับ

แพทยและการรักษาพยาบาล ดังน้ัน ธุรกิจครอบครัวประเภท

น้ีจะทําอะไรไดบาง เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหกับตัวเองและทํางานใน

แตละวันใหประสบผลสําเร็จมากกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงการกําหนด

มาตรการลงโทษ การใหลาภ ยศ สรรเสริญ อาจใชไมไดกับพวก

มืออาชีพเหลาน้ี

ทฤษฎีแรงจูงใจ ท่ีหัวหนางาน ตลอดจนนายจางหลายตอ

หลายคนยังคงใชกับลูกนองหรือพนักงานของพวกเขาอยูใน

ปจจุบัน นักจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นมานานแลววาสวนใหญไม

ไดผล โดยเฉพาะทฤษฎีหลักๆท่ีเปนท่ีรูจักกันดี เชน วิธี  "Kick 

In The Ass" (KITA) หรือภาษาไทยเรียกวาวิธีการ “การลงโทษ 

(แบบเตะกน)” ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายความวา คุณจะถูกลงโทษ ถูก

ทําใหอาย ถูกรุมประนาม ตัดคาจาง หรือวิธีอ่ืนๆ เชนในกรณี

ท่ีแพทยไมใหความรวมมือกับฝายบริหารของโรงพยาบาล การ

ใชวิธีน้ีแทบจะไมชวยใหพวกแพทยหรือพนักงานท่ีขาดแรงจูงใจ

เปนเวลานาน มีแรงจูงใจท่ีเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามพวกเขา

สามารถแกลงทําเปนวาพวกเขากําลังทํางานหนักอยู หรือจะ

ทํางานเพียงเพ่ือใหอยูในระดับเทาท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงการ 

ถูกลงโทษจากกฎระเบียบดังกลาว โดยจะไมคิดทําไปมากกวา

น้ัน แลวในบางคร้ังเองพวกเขากลับใชเวลาสวนใหญของเวลา

ทํางานและความพยายามอยางมากกับการคิดคนวิธีการเพ่ือหลีก

เล่ียงการถูกจับไดเสียมากกวา 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบวาส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดตามลําดับ ของสมาชิกครอบครัวและ

พวกมืออาชีพ คือ ความรูสึกประสบความสําเร็จและการได

รับการยกยองยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในผลงานของตน 

นอกจากน้ียังเปนเร่ืองของความสนุก ทาทายและช่ืนชอบกับ

งานท่ีทําอยูแลว ความรูสึกสํานึกในความรับผิดชอบในงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย (ซ่ึงจะมีความสําคัญข้ึนมาทันทีเม่ือคุณ 

ไมไดทําผลงานท่ีดีอยางท่ีเคยทําเคยหวัง) และสุดทายคือ 

ความรูสึกเร่ืองความกาวหนาในสายงานอาชีพของตัวเอง

สําหรับพวกมืออาชีพ

เม่ือผูบริหารธุรกิจครอบครัวทราบถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดแลวตอไปก็คงจะตองเอามาปรับใชกับ

องคกร ส่ิงแรกท่ีนาจะเร่ิมดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ีก็คือวาจะ

ออกแบบและปรับเปล่ียนบรรยากาศการทํางานในหนวยงาน

อยางไรเพ่ือจะใหสอดรับกับส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจสําคัญท่ีไดกลาว

ไวขางตน ตัวอยางเชน การประชุมรวมท่ีจัดโดยครอบครัวท่ีจะ

สามารถใชเปนโอกาสในการแสดงการยอมรับผลการทํางานท่ี

ดีของสมาชิกครอบครัว แทนท่ีจัดเปนแคงานปใหมร่ืนเริงเสีย

เพียงอยางเดียว สมาชิกครอบครัวมีความตองการในเร่ือง ความ

ไววางใจ การมอบความอิสระในการทํางานดวยวิธีของตัวเอง

มากกวาท่ีจะตองอยูในกรอบของ “นโยบาย” ท่ีคุมเขมหรือ

มาตรการหรือคําส่ังแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึก

รับผิดชอบสวนบุคคลและการมีสวนรวมเปนเจาของในงานท่ีได

รับมอบหมาย 

กลยทุธตางๆ มุงเนนไปท่ีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน

มีช่ือเรียกท่ีเปนสากลวา “การเพ่ิมคุณคางาน” หรือ Job Enrich

ment (The Vertical Expansion of Job) หัวใจสําคัญก็คือ

ความเขาใจวาสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพท่ีมีขวัญกําลังใจท่ี

ดี มีแนวโนมท่ีจะทํางานหนักมากแตไมใชเพ่ือเงิน บอยคร้ังพวก

เขาเปนคนจริงจังแมวาผลตอบแทนจะต่ํา (แตตองหลังจากน้ัน 

ไดสรางแรงจูงใจจนพวกเขากลายเปนพนักงานท่ีมีแรงจูงใจสูง) 

เราจะพบเสมอวาพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในระดับสูงยังเปนพวก

ชอบทํางานหนักเสมอ โดยไมสนใจวาจะมีใครมาคอยตรวจสอบ

หรือคอยติดตามดูหรือไม น่ันเปนสัญญาณใหเราทราบวาพวก

เขาเปนพวกมีขวัญกําลังใจท่ีดี การเพ่ิมคุณคางานยงัทําใหสมาชิก

ครอบครัวและมืออาชีพเขาใจตัวเองไดดีข้ึนและยังสรางความ

ผูกพันอยางลึกซ้ึงกับงานของตน

อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีมากับการเพ่ิมคุณคางาน ก็คือ การ

เพ่ิมคุณคางานเองน้ันตองการใหเราอุทิศเวลาตามจําเปนเพ่ือคิด

ใหลึกมากกวาเดิม วาทําไมเราถึงตองทํางานและตองการอะไร

จากการทํางาน บอยคร้ังมืออาชีพมักถูกผูกติดอยูกับวงจรธุรกิจ

แบบเดิมและระบบการประเมินผลงาน พวกเขาเหลาน้ันจึงไม

เต็มใจนักท่ีจะอุทิศเวลาเพ่ือทํางานแบบน้ี และยงัคงสนใจท่ีจะ

ทําแตในส่ิงท่ีใหผลดีตองานของตนในระยะส้ัน

การรวมกันกําหนดขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบ  (Job Des-   

cription) ของตําแหนงงานแตแรกเร่ิม ไมใชเปนขอบเขต    

หนาท่ีแบบเดิมๆ ท่ีใชตามๆ กันมา หรือกําหนดจากผูบริหาร  

ฝายเดียว จะกอใหเกิดประโยชนท่ีก็คือ การมีสวนรวม การ

ยอมรับ และเขาใจงานของตน จึงจะสามารถทํางานน้ันดวยจุด

แข็งของตนเอง ชวยใหสนุกกับการไปทํางาน ในระยะยาวก็   จะ

สงผลท่ีดีข้ึน ท้ังในแงคุณภาพ การทุมเท และความผูกพัน  ใน

งาน

การเพ่ิมคุณคางานผลักดันใหบุคลากรไมตองต้ังคําถาม

มากมายวางานน้ันงานน้ีท่ีมอบหมายใหน้ันจริงๆ แลว อยูใน

ขอบเขตงานท่ีเขียนไวในสัญญาจางและแผนการพัฒนาผูสืบทอด

ธุรกิจครอบครัวหรือไม และไมตองการฝนทนตอความเบ่ือหนาย 

ซ้ําซาก ตามความรูสึกของบุคลากรท่ีเปนเพียงเพ่ือชวยใหวงจร

มาตรฐานการผลิตหรือบริการดานตางๆ ของบริษัทน้ันดําเนินได

เทาน้ัน 

การเพ่ิมคุณคางานชวยทุกคนในองคกรมุงความสนใจไป 

ท่ีแงมุมดีๆ ในงาน เพ่ือคิดเก่ียวกับคุณภาพเชิงบวกของเรา และ

เพ่ือจัดการงานของตนตามจุดแข็งท่ีมีมากกวาท่ีจะไปมัวกังวล

กับปญหา และทุมเทกําลังท้ังหมดเพ่ือแกไขปญหาน้ัน หัวใจสําคัญ

แรงจูงใจการทํางานในธุรกิจครอบครัวอยางมาก

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization) 

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานท่ีเปนมืออาชีพใน  รูป

แบบท่ีเรียกวา “Professional Organization” เปนแนวทางการ

บริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัวเติบโตอยางรวดเร็ว 

โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานจาก

ระบบเถาแกมุงสูความเปนมืออาชีพ คือ การใหความ สําคัญใน

เร่ืองของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจ

ท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนกลยทุธ ผูบริหารควรท่ีจะพิจารณาการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในมุมมองสําคัญ (Human Resource 

Focus) 5 ดาน ดังน้ี

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเช่ือมโยงและสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
มืออาชีพ 

1. วิสัยทัศนและกลยุทธ (Strategy or Vision) ลูกจาง  

จะมีความรูสึกและยอมรับกลยุทธหรือวิสัยทัศนท่ีมีความ         

เหมาะสมกับการทํางาน ซ่ึงในสวนน้ีจะมีแนวคําถามท่ีนําไปสู 

กลยุทธ คือ เรามีโอกาสจะเผชิญกับปญหาไดมากนอยแคไหน  

และเราจะทํางานเพ่ือไปสูเปาหมายอยางไร

2. งานท่ีทาทายและการสรางความทาทายในการทํางาน 

(Challenging Work)

มีการต้ังขอสังเกตวาในองคการการทํางานท่ีซ้ํา ๆ  เปนส่ิง

ท่ีไมทาทาย  ซ่ึงจะทําใหพนักงานหมดหวังทอแทในการทํางาน 

งานท่ีทาทายจะเปนงานท่ีเก่ียวกับการคิดคนส่ิงใหม ๆ การ

ประยกุต การวางกลยุทธ การทํางานภายใตกรอบระยะเวลาแบบ

มีกําหนด การ เปนตน

3. การรวมงานและทีมเวิรค (Collaboration and 

Teamwork)

ทีมสวนใหญจะมีลักษณะเฉพาะตัวในการกาวไปสูความ 

สําเร็จจากการศึกษาและกรณีตัวอยางทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

แสดงใหเห็นวา  ทีมมีแรงขับหรือแรงกระตุนในการรวมงานเพ่ือ

ทําภารกิจใหสําเร็จตามเปาหมาย และเม่ือทีมตองเผชิญกับ     

ปญหาแนวทางแกไขปญหาแบบมีสวนรวมเปนทีมจะเปนวิธีท่ี

ดีท่ีสุด

4. วัฒนธรรมการทํางาน (Work Culture)

วัฒนธรรมการทํางานแตละงานจะสรางความพึงพอใจให

บุคลากรเม่ือประสบความสําเร็จหรือไม  สังเกตไดจากรูปแบบ

การสรางการแขงขัน และความตองการบรรลุเปาหมาย จะชวย

กระตุนเสริมแรงและเพ่ิมคุณคาในความสําเร็จซ่ึงตองทบทวน 

ดูวาวัฒนธรรมมีคุณคาตอองคการท่ีจะรักษาไวหรือส่ิงใดควร 

ปรับเปล่ียน

5. การใหผลตอบแทนและแลกเปล่ียนประสบการณ  

(Shared Gains)

ในแตละองคการทายท่ีสุดแลวควรเปดโอกาสใหพนักงาน

มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณความรู ความตองการซ่ึงกัน

และกันแบบมีสวนรวม  นอกเหนือจากการมองเพียงแนวทาง

วิสัยทัศนของผูบริหารเพียงดานเดียว  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเม่ือ

พนักงานทุมเทความรูความสามารถใหกับงานอยางเต็มท่ีแลว

ควรมีระบบตอบแทนอยางเปนธรรมใหดวย

6. Communication (การติดตอส่ือสาร)

จากการสํารวจทัศนคติของพนักงาน  ในเร่ืองการติดตอ

ส่ือสาร  พบวา  ในองคการมีการแบงปนขอมูลขาวสารท่ีไมเพียง

พอ  ถึงแมวาจะมีการนําเสนอกลยุทธในแตละสัปดาหและใน

แต ละเดือนพนักงานสวนใหญมักจะไมเขาใจในส่ิงท่ีนําเสนอ  

ความเปนจริงก็คือ  การติดตอส่ือสารเปนเร่ืองยากแตพนักงาน

กลับ  ไมคอยใสใจหรือไมคิดวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ หาก

พนักงาน เขาใจวาบริษัทกําลังทําส่ิงใดอยู  จะทําใหพนักงานเกิด

การยอมรับไดงายข้ึน  และเม่ือพนักงานมีความรูในเร่ืองของธุรกิจ

ท่ีทําอยู  จะทําใหพวกเขาสามารถส่ือสารขอมูลเก่ียวกับเปาหมาย

ไปยังผูมี สวนเสียท่ีอยูภายนอกองคการได  ซ่ึงทําใหพนักงาน

เห็นวาการติดตอส่ือสารและขอมูลขาวสารเปนทรัพยากรอยาง

หน่ึง

7. Technology (เทคโนโลยี)

เทคโนโลยใีหม ๆ  อาจเปนความตองการ  หรือเปนทรัพยากร

ท่ีสําคัญในการทํางาน  ในแงของทรัพยากร  เทคโนโลยสีามารถ

ขจัดปญหาตาง ๆ โดยทําใหมีการแบงปนขอมู ขาวสาร  และ

ทําใหกระบวนการในการทํางานมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน  เชน  

การใชคอมพิวเตอรและสํานักงาน เสมือนจริง (Virtual Office) 

เปนตน

8. Training and Development (การฝกอบรมและ 

การพัฒนา)

หลายบริษัทมีการลงทุนมหาศาลในกิจกรรมท่ีจะชวยให

พนักงานจัดการกับความตองการ(อุปสงค)ท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงสามารถ

แบงกิจกรรมตาง ๆ ไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี

1. หลักสูตรการจัดการอยางเปนระบบ  ชวยใหพนักงาน

ไดพัฒนาทักษะตาง ๆ ในแตละระดับของการทํางาน

2. การพัฒนาประสบการณในการทํางาน  ใหพนักงานเรียน

รูจากประสบการณในการทํางาน

3. พนักงานจะมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  จากการเรียน

รูในการทํางานจริง ๆ  ซ่ึงทําใหพนักงานไดเรียนรูท่ีจะแกปญหา

และพัฒนาทักษะตาง ๆ

4. การทํางานเปนทีม  จะชวยยกระดับความสามารถของ

พนักงานใหเพ่ิมมากข้ึน  เน่ืองจากมีการปรึกษาหารือและทํางาน

รวมกัน

9. Consider Family Demand (พิจารณาถึงความ 

ตองการของครอบครัว)

ผูจัดการสามารถเปล่ียนความตองการในการทํางานไปเปน

ทรัพยากร  และสรางความผูกพันใหเพ่ิมข้ึนได  โดยการพิจารณา

ประเด็นในเร่ืองครอบครัวท่ีเขามาเก่ียวของและสรางความ  

สมดุลระหวางงานกับครอบครัว แทนท่ีจะดูแตพนักงาน ผูบริหาร

ตองดูครอบครัวของพนักงานดวย

10. Involve Employees in Important Decisions 

(ใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีสําคัญของ 

บริษัท)

บริษัทสามารถใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ท่ีมีผลกระทบตอ พวกเขา โดยการแบงปบขอมูลและเหตุผล  ใน

การตัดสินใจ  พนักงานท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจจะรูสึกวามี

ความสามารถในการควบคุมและมีความผูกพันกับองคการ มาก

ข้ึน

กลาวโดยสรุป...ผูบริหารงานในธุรกิจครอบครัว นอกจาก

ตองสรางความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัวใหแนนแฟน

แลว ยังตองแยกความชัดเจนระหวางความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว กับคนท่ีตองสัมพันธดวยในฐานะมืออาชีพ เพ่ือให

ธุรกิจเติบโตข้ึนไปไดตองมีกระบวนการเพ่ือใหองคกรกลายเปน

องคกรมืออาชีพใหได ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสูองคกรมือ

อาชีพ และเถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการ

เลือกคนเกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ 

ใหความไววางใจและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การรักษาคน

เกงไวในองคกรเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารธุรกิจครอบครัว รวม

ถึงสมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูถือหุนตองใหความใสใจ การท่ีบริษัท

จะเติบโตข้ึนไปไดจําเปนตองใชผูท่ีมีความรู มีประสบการณและ

เช่ียวชาญ สมาชิกครอบครัวตองใหเกียรติและดูแลเสมือนเปน

คนในครอบครัวเพ่ือสรางความผูกพันและไมใหเกิดชองวางใน

ความรูสึกของมืออาชีพเหลาน้ัน 

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจครอบครัว  ไม่
สามารถที่จะก้าวข้ามสู่การเติบโต 
ในระดับต่อไปได้ เนื่องมาจากความ 
ล้มเหลวในการบริหารคนในองค์กร
นั่นเอง โดยผู้บริหารธุรกิจครอบครัว
มักมองข้ามเรื่องการพัฒนาคนและ
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ของการเพ่ิมคุณคางานก็คือแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวาบุคลากรใน 

องคกรสวนมากตองการทํางานใหดีท่ีสุด แตคุณในฐานะผูนํา

การเปล่ียนแปลงหรือผูบริหารยคุใหมตองทําใหสมาชิกครอบครัว

และมืออาชีพรูวาจริงๆ แลว การมาทํางานทุกวันนาสนุก และ

มีคุณคามากเพียงไร

สมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรเปนตัวแปร

ท่ีสําคัญในการสรางแรงจูงใจในสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ท่ี

ทํางานรวมกัน และมืออาชีพ ผูบริหารจะตองวางระบบการ

ทํางาน การประเมินผลงานท่ีถูกตองชัดเจน และตัวผูบริหารท่ี

บางคร้ังเปนเจาของดวยก็ตองเช่ือและอยูในระบบขององคกร 

การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนมืออาชีพอยางแทจริง 

นอกจากน้ีทัศนคติในการจายคาตอบแทนกับสมาชิกครอบครัว

ก็ตองถูกตองคือควรจะจายคาตอบแทนไมนอยกวาตลาดและ

เปนไปตามระบบของบริษัท หากระบบคาตอบแทนของบริษัท

ไมสามารถจายได ครอบครัวตองรับภาระคาใชสวนเกินท่ีจะจาย

ใหสมาชิกครอบครัวท่ีเขาทํางานเพ่ือรักษาระบบของบริษัทไว 

ส่ิงพ้ืนฐานเหลาน้ีหากไมดําเนินการอยางเหมาะสมจะบอนทําลาย
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เม่ือธุรกิจจะมีการเติบโตและเขาสูการแขงขันท่ี

รุนแรงมากข้ึน จากสภาพแวดลอมการแขงขันท่ี 

เปล่ียนแปลงไป เดิมตองการแคสวนแบงในประเทศ

ก็จําเปนตองขยายไปสูตลาดโลก หรือแมแตการขยายสาย

ผลิตภัณฑออกไปเพ่ือรักษาการเติบโตใหไดอยางตอเน่ือง ธุรกิจ

ครอบครัวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาการ   

บริหารจัดการภายในองคกรเพ่ือความอยูรอดและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการสรรหาบุคลากร

ท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในธุรกิจครอบครัวเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของกิจการ จากท่ีเคยใหเฉพาะสมาชิก

ครอบครัวท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงขององคกร ก็

มีความจําเปนตองใหผูบริหารจากภายนอกท่ีไมไดเปนสมาชิก

ครอบครัวเขามาทํางานในระดับบริหารรวมกัน หรือบาง

ครอบครัวตองปลอยหนาท่ีการบริหารไวใหกับผูบริหารมืออาชีพ

จากภายนอกท้ังหมด เพราะการขยายธุรกิจท่ีใหญข้ึนจึงตองการ

มืออาชีพเขามาดูแล และเน่ืองจากคนในครอบครัวไมสามารถ

บริหารจัดการธุรกิจท้ังหมดได อยางไรก็ตามเม่ือครอบครัวได

มีการวางแผนกลยุทธในการเติบโต มี Road Map ท่ีชัดเจน   

ดังน้ันการสรรหาและพัฒนาคนเพ่ือรองรับแผนการเติบโตน้ันจึง

ตองใหความสําคัญเปนอยางยิง่ รวมถึงผูบริหารธุรกิจครอบครัว

ตองมีความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกัน

กับคนเกง โดยมุงท่ีผลประโยชนในทางธุรกิจเปนหลัก  

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถท่ีจะกาวขาม

สูการเติบโตในระดับตอไปได เน่ืองมาจากความลมเหลวในการ

บริหารคนในองคกรน่ันเอง โดยผูบริหารธุรกิจครอบครัวมักมอง

ขามเร่ืองการพัฒนาคนและการสรางแรงจูงใจในการทํางานอยาง

ส้ินเชิง จนไมสามารถรักษาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถไว

ได เปนสาเหตุของการลาออก หรือแมแตการทุจริตในองคกร ท่ี

อยูก็ทํางานไปวันๆ อยางไมมีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุท่ีมักพบ 

คือ

1. เจาของธุรกิจ เขามาน่ังควบคุมในหลายตําแหนงของ

องคกร ท้ังท่ีองคกรเติบโตในระดับท่ีควรตองหาผูมารับผิดชอบ  

ในตําแหนงน้ันๆโดยตรง ทําใหผูบริหารเหลาน้ีไมมีเวลท่ีจะ     โฟกัส

เร่ืองท่ีสําคัญกวา เชน การตัดสินใจในระดับนโยบาย การมองหา

โอกาสทางการตลาดใหมๆ  การเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม เปนตน 

ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหองคกรไมสามารถกาวขามจุดเปล่ียนท่ี

สําคัญ และหากอยูในระยะน้ีเปนเวลานานจะทําใหธุรกิจเกิดความ

ถดถอยในท่ีสุด 

2. ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลหรือระบบท่ีเปน

มาตรฐาน ไมไดเรียนรูจะใชคนเกง มัดติดการส่ังงานดวยตนเอง 

ทําใหคนเกงไมสามารถแสดงผลงานได สุดทายก็ตองลาออกไป 

ท่ีอ่ืน

3. ผูบริหารของครอบครัวเขามากาวกายการทํางานของ

พนักงานมากเกินไป แมในเร่ืองเล็กนอยก็ไมปลอยใหพนักงาน 

ไดตัดสินใจโดยตรง ทําใหพนักงานอึดอัด และรูสึกวาไมไดรับ  ความ

ไววางใจจากเจานาย  พนักงานจะขาดทักษะของการคิด อยาง

สรางสรรค และจะเลือกท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกใจเจานาย     มากกวา

ส่ิงท่ีเห็นวาถูกตอง พนักงานเหลาน้ีในระยะยาวจะ      ขาดทักษะ

ความเปนผูนําและทักษะในการตัดสินใจในท่ีสุด

4. ธุรกิจครอบครัวไมมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยาง

เปนระบบ ไมมีการสรางโอกาสการเติบโตในองคกร พนักงาน 

ทํางานโดยไมรูวา อีก 5 ป หรือ 10 ป ขางหนาตนเองจะเติบโต 

ไปอยางไรในองคกร  

5. มุงการพัฒนาพนักงานเฉพาะในระดับหัวหนา หรือคน

ใกลชิด ไมไดพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีจะเติบโตข้ึน    เปน

ระดับฝาย เม่ือองคกรขยายมากข้ึนทําใหขาดบุคลากรระดับฝาย 

เกิดความไมตอเน่ืองของการบริหารงาน 

ปญหาตางๆขางตนเปนสาเหตุท่ีทําใหองคกรมีการบริหาร

แบบเดิมๆ เหมือนในชวงท่ีกอต้ัง คือ เถาแกส่ังงานเองทุกอยาง 

ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาคน มองวาพนักงานเปนคา   

ใชจายมากกวาทรัพยสินท่ีสําคัญขององคกร จนถึงวันท่ีธุรกิจ  

พบกับทางตันจึงหันมาเห็นความสําคัญแตก็มักเปนเร่ืองท่ีสาย  

เกินไป เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางความ

ผูกพันของพนักงานตอองคกรตองใชเวลาพอสมควร ซ่ึงเถาแก 

หรือผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองปรับแนวคิดและทัศนคติใหม 

หันมาใหความสําคัญกับการดูแลคนอยางจริงจัง 

จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจครอบครัว
มืออาชีพ 

สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจกับมืออาชีพ

ท่ีทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปนอีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือ  

จากตองสรางใหกับสมาชิกครอบครัว เน่ืองจากมืออาชีพก็

ตองการความกาวหนา การยอมรับจากผูท่ีเขาทํางานดวยเชน

กัน ตัวอยางเชนธุรกิจโรงพยาบาลท่ีตองทํางานดานการแพทย

และการรักษาพยาบาล ท่ีโดยปกติแพทยสวนใหญเม่ือทํางาน

มาระยะหน่ึงจะมีจุดท่ีจะเร่ิมเบ่ือกับงานของตัวเอง ในระหวาง

ชวงเร่ิมตนเปนแพทยฝกหัด ตอนน้ันแพทยจบใหมยังตองการ

แสวงหาความชํานาญ และโอกาสในอาชีพ ทุกอยางดูเหมือนจะ

นาต่ืนเตน ทาทาย จึงงายท่ีจะทําใหแพทยเหลาน้ันรักษาระดับ

ความนาสนใจในงานของตน อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปความนา

สนใจเหลาน้ันจะเร่ิมจางหายไป หลังจากแพทยไดรับทักษะความ

รูความชํานาญ ช่ือเสียง และความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีแพทย

ตองการแลว การรักษาแรงจูงใจไมใหแพทยซ่ึงเปนบุคลากรท่ี

สําคัญมากในโรงพยาบาลเกิดอาการเบ่ือหนาย ซ่ึงทายสุดก็อาจ

สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานไมมากก็นอย

สําหรับในสายอาชีพอ่ืน หลายๆ อาชีพก็มีลักษณะเชน

เดียวกัน เพียงแตในบางอาชีพ คนเหลาน้ันสามารถตัดสินใจ

เปล่ียนอาชีพและหยุดพักกอนเร่ิมตนอาชีพใหมไดงายๆ แต  

พวกแพทยหรืออาชีพท่ีเปนการชํานาญเฉพาะดาน เชน 

ทนายความ อาจารย สถาปนิก นักบัญชี เปนตน คงไมงายนัก

ท่ีจะท้ิงส่ิงท่ีเฝาพยายามมาหลายปกวาจะผานเกณฑตางๆ ทาง

วิชาชีพ แมวาจะเกิดอาการเบ่ือหนายอยางมากก็ตาม ในขณะ

ท่ีโลกแหงความเปนจริงกลับยงัมีแรงกดดันจากบุคคลรอบตัวท่ี

ตางเช่ือวา ทุกๆ วินาทีของการเปนแพทยคือ ชวงชีวิตแหงความ

ต่ืนเตน ผจญภัย ตามอิทธิพลของละครชุดทางโทรทัศนเก่ียวกับ

แพทยและการรักษาพยาบาล ดังน้ัน ธุรกิจครอบครัวประเภท

น้ีจะทําอะไรไดบาง เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหกับตัวเองและทํางานใน

แตละวันใหประสบผลสําเร็จมากกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงการกําหนด

มาตรการลงโทษ การใหลาภ ยศ สรรเสริญ อาจใชไมไดกับพวก

มืออาชีพเหลาน้ี

ทฤษฎีแรงจูงใจ ท่ีหัวหนางาน ตลอดจนนายจางหลายตอ

หลายคนยังคงใชกับลูกนองหรือพนักงานของพวกเขาอยูใน

ปจจุบัน นักจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นมานานแลววาสวนใหญไม

ไดผล โดยเฉพาะทฤษฎีหลักๆท่ีเปนท่ีรูจักกันดี เชน วิธี  "Kick 

In The Ass" (KITA) หรือภาษาไทยเรียกวาวิธีการ “การลงโทษ 

(แบบเตะกน)” ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายความวา คุณจะถูกลงโทษ ถูก

ทําใหอาย ถูกรุมประนาม ตัดคาจาง หรือวิธีอ่ืนๆ เชนในกรณี

ท่ีแพทยไมใหความรวมมือกับฝายบริหารของโรงพยาบาล การ

ใชวิธีน้ีแทบจะไมชวยใหพวกแพทยหรือพนักงานท่ีขาดแรงจูงใจ

เปนเวลานาน มีแรงจูงใจท่ีเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามพวกเขา

สามารถแกลงทําเปนวาพวกเขากําลังทํางานหนักอยู หรือจะ

ทํางานเพียงเพ่ือใหอยูในระดับเทาท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงการ 

ถูกลงโทษจากกฎระเบียบดังกลาว โดยจะไมคิดทําไปมากกวา

น้ัน แลวในบางคร้ังเองพวกเขากลับใชเวลาสวนใหญของเวลา

ทํางานและความพยายามอยางมากกับการคิดคนวิธีการเพ่ือหลีก

เล่ียงการถูกจับไดเสียมากกวา 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบวาส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดตามลําดับ ของสมาชิกครอบครัวและ

พวกมืออาชีพ คือ ความรูสึกประสบความสําเร็จและการได

รับการยกยองยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในผลงานของตน 

นอกจากน้ียังเปนเร่ืองของความสนุก ทาทายและช่ืนชอบกับ

งานท่ีทําอยูแลว ความรูสึกสํานึกในความรับผิดชอบในงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย (ซ่ึงจะมีความสําคัญข้ึนมาทันทีเม่ือคุณ 

ไมไดทําผลงานท่ีดีอยางท่ีเคยทําเคยหวัง) และสุดทายคือ 

ความรูสึกเร่ืองความกาวหนาในสายงานอาชีพของตัวเอง

สําหรับพวกมืออาชีพ

เม่ือผูบริหารธุรกิจครอบครัวทราบถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดแลวตอไปก็คงจะตองเอามาปรับใชกับ

องคกร ส่ิงแรกท่ีนาจะเร่ิมดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ีก็คือวาจะ

ออกแบบและปรับเปล่ียนบรรยากาศการทํางานในหนวยงาน

อยางไรเพ่ือจะใหสอดรับกับส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจสําคัญท่ีไดกลาว

ไวขางตน ตัวอยางเชน การประชุมรวมท่ีจัดโดยครอบครัวท่ีจะ

สามารถใชเปนโอกาสในการแสดงการยอมรับผลการทํางานท่ี

ดีของสมาชิกครอบครัว แทนท่ีจัดเปนแคงานปใหมร่ืนเริงเสีย

เพียงอยางเดียว สมาชิกครอบครัวมีความตองการในเร่ือง ความ

ไววางใจ การมอบความอิสระในการทํางานดวยวิธีของตัวเอง

มากกวาท่ีจะตองอยูในกรอบของ “นโยบาย” ท่ีคุมเขมหรือ

มาตรการหรือคําส่ังแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึก

รับผิดชอบสวนบุคคลและการมีสวนรวมเปนเจาของในงานท่ีได

รับมอบหมาย 

กลยทุธตางๆ มุงเนนไปท่ีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน

มีช่ือเรียกท่ีเปนสากลวา “การเพ่ิมคุณคางาน” หรือ Job Enrich

ment (The Vertical Expansion of Job) หัวใจสําคัญก็คือ

ความเขาใจวาสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพท่ีมีขวัญกําลังใจท่ี

ดี มีแนวโนมท่ีจะทํางานหนักมากแตไมใชเพ่ือเงิน บอยคร้ังพวก

เขาเปนคนจริงจังแมวาผลตอบแทนจะต่ํา (แตตองหลังจากน้ัน 

ไดสรางแรงจูงใจจนพวกเขากลายเปนพนักงานท่ีมีแรงจูงใจสูง) 

เราจะพบเสมอวาพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในระดับสูงยังเปนพวก

ชอบทํางานหนักเสมอ โดยไมสนใจวาจะมีใครมาคอยตรวจสอบ

หรือคอยติดตามดูหรือไม น่ันเปนสัญญาณใหเราทราบวาพวก

เขาเปนพวกมีขวัญกําลังใจท่ีดี การเพ่ิมคุณคางานยงัทําใหสมาชิก

ครอบครัวและมืออาชีพเขาใจตัวเองไดดีข้ึนและยังสรางความ

ผูกพันอยางลึกซ้ึงกับงานของตน

อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีมากับการเพ่ิมคุณคางาน ก็คือ การ

เพ่ิมคุณคางานเองน้ันตองการใหเราอุทิศเวลาตามจําเปนเพ่ือคิด

ใหลึกมากกวาเดิม วาทําไมเราถึงตองทํางานและตองการอะไร

จากการทํางาน บอยคร้ังมืออาชีพมักถูกผูกติดอยูกับวงจรธุรกิจ

แบบเดิมและระบบการประเมินผลงาน พวกเขาเหลาน้ันจึงไม

เต็มใจนักท่ีจะอุทิศเวลาเพ่ือทํางานแบบน้ี และยงัคงสนใจท่ีจะ

ทําแตในส่ิงท่ีใหผลดีตองานของตนในระยะส้ัน

การรวมกันกําหนดขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบ  (Job Des-   

cription) ของตําแหนงงานแตแรกเร่ิม ไมใชเปนขอบเขต    

หนาท่ีแบบเดิมๆ ท่ีใชตามๆ กันมา หรือกําหนดจากผูบริหาร  

ฝายเดียว จะกอใหเกิดประโยชนท่ีก็คือ การมีสวนรวม การ

ยอมรับ และเขาใจงานของตน จึงจะสามารถทํางานน้ันดวยจุด

แข็งของตนเอง ชวยใหสนุกกับการไปทํางาน ในระยะยาวก็   จะ

สงผลท่ีดีข้ึน ท้ังในแงคุณภาพ การทุมเท และความผูกพัน  ใน

งาน

การเพ่ิมคุณคางานผลักดันใหบุคลากรไมตองต้ังคําถาม

มากมายวางานน้ันงานน้ีท่ีมอบหมายใหน้ันจริงๆ แลว อยูใน

ขอบเขตงานท่ีเขียนไวในสัญญาจางและแผนการพัฒนาผูสืบทอด

ธุรกิจครอบครัวหรือไม และไมตองการฝนทนตอความเบ่ือหนาย 

ซ้ําซาก ตามความรูสึกของบุคลากรท่ีเปนเพียงเพ่ือชวยใหวงจร

มาตรฐานการผลิตหรือบริการดานตางๆ ของบริษัทน้ันดําเนินได

เทาน้ัน 

การเพ่ิมคุณคางานชวยทุกคนในองคกรมุงความสนใจไป 

ท่ีแงมุมดีๆ ในงาน เพ่ือคิดเก่ียวกับคุณภาพเชิงบวกของเรา และ

เพ่ือจัดการงานของตนตามจุดแข็งท่ีมีมากกวาท่ีจะไปมัวกังวล

กับปญหา และทุมเทกําลังท้ังหมดเพ่ือแกไขปญหาน้ัน หัวใจสําคัญ

แรงจูงใจการทํางานในธุรกิจครอบครัวอยางมาก

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization) 

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานท่ีเปนมืออาชีพใน  รูป

แบบท่ีเรียกวา “Professional Organization” เปนแนวทางการ

บริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัวเติบโตอยางรวดเร็ว 

โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานจาก

ระบบเถาแกมุงสูความเปนมืออาชีพ คือ การใหความ สําคัญใน

เร่ืองของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจ

ท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนกลยทุธ ผูบริหารควรท่ีจะพิจารณาการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในมุมมองสําคัญ (Human Resource 

Focus) 5 ดาน ดังน้ี

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเช่ือมโยงและสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
มืออาชีพ 

1. วิสัยทัศนและกลยุทธ (Strategy or Vision) ลูกจาง  

จะมีความรูสึกและยอมรับกลยุทธหรือวิสัยทัศนท่ีมีความ         

เหมาะสมกับการทํางาน ซ่ึงในสวนน้ีจะมีแนวคําถามท่ีนําไปสู 

กลยุทธ คือ เรามีโอกาสจะเผชิญกับปญหาไดมากนอยแคไหน  

และเราจะทํางานเพ่ือไปสูเปาหมายอยางไร

2. งานท่ีทาทายและการสรางความทาทายในการทํางาน 

(Challenging Work)

มีการต้ังขอสังเกตวาในองคการการทํางานท่ีซ้ํา ๆ  เปนส่ิง

ท่ีไมทาทาย  ซ่ึงจะทําใหพนักงานหมดหวังทอแทในการทํางาน 

งานท่ีทาทายจะเปนงานท่ีเก่ียวกับการคิดคนส่ิงใหม ๆ การ

ประยกุต การวางกลยุทธ การทํางานภายใตกรอบระยะเวลาแบบ

มีกําหนด การ เปนตน

3. การรวมงานและทีมเวิรค (Collaboration and 

Teamwork)

ทีมสวนใหญจะมีลักษณะเฉพาะตัวในการกาวไปสูความ 

สําเร็จจากการศึกษาและกรณีตัวอยางทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

แสดงใหเห็นวา  ทีมมีแรงขับหรือแรงกระตุนในการรวมงานเพ่ือ

ทําภารกิจใหสําเร็จตามเปาหมาย และเม่ือทีมตองเผชิญกับ     

ปญหาแนวทางแกไขปญหาแบบมีสวนรวมเปนทีมจะเปนวิธีท่ี

ดีท่ีสุด

4. วัฒนธรรมการทํางาน (Work Culture)

วัฒนธรรมการทํางานแตละงานจะสรางความพึงพอใจให

บุคลากรเม่ือประสบความสําเร็จหรือไม  สังเกตไดจากรูปแบบ

การสรางการแขงขัน และความตองการบรรลุเปาหมาย จะชวย

กระตุนเสริมแรงและเพ่ิมคุณคาในความสําเร็จซ่ึงตองทบทวน 

ดูวาวัฒนธรรมมีคุณคาตอองคการท่ีจะรักษาไวหรือส่ิงใดควร 

ปรับเปล่ียน

5. การใหผลตอบแทนและแลกเปล่ียนประสบการณ  

(Shared Gains)

ในแตละองคการทายท่ีสุดแลวควรเปดโอกาสใหพนักงาน

มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณความรู ความตองการซ่ึงกัน

และกันแบบมีสวนรวม  นอกเหนือจากการมองเพียงแนวทาง

วิสัยทัศนของผูบริหารเพียงดานเดียว  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเม่ือ

พนักงานทุมเทความรูความสามารถใหกับงานอยางเต็มท่ีแลว

ควรมีระบบตอบแทนอยางเปนธรรมใหดวย

6. Communication (การติดตอส่ือสาร)

จากการสํารวจทัศนคติของพนักงาน  ในเร่ืองการติดตอ

ส่ือสาร  พบวา  ในองคการมีการแบงปนขอมูลขาวสารท่ีไมเพียง

พอ  ถึงแมวาจะมีการนําเสนอกลยุทธในแตละสัปดาหและใน

แต ละเดือนพนักงานสวนใหญมักจะไมเขาใจในส่ิงท่ีนําเสนอ  

ความเปนจริงก็คือ  การติดตอส่ือสารเปนเร่ืองยากแตพนักงาน

กลับ  ไมคอยใสใจหรือไมคิดวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ หาก

พนักงาน เขาใจวาบริษัทกําลังทําส่ิงใดอยู  จะทําใหพนักงานเกิด

การยอมรับไดงายข้ึน  และเม่ือพนักงานมีความรูในเร่ืองของธุรกิจ

ท่ีทําอยู  จะทําใหพวกเขาสามารถส่ือสารขอมูลเก่ียวกับเปาหมาย

ไปยังผูมี สวนเสียท่ีอยูภายนอกองคการได  ซ่ึงทําใหพนักงาน

เห็นวาการติดตอส่ือสารและขอมูลขาวสารเปนทรัพยากรอยาง

หน่ึง

7. Technology (เทคโนโลยี)

เทคโนโลยใีหม ๆ  อาจเปนความตองการ  หรือเปนทรัพยากร

ท่ีสําคัญในการทํางาน  ในแงของทรัพยากร  เทคโนโลยสีามารถ

ขจัดปญหาตาง ๆ โดยทําใหมีการแบงปนขอมู ขาวสาร  และ

ทําใหกระบวนการในการทํางานมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน  เชน  

การใชคอมพิวเตอรและสํานักงาน เสมือนจริง (Virtual Office) 

เปนตน

8. Training and Development (การฝกอบรมและ 

การพัฒนา)

หลายบริษัทมีการลงทุนมหาศาลในกิจกรรมท่ีจะชวยให

พนักงานจัดการกับความตองการ(อุปสงค)ท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงสามารถ

แบงกิจกรรมตาง ๆ ไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี

1. หลักสูตรการจัดการอยางเปนระบบ  ชวยใหพนักงาน

ไดพัฒนาทักษะตาง ๆ ในแตละระดับของการทํางาน

2. การพัฒนาประสบการณในการทํางาน  ใหพนักงานเรียน

รูจากประสบการณในการทํางาน

3. พนักงานจะมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  จากการเรียน

รูในการทํางานจริง ๆ  ซ่ึงทําใหพนักงานไดเรียนรูท่ีจะแกปญหา

และพัฒนาทักษะตาง ๆ

4. การทํางานเปนทีม  จะชวยยกระดับความสามารถของ

พนักงานใหเพ่ิมมากข้ึน  เน่ืองจากมีการปรึกษาหารือและทํางาน

รวมกัน

9. Consider Family Demand (พิจารณาถึงความ 

ตองการของครอบครัว)

ผูจัดการสามารถเปล่ียนความตองการในการทํางานไปเปน

ทรัพยากร  และสรางความผูกพันใหเพ่ิมข้ึนได  โดยการพิจารณา

ประเด็นในเร่ืองครอบครัวท่ีเขามาเก่ียวของและสรางความ  

สมดุลระหวางงานกับครอบครัว แทนท่ีจะดูแตพนักงาน ผูบริหาร

ตองดูครอบครัวของพนักงานดวย

10. Involve Employees in Important Decisions 

(ใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีสําคัญของ 

บริษัท)

บริษัทสามารถใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ท่ีมีผลกระทบตอ พวกเขา โดยการแบงปบขอมูลและเหตุผล  ใน

การตัดสินใจ  พนักงานท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจจะรูสึกวามี

ความสามารถในการควบคุมและมีความผูกพันกับองคการ มาก

ข้ึน

กลาวโดยสรุป...ผูบริหารงานในธุรกิจครอบครัว นอกจาก

ตองสรางความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัวใหแนนแฟน

แลว ยังตองแยกความชัดเจนระหวางความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว กับคนท่ีตองสัมพันธดวยในฐานะมืออาชีพ เพ่ือให

ธุรกิจเติบโตข้ึนไปไดตองมีกระบวนการเพ่ือใหองคกรกลายเปน

องคกรมืออาชีพใหได ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสูองคกรมือ

อาชีพ และเถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการ

เลือกคนเกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ 

ใหความไววางใจและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การรักษาคน

เกงไวในองคกรเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารธุรกิจครอบครัว รวม

ถึงสมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูถือหุนตองใหความใสใจ การท่ีบริษัท

จะเติบโตข้ึนไปไดจําเปนตองใชผูท่ีมีความรู มีประสบการณและ

เช่ียวชาญ สมาชิกครอบครัวตองใหเกียรติและดูแลเสมือนเปน

คนในครอบครัวเพ่ือสรางความผูกพันและไมใหเกิดชองวางใน

ความรูสึกของมืออาชีพเหลาน้ัน 

ของการเพ่ิมคุณคางานก็คือแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวาบุคลากรใน 

องคกรสวนมากตองการทํางานใหดีท่ีสุด แตคุณในฐานะผูนํา

การเปล่ียนแปลงหรือผูบริหารยคุใหมตองทําใหสมาชิกครอบครัว

และมืออาชีพรูวาจริงๆ แลว การมาทํางานทุกวันนาสนุก และ

มีคุณคามากเพียงไร

สมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรเปนตัวแปร

ท่ีสําคัญในการสรางแรงจูงใจในสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ท่ี

ทํางานรวมกัน และมืออาชีพ ผูบริหารจะตองวางระบบการ

ทํางาน การประเมินผลงานท่ีถูกตองชัดเจน และตัวผูบริหารท่ี

บางคร้ังเปนเจาของดวยก็ตองเช่ือและอยูในระบบขององคกร 

การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนมืออาชีพอยางแทจริง 

นอกจากน้ีทัศนคติในการจายคาตอบแทนกับสมาชิกครอบครัว

ก็ตองถูกตองคือควรจะจายคาตอบแทนไมนอยกวาตลาดและ

เปนไปตามระบบของบริษัท หากระบบคาตอบแทนของบริษัท

ไมสามารถจายได ครอบครัวตองรับภาระคาใชสวนเกินท่ีจะจาย

ใหสมาชิกครอบครัวท่ีเขาทํางานเพ่ือรักษาระบบของบริษัทไว 

ส่ิงพ้ืนฐานเหลาน้ีหากไมดําเนินการอยางเหมาะสมจะบอนทําลาย

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบว่า 
สิ่งที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน
มากที่สุดตามลำดับ ของสมาชิก
ครอบครัวและพวกมืออาชีพ คือ  
ความรู้สึกประสบความสำเร็จและการ
ได้รับการยกย่องยอมรับจากเพื่อน 
ร่วมงานในผลงานของตน 
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เม่ือธุรกิจจะมีการเติบโตและเขาสูการแขงขันท่ี

รุนแรงมากข้ึน จากสภาพแวดลอมการแขงขันท่ี 

เปล่ียนแปลงไป เดิมตองการแคสวนแบงในประเทศ

ก็จําเปนตองขยายไปสูตลาดโลก หรือแมแตการขยายสาย

ผลิตภัณฑออกไปเพ่ือรักษาการเติบโตใหไดอยางตอเน่ือง ธุรกิจ

ครอบครัวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาการ   

บริหารจัดการภายในองคกรเพ่ือความอยูรอดและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการสรรหาบุคลากร

ท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในธุรกิจครอบครัวเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของกิจการ จากท่ีเคยใหเฉพาะสมาชิก

ครอบครัวท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงขององคกร ก็

มีความจําเปนตองใหผูบริหารจากภายนอกท่ีไมไดเปนสมาชิก

ครอบครัวเขามาทํางานในระดับบริหารรวมกัน หรือบาง

ครอบครัวตองปลอยหนาท่ีการบริหารไวใหกับผูบริหารมืออาชีพ

จากภายนอกท้ังหมด เพราะการขยายธุรกิจท่ีใหญข้ึนจึงตองการ

มืออาชีพเขามาดูแล และเน่ืองจากคนในครอบครัวไมสามารถ

บริหารจัดการธุรกิจท้ังหมดได อยางไรก็ตามเม่ือครอบครัวได

มีการวางแผนกลยุทธในการเติบโต มี Road Map ท่ีชัดเจน   

ดังน้ันการสรรหาและพัฒนาคนเพ่ือรองรับแผนการเติบโตน้ันจึง

ตองใหความสําคัญเปนอยางยิง่ รวมถึงผูบริหารธุรกิจครอบครัว

ตองมีความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกัน

กับคนเกง โดยมุงท่ีผลประโยชนในทางธุรกิจเปนหลัก  

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถท่ีจะกาวขาม

สูการเติบโตในระดับตอไปได เน่ืองมาจากความลมเหลวในการ

บริหารคนในองคกรน่ันเอง โดยผูบริหารธุรกิจครอบครัวมักมอง

ขามเร่ืองการพัฒนาคนและการสรางแรงจูงใจในการทํางานอยาง

ส้ินเชิง จนไมสามารถรักษาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถไว

ได เปนสาเหตุของการลาออก หรือแมแตการทุจริตในองคกร ท่ี

อยูก็ทํางานไปวันๆ อยางไมมีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุท่ีมักพบ 

คือ

1. เจาของธุรกิจ เขามาน่ังควบคุมในหลายตําแหนงของ

องคกร ท้ังท่ีองคกรเติบโตในระดับท่ีควรตองหาผูมารับผิดชอบ  

ในตําแหนงน้ันๆโดยตรง ทําใหผูบริหารเหลาน้ีไมมีเวลท่ีจะ     โฟกัส

เร่ืองท่ีสําคัญกวา เชน การตัดสินใจในระดับนโยบาย การมองหา

โอกาสทางการตลาดใหมๆ  การเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม เปนตน 

ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหองคกรไมสามารถกาวขามจุดเปล่ียนท่ี

สําคัญ และหากอยูในระยะน้ีเปนเวลานานจะทําใหธุรกิจเกิดความ

ถดถอยในท่ีสุด 

2. ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลหรือระบบท่ีเปน

มาตรฐาน ไมไดเรียนรูจะใชคนเกง มัดติดการส่ังงานดวยตนเอง 

ทําใหคนเกงไมสามารถแสดงผลงานได สุดทายก็ตองลาออกไป 

ท่ีอ่ืน

3. ผูบริหารของครอบครัวเขามากาวกายการทํางานของ

พนักงานมากเกินไป แมในเร่ืองเล็กนอยก็ไมปลอยใหพนักงาน 

ไดตัดสินใจโดยตรง ทําใหพนักงานอึดอัด และรูสึกวาไมไดรับ  ความ

ไววางใจจากเจานาย  พนักงานจะขาดทักษะของการคิด อยาง

สรางสรรค และจะเลือกท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกใจเจานาย     มากกวา

ส่ิงท่ีเห็นวาถูกตอง พนักงานเหลาน้ีในระยะยาวจะ      ขาดทักษะ

ความเปนผูนําและทักษะในการตัดสินใจในท่ีสุด

4. ธุรกิจครอบครัวไมมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยาง

เปนระบบ ไมมีการสรางโอกาสการเติบโตในองคกร พนักงาน 

ทํางานโดยไมรูวา อีก 5 ป หรือ 10 ป ขางหนาตนเองจะเติบโต 

ไปอยางไรในองคกร  

5. มุงการพัฒนาพนักงานเฉพาะในระดับหัวหนา หรือคน

ใกลชิด ไมไดพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีจะเติบโตข้ึน    เปน

ระดับฝาย เม่ือองคกรขยายมากข้ึนทําใหขาดบุคลากรระดับฝาย 

เกิดความไมตอเน่ืองของการบริหารงาน 

ปญหาตางๆขางตนเปนสาเหตุท่ีทําใหองคกรมีการบริหาร

แบบเดิมๆ เหมือนในชวงท่ีกอต้ัง คือ เถาแกส่ังงานเองทุกอยาง 

ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาคน มองวาพนักงานเปนคา   

ใชจายมากกวาทรัพยสินท่ีสําคัญขององคกร จนถึงวันท่ีธุรกิจ  

พบกับทางตันจึงหันมาเห็นความสําคัญแตก็มักเปนเร่ืองท่ีสาย  

เกินไป เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางความ

ผูกพันของพนักงานตอองคกรตองใชเวลาพอสมควร ซ่ึงเถาแก 

หรือผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองปรับแนวคิดและทัศนคติใหม 

หันมาใหความสําคัญกับการดูแลคนอยางจริงจัง 

จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจครอบครัว
มืออาชีพ 

สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจกับมืออาชีพ

ท่ีทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปนอีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือ  

จากตองสรางใหกับสมาชิกครอบครัว เน่ืองจากมืออาชีพก็

ตองการความกาวหนา การยอมรับจากผูท่ีเขาทํางานดวยเชน

กัน ตัวอยางเชนธุรกิจโรงพยาบาลท่ีตองทํางานดานการแพทย

และการรักษาพยาบาล ท่ีโดยปกติแพทยสวนใหญเม่ือทํางาน

มาระยะหน่ึงจะมีจุดท่ีจะเร่ิมเบ่ือกับงานของตัวเอง ในระหวาง

ชวงเร่ิมตนเปนแพทยฝกหัด ตอนน้ันแพทยจบใหมยังตองการ

แสวงหาความชํานาญ และโอกาสในอาชีพ ทุกอยางดูเหมือนจะ

นาต่ืนเตน ทาทาย จึงงายท่ีจะทําใหแพทยเหลาน้ันรักษาระดับ

ความนาสนใจในงานของตน อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปความนา

สนใจเหลาน้ันจะเร่ิมจางหายไป หลังจากแพทยไดรับทักษะความ

รูความชํานาญ ช่ือเสียง และความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีแพทย

ตองการแลว การรักษาแรงจูงใจไมใหแพทยซ่ึงเปนบุคลากรท่ี

สําคัญมากในโรงพยาบาลเกิดอาการเบ่ือหนาย ซ่ึงทายสุดก็อาจ

สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานไมมากก็นอย

สําหรับในสายอาชีพอ่ืน หลายๆ อาชีพก็มีลักษณะเชน

เดียวกัน เพียงแตในบางอาชีพ คนเหลาน้ันสามารถตัดสินใจ

เปล่ียนอาชีพและหยุดพักกอนเร่ิมตนอาชีพใหมไดงายๆ แต  

พวกแพทยหรืออาชีพท่ีเปนการชํานาญเฉพาะดาน เชน 

ทนายความ อาจารย สถาปนิก นักบัญชี เปนตน คงไมงายนัก

ท่ีจะท้ิงส่ิงท่ีเฝาพยายามมาหลายปกวาจะผานเกณฑตางๆ ทาง

วิชาชีพ แมวาจะเกิดอาการเบ่ือหนายอยางมากก็ตาม ในขณะ

ท่ีโลกแหงความเปนจริงกลับยงัมีแรงกดดันจากบุคคลรอบตัวท่ี

ตางเช่ือวา ทุกๆ วินาทีของการเปนแพทยคือ ชวงชีวิตแหงความ

ต่ืนเตน ผจญภัย ตามอิทธิพลของละครชุดทางโทรทัศนเก่ียวกับ

แพทยและการรักษาพยาบาล ดังน้ัน ธุรกิจครอบครัวประเภท

น้ีจะทําอะไรไดบาง เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหกับตัวเองและทํางานใน

แตละวันใหประสบผลสําเร็จมากกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงการกําหนด

มาตรการลงโทษ การใหลาภ ยศ สรรเสริญ อาจใชไมไดกับพวก

มืออาชีพเหลาน้ี

ทฤษฎีแรงจูงใจ ท่ีหัวหนางาน ตลอดจนนายจางหลายตอ

หลายคนยังคงใชกับลูกนองหรือพนักงานของพวกเขาอยูใน

ปจจุบัน นักจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นมานานแลววาสวนใหญไม

ไดผล โดยเฉพาะทฤษฎีหลักๆท่ีเปนท่ีรูจักกันดี เชน วิธี  "Kick 

In The Ass" (KITA) หรือภาษาไทยเรียกวาวิธีการ “การลงโทษ 

(แบบเตะกน)” ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายความวา คุณจะถูกลงโทษ ถูก

ทําใหอาย ถูกรุมประนาม ตัดคาจาง หรือวิธีอ่ืนๆ เชนในกรณี

ท่ีแพทยไมใหความรวมมือกับฝายบริหารของโรงพยาบาล การ

ใชวิธีน้ีแทบจะไมชวยใหพวกแพทยหรือพนักงานท่ีขาดแรงจูงใจ

เปนเวลานาน มีแรงจูงใจท่ีเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามพวกเขา

สามารถแกลงทําเปนวาพวกเขากําลังทํางานหนักอยู หรือจะ

ทํางานเพียงเพ่ือใหอยูในระดับเทาท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงการ 

ถูกลงโทษจากกฎระเบียบดังกลาว โดยจะไมคิดทําไปมากกวา

น้ัน แลวในบางคร้ังเองพวกเขากลับใชเวลาสวนใหญของเวลา

ทํางานและความพยายามอยางมากกับการคิดคนวิธีการเพ่ือหลีก

เล่ียงการถูกจับไดเสียมากกวา 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบวาส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดตามลําดับ ของสมาชิกครอบครัวและ

พวกมืออาชีพ คือ ความรูสึกประสบความสําเร็จและการได

รับการยกยองยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในผลงานของตน 

นอกจากน้ียังเปนเร่ืองของความสนุก ทาทายและช่ืนชอบกับ

งานท่ีทําอยูแลว ความรูสึกสํานึกในความรับผิดชอบในงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย (ซ่ึงจะมีความสําคัญข้ึนมาทันทีเม่ือคุณ 

ไมไดทําผลงานท่ีดีอยางท่ีเคยทําเคยหวัง) และสุดทายคือ 

ความรูสึกเร่ืองความกาวหนาในสายงานอาชีพของตัวเอง

สําหรับพวกมืออาชีพ

เม่ือผูบริหารธุรกิจครอบครัวทราบถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดแลวตอไปก็คงจะตองเอามาปรับใชกับ

องคกร ส่ิงแรกท่ีนาจะเร่ิมดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ีก็คือวาจะ

ออกแบบและปรับเปล่ียนบรรยากาศการทํางานในหนวยงาน

อยางไรเพ่ือจะใหสอดรับกับส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจสําคัญท่ีไดกลาว

ไวขางตน ตัวอยางเชน การประชุมรวมท่ีจัดโดยครอบครัวท่ีจะ

สามารถใชเปนโอกาสในการแสดงการยอมรับผลการทํางานท่ี

ดีของสมาชิกครอบครัว แทนท่ีจัดเปนแคงานปใหมร่ืนเริงเสีย

เพียงอยางเดียว สมาชิกครอบครัวมีความตองการในเร่ือง ความ

ไววางใจ การมอบความอิสระในการทํางานดวยวิธีของตัวเอง

มากกวาท่ีจะตองอยูในกรอบของ “นโยบาย” ท่ีคุมเขมหรือ

มาตรการหรือคําส่ังแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึก

รับผิดชอบสวนบุคคลและการมีสวนรวมเปนเจาของในงานท่ีได

รับมอบหมาย 

กลยทุธตางๆ มุงเนนไปท่ีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน

มีช่ือเรียกท่ีเปนสากลวา “การเพ่ิมคุณคางาน” หรือ Job Enrich

ment (The Vertical Expansion of Job) หัวใจสําคัญก็คือ

ความเขาใจวาสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพท่ีมีขวัญกําลังใจท่ี

ดี มีแนวโนมท่ีจะทํางานหนักมากแตไมใชเพ่ือเงิน บอยคร้ังพวก

เขาเปนคนจริงจังแมวาผลตอบแทนจะต่ํา (แตตองหลังจากน้ัน 

ไดสรางแรงจูงใจจนพวกเขากลายเปนพนักงานท่ีมีแรงจูงใจสูง) 

เราจะพบเสมอวาพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในระดับสูงยังเปนพวก

ชอบทํางานหนักเสมอ โดยไมสนใจวาจะมีใครมาคอยตรวจสอบ

หรือคอยติดตามดูหรือไม น่ันเปนสัญญาณใหเราทราบวาพวก

เขาเปนพวกมีขวัญกําลังใจท่ีดี การเพ่ิมคุณคางานยงัทําใหสมาชิก

ครอบครัวและมืออาชีพเขาใจตัวเองไดดีข้ึนและยังสรางความ

ผูกพันอยางลึกซ้ึงกับงานของตน

อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีมากับการเพ่ิมคุณคางาน ก็คือ การ

เพ่ิมคุณคางานเองน้ันตองการใหเราอุทิศเวลาตามจําเปนเพ่ือคิด

ใหลึกมากกวาเดิม วาทําไมเราถึงตองทํางานและตองการอะไร

จากการทํางาน บอยคร้ังมืออาชีพมักถูกผูกติดอยูกับวงจรธุรกิจ

แบบเดิมและระบบการประเมินผลงาน พวกเขาเหลาน้ันจึงไม

เต็มใจนักท่ีจะอุทิศเวลาเพ่ือทํางานแบบน้ี และยงัคงสนใจท่ีจะ

ทําแตในส่ิงท่ีใหผลดีตองานของตนในระยะส้ัน

การรวมกันกําหนดขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบ  (Job Des-   

cription) ของตําแหนงงานแตแรกเร่ิม ไมใชเปนขอบเขต    

หนาท่ีแบบเดิมๆ ท่ีใชตามๆ กันมา หรือกําหนดจากผูบริหาร  

ฝายเดียว จะกอใหเกิดประโยชนท่ีก็คือ การมีสวนรวม การ

ยอมรับ และเขาใจงานของตน จึงจะสามารถทํางานน้ันดวยจุด

แข็งของตนเอง ชวยใหสนุกกับการไปทํางาน ในระยะยาวก็   จะ

สงผลท่ีดีข้ึน ท้ังในแงคุณภาพ การทุมเท และความผูกพัน  ใน

งาน

การเพ่ิมคุณคางานผลักดันใหบุคลากรไมตองต้ังคําถาม

มากมายวางานน้ันงานน้ีท่ีมอบหมายใหน้ันจริงๆ แลว อยูใน

ขอบเขตงานท่ีเขียนไวในสัญญาจางและแผนการพัฒนาผูสืบทอด

ธุรกิจครอบครัวหรือไม และไมตองการฝนทนตอความเบ่ือหนาย 

ซ้ําซาก ตามความรูสึกของบุคลากรท่ีเปนเพียงเพ่ือชวยใหวงจร

มาตรฐานการผลิตหรือบริการดานตางๆ ของบริษัทน้ันดําเนินได

เทาน้ัน 

การเพ่ิมคุณคางานชวยทุกคนในองคกรมุงความสนใจไป 

ท่ีแงมุมดีๆ ในงาน เพ่ือคิดเก่ียวกับคุณภาพเชิงบวกของเรา และ

เพ่ือจัดการงานของตนตามจุดแข็งท่ีมีมากกวาท่ีจะไปมัวกังวล

กับปญหา และทุมเทกําลังท้ังหมดเพ่ือแกไขปญหาน้ัน หัวใจสําคัญ

แรงจูงใจการทํางานในธุรกิจครอบครัวอยางมาก

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization) 

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานท่ีเปนมืออาชีพใน  รูป

แบบท่ีเรียกวา “Professional Organization” เปนแนวทางการ

บริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัวเติบโตอยางรวดเร็ว 

โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานจาก

ระบบเถาแกมุงสูความเปนมืออาชีพ คือ การใหความ สําคัญใน

เร่ืองของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจ

ท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนกลยทุธ ผูบริหารควรท่ีจะพิจารณาการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในมุมมองสําคัญ (Human Resource 

Focus) 5 ดาน ดังน้ี

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเช่ือมโยงและสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
มืออาชีพ 

1. วิสัยทัศนและกลยุทธ (Strategy or Vision) ลูกจาง  

จะมีความรูสึกและยอมรับกลยุทธหรือวิสัยทัศนท่ีมีความ         

เหมาะสมกับการทํางาน ซ่ึงในสวนน้ีจะมีแนวคําถามท่ีนําไปสู 

กลยุทธ คือ เรามีโอกาสจะเผชิญกับปญหาไดมากนอยแคไหน  

และเราจะทํางานเพ่ือไปสูเปาหมายอยางไร

2. งานท่ีทาทายและการสรางความทาทายในการทํางาน 

(Challenging Work)

มีการต้ังขอสังเกตวาในองคการการทํางานท่ีซ้ํา ๆ  เปนส่ิง

ท่ีไมทาทาย  ซ่ึงจะทําใหพนักงานหมดหวังทอแทในการทํางาน 

งานท่ีทาทายจะเปนงานท่ีเก่ียวกับการคิดคนส่ิงใหม ๆ การ

ประยกุต การวางกลยุทธ การทํางานภายใตกรอบระยะเวลาแบบ

มีกําหนด การ เปนตน

3. การรวมงานและทีมเวิรค (Collaboration and 

Teamwork)

ทีมสวนใหญจะมีลักษณะเฉพาะตัวในการกาวไปสูความ 

สําเร็จจากการศึกษาและกรณีตัวอยางทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

แสดงใหเห็นวา  ทีมมีแรงขับหรือแรงกระตุนในการรวมงานเพ่ือ

ทําภารกิจใหสําเร็จตามเปาหมาย และเม่ือทีมตองเผชิญกับ     

ปญหาแนวทางแกไขปญหาแบบมีสวนรวมเปนทีมจะเปนวิธีท่ี

ดีท่ีสุด

4. วัฒนธรรมการทํางาน (Work Culture)

วัฒนธรรมการทํางานแตละงานจะสรางความพึงพอใจให

บุคลากรเม่ือประสบความสําเร็จหรือไม  สังเกตไดจากรูปแบบ

การสรางการแขงขัน และความตองการบรรลุเปาหมาย จะชวย

กระตุนเสริมแรงและเพ่ิมคุณคาในความสําเร็จซ่ึงตองทบทวน 

ดูวาวัฒนธรรมมีคุณคาตอองคการท่ีจะรักษาไวหรือส่ิงใดควร 

ปรับเปล่ียน

5. การใหผลตอบแทนและแลกเปล่ียนประสบการณ  

(Shared Gains)

ในแตละองคการทายท่ีสุดแลวควรเปดโอกาสใหพนักงาน

มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณความรู ความตองการซ่ึงกัน

และกันแบบมีสวนรวม  นอกเหนือจากการมองเพียงแนวทาง

วิสัยทัศนของผูบริหารเพียงดานเดียว  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเม่ือ

พนักงานทุมเทความรูความสามารถใหกับงานอยางเต็มท่ีแลว

ควรมีระบบตอบแทนอยางเปนธรรมใหดวย

6. Communication (การติดตอส่ือสาร)

จากการสํารวจทัศนคติของพนักงาน  ในเร่ืองการติดตอ

ส่ือสาร  พบวา  ในองคการมีการแบงปนขอมูลขาวสารท่ีไมเพียง

พอ  ถึงแมวาจะมีการนําเสนอกลยุทธในแตละสัปดาหและใน

แต ละเดือนพนักงานสวนใหญมักจะไมเขาใจในส่ิงท่ีนําเสนอ  

ความเปนจริงก็คือ  การติดตอส่ือสารเปนเร่ืองยากแตพนักงาน

กลับ  ไมคอยใสใจหรือไมคิดวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ หาก

พนักงาน เขาใจวาบริษัทกําลังทําส่ิงใดอยู  จะทําใหพนักงานเกิด

การยอมรับไดงายข้ึน  และเม่ือพนักงานมีความรูในเร่ืองของธุรกิจ

ท่ีทําอยู  จะทําใหพวกเขาสามารถส่ือสารขอมูลเก่ียวกับเปาหมาย

ไปยังผูมี สวนเสียท่ีอยูภายนอกองคการได  ซ่ึงทําใหพนักงาน

เห็นวาการติดตอส่ือสารและขอมูลขาวสารเปนทรัพยากรอยาง

หน่ึง

7. Technology (เทคโนโลยี)

เทคโนโลยใีหม ๆ  อาจเปนความตองการ  หรือเปนทรัพยากร

ท่ีสําคัญในการทํางาน  ในแงของทรัพยากร  เทคโนโลยสีามารถ

ขจัดปญหาตาง ๆ โดยทําใหมีการแบงปนขอมู ขาวสาร  และ

ทําใหกระบวนการในการทํางานมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน  เชน  

การใชคอมพิวเตอรและสํานักงาน เสมือนจริง (Virtual Office) 

เปนตน

8. Training and Development (การฝกอบรมและ 

การพัฒนา)

หลายบริษัทมีการลงทุนมหาศาลในกิจกรรมท่ีจะชวยให

พนักงานจัดการกับความตองการ(อุปสงค)ท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงสามารถ

แบงกิจกรรมตาง ๆ ไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี

1. หลักสูตรการจัดการอยางเปนระบบ  ชวยใหพนักงาน

ไดพัฒนาทักษะตาง ๆ ในแตละระดับของการทํางาน

2. การพัฒนาประสบการณในการทํางาน  ใหพนักงานเรียน

รูจากประสบการณในการทํางาน

3. พนักงานจะมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  จากการเรียน

รูในการทํางานจริง ๆ  ซ่ึงทําใหพนักงานไดเรียนรูท่ีจะแกปญหา

และพัฒนาทักษะตาง ๆ

4. การทํางานเปนทีม  จะชวยยกระดับความสามารถของ

พนักงานใหเพ่ิมมากข้ึน  เน่ืองจากมีการปรึกษาหารือและทํางาน

รวมกัน

9. Consider Family Demand (พิจารณาถึงความ 

ตองการของครอบครัว)

ผูจัดการสามารถเปล่ียนความตองการในการทํางานไปเปน

ทรัพยากร  และสรางความผูกพันใหเพ่ิมข้ึนได  โดยการพิจารณา

ประเด็นในเร่ืองครอบครัวท่ีเขามาเก่ียวของและสรางความ  

สมดุลระหวางงานกับครอบครัว แทนท่ีจะดูแตพนักงาน ผูบริหาร

ตองดูครอบครัวของพนักงานดวย

10. Involve Employees in Important Decisions 

(ใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีสําคัญของ 

บริษัท)

บริษัทสามารถใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ท่ีมีผลกระทบตอ พวกเขา โดยการแบงปบขอมูลและเหตุผล  ใน

การตัดสินใจ  พนักงานท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจจะรูสึกวามี

ความสามารถในการควบคุมและมีความผูกพันกับองคการ มาก

ข้ึน

กลาวโดยสรุป...ผูบริหารงานในธุรกิจครอบครัว นอกจาก

ตองสรางความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัวใหแนนแฟน

แลว ยังตองแยกความชัดเจนระหวางความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว กับคนท่ีตองสัมพันธดวยในฐานะมืออาชีพ เพ่ือให

ธุรกิจเติบโตข้ึนไปไดตองมีกระบวนการเพ่ือใหองคกรกลายเปน

องคกรมืออาชีพใหได ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสูองคกรมือ

อาชีพ และเถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการ

เลือกคนเกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ 

ใหความไววางใจและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การรักษาคน

เกงไวในองคกรเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารธุรกิจครอบครัว รวม

ถึงสมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูถือหุนตองใหความใสใจ การท่ีบริษัท

จะเติบโตข้ึนไปไดจําเปนตองใชผูท่ีมีความรู มีประสบการณและ

เช่ียวชาญ สมาชิกครอบครัวตองใหเกียรติและดูแลเสมือนเปน

คนในครอบครัวเพ่ือสรางความผูกพันและไมใหเกิดชองวางใน

ความรูสึกของมืออาชีพเหลาน้ัน 

ของการเพ่ิมคุณคางานก็คือแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวาบุคลากรใน 

องคกรสวนมากตองการทํางานใหดีท่ีสุด แตคุณในฐานะผูนํา

การเปล่ียนแปลงหรือผูบริหารยคุใหมตองทําใหสมาชิกครอบครัว

และมืออาชีพรูวาจริงๆ แลว การมาทํางานทุกวันนาสนุก และ

มีคุณคามากเพียงไร

สมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรเปนตัวแปร

ท่ีสําคัญในการสรางแรงจูงใจในสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ท่ี

ทํางานรวมกัน และมืออาชีพ ผูบริหารจะตองวางระบบการ

ทํางาน การประเมินผลงานท่ีถูกตองชัดเจน และตัวผูบริหารท่ี

บางคร้ังเปนเจาของดวยก็ตองเช่ือและอยูในระบบขององคกร 

การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนมืออาชีพอยางแทจริง 

นอกจากน้ีทัศนคติในการจายคาตอบแทนกับสมาชิกครอบครัว

ก็ตองถูกตองคือควรจะจายคาตอบแทนไมนอยกวาตลาดและ

เปนไปตามระบบของบริษัท หากระบบคาตอบแทนของบริษัท

ไมสามารถจายได ครอบครัวตองรับภาระคาใชสวนเกินท่ีจะจาย

ใหสมาชิกครอบครัวท่ีเขาทํางานเพ่ือรักษาระบบของบริษัทไว 

ส่ิงพ้ืนฐานเหลาน้ีหากไมดําเนินการอยางเหมาะสมจะบอนทําลาย
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เม่ือธุรกิจจะมีการเติบโตและเขาสูการแขงขันท่ี

รุนแรงมากข้ึน จากสภาพแวดลอมการแขงขันท่ี 

เปล่ียนแปลงไป เดิมตองการแคสวนแบงในประเทศ

ก็จําเปนตองขยายไปสูตลาดโลก หรือแมแตการขยายสาย

ผลิตภัณฑออกไปเพ่ือรักษาการเติบโตใหไดอยางตอเน่ือง ธุรกิจ

ครอบครัวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาการ   

บริหารจัดการภายในองคกรเพ่ือความอยูรอดและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการสรรหาบุคลากร

ท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในธุรกิจครอบครัวเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของกิจการ จากท่ีเคยใหเฉพาะสมาชิก

ครอบครัวท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงขององคกร ก็

มีความจําเปนตองใหผูบริหารจากภายนอกท่ีไมไดเปนสมาชิก

ครอบครัวเขามาทํางานในระดับบริหารรวมกัน หรือบาง

ครอบครัวตองปลอยหนาท่ีการบริหารไวใหกับผูบริหารมืออาชีพ

จากภายนอกท้ังหมด เพราะการขยายธุรกิจท่ีใหญข้ึนจึงตองการ

มืออาชีพเขามาดูแล และเน่ืองจากคนในครอบครัวไมสามารถ

บริหารจัดการธุรกิจท้ังหมดได อยางไรก็ตามเม่ือครอบครัวได

มีการวางแผนกลยุทธในการเติบโต มี Road Map ท่ีชัดเจน   

ดังน้ันการสรรหาและพัฒนาคนเพ่ือรองรับแผนการเติบโตน้ันจึง

ตองใหความสําคัญเปนอยางยิง่ รวมถึงผูบริหารธุรกิจครอบครัว

ตองมีความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกัน

กับคนเกง โดยมุงท่ีผลประโยชนในทางธุรกิจเปนหลัก  

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถท่ีจะกาวขาม

สูการเติบโตในระดับตอไปได เน่ืองมาจากความลมเหลวในการ

บริหารคนในองคกรน่ันเอง โดยผูบริหารธุรกิจครอบครัวมักมอง

ขามเร่ืองการพัฒนาคนและการสรางแรงจูงใจในการทํางานอยาง

ส้ินเชิง จนไมสามารถรักษาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถไว

ได เปนสาเหตุของการลาออก หรือแมแตการทุจริตในองคกร ท่ี

อยูก็ทํางานไปวันๆ อยางไมมีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุท่ีมักพบ 

คือ

1. เจาของธุรกิจ เขามาน่ังควบคุมในหลายตําแหนงของ

องคกร ท้ังท่ีองคกรเติบโตในระดับท่ีควรตองหาผูมารับผิดชอบ  

ในตําแหนงน้ันๆโดยตรง ทําใหผูบริหารเหลาน้ีไมมีเวลท่ีจะ     โฟกัส

เร่ืองท่ีสําคัญกวา เชน การตัดสินใจในระดับนโยบาย การมองหา

โอกาสทางการตลาดใหมๆ  การเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม เปนตน 

ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหองคกรไมสามารถกาวขามจุดเปล่ียนท่ี

สําคัญ และหากอยูในระยะน้ีเปนเวลานานจะทําใหธุรกิจเกิดความ

ถดถอยในท่ีสุด 

2. ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลหรือระบบท่ีเปน

มาตรฐาน ไมไดเรียนรูจะใชคนเกง มัดติดการส่ังงานดวยตนเอง 

ทําใหคนเกงไมสามารถแสดงผลงานได สุดทายก็ตองลาออกไป 

ท่ีอ่ืน

3. ผูบริหารของครอบครัวเขามากาวกายการทํางานของ

พนักงานมากเกินไป แมในเร่ืองเล็กนอยก็ไมปลอยใหพนักงาน 

ไดตัดสินใจโดยตรง ทําใหพนักงานอึดอัด และรูสึกวาไมไดรับ  ความ

ไววางใจจากเจานาย  พนักงานจะขาดทักษะของการคิด อยาง

สรางสรรค และจะเลือกท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกใจเจานาย     มากกวา

ส่ิงท่ีเห็นวาถูกตอง พนักงานเหลาน้ีในระยะยาวจะ      ขาดทักษะ

ความเปนผูนําและทักษะในการตัดสินใจในท่ีสุด

4. ธุรกิจครอบครัวไมมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยาง

เปนระบบ ไมมีการสรางโอกาสการเติบโตในองคกร พนักงาน 

ทํางานโดยไมรูวา อีก 5 ป หรือ 10 ป ขางหนาตนเองจะเติบโต 

ไปอยางไรในองคกร  

5. มุงการพัฒนาพนักงานเฉพาะในระดับหัวหนา หรือคน

ใกลชิด ไมไดพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีจะเติบโตข้ึน    เปน

ระดับฝาย เม่ือองคกรขยายมากข้ึนทําใหขาดบุคลากรระดับฝาย 

เกิดความไมตอเน่ืองของการบริหารงาน 

ปญหาตางๆขางตนเปนสาเหตุท่ีทําใหองคกรมีการบริหาร

แบบเดิมๆ เหมือนในชวงท่ีกอต้ัง คือ เถาแกส่ังงานเองทุกอยาง 

ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาคน มองวาพนักงานเปนคา   

ใชจายมากกวาทรัพยสินท่ีสําคัญขององคกร จนถึงวันท่ีธุรกิจ  

พบกับทางตันจึงหันมาเห็นความสําคัญแตก็มักเปนเร่ืองท่ีสาย  

เกินไป เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางความ

ผูกพันของพนักงานตอองคกรตองใชเวลาพอสมควร ซ่ึงเถาแก 

หรือผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองปรับแนวคิดและทัศนคติใหม 

หันมาใหความสําคัญกับการดูแลคนอยางจริงจัง 

จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจครอบครัว
มืออาชีพ 

สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจกับมืออาชีพ

ท่ีทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปนอีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือ  

จากตองสรางใหกับสมาชิกครอบครัว เน่ืองจากมืออาชีพก็

ตองการความกาวหนา การยอมรับจากผูท่ีเขาทํางานดวยเชน

กัน ตัวอยางเชนธุรกิจโรงพยาบาลท่ีตองทํางานดานการแพทย

และการรักษาพยาบาล ท่ีโดยปกติแพทยสวนใหญเม่ือทํางาน

มาระยะหน่ึงจะมีจุดท่ีจะเร่ิมเบ่ือกับงานของตัวเอง ในระหวาง

ชวงเร่ิมตนเปนแพทยฝกหัด ตอนน้ันแพทยจบใหมยังตองการ

แสวงหาความชํานาญ และโอกาสในอาชีพ ทุกอยางดูเหมือนจะ

นาต่ืนเตน ทาทาย จึงงายท่ีจะทําใหแพทยเหลาน้ันรักษาระดับ

ความนาสนใจในงานของตน อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปความนา

สนใจเหลาน้ันจะเร่ิมจางหายไป หลังจากแพทยไดรับทักษะความ

รูความชํานาญ ช่ือเสียง และความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีแพทย

ตองการแลว การรักษาแรงจูงใจไมใหแพทยซ่ึงเปนบุคลากรท่ี

สําคัญมากในโรงพยาบาลเกิดอาการเบ่ือหนาย ซ่ึงทายสุดก็อาจ

สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานไมมากก็นอย

สําหรับในสายอาชีพอ่ืน หลายๆ อาชีพก็มีลักษณะเชน

เดียวกัน เพียงแตในบางอาชีพ คนเหลาน้ันสามารถตัดสินใจ

เปล่ียนอาชีพและหยุดพักกอนเร่ิมตนอาชีพใหมไดงายๆ แต  

พวกแพทยหรืออาชีพท่ีเปนการชํานาญเฉพาะดาน เชน 

ทนายความ อาจารย สถาปนิก นักบัญชี เปนตน คงไมงายนัก

ท่ีจะท้ิงส่ิงท่ีเฝาพยายามมาหลายปกวาจะผานเกณฑตางๆ ทาง

วิชาชีพ แมวาจะเกิดอาการเบ่ือหนายอยางมากก็ตาม ในขณะ

ท่ีโลกแหงความเปนจริงกลับยงัมีแรงกดดันจากบุคคลรอบตัวท่ี

ตางเช่ือวา ทุกๆ วินาทีของการเปนแพทยคือ ชวงชีวิตแหงความ

ต่ืนเตน ผจญภัย ตามอิทธิพลของละครชุดทางโทรทัศนเก่ียวกับ

แพทยและการรักษาพยาบาล ดังน้ัน ธุรกิจครอบครัวประเภท

น้ีจะทําอะไรไดบาง เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหกับตัวเองและทํางานใน

แตละวันใหประสบผลสําเร็จมากกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงการกําหนด

มาตรการลงโทษ การใหลาภ ยศ สรรเสริญ อาจใชไมไดกับพวก

มืออาชีพเหลาน้ี

ทฤษฎีแรงจูงใจ ท่ีหัวหนางาน ตลอดจนนายจางหลายตอ

หลายคนยังคงใชกับลูกนองหรือพนักงานของพวกเขาอยูใน

ปจจุบัน นักจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นมานานแลววาสวนใหญไม

ไดผล โดยเฉพาะทฤษฎีหลักๆท่ีเปนท่ีรูจักกันดี เชน วิธี  "Kick 

In The Ass" (KITA) หรือภาษาไทยเรียกวาวิธีการ “การลงโทษ 

(แบบเตะกน)” ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายความวา คุณจะถูกลงโทษ ถูก

ทําใหอาย ถูกรุมประนาม ตัดคาจาง หรือวิธีอ่ืนๆ เชนในกรณี

ท่ีแพทยไมใหความรวมมือกับฝายบริหารของโรงพยาบาล การ

ใชวิธีน้ีแทบจะไมชวยใหพวกแพทยหรือพนักงานท่ีขาดแรงจูงใจ

เปนเวลานาน มีแรงจูงใจท่ีเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามพวกเขา

สามารถแกลงทําเปนวาพวกเขากําลังทํางานหนักอยู หรือจะ

ทํางานเพียงเพ่ือใหอยูในระดับเทาท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงการ 

ถูกลงโทษจากกฎระเบียบดังกลาว โดยจะไมคิดทําไปมากกวา

น้ัน แลวในบางคร้ังเองพวกเขากลับใชเวลาสวนใหญของเวลา

ทํางานและความพยายามอยางมากกับการคิดคนวิธีการเพ่ือหลีก

เล่ียงการถูกจับไดเสียมากกวา 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบวาส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดตามลําดับ ของสมาชิกครอบครัวและ

พวกมืออาชีพ คือ ความรูสึกประสบความสําเร็จและการได

รับการยกยองยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในผลงานของตน 

นอกจากน้ียังเปนเร่ืองของความสนุก ทาทายและช่ืนชอบกับ

งานท่ีทําอยูแลว ความรูสึกสํานึกในความรับผิดชอบในงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย (ซ่ึงจะมีความสําคัญข้ึนมาทันทีเม่ือคุณ 

ไมไดทําผลงานท่ีดีอยางท่ีเคยทําเคยหวัง) และสุดทายคือ 

ความรูสึกเร่ืองความกาวหนาในสายงานอาชีพของตัวเอง

สําหรับพวกมืออาชีพ

เม่ือผูบริหารธุรกิจครอบครัวทราบถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดแลวตอไปก็คงจะตองเอามาปรับใชกับ

องคกร ส่ิงแรกท่ีนาจะเร่ิมดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ีก็คือวาจะ

ออกแบบและปรับเปล่ียนบรรยากาศการทํางานในหนวยงาน

อยางไรเพ่ือจะใหสอดรับกับส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจสําคัญท่ีไดกลาว

ไวขางตน ตัวอยางเชน การประชุมรวมท่ีจัดโดยครอบครัวท่ีจะ

สามารถใชเปนโอกาสในการแสดงการยอมรับผลการทํางานท่ี

ดีของสมาชิกครอบครัว แทนท่ีจัดเปนแคงานปใหมร่ืนเริงเสีย

เพียงอยางเดียว สมาชิกครอบครัวมีความตองการในเร่ือง ความ

ไววางใจ การมอบความอิสระในการทํางานดวยวิธีของตัวเอง

มากกวาท่ีจะตองอยูในกรอบของ “นโยบาย” ท่ีคุมเขมหรือ

มาตรการหรือคําส่ังแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึก

รับผิดชอบสวนบุคคลและการมีสวนรวมเปนเจาของในงานท่ีได

รับมอบหมาย 

กลยทุธตางๆ มุงเนนไปท่ีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน

มีช่ือเรียกท่ีเปนสากลวา “การเพ่ิมคุณคางาน” หรือ Job Enrich

ment (The Vertical Expansion of Job) หัวใจสําคัญก็คือ

ความเขาใจวาสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพท่ีมีขวัญกําลังใจท่ี

ดี มีแนวโนมท่ีจะทํางานหนักมากแตไมใชเพ่ือเงิน บอยคร้ังพวก

เขาเปนคนจริงจังแมวาผลตอบแทนจะต่ํา (แตตองหลังจากน้ัน 

ไดสรางแรงจูงใจจนพวกเขากลายเปนพนักงานท่ีมีแรงจูงใจสูง) 

เราจะพบเสมอวาพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในระดับสูงยังเปนพวก

ชอบทํางานหนักเสมอ โดยไมสนใจวาจะมีใครมาคอยตรวจสอบ

หรือคอยติดตามดูหรือไม น่ันเปนสัญญาณใหเราทราบวาพวก

เขาเปนพวกมีขวัญกําลังใจท่ีดี การเพ่ิมคุณคางานยงัทําใหสมาชิก

ครอบครัวและมืออาชีพเขาใจตัวเองไดดีข้ึนและยังสรางความ

ผูกพันอยางลึกซ้ึงกับงานของตน

อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีมากับการเพ่ิมคุณคางาน ก็คือ การ

เพ่ิมคุณคางานเองน้ันตองการใหเราอุทิศเวลาตามจําเปนเพ่ือคิด

ใหลึกมากกวาเดิม วาทําไมเราถึงตองทํางานและตองการอะไร

จากการทํางาน บอยคร้ังมืออาชีพมักถูกผูกติดอยูกับวงจรธุรกิจ

แบบเดิมและระบบการประเมินผลงาน พวกเขาเหลาน้ันจึงไม

เต็มใจนักท่ีจะอุทิศเวลาเพ่ือทํางานแบบน้ี และยงัคงสนใจท่ีจะ

ทําแตในส่ิงท่ีใหผลดีตองานของตนในระยะส้ัน

การรวมกันกําหนดขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบ  (Job Des-   

cription) ของตําแหนงงานแตแรกเร่ิม ไมใชเปนขอบเขต    

หนาท่ีแบบเดิมๆ ท่ีใชตามๆ กันมา หรือกําหนดจากผูบริหาร  

ฝายเดียว จะกอใหเกิดประโยชนท่ีก็คือ การมีสวนรวม การ

ยอมรับ และเขาใจงานของตน จึงจะสามารถทํางานน้ันดวยจุด

แข็งของตนเอง ชวยใหสนุกกับการไปทํางาน ในระยะยาวก็   จะ

สงผลท่ีดีข้ึน ท้ังในแงคุณภาพ การทุมเท และความผูกพัน  ใน

งาน

การเพ่ิมคุณคางานผลักดันใหบุคลากรไมตองต้ังคําถาม

มากมายวางานน้ันงานน้ีท่ีมอบหมายใหน้ันจริงๆ แลว อยูใน

ขอบเขตงานท่ีเขียนไวในสัญญาจางและแผนการพัฒนาผูสืบทอด

ธุรกิจครอบครัวหรือไม และไมตองการฝนทนตอความเบ่ือหนาย 

ซ้ําซาก ตามความรูสึกของบุคลากรท่ีเปนเพียงเพ่ือชวยใหวงจร

มาตรฐานการผลิตหรือบริการดานตางๆ ของบริษัทน้ันดําเนินได

เทาน้ัน 

การเพ่ิมคุณคางานชวยทุกคนในองคกรมุงความสนใจไป 

ท่ีแงมุมดีๆ ในงาน เพ่ือคิดเก่ียวกับคุณภาพเชิงบวกของเรา และ

เพ่ือจัดการงานของตนตามจุดแข็งท่ีมีมากกวาท่ีจะไปมัวกังวล

กับปญหา และทุมเทกําลังท้ังหมดเพ่ือแกไขปญหาน้ัน หัวใจสําคัญ

แรงจูงใจการทํางานในธุรกิจครอบครัวอยางมาก

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization) 

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานท่ีเปนมืออาชีพใน  รูป

แบบท่ีเรียกวา “Professional Organization” เปนแนวทางการ

บริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัวเติบโตอยางรวดเร็ว 

โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานจาก

ระบบเถาแกมุงสูความเปนมืออาชีพ คือ การใหความ สําคัญใน

เร่ืองของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจ

ท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนกลยทุธ ผูบริหารควรท่ีจะพิจารณาการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในมุมมองสําคัญ (Human Resource 

Focus) 5 ดาน ดังน้ี

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเช่ือมโยงและสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
มืออาชีพ 

1. วิสัยทัศนและกลยุทธ (Strategy or Vision) ลูกจาง  

จะมีความรูสึกและยอมรับกลยุทธหรือวิสัยทัศนท่ีมีความ         

เหมาะสมกับการทํางาน ซ่ึงในสวนน้ีจะมีแนวคําถามท่ีนําไปสู 

กลยุทธ คือ เรามีโอกาสจะเผชิญกับปญหาไดมากนอยแคไหน  

และเราจะทํางานเพ่ือไปสูเปาหมายอยางไร

2. งานท่ีทาทายและการสรางความทาทายในการทํางาน 

(Challenging Work)

มีการต้ังขอสังเกตวาในองคการการทํางานท่ีซ้ํา ๆ  เปนส่ิง

ท่ีไมทาทาย  ซ่ึงจะทําใหพนักงานหมดหวังทอแทในการทํางาน 

งานท่ีทาทายจะเปนงานท่ีเก่ียวกับการคิดคนส่ิงใหม ๆ การ

ประยกุต การวางกลยุทธ การทํางานภายใตกรอบระยะเวลาแบบ

มีกําหนด การ เปนตน

3. การรวมงานและทีมเวิรค (Collaboration and 

Teamwork)

ทีมสวนใหญจะมีลักษณะเฉพาะตัวในการกาวไปสูความ 

สําเร็จจากการศึกษาและกรณีตัวอยางทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

แสดงใหเห็นวา  ทีมมีแรงขับหรือแรงกระตุนในการรวมงานเพ่ือ

ทําภารกิจใหสําเร็จตามเปาหมาย และเม่ือทีมตองเผชิญกับ     

ปญหาแนวทางแกไขปญหาแบบมีสวนรวมเปนทีมจะเปนวิธีท่ี

ดีท่ีสุด

4. วัฒนธรรมการทํางาน (Work Culture)

วัฒนธรรมการทํางานแตละงานจะสรางความพึงพอใจให

บุคลากรเม่ือประสบความสําเร็จหรือไม  สังเกตไดจากรูปแบบ

การสรางการแขงขัน และความตองการบรรลุเปาหมาย จะชวย

กระตุนเสริมแรงและเพ่ิมคุณคาในความสําเร็จซ่ึงตองทบทวน 

ดูวาวัฒนธรรมมีคุณคาตอองคการท่ีจะรักษาไวหรือส่ิงใดควร 

ปรับเปล่ียน

5. การใหผลตอบแทนและแลกเปล่ียนประสบการณ  

(Shared Gains)

ในแตละองคการทายท่ีสุดแลวควรเปดโอกาสใหพนักงาน

มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณความรู ความตองการซ่ึงกัน

และกันแบบมีสวนรวม  นอกเหนือจากการมองเพียงแนวทาง

วิสัยทัศนของผูบริหารเพียงดานเดียว  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเม่ือ

พนักงานทุมเทความรูความสามารถใหกับงานอยางเต็มท่ีแลว

ควรมีระบบตอบแทนอยางเปนธรรมใหดวย

6. Communication (การติดตอส่ือสาร)

จากการสํารวจทัศนคติของพนักงาน  ในเร่ืองการติดตอ

ส่ือสาร  พบวา  ในองคการมีการแบงปนขอมูลขาวสารท่ีไมเพียง

พอ  ถึงแมวาจะมีการนําเสนอกลยุทธในแตละสัปดาหและใน

แต ละเดือนพนักงานสวนใหญมักจะไมเขาใจในส่ิงท่ีนําเสนอ  

ความเปนจริงก็คือ  การติดตอส่ือสารเปนเร่ืองยากแตพนักงาน

กลับ  ไมคอยใสใจหรือไมคิดวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ หาก

พนักงาน เขาใจวาบริษัทกําลังทําส่ิงใดอยู  จะทําใหพนักงานเกิด

การยอมรับไดงายข้ึน  และเม่ือพนักงานมีความรูในเร่ืองของธุรกิจ

ท่ีทําอยู  จะทําใหพวกเขาสามารถส่ือสารขอมูลเก่ียวกับเปาหมาย

ไปยังผูมี สวนเสียท่ีอยูภายนอกองคการได  ซ่ึงทําใหพนักงาน

เห็นวาการติดตอส่ือสารและขอมูลขาวสารเปนทรัพยากรอยาง

หน่ึง

7. Technology (เทคโนโลยี)

เทคโนโลยใีหม ๆ  อาจเปนความตองการ  หรือเปนทรัพยากร

ท่ีสําคัญในการทํางาน  ในแงของทรัพยากร  เทคโนโลยสีามารถ

ขจัดปญหาตาง ๆ โดยทําใหมีการแบงปนขอมู ขาวสาร  และ

ทําใหกระบวนการในการทํางานมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน  เชน  

การใชคอมพิวเตอรและสํานักงาน เสมือนจริง (Virtual Office) 

เปนตน

8. Training and Development (การฝกอบรมและ 

การพัฒนา)

หลายบริษัทมีการลงทุนมหาศาลในกิจกรรมท่ีจะชวยให

พนักงานจัดการกับความตองการ(อุปสงค)ท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงสามารถ

แบงกิจกรรมตาง ๆ ไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี

1. หลักสูตรการจัดการอยางเปนระบบ  ชวยใหพนักงาน

ไดพัฒนาทักษะตาง ๆ ในแตละระดับของการทํางาน

2. การพัฒนาประสบการณในการทํางาน  ใหพนักงานเรียน

รูจากประสบการณในการทํางาน

3. พนักงานจะมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  จากการเรียน

รูในการทํางานจริง ๆ  ซ่ึงทําใหพนักงานไดเรียนรูท่ีจะแกปญหา

และพัฒนาทักษะตาง ๆ

4. การทํางานเปนทีม  จะชวยยกระดับความสามารถของ

พนักงานใหเพ่ิมมากข้ึน  เน่ืองจากมีการปรึกษาหารือและทํางาน

รวมกัน

9. Consider Family Demand (พิจารณาถึงความ 

ตองการของครอบครัว)

ผูจัดการสามารถเปล่ียนความตองการในการทํางานไปเปน

ทรัพยากร  และสรางความผูกพันใหเพ่ิมข้ึนได  โดยการพิจารณา

ประเด็นในเร่ืองครอบครัวท่ีเขามาเก่ียวของและสรางความ  

สมดุลระหวางงานกับครอบครัว แทนท่ีจะดูแตพนักงาน ผูบริหาร

ตองดูครอบครัวของพนักงานดวย

10. Involve Employees in Important Decisions 

(ใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีสําคัญของ 

บริษัท)

บริษัทสามารถใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ท่ีมีผลกระทบตอ พวกเขา โดยการแบงปบขอมูลและเหตุผล  ใน

การตัดสินใจ  พนักงานท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจจะรูสึกวามี

ความสามารถในการควบคุมและมีความผูกพันกับองคการ มาก

ข้ึน

กลาวโดยสรุป...ผูบริหารงานในธุรกิจครอบครัว นอกจาก

ตองสรางความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัวใหแนนแฟน

แลว ยังตองแยกความชัดเจนระหวางความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว กับคนท่ีตองสัมพันธดวยในฐานะมืออาชีพ เพ่ือให

ธุรกิจเติบโตข้ึนไปไดตองมีกระบวนการเพ่ือใหองคกรกลายเปน

องคกรมืออาชีพใหได ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสูองคกรมือ

อาชีพ และเถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการ

เลือกคนเกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ 

ใหความไววางใจและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การรักษาคน

เกงไวในองคกรเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารธุรกิจครอบครัว รวม

ถึงสมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูถือหุนตองใหความใสใจ การท่ีบริษัท

จะเติบโตข้ึนไปไดจําเปนตองใชผูท่ีมีความรู มีประสบการณและ

เช่ียวชาญ สมาชิกครอบครัวตองใหเกียรติและดูแลเสมือนเปน

คนในครอบครัวเพ่ือสรางความผูกพันและไมใหเกิดชองวางใน

ความรูสึกของมืออาชีพเหลาน้ัน 

ของการเพ่ิมคุณคางานก็คือแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวาบุคลากรใน 

องคกรสวนมากตองการทํางานใหดีท่ีสุด แตคุณในฐานะผูนํา

การเปล่ียนแปลงหรือผูบริหารยคุใหมตองทําใหสมาชิกครอบครัว

และมืออาชีพรูวาจริงๆ แลว การมาทํางานทุกวันนาสนุก และ

มีคุณคามากเพียงไร

สมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรเปนตัวแปร

ท่ีสําคัญในการสรางแรงจูงใจในสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ท่ี

ทํางานรวมกัน และมืออาชีพ ผูบริหารจะตองวางระบบการ

ทํางาน การประเมินผลงานท่ีถูกตองชัดเจน และตัวผูบริหารท่ี

บางคร้ังเปนเจาของดวยก็ตองเช่ือและอยูในระบบขององคกร 

การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนมืออาชีพอยางแทจริง 

นอกจากน้ีทัศนคติในการจายคาตอบแทนกับสมาชิกครอบครัว

ก็ตองถูกตองคือควรจะจายคาตอบแทนไมนอยกวาตลาดและ

เปนไปตามระบบของบริษัท หากระบบคาตอบแทนของบริษัท

ไมสามารถจายได ครอบครัวตองรับภาระคาใชสวนเกินท่ีจะจาย

ใหสมาชิกครอบครัวท่ีเขาทํางานเพ่ือรักษาระบบของบริษัทไว 

ส่ิงพ้ืนฐานเหลาน้ีหากไมดําเนินการอยางเหมาะสมจะบอนทําลาย
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เม่ือธุรกิจจะมีการเติบโตและเขาสูการแขงขันท่ี

รุนแรงมากข้ึน จากสภาพแวดลอมการแขงขันท่ี 

เปล่ียนแปลงไป เดิมตองการแคสวนแบงในประเทศ

ก็จําเปนตองขยายไปสูตลาดโลก หรือแมแตการขยายสาย

ผลิตภัณฑออกไปเพ่ือรักษาการเติบโตใหไดอยางตอเน่ือง ธุรกิจ

ครอบครัวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาการ   

บริหารจัดการภายในองคกรเพ่ือความอยูรอดและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการสรรหาบุคลากร

ท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในธุรกิจครอบครัวเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของกิจการ จากท่ีเคยใหเฉพาะสมาชิก

ครอบครัวท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงขององคกร ก็

มีความจําเปนตองใหผูบริหารจากภายนอกท่ีไมไดเปนสมาชิก

ครอบครัวเขามาทํางานในระดับบริหารรวมกัน หรือบาง

ครอบครัวตองปลอยหนาท่ีการบริหารไวใหกับผูบริหารมืออาชีพ

จากภายนอกท้ังหมด เพราะการขยายธุรกิจท่ีใหญข้ึนจึงตองการ

มืออาชีพเขามาดูแล และเน่ืองจากคนในครอบครัวไมสามารถ

บริหารจัดการธุรกิจท้ังหมดได อยางไรก็ตามเม่ือครอบครัวได

มีการวางแผนกลยุทธในการเติบโต มี Road Map ท่ีชัดเจน   

ดังน้ันการสรรหาและพัฒนาคนเพ่ือรองรับแผนการเติบโตน้ันจึง

ตองใหความสําคัญเปนอยางยิง่ รวมถึงผูบริหารธุรกิจครอบครัว

ตองมีความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกัน

กับคนเกง โดยมุงท่ีผลประโยชนในทางธุรกิจเปนหลัก  

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถท่ีจะกาวขาม

สูการเติบโตในระดับตอไปได เน่ืองมาจากความลมเหลวในการ

บริหารคนในองคกรน่ันเอง โดยผูบริหารธุรกิจครอบครัวมักมอง

ขามเร่ืองการพัฒนาคนและการสรางแรงจูงใจในการทํางานอยาง

ส้ินเชิง จนไมสามารถรักษาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถไว

ได เปนสาเหตุของการลาออก หรือแมแตการทุจริตในองคกร ท่ี

อยูก็ทํางานไปวันๆ อยางไมมีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุท่ีมักพบ 

คือ

1. เจาของธุรกิจ เขามาน่ังควบคุมในหลายตําแหนงของ

องคกร ท้ังท่ีองคกรเติบโตในระดับท่ีควรตองหาผูมารับผิดชอบ  

ในตําแหนงน้ันๆโดยตรง ทําใหผูบริหารเหลาน้ีไมมีเวลท่ีจะ     โฟกัส

เร่ืองท่ีสําคัญกวา เชน การตัดสินใจในระดับนโยบาย การมองหา

โอกาสทางการตลาดใหมๆ  การเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสม เปนตน 

ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหองคกรไมสามารถกาวขามจุดเปล่ียนท่ี

สําคัญ และหากอยูในระยะน้ีเปนเวลานานจะทําใหธุรกิจเกิดความ

ถดถอยในท่ีสุด 

2. ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลหรือระบบท่ีเปน

มาตรฐาน ไมไดเรียนรูจะใชคนเกง มัดติดการส่ังงานดวยตนเอง 

ทําใหคนเกงไมสามารถแสดงผลงานได สุดทายก็ตองลาออกไป 

ท่ีอ่ืน

3. ผูบริหารของครอบครัวเขามากาวกายการทํางานของ

พนักงานมากเกินไป แมในเร่ืองเล็กนอยก็ไมปลอยใหพนักงาน 

ไดตัดสินใจโดยตรง ทําใหพนักงานอึดอัด และรูสึกวาไมไดรับ  ความ

ไววางใจจากเจานาย  พนักงานจะขาดทักษะของการคิด อยาง

สรางสรรค และจะเลือกท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกใจเจานาย     มากกวา

ส่ิงท่ีเห็นวาถูกตอง พนักงานเหลาน้ีในระยะยาวจะ      ขาดทักษะ

ความเปนผูนําและทักษะในการตัดสินใจในท่ีสุด

4. ธุรกิจครอบครัวไมมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยาง

เปนระบบ ไมมีการสรางโอกาสการเติบโตในองคกร พนักงาน 

ทํางานโดยไมรูวา อีก 5 ป หรือ 10 ป ขางหนาตนเองจะเติบโต 

ไปอยางไรในองคกร  

5. มุงการพัฒนาพนักงานเฉพาะในระดับหัวหนา หรือคน

ใกลชิด ไมไดพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีจะเติบโตข้ึน    เปน

ระดับฝาย เม่ือองคกรขยายมากข้ึนทําใหขาดบุคลากรระดับฝาย 

เกิดความไมตอเน่ืองของการบริหารงาน 

ปญหาตางๆขางตนเปนสาเหตุท่ีทําใหองคกรมีการบริหาร

แบบเดิมๆ เหมือนในชวงท่ีกอต้ัง คือ เถาแกส่ังงานเองทุกอยาง 

ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาคน มองวาพนักงานเปนคา   

ใชจายมากกวาทรัพยสินท่ีสําคัญขององคกร จนถึงวันท่ีธุรกิจ  

พบกับทางตันจึงหันมาเห็นความสําคัญแตก็มักเปนเร่ืองท่ีสาย  

เกินไป เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางความ

ผูกพันของพนักงานตอองคกรตองใชเวลาพอสมควร ซ่ึงเถาแก 

หรือผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองปรับแนวคิดและทัศนคติใหม 

หันมาใหความสําคัญกับการดูแลคนอยางจริงจัง 

จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจครอบครัว
มืออาชีพ 

สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจกับมืออาชีพ

ท่ีทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปนอีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือ  

จากตองสรางใหกับสมาชิกครอบครัว เน่ืองจากมืออาชีพก็

ตองการความกาวหนา การยอมรับจากผูท่ีเขาทํางานดวยเชน

กัน ตัวอยางเชนธุรกิจโรงพยาบาลท่ีตองทํางานดานการแพทย

และการรักษาพยาบาล ท่ีโดยปกติแพทยสวนใหญเม่ือทํางาน

มาระยะหน่ึงจะมีจุดท่ีจะเร่ิมเบ่ือกับงานของตัวเอง ในระหวาง

ชวงเร่ิมตนเปนแพทยฝกหัด ตอนน้ันแพทยจบใหมยังตองการ

แสวงหาความชํานาญ และโอกาสในอาชีพ ทุกอยางดูเหมือนจะ

นาต่ืนเตน ทาทาย จึงงายท่ีจะทําใหแพทยเหลาน้ันรักษาระดับ

ความนาสนใจในงานของตน อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปความนา

สนใจเหลาน้ันจะเร่ิมจางหายไป หลังจากแพทยไดรับทักษะความ

รูความชํานาญ ช่ือเสียง และความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีแพทย

ตองการแลว การรักษาแรงจูงใจไมใหแพทยซ่ึงเปนบุคลากรท่ี

สําคัญมากในโรงพยาบาลเกิดอาการเบ่ือหนาย ซ่ึงทายสุดก็อาจ

สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานไมมากก็นอย

สําหรับในสายอาชีพอ่ืน หลายๆ อาชีพก็มีลักษณะเชน

เดียวกัน เพียงแตในบางอาชีพ คนเหลาน้ันสามารถตัดสินใจ

เปล่ียนอาชีพและหยุดพักกอนเร่ิมตนอาชีพใหมไดงายๆ แต  

พวกแพทยหรืออาชีพท่ีเปนการชํานาญเฉพาะดาน เชน 

ทนายความ อาจารย สถาปนิก นักบัญชี เปนตน คงไมงายนัก

ท่ีจะท้ิงส่ิงท่ีเฝาพยายามมาหลายปกวาจะผานเกณฑตางๆ ทาง

วิชาชีพ แมวาจะเกิดอาการเบ่ือหนายอยางมากก็ตาม ในขณะ

ท่ีโลกแหงความเปนจริงกลับยงัมีแรงกดดันจากบุคคลรอบตัวท่ี

ตางเช่ือวา ทุกๆ วินาทีของการเปนแพทยคือ ชวงชีวิตแหงความ

ต่ืนเตน ผจญภัย ตามอิทธิพลของละครชุดทางโทรทัศนเก่ียวกับ

แพทยและการรักษาพยาบาล ดังน้ัน ธุรกิจครอบครัวประเภท

น้ีจะทําอะไรไดบาง เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหกับตัวเองและทํางานใน

แตละวันใหประสบผลสําเร็จมากกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงการกําหนด

มาตรการลงโทษ การใหลาภ ยศ สรรเสริญ อาจใชไมไดกับพวก

มืออาชีพเหลาน้ี

ทฤษฎีแรงจูงใจ ท่ีหัวหนางาน ตลอดจนนายจางหลายตอ

หลายคนยังคงใชกับลูกนองหรือพนักงานของพวกเขาอยูใน

ปจจุบัน นักจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นมานานแลววาสวนใหญไม

ไดผล โดยเฉพาะทฤษฎีหลักๆท่ีเปนท่ีรูจักกันดี เชน วิธี  "Kick 

In The Ass" (KITA) หรือภาษาไทยเรียกวาวิธีการ “การลงโทษ 

(แบบเตะกน)” ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายความวา คุณจะถูกลงโทษ ถูก

ทําใหอาย ถูกรุมประนาม ตัดคาจาง หรือวิธีอ่ืนๆ เชนในกรณี

ท่ีแพทยไมใหความรวมมือกับฝายบริหารของโรงพยาบาล การ

ใชวิธีน้ีแทบจะไมชวยใหพวกแพทยหรือพนักงานท่ีขาดแรงจูงใจ

เปนเวลานาน มีแรงจูงใจท่ีเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามพวกเขา

สามารถแกลงทําเปนวาพวกเขากําลังทํางานหนักอยู หรือจะ

ทํางานเพียงเพ่ือใหอยูในระดับเทาท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงการ 

ถูกลงโทษจากกฎระเบียบดังกลาว โดยจะไมคิดทําไปมากกวา

น้ัน แลวในบางคร้ังเองพวกเขากลับใชเวลาสวนใหญของเวลา

ทํางานและความพยายามอยางมากกับการคิดคนวิธีการเพ่ือหลีก

เล่ียงการถูกจับไดเสียมากกวา 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบวาส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดตามลําดับ ของสมาชิกครอบครัวและ

พวกมืออาชีพ คือ ความรูสึกประสบความสําเร็จและการได

รับการยกยองยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในผลงานของตน 

นอกจากน้ียังเปนเร่ืองของความสนุก ทาทายและช่ืนชอบกับ

งานท่ีทําอยูแลว ความรูสึกสํานึกในความรับผิดชอบในงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย (ซ่ึงจะมีความสําคัญข้ึนมาทันทีเม่ือคุณ 

ไมไดทําผลงานท่ีดีอยางท่ีเคยทําเคยหวัง) และสุดทายคือ 

ความรูสึกเร่ืองความกาวหนาในสายงานอาชีพของตัวเอง

สําหรับพวกมืออาชีพ

เม่ือผูบริหารธุรกิจครอบครัวทราบถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางานมากท่ีสุดแลวตอไปก็คงจะตองเอามาปรับใชกับ

องคกร ส่ิงแรกท่ีนาจะเร่ิมดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ีก็คือวาจะ

ออกแบบและปรับเปล่ียนบรรยากาศการทํางานในหนวยงาน

อยางไรเพ่ือจะใหสอดรับกับส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจสําคัญท่ีไดกลาว

ไวขางตน ตัวอยางเชน การประชุมรวมท่ีจัดโดยครอบครัวท่ีจะ

สามารถใชเปนโอกาสในการแสดงการยอมรับผลการทํางานท่ี

ดีของสมาชิกครอบครัว แทนท่ีจัดเปนแคงานปใหมร่ืนเริงเสีย

เพียงอยางเดียว สมาชิกครอบครัวมีความตองการในเร่ือง ความ

ไววางใจ การมอบความอิสระในการทํางานดวยวิธีของตัวเอง

มากกวาท่ีจะตองอยูในกรอบของ “นโยบาย” ท่ีคุมเขมหรือ

มาตรการหรือคําส่ังแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึก

รับผิดชอบสวนบุคคลและการมีสวนรวมเปนเจาของในงานท่ีได

รับมอบหมาย 

กลยทุธตางๆ มุงเนนไปท่ีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน

มีช่ือเรียกท่ีเปนสากลวา “การเพ่ิมคุณคางาน” หรือ Job Enrich

ment (The Vertical Expansion of Job) หัวใจสําคัญก็คือ

ความเขาใจวาสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพท่ีมีขวัญกําลังใจท่ี

ดี มีแนวโนมท่ีจะทํางานหนักมากแตไมใชเพ่ือเงิน บอยคร้ังพวก

เขาเปนคนจริงจังแมวาผลตอบแทนจะต่ํา (แตตองหลังจากน้ัน 

ไดสรางแรงจูงใจจนพวกเขากลายเปนพนักงานท่ีมีแรงจูงใจสูง) 

เราจะพบเสมอวาพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในระดับสูงยังเปนพวก

ชอบทํางานหนักเสมอ โดยไมสนใจวาจะมีใครมาคอยตรวจสอบ

หรือคอยติดตามดูหรือไม น่ันเปนสัญญาณใหเราทราบวาพวก

เขาเปนพวกมีขวัญกําลังใจท่ีดี การเพ่ิมคุณคางานยงัทําใหสมาชิก

ครอบครัวและมืออาชีพเขาใจตัวเองไดดีข้ึนและยังสรางความ

ผูกพันอยางลึกซ้ึงกับงานของตน

อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีมากับการเพ่ิมคุณคางาน ก็คือ การ

เพ่ิมคุณคางานเองน้ันตองการใหเราอุทิศเวลาตามจําเปนเพ่ือคิด

ใหลึกมากกวาเดิม วาทําไมเราถึงตองทํางานและตองการอะไร

จากการทํางาน บอยคร้ังมืออาชีพมักถูกผูกติดอยูกับวงจรธุรกิจ

แบบเดิมและระบบการประเมินผลงาน พวกเขาเหลาน้ันจึงไม

เต็มใจนักท่ีจะอุทิศเวลาเพ่ือทํางานแบบน้ี และยงัคงสนใจท่ีจะ

ทําแตในส่ิงท่ีใหผลดีตองานของตนในระยะส้ัน

การรวมกันกําหนดขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบ  (Job Des-   

cription) ของตําแหนงงานแตแรกเร่ิม ไมใชเปนขอบเขต    

หนาท่ีแบบเดิมๆ ท่ีใชตามๆ กันมา หรือกําหนดจากผูบริหาร  

ฝายเดียว จะกอใหเกิดประโยชนท่ีก็คือ การมีสวนรวม การ

ยอมรับ และเขาใจงานของตน จึงจะสามารถทํางานน้ันดวยจุด

แข็งของตนเอง ชวยใหสนุกกับการไปทํางาน ในระยะยาวก็   จะ

สงผลท่ีดีข้ึน ท้ังในแงคุณภาพ การทุมเท และความผูกพัน  ใน

งาน

การเพ่ิมคุณคางานผลักดันใหบุคลากรไมตองต้ังคําถาม

มากมายวางานน้ันงานน้ีท่ีมอบหมายใหน้ันจริงๆ แลว อยูใน

ขอบเขตงานท่ีเขียนไวในสัญญาจางและแผนการพัฒนาผูสืบทอด

ธุรกิจครอบครัวหรือไม และไมตองการฝนทนตอความเบ่ือหนาย 

ซ้ําซาก ตามความรูสึกของบุคลากรท่ีเปนเพียงเพ่ือชวยใหวงจร

มาตรฐานการผลิตหรือบริการดานตางๆ ของบริษัทน้ันดําเนินได

เทาน้ัน 

การเพ่ิมคุณคางานชวยทุกคนในองคกรมุงความสนใจไป 

ท่ีแงมุมดีๆ ในงาน เพ่ือคิดเก่ียวกับคุณภาพเชิงบวกของเรา และ

เพ่ือจัดการงานของตนตามจุดแข็งท่ีมีมากกวาท่ีจะไปมัวกังวล

กับปญหา และทุมเทกําลังท้ังหมดเพ่ือแกไขปญหาน้ัน หัวใจสําคัญ

แรงจูงใจการทํางานในธุรกิจครอบครัวอยางมาก

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization) 

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานท่ีเปนมืออาชีพใน  รูป

แบบท่ีเรียกวา “Professional Organization” เปนแนวทางการ

บริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัวเติบโตอยางรวดเร็ว 

โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานจาก

ระบบเถาแกมุงสูความเปนมืออาชีพ คือ การใหความ สําคัญใน

เร่ืองของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจ

ท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนกลยทุธ ผูบริหารควรท่ีจะพิจารณาการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในมุมมองสําคัญ (Human Resource 

Focus) 5 ดาน ดังน้ี

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเช่ือมโยงและสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
มืออาชีพ 

1. วิสัยทัศนและกลยุทธ (Strategy or Vision) ลูกจาง  

จะมีความรูสึกและยอมรับกลยุทธหรือวิสัยทัศนท่ีมีความ         

เหมาะสมกับการทํางาน ซ่ึงในสวนน้ีจะมีแนวคําถามท่ีนําไปสู 

กลยุทธ คือ เรามีโอกาสจะเผชิญกับปญหาไดมากนอยแคไหน  

และเราจะทํางานเพ่ือไปสูเปาหมายอยางไร

2. งานท่ีทาทายและการสรางความทาทายในการทํางาน 

(Challenging Work)

มีการต้ังขอสังเกตวาในองคการการทํางานท่ีซ้ํา ๆ  เปนส่ิง

ท่ีไมทาทาย  ซ่ึงจะทําใหพนักงานหมดหวังทอแทในการทํางาน 

งานท่ีทาทายจะเปนงานท่ีเก่ียวกับการคิดคนส่ิงใหม ๆ การ

ประยกุต การวางกลยุทธ การทํางานภายใตกรอบระยะเวลาแบบ

มีกําหนด การ เปนตน

3. การรวมงานและทีมเวิรค (Collaboration and 

Teamwork)

ทีมสวนใหญจะมีลักษณะเฉพาะตัวในการกาวไปสูความ 

สําเร็จจากการศึกษาและกรณีตัวอยางทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

แสดงใหเห็นวา  ทีมมีแรงขับหรือแรงกระตุนในการรวมงานเพ่ือ

ทําภารกิจใหสําเร็จตามเปาหมาย และเม่ือทีมตองเผชิญกับ     

ปญหาแนวทางแกไขปญหาแบบมีสวนรวมเปนทีมจะเปนวิธีท่ี

ดีท่ีสุด

4. วัฒนธรรมการทํางาน (Work Culture)

วัฒนธรรมการทํางานแตละงานจะสรางความพึงพอใจให

บุคลากรเม่ือประสบความสําเร็จหรือไม  สังเกตไดจากรูปแบบ

การสรางการแขงขัน และความตองการบรรลุเปาหมาย จะชวย

กระตุนเสริมแรงและเพ่ิมคุณคาในความสําเร็จซ่ึงตองทบทวน 

ดูวาวัฒนธรรมมีคุณคาตอองคการท่ีจะรักษาไวหรือส่ิงใดควร 

ปรับเปล่ียน

5. การใหผลตอบแทนและแลกเปล่ียนประสบการณ  

(Shared Gains)

ในแตละองคการทายท่ีสุดแลวควรเปดโอกาสใหพนักงาน

มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณความรู ความตองการซ่ึงกัน

และกันแบบมีสวนรวม  นอกเหนือจากการมองเพียงแนวทาง

วิสัยทัศนของผูบริหารเพียงดานเดียว  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือเม่ือ

พนักงานทุมเทความรูความสามารถใหกับงานอยางเต็มท่ีแลว

ควรมีระบบตอบแทนอยางเปนธรรมใหดวย

6. Communication (การติดตอส่ือสาร)

จากการสํารวจทัศนคติของพนักงาน  ในเร่ืองการติดตอ

ส่ือสาร  พบวา  ในองคการมีการแบงปนขอมูลขาวสารท่ีไมเพียง

พอ  ถึงแมวาจะมีการนําเสนอกลยุทธในแตละสัปดาหและใน

แต ละเดือนพนักงานสวนใหญมักจะไมเขาใจในส่ิงท่ีนําเสนอ  

ความเปนจริงก็คือ  การติดตอส่ือสารเปนเร่ืองยากแตพนักงาน

กลับ  ไมคอยใสใจหรือไมคิดวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ หาก

พนักงาน เขาใจวาบริษัทกําลังทําส่ิงใดอยู  จะทําใหพนักงานเกิด

การยอมรับไดงายข้ึน  และเม่ือพนักงานมีความรูในเร่ืองของธุรกิจ

ท่ีทําอยู  จะทําใหพวกเขาสามารถส่ือสารขอมูลเก่ียวกับเปาหมาย

ไปยังผูมี สวนเสียท่ีอยูภายนอกองคการได  ซ่ึงทําใหพนักงาน

เห็นวาการติดตอส่ือสารและขอมูลขาวสารเปนทรัพยากรอยาง

หน่ึง

7. Technology (เทคโนโลยี)

เทคโนโลยใีหม ๆ  อาจเปนความตองการ  หรือเปนทรัพยากร

ท่ีสําคัญในการทํางาน  ในแงของทรัพยากร  เทคโนโลยสีามารถ

ขจัดปญหาตาง ๆ โดยทําใหมีการแบงปนขอมู ขาวสาร  และ

ทําใหกระบวนการในการทํางานมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน  เชน  

การใชคอมพิวเตอรและสํานักงาน เสมือนจริง (Virtual Office) 

เปนตน

8. Training and Development (การฝกอบรมและ 

การพัฒนา)

หลายบริษัทมีการลงทุนมหาศาลในกิจกรรมท่ีจะชวยให

พนักงานจัดการกับความตองการ(อุปสงค)ท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงสามารถ

แบงกิจกรรมตาง ๆ ไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี

1. หลักสูตรการจัดการอยางเปนระบบ  ชวยใหพนักงาน

ไดพัฒนาทักษะตาง ๆ ในแตละระดับของการทํางาน

2. การพัฒนาประสบการณในการทํางาน  ใหพนักงานเรียน

รูจากประสบการณในการทํางาน

3. พนักงานจะมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  จากการเรียน

รูในการทํางานจริง ๆ  ซ่ึงทําใหพนักงานไดเรียนรูท่ีจะแกปญหา

และพัฒนาทักษะตาง ๆ

4. การทํางานเปนทีม  จะชวยยกระดับความสามารถของ

พนักงานใหเพ่ิมมากข้ึน  เน่ืองจากมีการปรึกษาหารือและทํางาน

รวมกัน

9. Consider Family Demand (พิจารณาถึงความ 

ตองการของครอบครัว)

ผูจัดการสามารถเปล่ียนความตองการในการทํางานไปเปน

ทรัพยากร  และสรางความผูกพันใหเพ่ิมข้ึนได  โดยการพิจารณา

ประเด็นในเร่ืองครอบครัวท่ีเขามาเก่ียวของและสรางความ  

สมดุลระหวางงานกับครอบครัว แทนท่ีจะดูแตพนักงาน ผูบริหาร

ตองดูครอบครัวของพนักงานดวย

10. Involve Employees in Important Decisions 

(ใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีสําคัญของ 

บริษัท)

บริษัทสามารถใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ท่ีมีผลกระทบตอ พวกเขา โดยการแบงปบขอมูลและเหตุผล  ใน

การตัดสินใจ  พนักงานท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจจะรูสึกวามี

ความสามารถในการควบคุมและมีความผูกพันกับองคการ มาก

ข้ึน

กลาวโดยสรุป...ผูบริหารงานในธุรกิจครอบครัว นอกจาก

ตองสรางความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัวใหแนนแฟน

แลว ยังตองแยกความชัดเจนระหวางความสัมพันธของคนใน

ครอบครัว กับคนท่ีตองสัมพันธดวยในฐานะมืออาชีพ เพ่ือให

ธุรกิจเติบโตข้ึนไปไดตองมีกระบวนการเพ่ือใหองคกรกลายเปน

องคกรมืออาชีพใหได ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสูองคกรมือ

อาชีพ และเถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการ

เลือกคนเกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ 

ใหความไววางใจและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การรักษาคน

เกงไวในองคกรเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารธุรกิจครอบครัว รวม

ถึงสมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูถือหุนตองใหความใสใจ การท่ีบริษัท

จะเติบโตข้ึนไปไดจําเปนตองใชผูท่ีมีความรู มีประสบการณและ

เช่ียวชาญ สมาชิกครอบครัวตองใหเกียรติและดูแลเสมือนเปน

คนในครอบครัวเพ่ือสรางความผูกพันและไมใหเกิดชองวางใน

ความรูสึกของมืออาชีพเหลาน้ัน 

ของการเพ่ิมคุณคางานก็คือแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวาบุคลากรใน 

องคกรสวนมากตองการทํางานใหดีท่ีสุด แตคุณในฐานะผูนํา

การเปล่ียนแปลงหรือผูบริหารยคุใหมตองทําใหสมาชิกครอบครัว

และมืออาชีพรูวาจริงๆ แลว การมาทํางานทุกวันนาสนุก และ

มีคุณคามากเพียงไร

สมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรเปนตัวแปร

ท่ีสําคัญในการสรางแรงจูงใจในสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ท่ี

ทํางานรวมกัน และมืออาชีพ ผูบริหารจะตองวางระบบการ

ทํางาน การประเมินผลงานท่ีถูกตองชัดเจน และตัวผูบริหารท่ี

บางคร้ังเปนเจาของดวยก็ตองเช่ือและอยูในระบบขององคกร 

การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนมืออาชีพอยางแทจริง 

นอกจากน้ีทัศนคติในการจายคาตอบแทนกับสมาชิกครอบครัว

ก็ตองถูกตองคือควรจะจายคาตอบแทนไมนอยกวาตลาดและ

เปนไปตามระบบของบริษัท หากระบบคาตอบแทนของบริษัท

ไมสามารถจายได ครอบครัวตองรับภาระคาใชสวนเกินท่ีจะจาย

ใหสมาชิกครอบครัวท่ีเขาทํางานเพ่ือรักษาระบบของบริษัทไว 

ส่ิงพ้ืนฐานเหลาน้ีหากไมดําเนินการอยางเหมาะสมจะบอนทําลาย

กลยุทธ์ต่างๆ มุ่งเน้นไปที่การสร้าง 
ขวัญกำลังใจในการทำงานมีชื่อเรียก
ที่เป็นสากลว่า “การเพิ่มคุณค่างาน” 
หรือ Job Enrichment (The 
Vertical Expansion of Job) หัวใจ
สำคัญก็คือความเข้าใจว่าสมาชิก
ครอบครัวและมืออาชีพที่มี 
ขวัญกำลังใจที่ดี มีแนวโน้มที่จะ 
ทำงานหนักมากแต่ไม่ใช่เพื่อเงิน 
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ทำความรู้จักที่มาของ 
คุณกันชกา สุวณิชย์

เธอจบการศึกษาจากโรงเรียน       

ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเยอรมัน 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ Media 

Arts and Design คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Certificate 

Program ท่ี University of California 

Davis Extension, UC Davis USA. 

ปจจุบันทํางานในตําแหนง ผูอํานวยการ

ฝายธุรกิจทัวร หจก.มานิตยบริการ        

ทองเท่ียว เชียงใหม ซ่ึงเปนธุรกิจครอบครัว 

เพราะเธอมาจากครอบครัวนักธุรกิจ

ท่ีใสใจชวยเหลือสังคม  ต้ังแตวัยเด็กเทาท่ี 

จําความได ก็เห็นคุณพอ คุณแมทํางาน  

จิตอาสาใหกับสโมสรและสมาคมตางๆ 

ในเชียงใหมมาโดยตลอด ส่ิงเหลาน้ี       

ปลูกฝงความเปนนักกิจกรรมและการ

ทํางานเพ่ือสวนรวมในตัวเธอ จนเกิด    

แรงบันดาลใจใหเธอเดินตามรอยของสอง

ทาน จึงไดเขารวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม

กับหลากหลายสมาคม โดยเฉพาะอยาง

ยิง่การเขารวมเปนกรรมการรองเลขาธิการ

ของหอการคาจังหวัดเชียงใหม และไดถูก

แตงต้ังใหเปนประธาน YEC หอการคา

จังหวัดเชียงใหมถึง 2 สมัย ต้ังแตป 2558 

จนถึงปจจุบัน

“จุดเร่ิมตนของการรวมตัวของ 

ทายาทนักธุรกิจรุนใหมของเชียงใหมคือ 

YEN – Young Executive Network   

ซ่ึงเปนโครงการท่ีริเร่ิมโดยหอการคา

เชียงใหมต้ังแตป 2554 หลังจากน้ันไดมี

การปรับรูปแบบใหเปนโครงการท่ีสอดรับ

กับนโยบายของหอการคาไทยในการรวม

กลุมของนักธุรกิจรุนใหม จึงเกิดเปน

โครงการ YEC ของหอการคาไทย ท่ีมีอยู

ในทุกหอการคาท่ัวประเทศ ดวยความท่ี

เปนคนชอบทํากิจกรรมกับสวนรวม เปน

คนสนุกสนาน ราเริง มองโลกในแงดี มี

เพ่ือนฝูง คนรูจัก และมีโอกาสไดทํางาน

กับผูใหญในหลายสมาคมของจังหวัด

เชียงใหม จึงไดรับโอกาสใหทําหนาท่ีเปน

ประธาน YEC ของเชียงใหมต้ังแตป 2558  

โดยทํางานสอดประสานกับหอการคา

จังหวัดเชียงใหมอยางลงตัว”

อะไรคือ แรงดึงดูด
ให้ทายาทนักธุรกิจ
ตบเท้าเข้า YEC 
หอการค้าเชียงใหม่
เกือบ 400 คน

คําถามวา YEC แตละจังหวัด มี

จํานวนสมาชิกเทาไหรเปนคําถามยอด

นิยม ท่ีประธาน YEC ทุกทานจะถูกถาม 

เพราะ YEC เปนงานจิตอาสาของบรรดา

นักธุรกิจรุนใหม การจัดสรรเวลาระหวาง

ภาระหนาท่ีในธุรกิจท่ีรับผิดชอบกับงาน

จิตอาสาของ YEC ท่ีตองบริหารสมาชิก 

และบริหารงานไปพรอมกัน ดูเปนเร่ืองท่ี

ทาทายมากเลยทีเดียว แตเซอรไพรสท่ี

สาวแกรงทานน้ีเธอทําไดอยางลงตัว 

...จนวันน้ีมีสมาชิกมากมายถึง 369 คน  

เธอทําไดอยางไร? 

คุณตอย กันชกา เลาวา การเขามา

เปนสมาชิกของ YEC เชียงใหม เปนเร่ือง

ท่ีเปดกวางตอนักธุรกิจรุนใหมทุกคน      

เพียงเขามาสมัครเปนสมาชิกหอการคา

เชียงใหม และเขามารวมการอบรมท่ีจัด

เปนรุนๆ เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของ 

YEC และบทบาทในการทํางานรวมกับ

หอการคา เพ่ือเปนแรงหนุนเสริมการ 

ทํางานในกิจกรรมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ 

การทองเท่ียว สังคม และส่ิงแวดลอม ท่ี

สําคัญตองมีจิตอาสาท่ีพรอมจะมารวม 

แลกเปล่ียนประสบการณ สรางเครือขาย

ความสัมพันธ  และการทํางานเพ่ือ

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ

YEC เชียงใหม เราเร่ิมมาจากการมี

หลักสูตรการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

การเปนนักธุรกิจรุนใหมท่ีตองเขามารับ

ชวงกิจการของครอบครัว ภายใตบริบท

ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยหลักสูตร

ท่ีออกแบบข้ึนมาน้ันใหความรูในดานของ

การทําธุรกิจในหลากหลายมิติ และมีการ

ปรับเปล่ียนใหทันสมัยตามสถานการณ

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ ผานการพิจารณา 

ของกรรมการหลักสูตรผูมีความรู และ

ประสบการณ หัวขอการอบรมท่ีนาสนใจ

ภายในหลักสูตร อาทิ การนํานวัตกรรม

มาสรางความสามารถในการแขงขันและ

เพ่ิมมูลคาธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ การบริหาร

สมัยใหม การนําส่ือและเทคโนโลยีมา   

ใชในธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล

ตอบสนองเจเนอเรช่ันวาย รวมไปถึงการ

อบรมภาวะความเปนผูนํา มารยาทใน 

การเขาสังคม การพูดในท่ีสาธารณะ และ

มารยาทบนโตะอาหาร นอกจากน้ัน        

ในแตละรุนยังมีการจัดดูงานในสถาน

ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในระดับ

ประเทศ และการดูงานดานระบบเศรษฐกิจ

และสังคมในตางประเทศ

วิธีการบริหารจัดการ
สมาชิก และกิจกรรม
ต่างๆ

เรามีกิจกรรมอบรมผูประกอบการ

รุนใหม ซ่ึงเราทํามาแลว 7 รุน โดยมี

กิจกรรม Networking ในรูปแบบการ 

Reunion และ Sports day กันแตละรุน

อยางตอเน่ือง โดยใชส่ือ Social เปน    

ชองทางในการเผยแพรขาวสารของ

สมาชิก ทําใหเรามี Network ท่ีคอนขาง

เขมแข็ง ประกอบกับกิจกรรมหอการคา

จังหวัดเชียงใหมท่ีมีอยูมากมาย ทําให

สมาชิก YEC มีโอกาสไดพบกันและทํางาน

รวมกันอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ัน ยงัมี

งานท่ีหอการคารวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม อาทิ การสงเสริมการ

สราง Start up ในภาคเหนือ Northern 

Innovation Startups โดยรวมกับอุทยาน

วิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ เปนตน 

“จากการจัดอบรมท่ีเปนรูปธรรม

อยางตอเน่ืองจากรุนสูรุน ทําใหเกิดความ

สัมพันธท่ีดีตอกัน มีการเรียนรูซ่ึงกันและ

กันผานกิจกรรมตางๆ เปนหน่ึงในช่ือเสียง

ท่ีโดงดังของ YEC เชียงใหมของเรา”

อัพเดทการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่
ยุค 62 เป็นยุคแห่ง
การปรับเปลี่ยนตัวเอง

คุณตอย กันชกา แชรใหฟงวา 

เชียงใหมถือเปนเมืองท่ีมีศักยภาพใน                

ดานการทองเท่ียวสูงมากแหงหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยในแตละปมีนักทองเท่ียว

ท้ังชาวไทยและตางประเทศเขามาใน

เชียงใหมมากกวา 10 ลานคน โดยเปน 

กลุมท่ีเขามาเพราะเสนหของธรรมชาติ 

วัฒนธรรมประเพณี การผสมผสานเมือง

เกาเขากับความทันสมัยของเมืองในยาน

ตางๆ รวมถึงรานกาแฟ รานอาหาร และ

คาเฟเกๆ ท่ีมีอยูมากมายในเชียงใหม 

อยางไรก็ดี การทองเท่ียวในยคุปจจุบันมี

การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดวย

เทคโนโลยกีารส่ือสารบนโลกออนไลนท่ี

ทําใหการเช่ือมโยงขอมูล ขาวสารตางๆ 

ถึงกันไดอยางรวดเร็ว การเกิดกระแสท้ัง

เชิงบวกเชิงลบท่ีมาจากการทองเท่ียวจึง

เปนเร่ืองท่ีแตละจังหวัดตองใหความสําคัญ 

รวมถึงการมีสวนรวมและความเปนมิตร

ของคนในจังหวัดนับเปนอีกปจจัยหน่ึง 

ท่ีสําคัญตอการสรางช่ือเสียง และดึงดูด 

นักทองเท่ียวเขามาในจังหวัดไดอยาง      

ตอเน่ืองและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ประธาน YEC
หอการค้าเชียงใหม่ 
สมัยที่ 2

คุณตอย กันชกา ยงัคงวิสัยทัศนของ

การทําให YEC เชียงใหมเปนเครือขาย 

ของนักธุรกิจรุนใหม ท่ีมุงเสริมสรางความ

เขมแข็งของสมาชิก ผานการทํากิจกรรม

รวมกับหอการคาเชียงใหมเพ่ือการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด อีกท้ังยงั

คงสนับสนุนการทํากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ

พัฒนาเมือง การสรางสังคมธุรกิจท่ีสามารถ

แบงปน ความรู และประสบการณ เพ่ือ

ชวยสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงธุรกิจ

ระหวางกัน นําไปสูการสรางรากฐานของ

ผูประกอบการท่ีเขมแข็ง และมีจิตอาสา

ท่ีพรอมท่ีจะทําเร่ืองดีๆ เพ่ือสังคมเชียงใหม

ตอไปในอนาคต

“เพราะเรามีใจรักการเปนจิตอาสา 

ชอบทํางานเพ่ือสังคม รูสึกอ่ิมเอมใจเม่ือ

ไดทําส่ิงดีๆ ใหแกคนอ่ืน การทําใหคน   

รุนใหมเขาใจคําวา จิตอาสา เปนความรูสึก

ท่ีดีมากจริงๆ อยากใหทุกคนลองเขามา

สัมผัสและมีความสุขดวยตัวคุณเอง”
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กันชกา สุวณิชย์
ประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 2

ทำความรู้จักที่มาของ 
คุณกันชกา สุวณิชย์

เธอจบการศึกษาจากโรงเรียน       

ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเยอรมัน 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ Media 

Arts and Design คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Certificate 

Program ท่ี University of California 

Davis Extension, UC Davis USA. 

ปจจุบันทํางานในตําแหนง ผูอํานวยการ

ฝายธุรกิจทัวร หจก.มานิตยบริการ        

ทองเท่ียว เชียงใหม ซ่ึงเปนธุรกิจครอบครัว 

เพราะเธอมาจากครอบครัวนักธุรกิจ

ท่ีใสใจชวยเหลือสังคม  ต้ังแตวัยเด็กเทาท่ี 

จําความได ก็เห็นคุณพอ คุณแมทํางาน  

จิตอาสาใหกับสโมสรและสมาคมตางๆ 

ในเชียงใหมมาโดยตลอด ส่ิงเหลาน้ี       

ปลูกฝงความเปนนักกิจกรรมและการ

ทํางานเพ่ือสวนรวมในตัวเธอ จนเกิด    

แรงบันดาลใจใหเธอเดินตามรอยของสอง

ทาน จึงไดเขารวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม

กับหลากหลายสมาคม โดยเฉพาะอยาง

ยิง่การเขารวมเปนกรรมการรองเลขาธิการ

ของหอการคาจังหวัดเชียงใหม และไดถูก

แตงต้ังใหเปนประธาน YEC หอการคา

จังหวัดเชียงใหมถึง 2 สมัย ต้ังแตป 2558 

จนถึงปจจุบัน

“จุดเร่ิมตนของการรวมตัวของ 

ทายาทนักธุรกิจรุนใหมของเชียงใหมคือ 

YEN – Young Executive Network   

ซ่ึงเปนโครงการท่ีริเร่ิมโดยหอการคา

เชียงใหมต้ังแตป 2554 หลังจากน้ันไดมี

การปรับรูปแบบใหเปนโครงการท่ีสอดรับ

กับนโยบายของหอการคาไทยในการรวม

กลุมของนักธุรกิจรุนใหม จึงเกิดเปน

โครงการ YEC ของหอการคาไทย ท่ีมีอยู

ในทุกหอการคาท่ัวประเทศ ดวยความท่ี

เปนคนชอบทํากิจกรรมกับสวนรวม เปน

คนสนุกสนาน ราเริง มองโลกในแงดี มี

เพ่ือนฝูง คนรูจัก และมีโอกาสไดทํางาน

กับผูใหญในหลายสมาคมของจังหวัด

เชียงใหม จึงไดรับโอกาสใหทําหนาท่ีเปน

ประธาน YEC ของเชียงใหมต้ังแตป 2558  

โดยทํางานสอดประสานกับหอการคา

จังหวัดเชียงใหมอยางลงตัว”

อะไรคือ แรงดึงดูด
ให้ทายาทนักธุรกิจ
ตบเท้าเข้า YEC 
หอการค้าเชียงใหม่
เกือบ 400 คน

คําถามวา YEC แตละจังหวัด มี

จํานวนสมาชิกเทาไหรเปนคําถามยอด

นิยม ท่ีประธาน YEC ทุกทานจะถูกถาม 

เพราะ YEC เปนงานจิตอาสาของบรรดา

นักธุรกิจรุนใหม การจัดสรรเวลาระหวาง

ภาระหนาท่ีในธุรกิจท่ีรับผิดชอบกับงาน

จิตอาสาของ YEC ท่ีตองบริหารสมาชิก 

และบริหารงานไปพรอมกัน ดูเปนเร่ืองท่ี

ทาทายมากเลยทีเดียว แตเซอรไพรสท่ี

สาวแกรงทานน้ีเธอทําไดอยางลงตัว 

...จนวันน้ีมีสมาชิกมากมายถึง 369 คน  

เธอทําไดอยางไร? 

คุณตอย กันชกา เลาวา การเขามา

เปนสมาชิกของ YEC เชียงใหม เปนเร่ือง

ท่ีเปดกวางตอนักธุรกิจรุนใหมทุกคน      

เพียงเขามาสมัครเปนสมาชิกหอการคา

เชียงใหม และเขามารวมการอบรมท่ีจัด

เปนรุนๆ เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของ 

YEC และบทบาทในการทํางานรวมกับ

หอการคา เพ่ือเปนแรงหนุนเสริมการ 

ทํางานในกิจกรรมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ 

การทองเท่ียว สังคม และส่ิงแวดลอม ท่ี

สําคัญตองมีจิตอาสาท่ีพรอมจะมารวม 

แลกเปล่ียนประสบการณ สรางเครือขาย

ความสัมพันธ  และการทํางานเพ่ือ

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ

YEC เชียงใหม เราเร่ิมมาจากการมี

หลักสูตรการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

การเปนนักธุรกิจรุนใหมท่ีตองเขามารับ

ชวงกิจการของครอบครัว ภายใตบริบท

ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยหลักสูตร

ท่ีออกแบบข้ึนมาน้ันใหความรูในดานของ

การทําธุรกิจในหลากหลายมิติ และมีการ

ปรับเปล่ียนใหทันสมัยตามสถานการณ

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ ผานการพิจารณา 

ของกรรมการหลักสูตรผูมีความรู และ

ประสบการณ หัวขอการอบรมท่ีนาสนใจ

ภายในหลักสูตร อาทิ การนํานวัตกรรม

มาสรางความสามารถในการแขงขันและ

เพ่ิมมูลคาธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ การบริหาร

สมัยใหม การนําส่ือและเทคโนโลยีมา   

ใชในธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล

ตอบสนองเจเนอเรช่ันวาย รวมไปถึงการ

อบรมภาวะความเปนผูนํา มารยาทใน 

การเขาสังคม การพูดในท่ีสาธารณะ และ

มารยาทบนโตะอาหาร นอกจากน้ัน        

ในแตละรุนยังมีการจัดดูงานในสถาน

ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในระดับ

ประเทศ และการดูงานดานระบบเศรษฐกิจ

และสังคมในตางประเทศ

วิธีการบริหารจัดการ
สมาชิก และกิจกรรม
ต่างๆ

เรามีกิจกรรมอบรมผูประกอบการ

รุนใหม ซ่ึงเราทํามาแลว 7 รุน โดยมี

กิจกรรม Networking ในรูปแบบการ 

Reunion และ Sports day กันแตละรุน

อยางตอเน่ือง โดยใชส่ือ Social เปน    

ชองทางในการเผยแพรขาวสารของ

สมาชิก ทําใหเรามี Network ท่ีคอนขาง

เขมแข็ง ประกอบกับกิจกรรมหอการคา

จังหวัดเชียงใหมท่ีมีอยูมากมาย ทําให

สมาชิก YEC มีโอกาสไดพบกันและทํางาน

รวมกันอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ัน ยงัมี

งานท่ีหอการคารวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม อาทิ การสงเสริมการ

สราง Start up ในภาคเหนือ Northern 

Innovation Startups โดยรวมกับอุทยาน

วิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ เปนตน 

“จากการจัดอบรมท่ีเปนรูปธรรม

อยางตอเน่ืองจากรุนสูรุน ทําใหเกิดความ

สัมพันธท่ีดีตอกัน มีการเรียนรูซ่ึงกันและ

กันผานกิจกรรมตางๆ เปนหน่ึงในช่ือเสียง

ท่ีโดงดังของ YEC เชียงใหมของเรา”

อัพเดทการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่
ยุค 62 เป็นยุคแห่ง
การปรับเปลี่ยนตัวเอง

คุณตอย กันชกา แชรใหฟงวา 

เชียงใหมถือเปนเมืองท่ีมีศักยภาพใน                

ดานการทองเท่ียวสูงมากแหงหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยในแตละปมีนักทองเท่ียว

ท้ังชาวไทยและตางประเทศเขามาใน

เชียงใหมมากกวา 10 ลานคน โดยเปน 

กลุมท่ีเขามาเพราะเสนหของธรรมชาติ 

วัฒนธรรมประเพณี การผสมผสานเมือง

เกาเขากับความทันสมัยของเมืองในยาน

เพราะเรามีใจรักการเป็นจิตอาสา ชอบทำงานเพื่อ
สังคม รู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อได้ทำสิ่งดีๆ ให้แก่คนอื่น
การทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจคำว่า จิตอาสา เป็นความ
รู้สึกที่ดีมากจริงๆ อยากให้ทุกคนลองเข้ามาสัมผัส
และมีความสุขด้วยตัวคุณเอง

ตางๆ รวมถึงรานกาแฟ รานอาหาร และ

คาเฟเกๆ ท่ีมีอยูมากมายในเชียงใหม 

อยางไรก็ดี การทองเท่ียวในยคุปจจุบันมี

การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดวย

เทคโนโลยกีารส่ือสารบนโลกออนไลนท่ี

ทําใหการเช่ือมโยงขอมูล ขาวสารตางๆ 

ถึงกันไดอยางรวดเร็ว การเกิดกระแสท้ัง

เชิงบวกเชิงลบท่ีมาจากการทองเท่ียวจึง

เปนเร่ืองท่ีแตละจังหวัดตองใหความสําคัญ 

รวมถึงการมีสวนรวมและความเปนมิตร

ของคนในจังหวัดนับเปนอีกปจจัยหน่ึง 

ท่ีสําคัญตอการสรางช่ือเสียง และดึงดูด 

นักทองเท่ียวเขามาในจังหวัดไดอยาง      

ตอเน่ืองและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ประธาน YEC
หอการค้าเชียงใหม่ 
สมัยที่ 2

คุณตอย กันชกา ยงัคงวิสัยทัศนของ

การทําให YEC เชียงใหมเปนเครือขาย 

ของนักธุรกิจรุนใหม ท่ีมุงเสริมสรางความ

เขมแข็งของสมาชิก ผานการทํากิจกรรม

รวมกับหอการคาเชียงใหมเพ่ือการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด อีกท้ังยงั

คงสนับสนุนการทํากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ

พัฒนาเมือง การสรางสังคมธุรกิจท่ีสามารถ
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แบงปน ความรู และประสบการณ เพ่ือ

ชวยสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงธุรกิจ

ระหวางกัน นําไปสูการสรางรากฐานของ

ผูประกอบการท่ีเขมแข็ง และมีจิตอาสา

ท่ีพรอมท่ีจะทําเร่ืองดีๆ เพ่ือสังคมเชียงใหม

ตอไปในอนาคต

“เพราะเรามีใจรักการเปนจิตอาสา 

ชอบทํางานเพ่ือสังคม รูสึกอ่ิมเอมใจเม่ือ

ไดทําส่ิงดีๆ ใหแกคนอ่ืน การทําใหคน   

รุนใหมเขาใจคําวา จิตอาสา เปนความรูสึก

ท่ีดีมากจริงๆ อยากใหทุกคนลองเขามา

สัมผัสและมีความสุขดวยตัวคุณเอง”
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ทำความรู้จักที่มาของ 
คุณกันชกา สุวณิชย์

เธอจบการศึกษาจากโรงเรียน       

ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเยอรมัน 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ Media 

Arts and Design คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Certificate 

Program ท่ี University of California 

Davis Extension, UC Davis USA. 

ปจจุบันทํางานในตําแหนง ผูอํานวยการ

ฝายธุรกิจทัวร หจก.มานิตยบริการ        

ทองเท่ียว เชียงใหม ซ่ึงเปนธุรกิจครอบครัว 

เพราะเธอมาจากครอบครัวนักธุรกิจ

ท่ีใสใจชวยเหลือสังคม  ต้ังแตวัยเด็กเทาท่ี 

จําความได ก็เห็นคุณพอ คุณแมทํางาน  

จิตอาสาใหกับสโมสรและสมาคมตางๆ 

ในเชียงใหมมาโดยตลอด ส่ิงเหลาน้ี       

ปลูกฝงความเปนนักกิจกรรมและการ

ทํางานเพ่ือสวนรวมในตัวเธอ จนเกิด    

แรงบันดาลใจใหเธอเดินตามรอยของสอง

ทาน จึงไดเขารวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม

กับหลากหลายสมาคม โดยเฉพาะอยาง

ยิง่การเขารวมเปนกรรมการรองเลขาธิการ

ของหอการคาจังหวัดเชียงใหม และไดถูก

แตงต้ังใหเปนประธาน YEC หอการคา

จังหวัดเชียงใหมถึง 2 สมัย ต้ังแตป 2558 

จนถึงปจจุบัน

“จุดเร่ิมตนของการรวมตัวของ 

ทายาทนักธุรกิจรุนใหมของเชียงใหมคือ 

YEN – Young Executive Network   

ซ่ึงเปนโครงการท่ีริเร่ิมโดยหอการคา

เชียงใหมต้ังแตป 2554 หลังจากน้ันไดมี

การปรับรูปแบบใหเปนโครงการท่ีสอดรับ

กับนโยบายของหอการคาไทยในการรวม

กลุมของนักธุรกิจรุนใหม จึงเกิดเปน

โครงการ YEC ของหอการคาไทย ท่ีมีอยู

ในทุกหอการคาท่ัวประเทศ ดวยความท่ี

เปนคนชอบทํากิจกรรมกับสวนรวม เปน

คนสนุกสนาน ราเริง มองโลกในแงดี มี

เพ่ือนฝูง คนรูจัก และมีโอกาสไดทํางาน

กับผูใหญในหลายสมาคมของจังหวัด

เชียงใหม จึงไดรับโอกาสใหทําหนาท่ีเปน

ประธาน YEC ของเชียงใหมต้ังแตป 2558  

โดยทํางานสอดประสานกับหอการคา

จังหวัดเชียงใหมอยางลงตัว”

อะไรคือ แรงดึงดูด
ให้ทายาทนักธุรกิจ
ตบเท้าเข้า YEC 
หอการค้าเชียงใหม่
เกือบ 400 คน

คําถามวา YEC แตละจังหวัด มี

จํานวนสมาชิกเทาไหรเปนคําถามยอด

นิยม ท่ีประธาน YEC ทุกทานจะถูกถาม 

เพราะ YEC เปนงานจิตอาสาของบรรดา

นักธุรกิจรุนใหม การจัดสรรเวลาระหวาง

ภาระหนาท่ีในธุรกิจท่ีรับผิดชอบกับงาน

จิตอาสาของ YEC ท่ีตองบริหารสมาชิก 

และบริหารงานไปพรอมกัน ดูเปนเร่ืองท่ี

ทาทายมากเลยทีเดียว แตเซอรไพรสท่ี

สาวแกรงทานน้ีเธอทําไดอยางลงตัว 

...จนวันน้ีมีสมาชิกมากมายถึง 369 คน  

เธอทําไดอยางไร? 

คุณตอย กันชกา เลาวา การเขามา

เปนสมาชิกของ YEC เชียงใหม เปนเร่ือง

ท่ีเปดกวางตอนักธุรกิจรุนใหมทุกคน      

เพียงเขามาสมัครเปนสมาชิกหอการคา

เชียงใหม และเขามารวมการอบรมท่ีจัด

เปนรุนๆ เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของ 

YEC และบทบาทในการทํางานรวมกับ

หอการคา เพ่ือเปนแรงหนุนเสริมการ 

ทํางานในกิจกรรมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ 

การทองเท่ียว สังคม และส่ิงแวดลอม ท่ี

สําคัญตองมีจิตอาสาท่ีพรอมจะมารวม 

แลกเปล่ียนประสบการณ สรางเครือขาย

ความสัมพันธ  และการทํางานเพ่ือ

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ

YEC เชียงใหม เราเร่ิมมาจากการมี

หลักสูตรการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

การเปนนักธุรกิจรุนใหมท่ีตองเขามารับ

ชวงกิจการของครอบครัว ภายใตบริบท

ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยหลักสูตร

ท่ีออกแบบข้ึนมาน้ันใหความรูในดานของ

การทําธุรกิจในหลากหลายมิติ และมีการ

ปรับเปล่ียนใหทันสมัยตามสถานการณ

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ ผานการพิจารณา 

ของกรรมการหลักสูตรผูมีความรู และ

ประสบการณ หัวขอการอบรมท่ีนาสนใจ

ภายในหลักสูตร อาทิ การนํานวัตกรรม

มาสรางความสามารถในการแขงขันและ

เพ่ิมมูลคาธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ การบริหาร

สมัยใหม การนําส่ือและเทคโนโลยีมา   

ใชในธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล

ตอบสนองเจเนอเรช่ันวาย รวมไปถึงการ

อบรมภาวะความเปนผูนํา มารยาทใน 

การเขาสังคม การพูดในท่ีสาธารณะ และ

มารยาทบนโตะอาหาร นอกจากน้ัน        

ในแตละรุนยังมีการจัดดูงานในสถาน

ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในระดับ

ประเทศ และการดูงานดานระบบเศรษฐกิจ

และสังคมในตางประเทศ

วิธีการบริหารจัดการ
สมาชิก และกิจกรรม
ต่างๆ

เรามีกิจกรรมอบรมผูประกอบการ

รุนใหม ซ่ึงเราทํามาแลว 7 รุน โดยมี

กิจกรรม Networking ในรูปแบบการ 

Reunion และ Sports day กันแตละรุน

อยางตอเน่ือง โดยใชส่ือ Social เปน    

ชองทางในการเผยแพรขาวสารของ

สมาชิก ทําใหเรามี Network ท่ีคอนขาง

คุณต้อย กันชกา เล่าว่า การเข้ามาเป็นสมาชิกของ
YEC เชียงใหม่ เป็นเรื่องที่เปิดกว้างต่อนักธุรกิจ
รุ่นใหม่ทุกคน เพียงเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก
หอการค้าเชียงใหม่ และเข้ามาร่วมการอบรมที่จัด
เป็นรุ่นๆ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ YEC และ
บทบาทในการทำงานร่วมกับหอการค้า เพื่อเป็น
แรงหนุนเสริมการทำงานในกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ท่ีสำคัญต้องมีจิตอาสาท่ีพร้อมจะมาร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และ
การทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

เขมแข็ง ประกอบกับกิจกรรมหอการคา

จังหวัดเชียงใหมท่ีมีอยูมากมาย ทําให

สมาชิก YEC มีโอกาสไดพบกันและทํางาน

รวมกันอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ัน ยงัมี

งานท่ีหอการคารวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม อาทิ การสงเสริมการ

สราง Start up ในภาคเหนือ Northern 

Innovation Startups โดยรวมกับอุทยาน

วิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ เปนตน 

“จากการจัดอบรมท่ีเปนรูปธรรม

อยางตอเน่ืองจากรุนสูรุน ทําใหเกิดความ

สัมพันธท่ีดีตอกัน มีการเรียนรูซ่ึงกันและ

กันผานกิจกรรมตางๆ เปนหน่ึงในช่ือเสียง

ท่ีโดงดังของ YEC เชียงใหมของเรา”

อัพเดทการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่
ยุค 62 เป็นยุคแห่ง
การปรับเปลี่ยนตัวเอง

คุณตอย กันชกา แชรใหฟงวา 

เชียงใหมถือเปนเมืองท่ีมีศักยภาพใน                

ดานการทองเท่ียวสูงมากแหงหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยในแตละปมีนักทองเท่ียว

ท้ังชาวไทยและตางประเทศเขามาใน

เชียงใหมมากกวา 10 ลานคน โดยเปน 

กลุมท่ีเขามาเพราะเสนหของธรรมชาติ 

วัฒนธรรมประเพณี การผสมผสานเมือง

เกาเขากับความทันสมัยของเมืองในยาน

ตางๆ รวมถึงรานกาแฟ รานอาหาร และ

คาเฟเกๆ ท่ีมีอยูมากมายในเชียงใหม 

อยางไรก็ดี การทองเท่ียวในยคุปจจุบันมี

การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดวย

เทคโนโลยกีารส่ือสารบนโลกออนไลนท่ี

ทําใหการเช่ือมโยงขอมูล ขาวสารตางๆ 

ถึงกันไดอยางรวดเร็ว การเกิดกระแสท้ัง

เชิงบวกเชิงลบท่ีมาจากการทองเท่ียวจึง

เปนเร่ืองท่ีแตละจังหวัดตองใหความสําคัญ 

รวมถึงการมีสวนรวมและความเปนมิตร

ของคนในจังหวัดนับเปนอีกปจจัยหน่ึง 

ท่ีสําคัญตอการสรางช่ือเสียง และดึงดูด 

นักทองเท่ียวเขามาในจังหวัดไดอยาง      

ตอเน่ืองและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ประธาน YEC
หอการค้าเชียงใหม่ 
สมัยที่ 2

คุณตอย กันชกา ยงัคงวิสัยทัศนของ

การทําให YEC เชียงใหมเปนเครือขาย 

ของนักธุรกิจรุนใหม ท่ีมุงเสริมสรางความ

เขมแข็งของสมาชิก ผานการทํากิจกรรม

รวมกับหอการคาเชียงใหมเพ่ือการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด อีกท้ังยงั

คงสนับสนุนการทํากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ

พัฒนาเมือง การสรางสังคมธุรกิจท่ีสามารถ

แบงปน ความรู และประสบการณ เพ่ือ

ชวยสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงธุรกิจ

ระหวางกัน นําไปสูการสรางรากฐานของ

ผูประกอบการท่ีเขมแข็ง และมีจิตอาสา

ท่ีพรอมท่ีจะทําเร่ืองดีๆ เพ่ือสังคมเชียงใหม

ตอไปในอนาคต

“เพราะเรามีใจรักการเปนจิตอาสา 

ชอบทํางานเพ่ือสังคม รูสึกอ่ิมเอมใจเม่ือ

ไดทําส่ิงดีๆ ใหแกคนอ่ืน การทําใหคน   

รุนใหมเขาใจคําวา จิตอาสา เปนความรูสึก

ท่ีดีมากจริงๆ อยากใหทุกคนลองเขามา

สัมผัสและมีความสุขดวยตัวคุณเอง”
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ทำความรู้จักที่มาของ 
คุณกันชกา สุวณิชย์

เธอจบการศึกษาจากโรงเรียน       

ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเยอรมัน 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ Media 

Arts and Design คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Certificate 

Program ท่ี University of California 

Davis Extension, UC Davis USA. 

ปจจุบันทํางานในตําแหนง ผูอํานวยการ

ฝายธุรกิจทัวร หจก.มานิตยบริการ        

ทองเท่ียว เชียงใหม ซ่ึงเปนธุรกิจครอบครัว 

เพราะเธอมาจากครอบครัวนักธุรกิจ

ท่ีใสใจชวยเหลือสังคม  ต้ังแตวัยเด็กเทาท่ี 

จําความได ก็เห็นคุณพอ คุณแมทํางาน  

จิตอาสาใหกับสโมสรและสมาคมตางๆ 

ในเชียงใหมมาโดยตลอด ส่ิงเหลาน้ี       

ปลูกฝงความเปนนักกิจกรรมและการ

ทํางานเพ่ือสวนรวมในตัวเธอ จนเกิด    

แรงบันดาลใจใหเธอเดินตามรอยของสอง

ทาน จึงไดเขารวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม

กับหลากหลายสมาคม โดยเฉพาะอยาง

ยิง่การเขารวมเปนกรรมการรองเลขาธิการ

ของหอการคาจังหวัดเชียงใหม และไดถูก

แตงต้ังใหเปนประธาน YEC หอการคา

จังหวัดเชียงใหมถึง 2 สมัย ต้ังแตป 2558 

จนถึงปจจุบัน

“จุดเร่ิมตนของการรวมตัวของ 

ทายาทนักธุรกิจรุนใหมของเชียงใหมคือ 

YEN – Young Executive Network   

ซ่ึงเปนโครงการท่ีริเร่ิมโดยหอการคา

เชียงใหมต้ังแตป 2554 หลังจากน้ันไดมี

การปรับรูปแบบใหเปนโครงการท่ีสอดรับ

กับนโยบายของหอการคาไทยในการรวม

กลุมของนักธุรกิจรุนใหม จึงเกิดเปน

โครงการ YEC ของหอการคาไทย ท่ีมีอยู

ในทุกหอการคาท่ัวประเทศ ดวยความท่ี

เปนคนชอบทํากิจกรรมกับสวนรวม เปน

คนสนุกสนาน ราเริง มองโลกในแงดี มี

เพ่ือนฝูง คนรูจัก และมีโอกาสไดทํางาน

กับผูใหญในหลายสมาคมของจังหวัด

เชียงใหม จึงไดรับโอกาสใหทําหนาท่ีเปน

ประธาน YEC ของเชียงใหมต้ังแตป 2558  

โดยทํางานสอดประสานกับหอการคา

จังหวัดเชียงใหมอยางลงตัว”

อะไรคือ แรงดึงดูด
ให้ทายาทนักธุรกิจ
ตบเท้าเข้า YEC 
หอการค้าเชียงใหม่
เกือบ 400 คน

คําถามวา YEC แตละจังหวัด มี

จํานวนสมาชิกเทาไหรเปนคําถามยอด

นิยม ท่ีประธาน YEC ทุกทานจะถูกถาม 

เพราะ YEC เปนงานจิตอาสาของบรรดา

นักธุรกิจรุนใหม การจัดสรรเวลาระหวาง

ภาระหนาท่ีในธุรกิจท่ีรับผิดชอบกับงาน

จิตอาสาของ YEC ท่ีตองบริหารสมาชิก 

และบริหารงานไปพรอมกัน ดูเปนเร่ืองท่ี

ทาทายมากเลยทีเดียว แตเซอรไพรสท่ี

สาวแกรงทานน้ีเธอทําไดอยางลงตัว 

...จนวันน้ีมีสมาชิกมากมายถึง 369 คน  

เธอทําไดอยางไร? 

คุณตอย กันชกา เลาวา การเขามา

เปนสมาชิกของ YEC เชียงใหม เปนเร่ือง

ท่ีเปดกวางตอนักธุรกิจรุนใหมทุกคน      

เพียงเขามาสมัครเปนสมาชิกหอการคา

เชียงใหม และเขามารวมการอบรมท่ีจัด

เปนรุนๆ เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของ 

YEC และบทบาทในการทํางานรวมกับ

หอการคา เพ่ือเปนแรงหนุนเสริมการ 

ทํางานในกิจกรรมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ 

การทองเท่ียว สังคม และส่ิงแวดลอม ท่ี

สําคัญตองมีจิตอาสาท่ีพรอมจะมารวม 

แลกเปล่ียนประสบการณ สรางเครือขาย

ความสัมพันธ  และการทํางานเพ่ือ

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ

YEC เชียงใหม เราเร่ิมมาจากการมี

หลักสูตรการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

การเปนนักธุรกิจรุนใหมท่ีตองเขามารับ

ชวงกิจการของครอบครัว ภายใตบริบท

ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยหลักสูตร

ท่ีออกแบบข้ึนมาน้ันใหความรูในดานของ

การทําธุรกิจในหลากหลายมิติ และมีการ

ปรับเปล่ียนใหทันสมัยตามสถานการณ

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ ผานการพิจารณา 

ของกรรมการหลักสูตรผูมีความรู และ

ประสบการณ หัวขอการอบรมท่ีนาสนใจ

ภายในหลักสูตร อาทิ การนํานวัตกรรม

มาสรางความสามารถในการแขงขันและ

เพ่ิมมูลคาธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ การบริหาร

สมัยใหม การนําส่ือและเทคโนโลยีมา   

ใชในธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล

ตอบสนองเจเนอเรช่ันวาย รวมไปถึงการ

อบรมภาวะความเปนผูนํา มารยาทใน 

การเขาสังคม การพูดในท่ีสาธารณะ และ

มารยาทบนโตะอาหาร นอกจากน้ัน        

ในแตละรุนยังมีการจัดดูงานในสถาน

ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในระดับ

ประเทศ และการดูงานดานระบบเศรษฐกิจ

และสังคมในตางประเทศ

วิธีการบริหารจัดการ
สมาชิก และกิจกรรม
ต่างๆ

เรามีกิจกรรมอบรมผูประกอบการ

รุนใหม ซ่ึงเราทํามาแลว 7 รุน โดยมี

กิจกรรม Networking ในรูปแบบการ 

Reunion และ Sports day กันแตละรุน

อยางตอเน่ือง โดยใชส่ือ Social เปน    

ชองทางในการเผยแพรขาวสารของ

สมาชิก ทําใหเรามี Network ท่ีคอนขาง

เขมแข็ง ประกอบกับกิจกรรมหอการคา

จังหวัดเชียงใหมท่ีมีอยูมากมาย ทําให

สมาชิก YEC มีโอกาสไดพบกันและทํางาน

รวมกันอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ัน ยงัมี

งานท่ีหอการคารวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม อาทิ การสงเสริมการ

สราง Start up ในภาคเหนือ Northern 

Innovation Startups โดยรวมกับอุทยาน

วิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ เปนตน 

“จากการจัดอบรมท่ีเปนรูปธรรม

อยางตอเน่ืองจากรุนสูรุน ทําใหเกิดความ

สัมพันธท่ีดีตอกัน มีการเรียนรูซ่ึงกันและ

กันผานกิจกรรมตางๆ เปนหน่ึงในช่ือเสียง

ท่ีโดงดังของ YEC เชียงใหมของเรา”

อัพเดทการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่
ยุค 62 เป็นยุคแห่ง
การปรับเปลี่ยนตัวเอง

คุณตอย กันชกา แชรใหฟงวา 

เชียงใหมถือเปนเมืองท่ีมีศักยภาพใน                

ดานการทองเท่ียวสูงมากแหงหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยในแตละปมีนักทองเท่ียว

ท้ังชาวไทยและตางประเทศเขามาใน

เชียงใหมมากกวา 10 ลานคน โดยเปน 

กลุมท่ีเขามาเพราะเสนหของธรรมชาติ 

วัฒนธรรมประเพณี การผสมผสานเมือง

เกาเขากับความทันสมัยของเมืองในยาน

ตางๆ รวมถึงรานกาแฟ รานอาหาร และ

คาเฟเกๆ ท่ีมีอยูมากมายในเชียงใหม 

อยางไรก็ดี การทองเท่ียวในยคุปจจุบันมี

การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดวย

เทคโนโลยกีารส่ือสารบนโลกออนไลนท่ี

ทําใหการเช่ือมโยงขอมูล ขาวสารตางๆ 

ถึงกันไดอยางรวดเร็ว การเกิดกระแสท้ัง

เชิงบวกเชิงลบท่ีมาจากการทองเท่ียวจึง

เปนเร่ืองท่ีแตละจังหวัดตองใหความสําคัญ 

รวมถึงการมีสวนรวมและความเปนมิตร

ของคนในจังหวัดนับเปนอีกปจจัยหน่ึง 

ท่ีสําคัญตอการสรางช่ือเสียง และดึงดูด 

นักทองเท่ียวเขามาในจังหวัดไดอยาง      

ตอเน่ืองและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ประธาน YEC
หอการค้าเชียงใหม่ 
สมัยที่ 2

คุณตอย กันชกา ยงัคงวิสัยทัศนของ

การทําให YEC เชียงใหมเปนเครือขาย 

ของนักธุรกิจรุนใหม ท่ีมุงเสริมสรางความ

เขมแข็งของสมาชิก ผานการทํากิจกรรม

รวมกับหอการคาเชียงใหมเพ่ือการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด อีกท้ังยงั

คงสนับสนุนการทํากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ

พัฒนาเมือง การสรางสังคมธุรกิจท่ีสามารถ

แบงปน ความรู และประสบการณ เพ่ือ

ชวยสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงธุรกิจ

ระหวางกัน นําไปสูการสรางรากฐานของ

ผูประกอบการท่ีเขมแข็ง และมีจิตอาสา

ท่ีพรอมท่ีจะทําเร่ืองดีๆ เพ่ือสังคมเชียงใหม

ตอไปในอนาคต

“เพราะเรามีใจรักการเปนจิตอาสา 

ชอบทํางานเพ่ือสังคม รูสึกอ่ิมเอมใจเม่ือ

ไดทําส่ิงดีๆ ใหแกคนอ่ืน การทําใหคน   

รุนใหมเขาใจคําวา จิตอาสา เปนความรูสึก

ท่ีดีมากจริงๆ อยากใหทุกคนลองเขามา

สัมผัสและมีความสุขดวยตัวคุณเอง”
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ทำความรู้จักที่มาของ 
คุณกันชกา สุวณิชย์

เธอจบการศึกษาจากโรงเรียน       

ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเยอรมัน 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ Media 

Arts and Design คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Certificate 

Program ท่ี University of California 

Davis Extension, UC Davis USA. 

ปจจุบันทํางานในตําแหนง ผูอํานวยการ

ฝายธุรกิจทัวร หจก.มานิตยบริการ        

ทองเท่ียว เชียงใหม ซ่ึงเปนธุรกิจครอบครัว 

เพราะเธอมาจากครอบครัวนักธุรกิจ

ท่ีใสใจชวยเหลือสังคม  ต้ังแตวัยเด็กเทาท่ี 

จําความได ก็เห็นคุณพอ คุณแมทํางาน  

จิตอาสาใหกับสโมสรและสมาคมตางๆ 

ในเชียงใหมมาโดยตลอด ส่ิงเหลาน้ี       

ปลูกฝงความเปนนักกิจกรรมและการ

ทํางานเพ่ือสวนรวมในตัวเธอ จนเกิด    

แรงบันดาลใจใหเธอเดินตามรอยของสอง

ทาน จึงไดเขารวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม

กับหลากหลายสมาคม โดยเฉพาะอยาง

ยิง่การเขารวมเปนกรรมการรองเลขาธิการ

ของหอการคาจังหวัดเชียงใหม และไดถูก

แตงต้ังใหเปนประธาน YEC หอการคา

จังหวัดเชียงใหมถึง 2 สมัย ต้ังแตป 2558 

จนถึงปจจุบัน

“จุดเร่ิมตนของการรวมตัวของ 

ทายาทนักธุรกิจรุนใหมของเชียงใหมคือ 

YEN – Young Executive Network   

ซ่ึงเปนโครงการท่ีริเร่ิมโดยหอการคา

เชียงใหมต้ังแตป 2554 หลังจากน้ันไดมี

การปรับรูปแบบใหเปนโครงการท่ีสอดรับ

กับนโยบายของหอการคาไทยในการรวม

กลุมของนักธุรกิจรุนใหม จึงเกิดเปน

โครงการ YEC ของหอการคาไทย ท่ีมีอยู

ในทุกหอการคาท่ัวประเทศ ดวยความท่ี

เปนคนชอบทํากิจกรรมกับสวนรวม เปน

คนสนุกสนาน ราเริง มองโลกในแงดี มี

เพ่ือนฝูง คนรูจัก และมีโอกาสไดทํางาน

กับผูใหญในหลายสมาคมของจังหวัด

เชียงใหม จึงไดรับโอกาสใหทําหนาท่ีเปน

ประธาน YEC ของเชียงใหมต้ังแตป 2558  

โดยทํางานสอดประสานกับหอการคา

จังหวัดเชียงใหมอยางลงตัว”

อะไรคือ แรงดึงดูด
ให้ทายาทนักธุรกิจ
ตบเท้าเข้า YEC 
หอการค้าเชียงใหม่
เกือบ 400 คน

คําถามวา YEC แตละจังหวัด มี

จํานวนสมาชิกเทาไหรเปนคําถามยอด

นิยม ท่ีประธาน YEC ทุกทานจะถูกถาม 

เพราะ YEC เปนงานจิตอาสาของบรรดา

นักธุรกิจรุนใหม การจัดสรรเวลาระหวาง

ภาระหนาท่ีในธุรกิจท่ีรับผิดชอบกับงาน

จิตอาสาของ YEC ท่ีตองบริหารสมาชิก 

และบริหารงานไปพรอมกัน ดูเปนเร่ืองท่ี

ทาทายมากเลยทีเดียว แตเซอรไพรสท่ี

สาวแกรงทานน้ีเธอทําไดอยางลงตัว 

...จนวันน้ีมีสมาชิกมากมายถึง 369 คน  

เธอทําไดอยางไร? 

คุณตอย กันชกา เลาวา การเขามา

เปนสมาชิกของ YEC เชียงใหม เปนเร่ือง

ท่ีเปดกวางตอนักธุรกิจรุนใหมทุกคน      

เพียงเขามาสมัครเปนสมาชิกหอการคา

เชียงใหม และเขามารวมการอบรมท่ีจัด

เปนรุนๆ เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของ 

YEC และบทบาทในการทํางานรวมกับ

หอการคา เพ่ือเปนแรงหนุนเสริมการ 

ทํางานในกิจกรรมตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ 

การทองเท่ียว สังคม และส่ิงแวดลอม ท่ี

สําคัญตองมีจิตอาสาท่ีพรอมจะมารวม 

แลกเปล่ียนประสบการณ สรางเครือขาย

ความสัมพันธ  และการทํางานเพ่ือ

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ

YEC เชียงใหม เราเร่ิมมาจากการมี

หลักสูตรการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

การเปนนักธุรกิจรุนใหมท่ีตองเขามารับ

ชวงกิจการของครอบครัว ภายใตบริบท

ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยหลักสูตร

ท่ีออกแบบข้ึนมาน้ันใหความรูในดานของ

การทําธุรกิจในหลากหลายมิติ และมีการ

ปรับเปล่ียนใหทันสมัยตามสถานการณ

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ ผานการพิจารณา 

ของกรรมการหลักสูตรผูมีความรู และ

ประสบการณ หัวขอการอบรมท่ีนาสนใจ

ภายในหลักสูตร อาทิ การนํานวัตกรรม

มาสรางความสามารถในการแขงขันและ

เพ่ิมมูลคาธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ การบริหาร

สมัยใหม การนําส่ือและเทคโนโลยีมา   

ใชในธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล

ตอบสนองเจเนอเรช่ันวาย รวมไปถึงการ

อบรมภาวะความเปนผูนํา มารยาทใน 

การเขาสังคม การพูดในท่ีสาธารณะ และ

มารยาทบนโตะอาหาร นอกจากน้ัน        

ในแตละรุนยังมีการจัดดูงานในสถาน

ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในระดับ

ประเทศ และการดูงานดานระบบเศรษฐกิจ

และสังคมในตางประเทศ

วิธีการบริหารจัดการ
สมาชิก และกิจกรรม
ต่างๆ

เรามีกิจกรรมอบรมผูประกอบการ

รุนใหม ซ่ึงเราทํามาแลว 7 รุน โดยมี

กิจกรรม Networking ในรูปแบบการ 

Reunion และ Sports day กันแตละรุน

อยางตอเน่ือง โดยใชส่ือ Social เปน    

ชองทางในการเผยแพรขาวสารของ

สมาชิก ทําใหเรามี Network ท่ีคอนขาง

เขมแข็ง ประกอบกับกิจกรรมหอการคา

จังหวัดเชียงใหมท่ีมีอยูมากมาย ทําให

สมาชิก YEC มีโอกาสไดพบกันและทํางาน

รวมกันอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ัน ยงัมี

งานท่ีหอการคารวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม อาทิ การสงเสริมการ

สราง Start up ในภาคเหนือ Northern 

Innovation Startups โดยรวมกับอุทยาน

วิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ เปนตน 

“จากการจัดอบรมท่ีเปนรูปธรรม

อยางตอเน่ืองจากรุนสูรุน ทําใหเกิดความ

สัมพันธท่ีดีตอกัน มีการเรียนรูซ่ึงกันและ

กันผานกิจกรรมตางๆ เปนหน่ึงในช่ือเสียง

ท่ีโดงดังของ YEC เชียงใหมของเรา”

อัพเดทการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่
ยุค 62 เป็นยุคแห่ง
การปรับเปลี่ยนตัวเอง

คุณตอย กันชกา แชรใหฟงวา 

เชียงใหมถือเปนเมืองท่ีมีศักยภาพใน                

ดานการทองเท่ียวสูงมากแหงหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยในแตละปมีนักทองเท่ียว

ท้ังชาวไทยและตางประเทศเขามาใน

เชียงใหมมากกวา 10 ลานคน โดยเปน 

กลุมท่ีเขามาเพราะเสนหของธรรมชาติ 

วัฒนธรรมประเพณี การผสมผสานเมือง

เกาเขากับความทันสมัยของเมืองในยาน

ตางๆ รวมถึงรานกาแฟ รานอาหาร และ

คาเฟเกๆ ท่ีมีอยูมากมายในเชียงใหม 

อยางไรก็ดี การทองเท่ียวในยคุปจจุบันมี

การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดวย

เทคโนโลยกีารส่ือสารบนโลกออนไลนท่ี

ทําใหการเช่ือมโยงขอมูล ขาวสารตางๆ 

ถึงกันไดอยางรวดเร็ว การเกิดกระแสท้ัง

เชิงบวกเชิงลบท่ีมาจากการทองเท่ียวจึง

เปนเร่ืองท่ีแตละจังหวัดตองใหความสําคัญ 

รวมถึงการมีสวนรวมและความเปนมิตร

ของคนในจังหวัดนับเปนอีกปจจัยหน่ึง 

ท่ีสําคัญตอการสรางช่ือเสียง และดึงดูด 

นักทองเท่ียวเขามาในจังหวัดไดอยาง      

ตอเน่ืองและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ประธาน YEC
หอการค้าเชียงใหม่ 
สมัยที่ 2

คุณตอย กันชกา ยงัคงวิสัยทัศนของ

การทําให YEC เชียงใหมเปนเครือขาย 

ของนักธุรกิจรุนใหม ท่ีมุงเสริมสรางความ

เขมแข็งของสมาชิก ผานการทํากิจกรรม

รวมกับหอการคาเชียงใหมเพ่ือการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด อีกท้ังยงั

คงสนับสนุนการทํากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ

พัฒนาเมือง การสรางสังคมธุรกิจท่ีสามารถ

แบงปน ความรู และประสบการณ เพ่ือ

ชวยสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงธุรกิจ

ระหวางกัน นําไปสูการสรางรากฐานของ

ผูประกอบการท่ีเขมแข็ง และมีจิตอาสา

ท่ีพรอมท่ีจะทําเร่ืองดีๆ เพ่ือสังคมเชียงใหม

ตอไปในอนาคต

“เพราะเรามีใจรักการเปนจิตอาสา 

ชอบทํางานเพ่ือสังคม รูสึกอ่ิมเอมใจเม่ือ

ไดทําส่ิงดีๆ ใหแกคนอ่ืน การทําใหคน   

รุนใหมเขาใจคําวา จิตอาสา เปนความรูสึก

ท่ีดีมากจริงๆ อยากใหทุกคนลองเขามา

สัมผัสและมีความสุขดวยตัวคุณเอง”
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