






ฉบับนี้นำรายงานสถานการณธุรกิจชุมชนเปนรายงานพิเศษ ชวง 10-21 พฤษภาคม 2562 กลุมตัวอยาง 795 
ตัวอยาง โดยธุรกิจชุมชนในที่นี ้ คือ การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนโดยอาศัยปจจัยการผลิตที่ 
ชุมชนเปนเจาของ และกระจายผลตอบแทนใหสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียม และดำเนินธุรกิจแบบพึ่งตนเอง ซึ่ง 
การสำรวจนี้แบงเปน ธุรกิจสวนตัว 31.45% และแบบรวมกลุม 68.55% มีลักษณะเปน วิสาหกิจชุมชน กลุม 
เกษตรกร กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต รานธงฟาประชารัฐ ตลาดนัดชุมชน ตลาดประชารัฐ ธุรกิจสวนตัว เปนตน 
ในรายงานพิเศษจะเห็นถึงสถานภาพทางธุรกิจในปจจุบันและอีก 6 เดือนขางหนา ปญหาอุปสรรคและความตองการ 
ของธุรกิจชุมชนและขอเสนอแนะ

และนอกเหนือจากรายงานพิเศษ เราไดจัดเนื้อหาและขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจมากมายมาใหผูอานทุกทาน 
ฉบับนี้ Economic Review เริ่มตนดวย “บทสัมภาษณวิเคราะหเศรษฐกิจ กับ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับหัวขอ “ดัชนีความเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ 21 เดือน 
เผยคนไทยรอความหวังนโยบายกระตุนเศรษฐกิจรอบใหม”  

และ Global Section ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมเสนอ ถึง “ชองทาง 
การจำหนาย โตไทย สมุนไพรสองแผนดิน” ทาง Exim Bank รวมเสนอบทความเรื่อง “เปดประตู สูตลาดใหม 
Geothermal ในเคนยา...ขุมทรัพยพลังงานใหมที่รอการเปดสวิตช” และ Strategy Section เรายังนำกลยุทธ 
การพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวยคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ “คุณวรพล 
พรวาณิชย ซีอีโอและผูกอตั้ง PeerPower ธุรกิจฟนเทค” และ คอลัมนธุรกิจครอบครัว โดย ผศ.ดร. เอกชัย 
อภิศักดิ์กุล กับตอนจากเถาแก สูธุรกิจครอบครัวมืออาชีพ (ตอนที่ 2) ปดทายดวย บทสัมภาษณ YEC พบกับ 
ณัฐรินทร พงษวิทยภานุ ประธาน YEC หอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 

ฉบับนี้ ไดนำเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และการติดตามอัพเดตธุรกิจตางประเทศ การดำเนิน 
ธุรกิจฟนเทค และเรียนรูศาสตรธุรกิจครอบครัว และหลักการทำงานของนักธุรกิจรุนใหมกับ YEC Update ทั้งหมดนี้ 
เราหวังวาเนื้อหาที่ทีมบรรณาธิการไดจัดหามานั้นจะสรางคุณประโยชนทางความคิดและการพัฒนาธุรกิจและองคกรให 
กับผูอานทุกทาน และตอนนี้ทุกทานสามารถติดตามอาน Thailand Economic & Busines Review ทางสื่อออนไลน 
ไดที ่ Facebook: https://www.facebook.com/ThailandEcoReview Line Official: @ThailandEcoReview  
คะ

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ประธาน YEC KAN 62 
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ดัชนีความเชื่อมั่น ต่ำสุดรอบ 21เดือน 
เผยคนไทยรอความหวัง
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจรอบใหม เปดประตู สูตลาดใหม

Geothermal ในเคนยา ... 
ขุมทรัพยพลังงานใหมที่รอการเปดสวิตช

ชองทางการจำหนาย “ไตไทย”
สมุนไพร 2 แผนดิน
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การติดกับดักโดยการยึดติด 
อยูในกรอบการบริหารแบบเดิม 

โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะ 
ไมเติบโตกาวขามไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิด 
ความถดถอยและลมสลายในที่สุด

ปจจัยหลักมาจากความกังวลสถานการณการเมือง 
ในประเทศและการจัดตั้งรัฐบาลใหม รวมไปถึงปญหา 

สงครามการคาระหวางสหรัฐและจีนที่สงผลใหเศรษฐกิจโลก 
ชะลอตัว นอกจากนี้ผูบริโภคยังมีความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจ 
ไทยที่ยังฟนตัวชา และกําลังซื้อของประชาชนยังไมฟนตัว ราคา 
พืชผลทางการเกษตรหลายรายการที่ยังทรงตัวอยูในระดับตํ่า 
ทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายไปจนถึง

ไตรมาส 3 ของปนี้

แนวทางการขยาย
ชองทางในประเทศ

- ขอความรวมมือจาก 
ผูคาปลีกพันธมิตร เชน King 

power ใหสิทธิพิเศษทางภาษีใน 
การรับสินคาของผูประกอบการ 
ที่มีสินคาที่มีมาตรฐานสากล ไปวาง 
จําหนายในเว็บไซต Cross Border 
Ecommerce
- จัดทํา Herb App แอพพลิเคชั่นสมุนไพรไทย 

ใหกลุมเปาหมายตางชาติสามารถสั่งซื้อผานแอพได

- เคนยามีความตองการลงทุนดาน
พลังงานเฉลี่ยปละ 3 พันลานดอลลารสหรัฐ

(ป 2562 – 2567)
- รัฐบาลเคนยาเปดกวางใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน
ในธุรกิจพลังงานได 100% โดยพื้นที่ลงทุนที่มีศักยภาพ 

อยูบริเวณ ฝงตะวันตกเฉียงใตของประเทศ 
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความพรอมดาน 
ทรัพยากร เชื่อมโยงระบบสายสงหลัก 

และอยูในพื้นที่อุตสาหกรรม 
สําคัญ

36

34



สถานภาพ
ธุรกิจชุมชน

นิยามธุรกิจชุมชน

กรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน

ที่มา : รวบรวมโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ที่มา : มงคล ดานธานนินทร (2541)

การดำเนินกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของคนในชุมชน 
โดยอาศัยปจจัยการผลิตที่ชุมชน
เปนเจาของ
กระจายผลตอบแทนใหสมาชิก 
ทุกคนอยางเทาเทียม 
การพึ่งตนเอง เปนหัวใจในการ 
ดำเนินการในดานการผลิต การ 
ตลาด

การรวมกลุมของคนในชุมชนเปน
กลุมเกษตรกร สหกรณ หรือ 
ธุรกิจขนาดเล็กในชนบท
มุงสงเสริมใหเกษตรกรสามารถ 
ปรับฐานความคิด และวิธีการคิด 
มุงเนนการรวมกลุมเพ่ือรวมกัน 
จัดการอยางครบวงจรท้ังการผลิต 
แปรรูป และการตลาด 

กิจกรรมเศรษฐกิจ ท้ังภาค 
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ
คนในชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมคิด 
รวมทำ รวมรับผลประโยชน และ 
รวมเปนเจาของ โดยการพัฒนา 
จากฐานของ “ศักยภาพของ 
ทองถ่ิน” “ทุนในชุมชน”

ภาคภูม ิพรหมมานพ (2551) นริชา มหาพรหม (2553) สยามรัฐออนไลน (2561)

1.ปณิธาน ?
เพื่อสังคมไทยอยูรอดปลอดภัย

2.ทำอะไร ?
การเกษตร เกี่ยวเนื่องการเกษตร นอกเกษตร บริการ

3.ทำกับใคร ?
กลุมชาวบาน องคกรชุมชน พหุภาค ี

4.ทำอยางไร ?
รวมกลุมผลิต แปรรูป แลกเปลี่ยน คาบริการ

5.ทำไปทำไม ?
กำไร คุมทุน คุมคา พึงพอใจ

6.เพื่ออะไร ?
ชุมชนเขมแข็ง คนมีความสุข

De
sig

ne
d 

by
 m

ac
ro

ve
ct

or
 / 

Fr
ee

pi
k

09

TCC



ความแตกต่างระหว่างธุรกิจชุมชนกับธุรกิจทั่วไป

เปาหมาย

ลักษณะการเปนเจาของ

จะแสวงหากำไร

มีเอกชนซึ่งอาจเปนบุคคลคนเดียวหรือ
คณะบุคคลเปนผูลงทุน บริหารจัดการ
และเปนเจาของ

ธุรกิจทั่วไป ธุรกิจชุมชน

มุงทำกำไรเชนกันแตการทำกำไรที่ดำเนินไปควบคูกับการพัฒนา
คน มีลักษณะกิจกรรมที่ไมทำลายสิ่งแวดลอมตลอดจนเพื่อ
พัฒนาวัฒนธรรมและจิตสำนึกของชุมชน 
กลุมชาวบานและ/หรือชุมชนรวมกันเปนเจาของ เปนการลงทุน
ถือหุนของมหาชน ซึ่งเจาของและคนทำงานเปนคนคนเดียว
หรือกลุมเดียวกัน

ภูมิภาค

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประเภทของกิจการ

รูปแบบของธุรกิจ

ที่มา : รวบรวมโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ข้อมูลทั่วไป สำรวจ: 10-21 พฤษภาคม 2562   จำนวนตัวอยาง: 795 ตัวอยาง

ธุรกิจสวนตัว
31.45%

รวมกลุม
68.55%

ภาคเหนือ, 
19.00%

กทม และ
ปริมณฑล,
23.02%

ภาคกลาง,
8.30%

ภาคตะวันออก,
6.92%

ภาคบริการ
9.06%

ภาคการคา
46.67%

ภาคการผลิต
44.28%

ภาคใต, 
14.21%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 28,55%

         รายการ

จดทะเบียนนิติบุคคล

ไมจดทะเบียนนิติบุคคล

รวม

รอยละ

43.60

56.40

100.00

     ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

รานธงฟาประชารัฐ

ตลาดนัดชุมชน

ตลาดประชารัฐ SMEs

ธุรกิจสวนตัว

รวม

รอยละ

17.49

16.73

17.36

17.23

10.94

10.19

10.06

100.00

         รายการ

จดทะเบียนนิติบุคคล

ไมจดทะเบียนนิติบุคคล

รวม

รอยละ

95.41

4.59

100.00
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ลักษณะสินค้าและบริการ

จำนวนสมาชิกในการจัดตั้งองค์กร จำนวนสมาชิกรวมพนักงาน

ระยะเวลาการจัดตั้งธุรกิจ 

                            รายการ
1. รานคา
2. ตลาด
3. การแปรรูปและผลิตภัณฑ
4. การผลิตของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก
5. การผลิตดานการเกษตร อาท ิพืช ปศุสัตว ประมง
6. การผลิตผา/เสื้อผา/เครื่องแตงกาย  
7. การผลิตสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
8. การบริการทางการเงิน (ออมทรัพย/สินเชื่อ)
9. โฮมสเตยหรือที่พัก 
10. การทองเที่ยว
11. บริการสุขภาพ  
12. โรงสี
13. ปมน้ำมัน
รวม

รอยละ
29.27
19.68
15.01
11.19
7.38
8.98
2.95
2.34
1.23
0.74
0.49
0.49
0.25
100.00

                 ระยะเวลา

1-5 ป

6-10 ป

11-15 ป

16-20 ป

มากกวา 20 ปขึ้นไป

รวม

เฉลี่ย

รอยละ

15.49

30.08

26.82

18.75

8.85

100.00

13 ป

             จำนวนสมาชิก

1-3 คน

4-7 คน

8-11 คน

12-15 คน

15 คนขึ้นไป

รวม

เฉลี่ย

รอยละ

71.47

23.95

2.62

0.92

1.05

100.00

4 คน

จำนวนสมาชิกในการจัดตั้งองค์กร

                       จำนวนรายได

ต่ำกวา 10,000 บาท

10,001-50,000 บาท

50,001-100,000 บาท

100,001-500,000 บาท

มากกวา 500,000 บาทขึ้นไป

รวม

เฉลี่ย

รอยละ

5.87

8.93

24.13

59.33

1.73

100.00

214,970.40

                   สมาชิก

1-20 คน

21-30 คน

31-40 คน

41-50 คน

50 คนขึ้นไป

รวม

เฉลี่ย

รอยละ

44.37

17.55

6.85

8.99

22.25

100.00

30 คน
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รายได้ของธุรกิจโดยรวมเฉลี่ย (แยกตามตามธุรกิจ)

เฉพาะผู้ที่มีการรวมกลุ่มร้อยละ 68.55

ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนการเป็นสมาชิก (แยกตามตามธุรกิจ)

                            รายการ
1.รายไดจากการดำเนินธุรกิจ
2.สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร 
3.สวัสดิการเงินกู
4.เงินปนผลกำไร
5.สาธารณะประโยชนชุมชน 
6.สวัสดิการเมื่อมีการเสียชีวิต
7.สวัสดิการคารักษาพยาบาล
รวม

รอยละ
34.92
19.34
16.38
15.01
6.57
6.28
1.52

100.00

 จำนวนเงินปนผล (บาทตอคนตอป)

ต่ำกวา 1,000

1,001-4,000

4,001-8,000

8,001-12,000

12,000 ขึ้นไป

รวม

เฉลี่ย

รอยละ

67.05

28.38

2.67

0.76

1.14

100.00

2,736.39

          จำนวนรายได

ต่ำกวา 10000 บาท

10,001-50,000 บาท

50,001-100,000 บาท

100,001-500,000 บาท

มากกวา 500,000 บาทขึ้นไป

รวม

รายไดเฉลี่ย

วิสาหกิจ
ชุมชน

8.82

2.21

22.79

66.18

0.00

100.00

138,893.4

กลุม
เกษตรกร

10.77

0.77

10.77

73.08

4.62

100.00

203,723.1

กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต

6.72

5.22

5.97

79.85

2.24

100.00

174,367.2

ตลาดประชารัฐ
SMEs

0.00

19.44

2.78

76.39

1.39

100.00

195,236.1

ตลาดนัด
ชุมชน

6.10

15.85

14.63

62.20

1.22

100.00

246,983.5

          

1. รายไดจากการดำเนินธุรกิจ

2. เงินปนผลกำไร

3. สวัสดิการเงินกู

4. สวัสดิการคารักษาพยาบาล

5. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร 

6. สวัสดิการเมื่อมีการเสียชีวิต

7. สาธารณะประโยชนชุมชน 

รวม

วิสาหกิจ
ชุมชน

34.94

12.50

17.33

2.56

18.75

6.25

7.67

100.00

กลุม
เกษตรกร

35.99

19.47

15.93

0.29

18.58

4.42

5.31

100.00

กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต

32.21

15.97

15.97

1.40

19.05

8.68

6.72

100.00

ตลาดประชารัฐ
SMEs

36.48

11.95

13.84

1.26

23.90

5.66

6.92

100.00

ตลาดนัด
ชุมชน

35.84

11.56

19.08

2.31

19.08

5.78

6.36

100.00

รานธงฟา
ประชารัฐ

3.23

14.52

55.65

25.81

0.81

100.00

108,093.5

ธุรกิจ
สวนตัว

0.00

15.28

62.50

20.83

1.39

100.00

173,638.9

ผลประโยชนหรือผลตอบแทนการเปนสมาชิก เงินปนผลกำไรเฉลี่ย (ตอคน)

12

TCC



           รูปแบบในการดำเนินการ
ใชแรงงานเปนหลัก
ใชแรงงานรวมกับเครื่องจักรขนาดเล็ก
ใชเครื่องจักรหนักมากขึ้น
มีการใชการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง
รวม

รอยละ
56.12
35.59
8.16
0.13
100.00

หนวย : รอยละ
วัตถุดิบ
แรงงาน

ภายนอกพื้นที่
36.86
12.40

ภายในพื้นที่
63.14
87.60

รายได้ของธุรกิจโดยรวมเฉลี่ย (แยกตามตามธุรกิจ)

รูปแบบในการดำเนินการ

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

การใช้ทรัพยากรของชุมชนในการผลิต/บริการ

          จำนวนรายได

ต่ำกวา 1,000

1,001-4,000

4,001-8,000

8,001-12,000

12,000 ขึ้นไป

รวม

เงินปนผลเฉลี่ย

วิสาหกิจ
ชุมชน

74.07

18.52

2.22

2.22

2.96

100.00

2,836.59

กลุม
เกษตรกร

56.69

36.22

5.51

0.79

0.79

100.00

2,692.20

กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต

64.12

33.59

2.29

0.00

0.00

100.00

1,926.28

ตลาดประชารัฐ
SMEs

72.58

25.81

1.61

0.00

0.00

100.00

2,406.86

ตลาดนัด
ชุมชน

70.77

27.69

0.00

0.00

1.54

100.00

2,773.02

ไมมี
53.30%

มี
46.70%

         รายการ

ไมมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จำเปน 

ไมมีเงินทุนเพียงพอ 

ธุรกิจขนาดเล็กยังไมมีความจำเปน 

ไมมีคนที่สามารถใชเทคโนโลยีได 

รวม

รอยละ

38.89

33.33

27.08

0.69

100.00

                               รายการ

การจัดสงสินคา

การรับคำสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ/จัดหาวัตถุดิบ

การรับชำระเงิน

การทำบัญชี

เครื่องมือเครื่องจักรสำหรับการเคลื่อนยายสินคา/บริการ

เครื่องมือเครื่องจักรสำหรับการผลิต

เครื่องมือเครื่องจักรสำหรับการบรรจุสินคา

รวม

รอยละ

22.26

19.67

14.10

12.71

12.43

12.06

3.71

3.06

100.00
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การมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานในธุรกิจ

การประเมินระดับประโยชน์ที่ธุรกิจที่สร้างให้กับชุมชนหรือพื้นที่

การประเมินระดับประโยชน์ที่ธุรกิจที่สร้างให้กับชุมชนหรือพื้นที่  

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

ตลาดประชารัฐ SMEs

ตลาดนัดชุมชน

รานธงฟาประชารัฐ

ธุรกิจสวนตัว

รวม

ดานรายได
กับชุมชน

3.63

3.58

3.74

3.89

3.87

3.77

3.77

3.73

ดานการจาง
งานในพื้นที่

3.74

3.69

3.77

3.88

3.89

3.82

3.81

3.79

ดานการใชวัตถุดิบ
ในทองถิ่น

3.74

3.62

3.76

3.89

3.82

3.89

3.92

3.79

ดาน
การออม

3.57

3.42

3.63

3.83

3.78

3.69

3.75

3.64

ดาน
หนี้สิน

3.35

3.06

3.13

3.42

3.28

3.27

3.35

3.25

ดานสวัสดิการ
ใหสมาชิก/ชุมชน

3.55

3.48

3.58

3.68

3.64

3.76

3.65

3.61

ประโยชน
โดยรวม

3.61

3.54

3.72

3.85

3.85

3.79

3.85

3.72

               รายการ

ดานการจางงานในพื้นที่

ดานการใชวัตถุดิบในทองถิ่น

ดานรายไดกับชุมชน

ดานการออม

ดานสวัสดิการใหสมาชิก/ชุมชน

ดานหนี้สิน

ประโยชนโดยรวม

ไมมีประโยชน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

0.00

นอย

0.51

0.89

0.25

13.58

8.25

18.78

3.81

ปานกลาง

34.26

39.85

40.86

27.03

33.38

33.38

37.56

มาก

65.23

59.26

58.88

59.39

58.38

46.45

58.63

คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

3.79

3.79

3.73

3.64

3.61

3.25

3.72

ไมมี
55.10%

มี
44.90%

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่มีในปจจุบัน

ชวงคะแนน 1.00-1.80 = นอยมาก     1.81-2.60 = นอย     2.61-3.40 = ปานกลาง     3.41 – 4.20 = มาก     4.21- 5.00 มากที่สุด   

ชวงคะแนน 1.00-1.80 = นอยมาก  1.81-2.60 = นอย   2.61-3.40 = ปานกลาง  3.41 – 4.20 = มาก   4.21- 5.00 มากที่สุด   

เครื่องหมายอาหารและยา

เครื่องหมายผลิตภัณฑ OTOP

เครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน

เครื่องหมายสุขภาพดี
เริ่มที่อาหารปลอดภัย

เครื่องหมายผลิตภัณฑอินทรีย

14

TCC



การประเมินความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

การประเมินความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

สถานภาพทางธุรกิจในปัจจุบันและอีก 6 เดือนข้างหน้า

ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจชุมชน

สถานภาพทางธุรกิจ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชน
กลุมเกษตรกร
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ตลาดประชารัฐ SMEs
ตลาดนัดชุมชน
รานธงฟาประชารัฐ
ธุรกิจสวนตัว
รวม

ระดับชุมชน/หมูบาน
3.45
3.59
3.50
3.54
3.64
3.40
3.49
3.51

ระดับอำเภอ
3.44
3.60
3.50
3.68
3.52
3.44
3.46
3.51

ระดับจังหวัด
3.27
3.34
3.41
3.51
3.24
3.25
3.39
3.34

ระดับประเทศ
3.12
3.16
3.09
3.35
2.99
3.06
3.24
3.13

บริษัทเอกชน
3.11
2.98
2.99
3.22
2.97
2.98
3.19
3.05

                           รายการ

1. ยอดขาย
2. ตนทุน
3. กำไร
4. ราคาของสินคา/บริการ
5. การลงทุน/ขยายกิจการ
6. จำนวนลูกคา
7. สตอกสินคารอการขาย (เฉพาะภาคการผลิต/การคา)
8. การจางงาน
9. สภาพคลองทางการเงิน
10. ภาระหนี้สิน
11. สถานภาพโดยรวม

ลดลง
24.11
0.51
18.30
19.04
18.42
23.48
29.97
20.48
27.28
14.99
10.41

เทาเดิม
39.97
46.83
48.28
53.68
60.86
43.40
32.66
57.63
37.31
49.68
53.60

เพิ่มขึ้น
35.91
52.66
33.42
27.28
20.71
33.12
37.37
21.88
35.41
35.32
35.99

ลดลง
11.45
8.91
16.84
14.54
9.03
40.41
40.78
8.54
9.80
19.97
6.11

เทาเดิม
46.31
41.48
38.90
48.60
48.98
40.10
28.94
52.87
34.61
50.51
47.77

เพิ่มขึ้น
42.24
49.62
44.26
36.86
41.98
49.49
30.28
38.60
55.60
29.52
46.11

               รายการ

ระดับชุมชน/หมูบาน

ระดับอำเภอ

ระดับจังหวัด

ระดับประเทศ

บริษัทเอกชน

นอย

0.64

9.28

15.76

20.84

19.97

ปานกลาง

56.67

35.83

40.03

46.25

50.51

มาก

42.69

54.89

44.22

32.91

29.52

คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

3.51

3.51

3.34

3.13

3.05

ชวงคะแนน 1.00-1.80 = นอยมาก  1.81-2.60 = นอย   2.61-3.40 = ปานกลาง  3.41 – 4.20 = มาก   4.21- 5.00 มากที่สุด

ชวงคะแนน 1.00-1.80 = นอยมาก  1.81-2.60 = นอย   2.61-3.40 = ปานกลาง  3.41 – 4.20 = มาก   4.21- 5.00 มากที่สุด

6 เดือนขางหนาปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา
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สถานภาพทางธุรกิจในปัจจุบันและอีก 6 เดือนข้างหน้า วิสาหกิจชุมชน

                           รายการ

1. ยอดขาย
2. ตนทุน
3. กำไร
4. ราคาของสินคา/บริการ
5. การลงทุน/ขยายกิจการ
6. จำนวนลูกคา
7. สตอกสินคารอการขาย (เฉพาะภาคการผลิต/การคา)
8. การจางงาน
9. สภาพคลองทางการเงิน
10. ภาระหนี้สิน
11. สถานภาพโดยรวม

ลดลง
21.58
0.72
17.27
20.14
17.39
22.30
34.11
23.02
30.94
13.04
8.15

เทาเดิม
46.04
45.32
48.20
51.08
60.14
41.01
24.81
53.24
31.65
52.17
52.59

เพิ่มขึ้น
32.37
53.96
34.53
28.78
22.46
36.69
41.09
23.74
37.41
34.78
39.26

ลดลง
10.87
10.87
12.32
15.22
5.80
5.80
34.38
5.11
9.42
13.77
2.92

เทาเดิม
50.00
39.86
44.93
49.28
49.28
42.03
34.38
54.01
34.78
52.90
49.64

เพิ่มขึ้น
39.13
49.28
42.75
35.51
44.93
52.17
31.25
40.88
55.80
33.33
47.45

6 เดือนขางหนาปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา

สถานภาพทางธุรกิจในปัจจุบันและอีก 6 เดือนข้างหน้า กลุ่มเกษตรกร

                           รายการ

1. ยอดขาย
2. ตนทุน
3. กำไร
4. ราคาของสินคา/บริการ
5. การลงทุน/ขยายกิจการ
6. จำนวนลูกคา
7. สตอกสินคารอการขาย (เฉพาะภาคการผลิต/การคา)
8. การจางงาน
9. สภาพคลองทางการเงิน
10. ภาระหนี้สิน
11. สถานภาพโดยรวม

ลดลง
21.80
0.00
12.78
15.79
17.29
19.55
36.84
20.45
24.06
15.04
7.58

เทาเดิม
35.34
41.35
50.38
43.61
45.11
37.59
24.81
49.24
36.09
42.11
50.76

เพิ่มขึ้น
42.86
58.65
36.84
40.60
37.59
42.86
38.35
30.30
39.85
42.86
41.67

ลดลง
12.78
10.53
16.54
13.53
12.78
14.62
43.61
10.53
12.03
26.32
9.77

เทาเดิม
45.86
39.10
36.84
45.11
44.36
33.08
24.06
45.86
35.34
43.61
48.87

เพิ่มขึ้น
41.35
50.38
46.62
41.35
42.86
52.31
32.33
43.61
52.63
30.08
41.35

6 เดือนขางหนาปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา
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สถานภาพทางธุรกิจในปัจจุบันและอีก 6 เดือนข้างหน้า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

                           รายการ

1. ยอดขาย
2. ตนทุน
3. กำไร
4. ราคาของสินคา/บริการ
5. การลงทุน/ขยายกิจการ
6. จำนวนลูกคา
7. สตอกสินคารอการขาย (เฉพาะภาคการผลิต/การคา)
8. การจางงาน
9. สภาพคลองทางการเงิน
10. ภาระหนี้สิน
11. สถานภาพโดยรวม

ลดลง
27.74
2.19
20.59
21.17
20.44
26.28
23.21
27.01
32.12
12.41
13.24

เทาเดิม
38.69
46.72
50.74
54.74
60.58
47.45
44.64
51.82
36.50
51.09
54.41

เพิ่มขึ้น
33.58
51.09
28.68
24.09
18.98
26.28
32.14
21.17
31.39
36.50
32.35

ลดลง
10.22
6.57
16.18
10.29
7.30
11.11
37.17
8.76
7.30
18.25
4.38

เทาเดิม
47.45
41.61
41.91
47.79
47.45
40.74
36.28
44.53
32.12
46.72
45.26

เพิ่มขึ้น
42.34
51.82
41.91
41.91
45.26
48.15
26.55
46.72
60.58
35.04
50.36

6 เดือนขางหนาปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา

สถานภาพทางธุรกิจในปัจจุบันและอีก 6 เดือนข้างหน้า ตลาดประชารัฐ SMEs

                           รายการ

1. ยอดขาย
2. ตนทุน
3. กำไร
4. ราคาของสินคา/บริการ
5. การลงทุน/ขยายกิจการ
6. จำนวนลูกคา
7. สตอกสินคารอการขาย (เฉพาะภาคการผลิต/การคา)
8. การจางงาน
9. สภาพคลองทางการเงิน
10. ภาระหนี้สิน
11. สถานภาพโดยรวม

ลดลง
23.46
0.00
20.99
9.88
16.05
24.69
33.75
18.52
22.22
14.81
9.88

เทาเดิม
45.68
56.79
46.91
69.14
72.84
48.15
40.00
69.14
45.68
49.38
56.79

เพิ่มขึ้น
30.86
43.21
32.10
20.99
11.11
27.16
26.25
12.35
32.10
35.80
33.33

ลดลง
6.25
8.75
22.50
18.75
11.25
12.66
41.25
10.00
8.75
26.25
8.75

เทาเดิม
52.50
37.50
35.00
52.50
55.00
43.04
26.25
60.00
37.50
52.50
47.50

เพิ่มขึ้น
41.25
53.75
42.50
28.75
33.75
44.30
32.50
30.00
53.75
21.25
43.75

6 เดือนขางหนาปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา
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สถานภาพทางธุรกิจในปัจจุบันและอีก 6 เดือนข้างหน้า ตลาดนัดชุมชน

                           รายการ

1. ยอดขาย
2. ตนทุน
3. กำไร
4. ราคาของสินคา/บริการ
5. การลงทุน/ขยายกิจการ
6. จำนวนลูกคา
7. สตอกสินคารอการขาย (เฉพาะภาคการผลิต/การคา)
8. การจางงาน
9. สภาพคลองทางการเงิน
10. ภาระหนี้สิน
11. สถานภาพโดยรวม

ลดลง
25.29
0.00
19.54
18.39
16.09
19.54
28.74
17.24
25.29
18.39
7.14

เทาเดิม
39.08
41.38
44.83
59.77
71.26
48.28
31.03
67.82
41.38
55.17
60.71

เพิ่มขึ้น
35.63
58.62
35.63
21.84
12.64
32.18
40.23
14.94
33.33
26.44
32.14

ลดลง
13.79
6.90
19.54
16.28
11.49
13.79
36.05
8.05
11.49
26.44
5.75

เทาเดิม
44.83
36.78
34.48
51.16
54.02
40.23
26.74
57.47
35.63
54.02
47.13

เพิ่มขึ้น
41.38
56.32
45.98
32.56
34.48
45.98
37.21
34.48
52.87
19.54
47.13

6 เดือนขางหนาปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา

สถานภาพทางธุรกิจในปัจจุบันและอีก 6 เดือนข้างหน้า ร้านธงฟ้าประชารัฐ

                           รายการ

1. ยอดขาย
2. ตนทุน
3. กำไร
4. ราคาของสินคา/บริการ
5. การลงทุน/ขยายกิจการ
6. จำนวนลูกคา
7. สตอกสินคารอการขาย (เฉพาะภาคการผลิต/การคา)
8. การจางงาน
9. สภาพคลองทางการเงิน
10. ภาระหนี้สิน
11. สถานภาพโดยรวม

ลดลง
25.19
0.00
18.32
25.19
22.90
25.95
23.66
16.15
29.77
17.56
13.08

เทาเดิม
38.17
48.09
50.38
51.15
58.02
45.04
33.59
60.77
35.11
50.38
52.31

เพิ่มขึ้น
36.64
51.91
31.30
23.66
19.08
29.01
42.75
23.08
35.11
32.06
34.62

ลดลง
12.21
8.40
14.62
12.98
6.87
6.20
48.09
7.63
9.92
16.79
4.58

เทาเดิม
45.80
45.04
38.46
50.38
48.85
44.96
25.95
56.49
32.82
53.44
49.62

เพิ่มขึ้น
41.98
46.56
46.92
36.64
44.27
48.84
25.95
35.88
57.25
29.77
45.80

6 เดือนขางหนาปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา
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การจัดทำบัญชี

                      รูปแบบ
จายเปนคาจางรายวันเทานั้น
จายเปนเงินปนผลจากการดำเนินกิจการเทานั้น
รับซื้อสินคาสำเร็จรูปจากสมาชิกเทานั้น
มีทั้ง 3 รูปแบบ 
(จายคาจาง รับซื้อสินคา และจายเงินปนผล)
รวม

รอยละ
43.61
27.63
18.05
10.71

100.00

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
สถานที่ตั้งธุรกิจ
ผานระบบออนไลนของธุรกิจ
ตัวแทนจำหนายในพื้นที่
งานแสดงสินคาในพื้นที่
ตัวแทนจำหนายนอกพื้นที่
งานแสดงสินคานอกพื้นที่

                             รวม

รอยละ
35.10
16.23
12.66
12.41
12.07
11.54
100.00

สถานภาพทางธุรกิจในปัจจุบันและอีก 6 เดือนข้างหน้า ธุรกิจส่วนตัว

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิก
กรณีที่สมาชิกของธุรกิจเป็นแรงงาน

การจัดทำบัญชี รูปแบบของการทำบัญชีในปัจจุบัน

ช่องทางการจำหน่าย

                           รายการ

1. ยอดขาย
2. ตนทุน
3. กำไร
4. ราคาของสินคา/บริการ
5. การลงทุน/ขยายกิจการ
6. จำนวนลูกคา
7. สตอกสินคารอการขาย (เฉพาะภาคการผลิต/การคา)
8. การจางงาน
9. สภาพคลองทางการเงิน
10. ภาระหนี้สิน
11. สถานภาพโดยรวม

ลดลง
23.75
0.00
21.25
18.75
16.25
26.25
29.17
17.50
21.25
15.00
13.75

เทาเดิม
37.50
52.50
42.50
55.00
70.00
37.50
34.72
61.25
41.25
48.75
50.00

เพิ่มขึ้น
38.75
47.50
36.25
26.25
13.75
36.25
36.11
21.25
37.50
36.25
36.25

ลดลง
13.75
10.00
21.25
18.75
10.00
11.25
44.44
11.25
10.00
15.00
8.75

เทาเดิม
35.00
51.25
36.25
45.00
47.50
36.25
27.78
58.75
36.25
53.75
45.00

เพิ่มขึ้น
51.25
38.75
42.50
36.25
42.50
52.50
27.78
30.00
53.75
31.25
46.25

6 เดือนขางหนาปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา

มีการทำเปน
กิจลักษณะ
45.59% มีทำบางไมเปน

กิจจะลักษณะ
54.41%

เปนบัญชีมาตรฐาน 
งบกำไรขาดทุน งบดุล
19.28%

เปนบัญชีงบกำไร
ขาดทุนงายๆ

45.21%

จดแคเปนรายรับ-รายจาย
และเหลือในแตละวัน
35.50%
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การจัดทำบัญชี 
(แยกตามตามธุรกิจ)

ภาระหนี้สินจากการดำเนินธุรกิจหรือ
การเริ่มธุรกิจ

การขาดการผ่อนชำระหรือผิดนัดการชำระ
ในช่วง 1 ปี

ภาระหนี้สินจากการดำเนินธุรกิจหรือการเริ่มธุรกิจ (แยกตามตามธุรกิจ)

ภาระหนี้สิน

              เหตุผล
1.เงินไมพอตอการใชจายหนี้สิน
2.ลืมวันเวลาชำระ
3.นำเงินไปใชจายในดานอื่น

          

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพย

เพื่อการผลิต

รานธงฟาประชารัฐ

ตลาดนัดชุมชน

ตลาดประชารัฐ SMEs

ธุรกิจสวนตัว

มีทำบางไมเปน
กิจลักษณะ

58.70

52.63

54.01

48.75

50.59

55.73

58.23

มีการทำเปน
กิจลักษณะ

41.30

47.37

45.99

51.25

49.41

44.27

41.77

          

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

รานธงฟาประชารัฐ

ตลาดนัดชุมชน

ตลาดประชารัฐSMEs

ธุรกิจสวนตัว

ไมมีภาระหนี้สิน(รอยละ)

79.41

87.22

82.48

81.25

80.00

86.26

83.54

มีภาระหนี้สิน(รอยละ)

20.59

12.78

17.52

18.75

20.00

13.74

16.46

จำนวนหนี้(บาท)

1,272,083.33

897,058.82

1,069,565.22

1,020,666.67

690,176.47

1,233,333.33

1,113,846.15

จำนวนผอนชำระ(บาทตอเดือน)

19,272.73

15,411.76

13,260.87

12,300.00

9,880.00

17,750.00

15,000.00

          

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต

รานธงฟาประชารัฐ

ตลาดนัดชุมชน

ตลาดประชารัฐ SMEs

ธุรกิจสวนตัว

จดแคเปน
รายรับ-รายจาย

และเหลือใน
แตละวัน

38.69

27.27

33.58

29.63

39.53

37.40

45.57

เปนบัญชี
มาตรฐาน 

งบกำไรขาดทุน
งบดุล

17.52

18.18

16.79

33.33

16.28

16.79

21.52

เปนบัญชีงบ
กำไรขาดทุน

งายๆ

43.80

54.55

49.64

37.04

44.19

45.80

32.91

รูปแบบของการทำบัญชีในปัจจุบัน 
(แยกตามตามธุรกิจ)

หนวย : รอยละ หนวย : รอยละ

ไมมีภาระหนี้สินอยู
83.10%

เคยผิดนัดชำระหนี้
20.68%

ไมเคยผิดนัดชำระหนี้
79.32%

มีภาระหนี้สิน
16.90%
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ศักยภาพของธุรกิจในการ
เข้าถึงสินเชื่อหรือในการ
กู้เงินจากธนาคาร

ศักยภาพของธุรกิจในการเข้าถึงสินเชื่อหรือในการกู้เงินจากธนาคาร (แยกตามตามธุรกิจ)

ศักยภาพของธุรกิจในการเข้าถึงสินเชื่อหรือ
ในการกู้เงินจากธนาคาร (แยกตามตามธุรกิจ)

ความต้องการสินเชื่อและการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจชุมชน

การขาดการผ่อนชำระหรือผิดนัดการชำระในช่วง 1 ปี (แยกตามตามธุรกิจ)

          

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

รานธงฟาประชารัฐ

ตลาดนัดชุมชน

ตลาดประชารัฐSMEs

ธุรกิจสวนตัว

ไมเคยผิดนัดชำระหนี้

78.86

79.31

73.77

80.28

79.22

82.50

83.33

เคยผิดนัดชำระหนี้

21.14

20.69

26.23

19.72

20.78

17.50

16.67

          

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

รานธงฟาประชารัฐ

ตลาดนัดชุมชน

ตลาดประชารัฐSMEs

ธุรกิจสวนตัว

ไมมีศักยภาพเลย

0.00

0.75

0.00

2.47

1.16

0.76

0.00

ปานกลาง

29.20

25.56

23.36

23.46

30.23

23.66

29.11

นอย

18.98

20.30

19.71

18.52

20.93

22.14

21.52

มาก

51.82

53.38

56.93

55.56

47.67

53.44

49.37

          

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

รานธงฟาประชารัฐ

ตลาดนัดชุมชน

ตลาดประชารัฐSMEs

ธุรกิจสวนตัว

ไมมีศักยภาพเลย

0.00

0.75

0.00

2.47

1.16

0.76

0.00

ปานกลาง

29.20

25.56

23.36

23.46

30.23

23.66

29.11

นอย

18.98

20.30

19.71

18.52

20.93

22.14

21.52

มาก

51.82

53.38

56.93

55.56

47.67

53.44

49.37

หนวย : รอยละ

หนวย : รอยละ

หนวย : รอยละ

นอย
20.28%

ไมมีศักยภาพเลย
0.64%

ปานกลาง
26.15%

มาก
52.93%
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ความต้องการและวัตถุประสงค์ในการกู้เงินภายใน 1 ปีนับจากปัจจุบัน

ความต้องการและวัตถุประสงค์ในการกู้เงินภายใน 1 ปี
นับจากปัจจุบัน (แยกตามตามธุรกิจ)

จำนวนที่ต้องการกู้เงิน (แยกตามตามธุรกิจ)

แหลงเงินกู
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารของรัฐ
กองทุนของรัฐ
ระดมทุนจากสมาชิก
อื่นๆ (นายทุน)
รวม

รอยละของคนตอบ
36.22
25.26
21.68
16.33
0.51
100.00

                     วัตถุประสงคในการกู
1. พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
2. พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
3. ตองการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน
4. คาใชจายในการขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
5. พัฒนาคุณภาพแรงงาน
6. กอสรางหรือตอเติมรานคา/อาคาร/สถานที่
7. พัฒนาระบบการจัดทำบัญชี
8. พัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน  
9. ชำระคืนเงินกู
10. เงินทุนหมุนเวียน
11. พัฒนาและออกแบบเครื่องมือเครื่องจักร
12. พัฒนาคุณภาพหรือจัดหาวัตถุดิบ
รวม

รอยละ
13.36
12.69
9.93
9.82
9.49
7.73
6.84
6.40
6.29
6.29
5.85
5.30
100.00

ภายใน 1 ป
ตองการ
50.90

ไมตองการ
49.10

          

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

รานธงฟาประชารัฐ

ตลาดนัดชุมชน

ตลาดประชารัฐSMEs

ธุรกิจสวนตัว

ไมตองการ

52.17

43.51

45.59

49.37

44.19

54.96

54.55

ตองการ

47.83

56.49

54.41

50.63

55.81

45.04

45.45

หนวย : รอยละ

จำนวนที่ต้องการกู้เงิน

จำนวน (บาท)

ต่ำกวา 50,000 บาท

50,001-100,000 บาท

100,001-500,000 บาท

500,001-1,000,000 บาท

1,000,000 บาทขึ้นไป

รวม

รอยละ

1.27

0.76

43.65

36.80

17.51

100.00

หนวย : รอยละ

ความตองการสินเชื่อ
1
2
3

          จำนวนรายได

ต่ำกวา 10000 บาท

10,001-50,000 บาท

50,001-100,000 บาท

100,001-500,000 บาท

มากกวา 500,000 บาทขึ้นไป

รวม

วิสาหกิจ
ชุมชน

0.00

1.54

53.85

32.31

12.31

100.00

กลุม
เกษตรกร

2.70

0.00

51.35

24.32

21.62

100.00

กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต

0.00

1.32

46.05

39.47

13.16

100.00

ตลาดประชารัฐ
SMEs

0.00

0.00

46.15

41.03

12.82

100.00

ตลาดนัด
ชุมชน

6.25

0.00

41.67

31.25

20.83

100.00

รานธงฟา
ประชารัฐ

0.00

1.67

28.33

55.00

15.00

100.00

ธุรกิจ
สวนตัว

0.00

0.00

25.71

42.86

31.43

100.00
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ความสามารถของธุรกิจในการเข้าถึงสินเชื่อหรือในการกู้เงินจากธนาคาร 
กลุ่มที่มีความต้องการสินเชื่อร้อยละ 50.90

ความสามารถของธุรกิจในการเข้าถึงสินเชื่อหรือในการกู้เงินจากธนาคาร 
(แยกตามตามธุรกิจ) 

ผลกระทบต่อต้นทุนต่อกำไรที่คาดว่าจะได้รับหากได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบ 
กลุ่มที่มีความต้องการสินเชื่อร้อยละ 50.90

          

วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตรกร

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

รานธงฟาประชารัฐ

ตลาดนัดชุมชน

ตลาดประชารัฐSMEs

ธุรกิจสวนตัว

สามารถกูได

60.00

75.68

61.64

73.68

72.34

68.97

77.14

ไมสามารถกูได

40.00

24.32

38.36

26.32

27.66

31.03

22.86

หนวย : รอยละ

สามารถกูได
68.97%

ไมสามารถกูได
31.03%

ตนทุนเพิ่มขึ้นเทากับกำไรที่เพิ่มขึ้น
33.59%

ตนทุนเพิ่มขึ้นมากกวากำไรที่เพิ่มขึ้น
33.08%

ตนทุนเพิ่มขึ้นนอยกวากำไรที่เพิ่มขึ้น 33.33%

                           สาเหตุที่ไมสามารถกูได
1.ประวัติการชำระหนี้ไมด ี
2.สมาชิกไมมีเงินหรือมีรายไดนอย
3.ไมมีประวัติการเคลื่อนไหวทางการเงิน/มีการเคลื่อนไหวไมสม่ำเสมอ
4.ไมมีบัญชีที่ชัดเจน 
5.ผลตอบแทนของธุรกิจนอยหรือไมดีเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ
6.ไมมีหลักประกัน/หลักประกันไมพอ 
7.เปนกิจการใหม 
8.งบการเงินไมดี
9.ไปติดตอธนาคารมาแลวแตไมผาน 
10.ไมมีแผนธุรกิจที่ด ี
11.ไมรูจะติดตอธนาคารอยางไร
12.อื่นๆ (ค้ำประกันยุงยากและกูเงินไดนอย)
รวม

รอยละคนตอบ
15.94
15.22
11.96
10.51
9.78
9.42
9.06
6.52
6.52
2.54
2.17
0.36

100.00
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ปัญหา อุปสรรคและความต้องการของธุรกิจชุมชน

             รายการ

1.  การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

2. เงินทุนขยายกิจการ

3. การยกเวนภาษี

4. เงินทุนการผลิต

5. สรางเสริมโอกาสและความสามารถในการแขงขันผูประกอบการ

6. วัตถุดิบหายากไมเพียงพอ

7. คุณภาพวัตถุดิบ

8. ระบบการขนสงสินคา

9. คูแขงขนาดใหญในประเทศไทย

10. สภาพคลองทางการเงิน

ระดับคะแนน(เต็ม 10)

8.38

8.13

8.12

7.92

7.87

7.48

7.31

7.19

7.16

7.11

10 ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน

10 สิ่งที่ต้องการดำเนินการปรับปรุง  

                           รายการ

1. การยกเวนภาษี

2. การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

3. สรางเสริมโอกาสและความสามารถในการแขงขันผูประกอบการ

4. เงินทุนขยายกิจการ

5. วัตถุดิบหายากไมเพียงพอ

6. คุณภาพวัตถุดิบ

7. ตนทุนวัตถุดิบที่สูง

8. เงินทุนการผลิต

9. สภาพคลองทางการเงิน

10. คูแขงขนาดใหญในประเทศไทย

นอย
0.28

1.75

1.44

3.61

0.31

0.16

0.30

3.77

5.20

2.89

ปานกลาง
7.43

8.30

12.02

15.06

21.19

22.03

21.97

18.87

21.97

25.43

มาก
92.29

89.96

86.54

81.33

78.49

77.81

77.73

77.36

72.83

71.68

ปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา
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ดานนโยบาย/มาตรการภาครัฐ

ดานเงินลงทุน

ดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม

ดานมาตรการภาษี

ดานกฎขอบังคับตางๆ

ดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ดานมาตรฐานสินคาและบริการ

ดานการจัดอบรมความรู

ดานการบริการจัดการ 

(คลังสินคา การขนสง เปนตน)

ดานการตลาด

ดานการจัดทำบัญชี

อันดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

                 สิ่งที่ตองการ

สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำและสนับสนุนดานเงินลงทุนอยางตอเนื่อง

ใหความรูและสงเสริมนวัตกรรมที่ทันสมัย

ลดหยอนภาษีและปรับภาษีที่มีความซับซอน

ดานการจางงานที่มีความยุงยาก

กระตุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ สนับสนุนสินคาของชุมชน

เพิ่มมาตรฐานสินคาและจัดงานแสดงสินคาใหเปนที่รูจัก

มีการจัดอบรมความรู การพัฒนาสินคาในพื้นที่ชุมชน

มีการจัดอบรมใหความรูทางดานบริการจัดการคลังสินคาและการขนสง

มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟงความตองการของผูประกอบการและกระตุนยอดขายใหกับชุมชน

สรางความนาเชื่อถือในการทำธุรกรรมและทักษะในการทำบัญชี

การได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐต่างๆ 

ความต้องการได้รับการช่วยเหลือ นโยบาย/
มาตรการจากรัฐในการส่งเสริมธุรกิจ

                           รายการ

1. มาตรการพยุงการบริโภคของผูมีรายไดนอย

2. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมสินคาทองถิ่นไทย

3. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทั่วประเทศไทย

4. มาตรการบรรเทาภาระคาครองชีพใหแกเกษตรกร

5. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการอาน

6. มาตรการบรรเทาภาระคาใชจายของพอแมชวงเปดปการศึกษา

7. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส

8. มาตรการภาษีเพื่อกระตุนการซื้อสินคาเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา

9. มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ

ไมทราบ
57.88

62.95

57.64

51.68

62.65

54.52

62.99

62.08

54.52

ทราบ
42.12

37.05

42.36

48.32

37.35

45.48

37.01

37.92

45.48

4.08

3.99

3.93

3.89

3.86

3.83

3.83

3.76

3.46

ไมมี
ประโยชน
0.00

1.06

0.00

0.00

1.39

0.00

1.07

0.69

1.15

นอย
1.23

3.90

0.61

0.53

5.57

0.57

2.86

5.86

13.22

ปานกลาง
17.79

21.28

29.05

28.61

21.25

36.78

31.43

29.66

43.39

มาก
80.98

73.76

70.34

70.86

71.78

62.64

64.64

63.79

42.24

ระดับประโยชนที่เกิดกับธุรกิจ คะแนน
เฉลี่ย

(เต็ม 5)

ทราบหรือไม
วามีมาตรการ
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ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการได้รับจาก 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเสริม

ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน

                 รายการ

ดานการผลิต

1.ตนทุนวัตถุดิบที่สูง

2.คุณภาพวัตถุดิบ

3.วัตถุดิบหายากไมเพียงพอ

ดานแรงงาน

1.การขาดแคลนแรงงานฝมือ

2.คาจางแรงงานสูง

ไมมี

 

16.77

19.29

19.57

 

83.61

75.41

มี

 

83.23

80.71

80.43

 

16.39

24.59

นอย

 

0.30

0.16

0.31

 

2.40

3.11

ปานกลาง

 

21.97

22.03

21.19

 

42.40

41.97

มาก

 

77.73

77.81

78.49

 

55.20

54.92

6.86

7.31

7.48

 

6.72

6.57

ระดับคะแนนที่ตองการ
ใหปรับปรุง (เต็ม 10)

มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม หากทานมีปญหาหรืออุปสรรค
มีมากนอยเพียงใด

ดานการปลอยสินเชื่อ เชนขั้นตอนการขอสินเชื่อ พัฒนาการขาถึงสินเชื่อ ดอกเบี้ย เปนตน

ดานพนักงานบริการ เชน การดำเนินงานดวยความเต็มใจ ความรวดเร็วในการดำเนินการ

ดานการอบรมใหความรู เชน การอบรมดานบัญชีที่ถูกตอง การขอสินเชื่อ

การสรางความนาเชื่อถือในการทำธุรการทางการเงินใหกับกิจการ

1

1

2

2

3
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ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน (ต่อ)

                 รายการ

ดานการตลาด

1. ชองทางการจัดจำหนาย

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

3. ราคาสินคา

4. คูแขงขนาดใหญในประเทศไทย

5. ระบบการขนสงสินคา

ดานการเงิน

1. สภาพคลองทางการเงิน

2. เงินทุนการผลิต

3. เงินทุนขยายกิจการ

ดานความรูและเทคโนโลยี/นวัตกรรม

1. ความเขาใจในเทคโนโลยี

2. เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต

หรือแปรรูป

ดานนโยบาย/มาตรการภาครัฐ

1. สรางเสริมโอกาสและความสามารถ

ในการแขงขันผูประกอบการ

2. การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

3. การยกเวนภาษี

ไมมี

 

73.61

77.43

79.07

77.93

78.44

77.74

79.75

78.49

 

72.08

71.82

 

73.71

70.94

10.19

มี

 

26.39

22.57

20.93

22.07

21.56

22.26

20.25

21.51

 

27.92

28.18

 

26.29

29.06

89.81

นอย

 

3.86

4.52

3.03

2.89

4.17

5.20

3.77

3.61

 

1.37

0.90

 

1.44

1.75

0.28

ปานกลาง

 

42.03

32.20

33.33

25.43

25.60

21.97

18.87

15.06

 

29.22

28.05

 

12.02

8.30

7.43

มาก

 

54.11

63.28

63.64

71.68

70.24

72.83

77.36

81.33

 

69.41

71.04

 

86.54

89.96

92.29

6.44

6.73

7.05

7.16

7.19

7.11

7.92

8.13

 

6.79

7.09

 

7.87

8.38

8.12

ระดับคะแนนที่ตองการ
ใหปรับปรุง (เต็ม 10)

มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม หากทานมีปญหาหรืออุปสรรค
มีมากนอยเพียงใด
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ดัชนีความเชื่อมั่น 
ต่ำสุดรอบ 21 เดือน 
เผยคนไทยรอความหวัง
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่

หอการคาฯ เผยการเมือง 
-เศรษฐกิจโลกชะลอฉุด 
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบริโภค 

ม.ิย.รวงตอเนือ่งเปนเดือนท่ี 4 และต่ําสดุ 
รอบ 21 เดอืน ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชิยั 
ผู อํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภคเดือน 
มิ.ย.62 อยูที่ระดับ 76.4 จาก 77.7 ใน 
เดือน พ.ค. เปนการปรบัตวัลดลงตอเนือ่ง 
เปน เดือนที่ 4 และตํ่าสุดในรอบ 21 
เดือน โดยเปนการปรับตวัลดลงทกุรายการ 
ทั้งดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนี 
ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับโอกาสหางานทํา 
โดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต

ทัง้น้ี ปจจยัหลกัมาจากความกงัวล 
สถานการณการเมืองในประเทศและ 
การจัดตั้งรัฐบาลใหม รวมไปถึงปญหา 
สงครามการคาระหวางสหรัฐและจีนที่
สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นอก 
จากนี้ผูบริโภคยังมีความกังวลตอภาวะ

เศรษฐกิจไทยท่ียังฟนตัวชา และกําลัง 
ซื้อของประชาชนยังไมฟ นตัว ราคา 
พืชผลทางการเกษตรหลายรายการท่ี 
ยังทรงตัวอยูในระดับตํ่า ทําใหผูบริโภค 
ระมดัระวงัการใชจายไปจนถงึไตรมาส 3 
ของปนี้

"การปรบัลดของดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ผู บริโภคตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 และ 
ลดลงตํ่าสุดในรอบเกือบ 2 ป ซึ่งถือวา 
นากังวลเพราะอยู ในสถานการณหัว 
เลี้ยวหัวตอ หากไมมีปจจัยดานบวกเขา 
มาชวยอาจจะทําใหเศรษฐกิจไทยซึม 
ตวัตอเนือ่งได และจากความรูสกึถงึการ 
ขาดเสถียรภาพของรัฐบาลยังอยูในมุม
มองของประชาชน ทําใหความเช่ือมั่น 
ที่มีตอเศรษฐกิจในปจจุบัน และอนาคต 
หดหายไป คนไมมั่นใจวาปจจัยโลก 
ที่ไมชัด และรัฐบาลจะสามารถเยียวยา 
หรือทําใหเศรษฐกิจพลิกฟนไดจริงหรือ
ไม" 

สํ าหรับดัชนีความเ ช่ือมั่ นต อ 
เศรษฐกจิ โดยรวม อยูที่ 63.4 จาก 64.8 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาส 
ในการหางานทําอยูที่ระดับ 72.2 จาก 
73.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต อยูที่ระดับ 93.5 จาก 
95.0

ปจจัยลบท่ีสําคัญเพิ่มเติม ไดแก 
ป ญหาสงครามการค าโลก, คณะ 
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับ 
ลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย 
(GDP) ป 62 เหลือ 3.3% และปรับ 
ลดสงออกเหลือโต 0%, การสงออก 
ในเดือนพ.ค.หดตัวที่ -5.79%, ผูบริโภค 
กังวลเศรษฐกิจฟนตัวชา และกระจุกตัว 
และราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรง 
ตัวอยูในระดับตํ่า

ขณะท่ีปจจัยบวก ไดแก กนง.คง 
ดอกเบ้ียนโยบายท่ี 1.75%, ราคา 
นํ้ามันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง 
และเงินบาทปรับตัวแข็งคาขึ้นตอเนื่อง 
โดยผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ระบุวา 
ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคในเดือนมิ.ย.
62 ปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 

ห
และลดลงตํ่าสุดในรอบ 21 เดือน หรือ 
เกือบ 2 ป ซึ่งถือวานากังวล เพราะ 
อยูในสถานการณหัวเล้ียวหัวตอ หาก 
ไมมีปจจัยดานบวกเขามาชวยอาจจะ
ทําใหเศรษฐกิจไทยซึมตัวตอเนื่องได

ทั้งนี้ ปจจัยที่เปนตัวกดดันมาก 
สุดที่ทําใหดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคใน
เดือนมิ.ย.62 ปรับลดลงตอเนื่องเปน 
เดือนที่ 4 มาจากสถานการณทางการ 
เมืองภายในประเทศ โดยดัชนีความ 
เชือ่มัน่เกีย่วกบัการเมอืงตํา่สดุในรอบ 5 
ป นับตั้งแต พ.ค.57 ซึ่งสะทอนใหเห็น 
ความเปราะบางในมมุมองของประชาชน 
รวมทั้งยังไมมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี
ชุดใหมอยางเปนทางการ ทามกลาง 
ความขัดแยงระหวางพรรคการเมือง 
รวมรัฐบาล จึงทําใหประชาชนเกดิความ 
ไมมั่นใจตอเสถียรภาพทางการเมืองใน
ปจจุบัน

"แมวาปจจุบันเราอาจจะไดเห็น 
ความชัดเจนของหนาตา ครม.แลว แต 
ความรูสึกถึงการขาดเสถียรภาพของรัฐ

บาลยังอยู  ในมุมมองของประชาชน 
ทําใหความเชื่อมั่นที่มีตอเศรษฐกิจใน 

ปจจุบัน และอนาคตหดหายไป คนไม 
มั่นใจวาปจจัยโลกที่ไมชัด และรัฐบาล 
จะสามารถเยียวยา หรือทําใหเศรษฐกิจ 
พลิกฟนไดจริงหรือไม" 

ทั้งนี้ สิ่งที่อาจจะเปนตัวพลิกผัน 
ใหสถานการณเศรษฐกิจไทยมีภาพที่ดี 
ขึ้นได คือ การเตรียมออกมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจรอบใหม ที่กระทรวง 
การคลังไดเตรียมเม็ดเงินไวแลวราว 1 
แสนลานบาท ซึ่งตองติดตามวารัฐบาล 
ชดุใหมจะนํามาตรการใดออกมาใช และ 
ใชกับกลุมใด ในชวงระยะเวลาใด เพื่อ 
ชวยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น

"คงดูวารัฐบาลใหมโดยทีมเศรษฐ-
กิจ จะมีมาตรการดูแลเศรษฐกิจใน 
ระยะสั้นหรือไม อยางไร ใชวงเงินเทาไร 
5 หมื่นลานบาท หรือใชเต็ม max ที่ 1 
แสนลานบาท และจะเริ่มตนเมื่อไร 
ซึ่งหากเร่ิมใชหลังมีครม.ใหม คือตั้งแต 
ส.ค. หรือ ก.ย.62 เม็ดเงินทุก ๆ 5 หมื่น 
ลานบาท จะชวยกระตุนเศรษฐกิจให 
เพิ่มขึ้นได 0.2-0.3% แตหากใชเต็มที่ 1 
แสนลานบาท จะชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

ใหฟนขึน้ได 0.5-0.7% ดงันัน้ความเสีย่ง 
ท่ีเศรษฐกจิไทยจะโตตํา่กวา 3.5% ในปนี้ 
จงึมทีางแกจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาลชุดใหมที่จะออกมา" 

นอกจากน้ีปจจยัทีป่ระชาชนมคีวาม 
กังวล นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจ 
และการเมืองที่ไมน่ิงแลว ยังมีปจจัย 

เรื่องเงินบาทแข็งคา ซึ่งมีผลตอการ 
สงออก การทองเที่ยวในประเทศ และ 
ราคาสินคาเกษตรอยางหลีกเลี่ยงไมได 
โดยจะทาํใหความสามารถในการแขงขนั 
ของไทยลดลง ทั้งในดานการสงออก 

ประเทศ
"การลงทุนในประเทศที่เคยติด 

เงื่อนไขวาตองมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง 
เงื่อนไขนี้จะคลายหมด 100% เราคาด 
วาเงนิทนุท่ีจะไหลเขามาภายใตนโยบาย 

ของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งนี้ เงิน 
ทุนจะไหลเขาในตลาดทุน และตลาด 
ตราสารหนี้ไดงาย บาทจึงมีโอกาสจะ 
แข็งคากวา 30 บาท/ดอลลาร" 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึง 
สนับสนุนใหคณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน (กนง.) ใชนโยบายการเงินแบบ 
ผอนคลาย และมองวามีเหตุผลมาก 
เพียงพอที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
นโยบายในชวงนี้ เนื่องจากสวนหนึ่ง 
อัตราเงินเฟอยังอยู ในระดับตํ่ากวา 
กรอบเปาหมายท่ี 1-4% โดยปจจุบัน 
ทั้งอัตราเงินเฟอทั่วไป และอัตราเงิน 
เฟอพื้นฐานยังอยูตํ่ากวา 1%

"เงินเฟอทั่วไปท่ีอยูตํ่ากวา 1% มี 
ผลจูงใจเพียงพอที่จะไปทบทวนวา 
ดอกเบี้ยของเราสูงเกินไปไหม และลด 
ไดไหม นอกจากนีเ้งนิเฟอพืน้ฐานทีไ่มถงึ 
1% ทําใหเห็นวาอาํนาจซือ้ของประชาชน 
ยังซึมตัวและไมกระเตื้อง ดังนั้นจึงมี 

เหตุผลเพียงพอที่ กนง.จะลดดอกเบี้ย 
เพื่อกระตุนเงินเฟอใหอยูในกรอบอยาง 
มั่นคง และเพื่อประโยชนในการฟนตัว 
ของเศรษฐกิจระยะยาว...การลดดอกเบ้ีย 
เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ และดูแลเงินเฟอ 

จึงมีเหตุผลมากเพียงพอที่เราจะเร่ิม 
เปนผูนําในการลดดอกเบี้ยนโยบายได" 

แมการลดดอกเบ้ียจะไมใชเปา 
หมายหลักเพื่อตองการลดการแข็งคา 
ของเงินบาทลง แตการลดดอกเบ้ียเพื่อ 
ไมใหเงนิบาทแขง็คามากไปกวาปจจบุัน 
ก็นาจะสามารถทําได และถือเปนผล 
พลอยได ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) สามารถนํามาเปนขอมูลในการ 
พิจารณาสําหรับการประชุม กนง.ครั้ง 
ตอไปได

อยางไรก็ดี ม.หอการคาไทย ยังคง 
ประเมินวา ในปน้ีเศรษฐกิจไทยจะ 
เติบโตในระดับ 3.5% หรือในกรอบ 
3.3-3.8% โดยเศรษฐกิจไทยครึ่งปแรก 
เติบโตได 2.9-3% สวนครึ่งปหลัง คาด 
วาจะเติบโตได 4% ขณะที่มองวาการ 
สงออกไทยปนี้ จะเติบโตเพียง 0.5% 
และอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่ระดับ 1%

และการทองเที่ยวจากที่เงินบาทแข็งคา 
กวาประเทศคูแขง

"ตั้งแตตนป 62 เงินบาทแข็งคาขึ้น 
6% แตหากเทียบกับ ม.ค.60 เงินบาท 
แขง็คาขึน้ 14% ขณะทีไ่มมคีาเงินประเทศ 

ที่เปนคูแขงแข็งคาเทาบาทของไทย ทั้ง 
เงินหยวนจนี เงนิดอง เวยีดนาม และเงนิ 
รูเปยะหอินโดนีเซียท่ีตางออนคาลง จึง 
ทําให ไทยสูญเสียความสามารถใน 
การแขงขันจากคาเงินจริง ๆ”

นักลงทุนอาจมีความไมมั่นใจใน 
ประเด็นของรัฐบาลที่ไมไดมาจากการ 
เลือกตั้งนั้น ก็จะคลายความกังวลใน 
จุดนี้ลงไปได และเร่ิมมีความมั่นใจที่จะ 
นําเงินมาลงทุนในโครงการตาง ๆ ใน 

28

Economic Review

º·ÊÑÁÀÒÉ³�

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÍÒÇØâÊÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¾ÂÒ¡Ã³�àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 
àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย



หอการคาฯ เผยการเมือง 
-เศรษฐกิจโลกชะลอฉุด 
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบริโภค 

ม.ิย.รวงตอเนือ่งเปนเดอืนท่ี 4 และตํา่สดุ 
รอบ 21 เดอืน ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชิยั 
ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เผยดัชนีความเช่ือมั่นผู บริโภคเดือน 
มิ.ย.62 อยูที่ระดับ 76.4 จาก 77.7 ใน 
เดอืน พ.ค. เปนการปรบัตวัลดลงตอเนือ่ง 
เปน เดือนที่ 4 และตํ่าสุดในรอบ 21 
เดอืน โดยเปนการปรับตวัลดลงทกุรายการ 
ทั้งดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนี 
ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับโอกาสหางานทํา 
โดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต

ทัง้นี ้ปจจยัหลกัมาจากความกงัวล 
สถานการณการเมืองในประเทศและ 
การจัดตั้งรัฐบาลใหม รวมไปถึงปญหา 
สงครามการคาระหวางสหรัฐและจีนที่
สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นอก 
จากนี้ผูบริโภคยังมีความกังวลตอภาวะ

เศรษฐกิจไทยท่ียังฟนตัวชา และกําลัง 
ซ้ือของประชาชนยังไมฟ นตัว ราคา 
พืชผลทางการเกษตรหลายรายการท่ี 
ยังทรงตัวอยูในระดับตํ่า ทําใหผูบริโภค 
ระมดัระวงัการใชจายไปจนถงึไตรมาส 3 
ของปนี้

"การปรบัลดของดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ผู บริโภคตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 และ 
ลดลงตํ่าสุดในรอบเกือบ 2 ป ซึ่งถือวา 
นากังวลเพราะอยู ในสถานการณหัว 
เลี้ยวหัวตอ หากไมมีปจจัยดานบวกเขา 
มาชวยอาจจะทําใหเศรษฐกิจไทยซึม 
ตวัตอเนือ่งได และจากความรูสกึถงึการ 
ขาดเสถียรภาพของรัฐบาลยังอยูในมุม
มองของประชาชน ทําใหความเชื่อมั่น 
ที่มีตอเศรษฐกิจในปจจุบัน และอนาคต 
หดหายไป คนไมมั่นใจวาปจจัยโลก 
ท่ีไมชัด และรัฐบาลจะสามารถเยียวยา 
หรือทําใหเศรษฐกิจพลิกฟนไดจริงหรือ
ไม" 

สํ าหรับดัชนีความเ ช่ือมั่ นต อ 
เศรษฐกจิ โดยรวม อยูที่ 63.4 จาก 64.8 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาส 
ในการหางานทําอยูที่ระดับ 72.2 จาก 
73.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต อยูที่ระดับ 93.5 จาก 
95.0

ปจจัยลบที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก 
ป ญหาสงครามการค าโลก, คณะ 
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับ 
ลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย 
(GDP) ป 62 เหลือ 3.3% และปรับ 
ลดสงออกเหลือโต 0%, การสงออก 
ในเดือนพ.ค.หดตัวที่ -5.79%, ผูบริโภค 
กังวลเศรษฐกิจฟนตัวชา และกระจุกตัว 
และราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรง 
ตัวอยูในระดับตํ่า

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก กนง.คง 
ดอกเบี้ยนโยบายที่  1.75%, ราคา 
นํ้ามันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง 
และเงินบาทปรับตัวแข็งคาขึ้นตอเนื่อง 
โดยผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ระบุวา 
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในเดือนมิ.ย.
62 ปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 

และลดลงตํ่าสุดในรอบ 21 เดือน หรือ 
เกือบ 2 ป ซ่ึงถือวานากังวล เพราะ 
อยูในสถานการณหัวเล้ียวหัวตอ หาก 
ไมมีปจจัยดานบวกเขามาชวยอาจจะ
ทําใหเศรษฐกิจไทยซึมตัวตอเนื่องได

ทั้งนี้ ปจจัยที่เปนตัวกดดันมาก 
สุดที่ทําใหดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคใน
เดือนมิ.ย.62 ปรับลดลงตอเนื่องเปน 
เดือนที่ 4 มาจากสถานการณทางการ 
เมืองภายในประเทศ โดยดัชนีความ 
เชือ่มัน่เกีย่วกบัการเมอืงตํา่สดุในรอบ 5 
ป นับตั้งแต พ.ค.57 ซึ่งสะทอนใหเห็น 
ความเปราะบางในมมุมองของประชาชน 
รวมทั้งยังไมมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี
ชุดใหมอยางเปนทางการ ทามกลาง 
ความขัดแยงระหวางพรรคการเมือง 
รวมรัฐบาล จึงทําใหประชาชนเกดิความ 
ไมมั่นใจตอเสถียรภาพทางการเมืองใน
ปจจุบัน

"แมวาปจจุบันเราอาจจะไดเห็น 
ความชัดเจนของหนาตา ครม.แลว แต 
ความรูสึกถึงการขาดเสถียรภาพของรัฐ

บาลยังอยู  ในมุมมองของประชาชน 
ทําใหความเช่ือมั่นที่มีตอเศรษฐกิจใน 

ปจจุบัน และอนาคตหดหายไป คนไม 
มั่นใจวาปจจัยโลกท่ีไมชัด และรัฐบาล 
จะสามารถเยียวยา หรือทําใหเศรษฐกิจ 
พลิกฟนไดจริงหรือไม" 

ทั้งนี้ สิ่งท่ีอาจจะเปนตัวพลิกผัน 
ใหสถานการณเศรษฐกิจไทยมีภาพที่ดี 
ขึ้นได คือ การเตรียมออกมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจรอบใหม ที่กระทรวง 
การคลังไดเตรียมเม็ดเงินไวแลวราว 1 
แสนลานบาท ซึ่งตองติดตามวารัฐบาล 
ชุดใหมจะนาํมาตรการใดออกมาใช และ 
ใชกับกลุมใด ในชวงระยะเวลาใด เพื่อ 
ชวยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น

"คงดูวารัฐบาลใหมโดยทีมเศรษฐ-
กิจ จะมีมาตรการดูแลเศรษฐกิจใน 
ระยะสั้นหรือไม อยางไร ใชวงเงินเทาไร 
5 หมื่นลานบาท หรือใชเต็ม max ที่ 1 
แสนลานบาท และจะเริ่มตนเมื่อไร 
ซ่ึงหากเร่ิมใชหลังมีครม.ใหม คือตั้งแต 
ส.ค. หรือ ก.ย.62 เม็ดเงินทุก ๆ 5 หมื่น 
ลานบาท จะชวยกระตุนเศรษฐกิจให 
เพิ่มขึ้นได 0.2-0.3% แตหากใชเต็มที่ 1 
แสนลานบาท จะชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

ใหฟนขึน้ได 0.5-0.7% ดงันัน้ความเส่ียง 
ทีเ่ศรษฐกจิไทยจะโตตํา่กวา 3.5% ในปนี้ 
จงึมทีางแกจากนโยบายกระตุนเศรษฐกจิ 
ของรัฐบาลชุดใหมที่จะออกมา" 

นอกจากนีป้จจัยท่ีประชาชนมคีวาม 
กังวล นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจ 
และการเมืองท่ีไมนิ่งแลว ยังมีปจจัย 

ปัจจัยหลักมาจากความกังวลสถานการณ์การเมือง
ในประเทศและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ รวมไปถึง 
ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ส่งผล
ให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมี 
ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวช้า 
และกำลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัว ราคา 
พืชผลทางการเกษตรหลายรายการที่ยังทรงตัวอยู่
ในระดับต่ำ ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายไป 
จนถึงไตรมาส 3 ของปีนี้
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เ ร่ืองเงินบาทแข็งคา ซึ่งมีผลตอการ 
สงออก การทองเท่ียวในประเทศ และ 
ราคาสินคาเกษตรอยางหลีกเลี่ยงไมได 
โดยจะทาํใหความสามารถในการแขงขนั 
ของไทยลดลง ทั้งในดานการสงออก 

ประเทศ
"การลงทุนในประเทศท่ีเคยติด 

เงื่อนไขวาตองมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง 
เงื่อนไขนี้จะคลายหมด 100% เราคาด 
วาเงนิทนุทีจ่ะไหลเขามาภายใตนโยบาย 

ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี้ เงิน 
ทุนจะไหลเขาในตลาดทุน และตลาด 
ตราสารหนี้ไดงาย บาทจึงมีโอกาสจะ 
แข็งคากวา 30 บาท/ดอลลาร" 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึง 
สนับสนุนใหคณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน (กนง.) ใชนโยบายการเงินแบบ 
ผอนคลาย และมองวามีเหตุผลมาก 
เพียงพอที่จะปรับลดอัตราดอกเบ้ีย 
นโยบายในชวงนี้ เนื่องจากสวนหนึ่ง 
อัตราเงินเฟอยังอยู ในระดับตํ่ากวา 
กรอบเปาหมายที่ 1-4% โดยปจจุบัน 
ทั้งอัตราเงินเฟอทั่วไป และอัตราเงิน 
เฟอพื้นฐานยังอยูตํ่ากวา 1%

"เงินเฟอทั่วไปที่อยูตํ่ากวา 1% มี 
ผลจูงใจเพียงพอท่ีจะไปทบทวนวา 
ดอกเบี้ยของเราสูงเกินไปไหม และลด 
ไดไหม นอกจากนีเ้งนิเฟอพืน้ฐานทีไ่มถงึ 
1% ทําใหเห็นวาอาํนาจซ้ือของประชาชน 
ยังซึมตัวและไมกระเตื้อง ดังนั้นจึงมี 

เหตุผลเพียงพอที่ กนง.จะลดดอกเบี้ย 
เพื่อกระตุนเงินเฟอใหอยูในกรอบอยาง 
มั่นคง และเพื่อประโยชนในการฟนตัว 
ของเศรษฐกิจระยะยาว...การลดดอกเบีย้ 
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และดูแลเงินเฟอ 

จึงมีเหตุผลมากเพียงพอท่ีเราจะเร่ิม 
เปนผูนําในการลดดอกเบี้ยนโยบายได" 

แมการลดดอกเบ้ียจะไมใชเปา 
หมายหลักเพื่อตองการลดการแข็งคา 
ของเงินบาทลง แตการลดดอกเบ้ียเพื่อ 
ไมใหเงนิบาทแขง็คามากไปกวาปจจบุัน 
ก็นาจะสามารถทําได และถือเปนผล 
พลอยได ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) สามารถนํามาเปนขอมูลในการ 
พิจารณาสําหรับการประชุม กนง.ครั้ง 
ตอไปได

อยางไรก็ดี ม.หอการคาไทย ยังคง 
ประเมินวา ในปนี้ เศรษฐกิจไทยจะ 
เติบโตในระดับ 3.5% หรือในกรอบ 
3.3-3.8% โดยเศรษฐกิจไทยครึ่งปแรก 
เติบโตได 2.9-3% สวนครึ่งปหลัง คาด 
วาจะเติบโตได 4% ขณะท่ีมองวาการ 
สงออกไทยปนี้ จะเติบโตเพียง 0.5% 
และอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่ระดับ 1%

และการทองเที่ยวจากท่ีเงินบาทแข็งคา 
กวาประเทศคูแขง

"ตั้งแตตนป 62 เงินบาทแข็งคาขึ้น 
6% แตหากเทียบกับ ม.ค.60 เงินบาท 
แขง็คาขึน้ 14% ขณะทีไ่มมคีาเงนิประเทศ 

ที่เปนคูแขงแข็งคาเทาบาทของไทย ทั้ง 
เงินหยวนจีน เงินดอง เวยีดนาม และเงนิ 
รูเปยะหอินโดนีเซียท่ีตางออนคาลง จึง 
ทําให ไทยสูญเสียความสามารถใน 
การแขงขันจากคาเงินจริง ๆ”

นักลงทุนอาจมีความไมมั่นใจใน 
ประเด็นของรัฐบาลที่ไมไดมาจากการ 
เลือกตั้งนั้น ก็จะคลายความกังวลใน 
จุดนี้ลงไปได และเริ่มมีความมั่นใจที่จะ 
นําเงินมาลงทุนในโครงการตาง ๆ ใน 
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หอการคาฯ เผยการเมือง 
-เศรษฐกิจโลกชะลอฉุด 
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบริโภค 

ม.ิย.รวงตอเนือ่งเปนเดือนท่ี 4 และต่ําสดุ 
รอบ 21 เดอืน ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชิยั 
ผู อํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภคเดือน 
มิ.ย.62 อยูที่ระดับ 76.4 จาก 77.7 ใน 
เดือน พ.ค. เปนการปรบัตวัลดลงตอเนือ่ง 
เปน เดือนที่ 4 และตํ่าสุดในรอบ 21 
เดือน โดยเปนการปรับตวัลดลงทกุรายการ 
ทั้งดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนี 
ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับโอกาสหางานทํา 
โดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต

ทัง้น้ี ปจจยัหลกัมาจากความกงัวล 
สถานการณการเมืองในประเทศและ 
การจัดตั้งรัฐบาลใหม รวมไปถึงปญหา 
สงครามการคาระหวางสหรัฐและจีนที่
สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นอก 
จากนี้ผูบริโภคยังมีความกังวลตอภาวะ

เศรษฐกิจไทยท่ียังฟนตัวชา และกําลัง 
ซื้อของประชาชนยังไมฟ นตัว ราคา 
พืชผลทางการเกษตรหลายรายการท่ี 
ยังทรงตัวอยูในระดับตํ่า ทําใหผูบริโภค 
ระมดัระวงัการใชจายไปจนถงึไตรมาส 3 
ของปนี้

"การปรบัลดของดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ผู บริโภคตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 และ 
ลดลงตํ่าสุดในรอบเกือบ 2 ป ซึ่งถือวา 
นากังวลเพราะอยู ในสถานการณหัว 
เลี้ยวหัวตอ หากไมมีปจจัยดานบวกเขา 
มาชวยอาจจะทําใหเศรษฐกิจไทยซึม 
ตวัตอเนือ่งได และจากความรูสกึถงึการ 
ขาดเสถียรภาพของรัฐบาลยังอยูในมุม
มองของประชาชน ทําใหความเช่ือมั่น 
ที่มีตอเศรษฐกิจในปจจุบัน และอนาคต 
หดหายไป คนไมมั่นใจวาปจจัยโลก 
ที่ไมชัด และรัฐบาลจะสามารถเยียวยา 
หรือทําใหเศรษฐกิจพลิกฟนไดจริงหรือ
ไม" 

สํ าหรับดัชนีความเ ช่ือมั่ นต อ 
เศรษฐกจิ โดยรวม อยูที่ 63.4 จาก 64.8 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาส 
ในการหางานทําอยูที่ระดับ 72.2 จาก 
73.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต อยูที่ระดับ 93.5 จาก 
95.0

ปจจัยลบท่ีสําคัญเพิ่มเติม ไดแก 
ป ญหาสงครามการค าโลก, คณะ 
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับ 
ลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย 
(GDP) ป 62 เหลือ 3.3% และปรับ 
ลดสงออกเหลือโต 0%, การสงออก 
ในเดือนพ.ค.หดตัวที่ -5.79%, ผูบริโภค 
กังวลเศรษฐกิจฟนตัวชา และกระจุกตัว 
และราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรง 
ตัวอยูในระดับตํ่า

ขณะท่ีปจจัยบวก ไดแก กนง.คง 
ดอกเบ้ียนโยบายท่ี 1.75%, ราคา 
นํ้ามันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง 
และเงินบาทปรับตัวแข็งคาขึ้นตอเนื่อง 
โดยผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ระบุวา 
ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคในเดือนมิ.ย.
62 ปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 

และลดลงตํ่าสุดในรอบ 21 เดือน หรือ 
เกือบ 2 ป ซึ่งถือวานากังวล เพราะ 
อยูในสถานการณหัวเลี้ยวหัวตอ หาก 
ไมมีปจจัยดานบวกเขามาชวยอาจจะ
ทําใหเศรษฐกิจไทยซึมตัวตอเนื่องได

ทั้งนี้ ปจจัยที่เปนตัวกดดันมาก 
สุดที่ทําใหดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคใน
เดือนมิ.ย.62 ปรับลดลงตอเนื่องเปน 
เดือนที่ 4 มาจากสถานการณทางการ 
เมืองภายในประเทศ โดยดัชนีความ 
เชือ่มัน่เกีย่วกบัการเมอืงตํา่สดุในรอบ 5 
ป นับตั้งแต พ.ค.57 ซึ่งสะทอนใหเห็น 
ความเปราะบางในมมุมองของประชาชน 
รวมทั้งยังไมมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี
ชุดใหมอยางเปนทางการ ทามกลาง 
ความขัดแยงระหวางพรรคการเมือง 
รวมรฐับาล จึงทําใหประชาชนเกดิความ 
ไมมั่นใจตอเสถียรภาพทางการเมืองใน
ปจจุบัน

"แมวาปจจุบันเราอาจจะไดเห็น 
ความชัดเจนของหนาตา ครม.แลว แต 
ความรูสึกถึงการขาดเสถียรภาพของรัฐ

บาลยังอยู  ในมุมมองของประชาชน 
ทําใหความเชื่อมั่นที่มีตอเศรษฐกิจใน 

ปจจุบัน และอนาคตหดหายไป คนไม 
มั่นใจวาปจจัยโลกที่ไมชัด และรัฐบาล 
จะสามารถเยียวยา หรือทําใหเศรษฐกิจ 
พลิกฟนไดจริงหรือไม" 

ทั้งนี้ สิ่งที่อาจจะเปนตัวพลิกผัน 
ใหสถานการณเศรษฐกิจไทยมีภาพที่ดี 
ขึ้นได คือ การเตรียมออกมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจรอบใหม ที่กระทรวง 
การคลังไดเตรียมเม็ดเงินไวแลวราว 1 
แสนลานบาท ซึ่งตองติดตามวารัฐบาล 
ชดุใหมจะนํามาตรการใดออกมาใช และ 
ใชกับกลุมใด ในชวงระยะเวลาใด เพื่อ 
ชวยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น

"คงดูวารัฐบาลใหมโดยทีมเศรษฐ-
กิจ จะมีมาตรการดูแลเศรษฐกิจใน 
ระยะสั้นหรือไม อยางไร ใชวงเงินเทาไร 
5 หมื่นลานบาท หรือใชเต็ม max ที่ 1 
แสนลานบาท และจะเริ่มตนเมื่อไร 
ซึ่งหากเร่ิมใชหลังมีครม.ใหม คือตั้งแต 
ส.ค. หรือ ก.ย.62 เม็ดเงินทุก ๆ 5 หมื่น 
ลานบาท จะชวยกระตุนเศรษฐกิจให 
เพิ่มขึ้นได 0.2-0.3% แตหากใชเต็มที่ 1 
แสนลานบาท จะชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

ใหฟนขึน้ได 0.5-0.7% ดงันัน้ความเสีย่ง 
ท่ีเศรษฐกจิไทยจะโตตํา่กวา 3.5% ในปนี้ 
จงึมทีางแกจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาลชุดใหมที่จะออกมา" 

นอกจากน้ีปจจยัทีป่ระชาชนมคีวาม 
กังวล นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจ 
และการเมืองที่ไมน่ิงแลว ยังมีปจจัย 

เรื่องเงินบาทแข็งคา ซึ่งมีผลตอการ 
สงออก การทองเที่ยวในประเทศ และ 
ราคาสินคาเกษตรอยางหลีกเลี่ยงไมได 
โดยจะทาํใหความสามารถในการแขงขนั 
ของไทยลดลง ทั้งในดานการสงออก 

ประเทศ
"การลงทุนในประเทศที่เคยติด 

เงื่อนไขวาตองมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง 
เงื่อนไขนี้จะคลายหมด 100% เราคาด 
วาเงนิทนุท่ีจะไหลเขามาภายใตนโยบาย 

ของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งนี้ เงิน 
ทุนจะไหลเขาในตลาดทุน และตลาด 
ตราสารหนี้ไดงาย บาทจึงมีโอกาสจะ 
แข็งคากวา 30 บาท/ดอลลาร" 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึง 
สนับสนุนใหคณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน (กนง.) ใชนโยบายการเงินแบบ 
ผอนคลาย และมองวามีเหตุผลมาก 
เพียงพอที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
นโยบายในชวงน้ี เน่ืองจากสวนหนึ่ง 
อัตราเงินเฟอยังอยู ในระดับตํ่ากวา 
กรอบเปาหมายท่ี 1-4% โดยปจจุบัน 
ทั้งอัตราเงินเฟอทั่วไป และอัตราเงิน 
เฟอพื้นฐานยังอยูตํ่ากวา 1%

"เงินเฟอทั่วไปท่ีอยูตํ่ากวา 1% มี 
ผลจูงใจเพียงพอที่จะไปทบทวนวา 
ดอกเบี้ยของเราสูงเกินไปไหม และลด 
ไดไหม นอกจากนีเ้งนิเฟอพืน้ฐานทีไ่มถงึ 
1% ทําใหเห็นวาอาํนาจซือ้ของประชาชน 
ยังซึมตัวและไมกระเตื้อง ดังนั้นจึงมี 

เหตุผลเพียงพอที่ กนง.จะลดดอกเบี้ย 
เพื่อกระตุนเงินเฟอใหอยูในกรอบอยาง 
มั่นคง และเพื่อประโยชนในการฟนตัว 
ของเศรษฐกิจระยะยาว...การลดดอกเบ้ีย 
เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ และดูแลเงินเฟอ 

จึงมีเหตุผลมากเพียงพอที่เราจะเร่ิม 
เปนผูนําในการลดดอกเบี้ยนโยบายได" 

แมการลดดอกเบ้ียจะไมใชเปา 
หมายหลักเพื่อตองการลดการแข็งคา 
ของเงินบาทลง แตการลดดอกเบ้ียเพื่อ 
ไมใหเงนิบาทแขง็คามากไปกวาปจจบุัน 
ก็นาจะสามารถทําได และถือเปนผล 
พลอยได ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) สามารถนํามาเปนขอมูลในการ 
พิจารณาสําหรับการประชุม กนง.ครั้ง 
ตอไปได

อยางไรก็ดี ม.หอการคาไทย ยังคง 
ประเมินวา ในปน้ีเศรษฐกิจไทยจะ 
เติบโตในระดับ 3.5% หรือในกรอบ 
3.3-3.8% โดยเศรษฐกิจไทยครึ่งปแรก 
เติบโตได 2.9-3% สวนครึ่งปหลัง คาด 
วาจะเติบโตได 4% ขณะที่มองวาการ 
สงออกไทยปนี้ จะเติบโตเพียง 0.5% 
และอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่ระดับ 1%

และการทองเที่ยวจากท่ีเงินบาทแข็งคา 
กวาประเทศคูแขง

"ตั้งแตตนป 62 เงินบาทแข็งคาขึ้น 
6% แตหากเทียบกับ ม.ค.60 เงินบาท 
แขง็คาขึน้ 14% ขณะทีไ่มมคีาเงนิประเทศ 

ที่เปนคูแขงแข็งคาเทาบาทของไทย ทั้ง 
เงนิหยวนจนี เงนิดอง เวยีดนาม และเงนิ 
รูเปยะหอินโดนีเซียท่ีตางออนคาลง จึง 
ทําให ไทยสูญเสียความสามารถใน 
การแขงขันจากคาเงินจริง ๆ”

นักลงทุนอาจมีความไมมั่นใจใน 
ประเด็นของรัฐบาลที่ไมไดมาจากการ 
เลือกตั้งนั้น ก็จะคลายความกังวลใน 
จุดนี้ลงไปได และเร่ิมมีความมั่นใจที่จะ 
นําเงินมาลงทุนในโครงการตาง ๆ ใน 
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หอการคาฯ เผยการเมือง 
-เศรษฐกิจโลกชะลอฉุด 
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบริโภค 

ม.ิย.รวงตอเนือ่งเปนเดอืนท่ี 4 และตํา่สดุ 
รอบ 21 เดอืน ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชิยั 
ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เผยดัชนีความเช่ือมั่นผู บริโภคเดือน 
มิ.ย.62 อยูที่ระดับ 76.4 จาก 77.7 ใน 
เดอืน พ.ค. เปนการปรบัตวัลดลงตอเนือ่ง 
เปน เดือนที่ 4 และตํ่าสุดในรอบ 21 
เดอืน โดยเปนการปรับตวัลดลงทกุรายการ 
ทั้งดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนี 
ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับโอกาสหางานทํา 
โดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต

ทัง้นี ้ปจจยัหลกัมาจากความกงัวล 
สถานการณการเมืองในประเทศและ 
การจัดตั้งรัฐบาลใหม รวมไปถึงปญหา 
สงครามการคาระหวางสหรัฐและจีนที่
สงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นอก 
จากนี้ผูบริโภคยังมีความกังวลตอภาวะ

เศรษฐกิจไทยท่ียังฟนตัวชา และกําลัง 
ซ้ือของประชาชนยังไมฟ นตัว ราคา 
พืชผลทางการเกษตรหลายรายการท่ี 
ยังทรงตัวอยูในระดับตํ่า ทําใหผูบริโภค 
ระมดัระวงัการใชจายไปจนถงึไตรมาส 3 
ของปนี้

"การปรบัลดของดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ผู บริโภคตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 และ 
ลดลงตํ่าสุดในรอบเกือบ 2 ป ซึ่งถือวา 
นากังวลเพราะอยู ในสถานการณหัว 
เลี้ยวหัวตอ หากไมมีปจจัยดานบวกเขา 
มาชวยอาจจะทําใหเศรษฐกิจไทยซึม 
ตวัตอเนือ่งได และจากความรูสกึถงึการ 
ขาดเสถียรภาพของรัฐบาลยังอยูในมุม
มองของประชาชน ทําใหความเชื่อมั่น 
ที่มีตอเศรษฐกิจในปจจุบัน และอนาคต 
หดหายไป คนไมมั่นใจวาปจจัยโลก 
ท่ีไมชัด และรัฐบาลจะสามารถเยียวยา 
หรือทําใหเศรษฐกิจพลิกฟนไดจริงหรือ
ไม" 

สํ าหรับดัชนีความเ ช่ือมั่ นต อ 
เศรษฐกจิ โดยรวม อยูที่ 63.4 จาก 64.8 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาส 
ในการหางานทําอยูที่ระดับ 72.2 จาก 
73.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต อยูที่ระดับ 93.5 จาก 
95.0

ปจจัยลบที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก 
ป ญหาสงครามการค าโลก, คณะ 
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับ 
ลดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย 
(GDP) ป 62 เหลือ 3.3% และปรับ 
ลดสงออกเหลือโต 0%, การสงออก 
ในเดือนพ.ค.หดตัวที่ -5.79%, ผูบริโภค 
กังวลเศรษฐกิจฟนตัวชา และกระจุกตัว 
และราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรง 
ตัวอยูในระดับตํ่า

ขณะที่ปจจัยบวก ไดแก กนง.คง 
ดอกเบี้ยนโยบายที่  1.75%, ราคา 
นํ้ามันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง 
และเงินบาทปรับตัวแข็งคาขึ้นตอเนื่อง 
โดยผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ระบุวา 
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในเดือนมิ.ย.
62 ปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 

และลดลงตํ่าสุดในรอบ 21 เดือน หรือ 
เกือบ 2 ป ซ่ึงถือวานากังวล เพราะ 
อยูในสถานการณหัวเล้ียวหัวตอ หาก 
ไมมีปจจัยดานบวกเขามาชวยอาจจะ
ทําใหเศรษฐกิจไทยซึมตัวตอเนื่องได

ทั้งนี้ ปจจัยที่เปนตัวกดดันมาก 
สุดที่ทําใหดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคใน
เดือนมิ.ย.62 ปรับลดลงตอเนื่องเปน 
เดือนที่ 4 มาจากสถานการณทางการ 
เมืองภายในประเทศ โดยดัชนีความ 
เชือ่มัน่เกีย่วกบัการเมอืงตํา่สดุในรอบ 5 
ป นับตั้งแต พ.ค.57 ซึ่งสะทอนใหเห็น 
ความเปราะบางในมุมมองของประชาชน 
รวมทั้งยังไมมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี
ชุดใหมอยางเปนทางการ ทามกลาง 
ความขัดแยงระหวางพรรคการเมือง 
รวมรัฐบาล จึงทําใหประชาชนเกดิความ 
ไมม่ันใจตอเสถียรภาพทางการเมืองใน
ปจจุบัน

"แมวาปจจุบันเราอาจจะไดเห็น 
ความชัดเจนของหนาตา ครม.แลว แต 
ความรูสึกถึงการขาดเสถียรภาพของรัฐ

บาลยังอยู  ในมุมมองของประชาชน 
ทําใหความเช่ือมั่นที่มีตอเศรษฐกิจใน 

ปจจุบัน และอนาคตหดหายไป คนไม 
มั่นใจวาปจจัยโลกท่ีไมชัด และรัฐบาล 
จะสามารถเยียวยา หรือทําใหเศรษฐกิจ 
พลิกฟนไดจริงหรือไม" 

ทั้งนี้ สิ่งท่ีอาจจะเปนตัวพลิกผัน 
ใหสถานการณเศรษฐกิจไทยมีภาพที่ดี 
ขึ้นได คือ การเตรียมออกมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจรอบใหม ที่กระทรวง 
การคลังไดเตรียมเม็ดเงินไวแลวราว 1 
แสนลานบาท ซ่ึงตองติดตามวารัฐบาล 
ชุดใหมจะนาํมาตรการใดออกมาใช และ 
ใชกับกลุมใด ในชวงระยะเวลาใด เพื่อ 
ชวยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น

"คงดูวารัฐบาลใหมโดยทีมเศรษฐ-
กิจ จะมีมาตรการดูแลเศรษฐกิจใน 
ระยะสั้นหรือไม อยางไร ใชวงเงินเทาไร 
5 หมื่นลานบาท หรือใชเต็ม max ที่ 1 
แสนลานบาท และจะเริ่มตนเมื่อไร 
ซ่ึงหากเร่ิมใชหลังมีครม.ใหม คือตั้งแต 
ส.ค. หรือ ก.ย.62 เม็ดเงินทุก ๆ 5 หมื่น 
ลานบาท จะชวยกระตุนเศรษฐกิจให 
เพิ่มขึ้นได 0.2-0.3% แตหากใชเต็มที่ 1 
แสนลานบาท จะชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

ใหฟนขึน้ได 0.5-0.7% ดงันัน้ความเส่ียง 
ทีเ่ศรษฐกจิไทยจะโตตํา่กวา 3.5% ในปนี้ 
จงึมทีางแกจากนโยบายกระตุนเศรษฐกจิ 
ของรัฐบาลชุดใหมที่จะออกมา" 

นอกจากนีป้จจัยท่ีประชาชนมคีวาม 
กังวล นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจ 
และการเมืองท่ีไมนิ่งแลว ยังมีปจจัย 

เร่ืองเงินบาทแข็งคา ซึ่งมีผลตอการ 
สงออก การทองเท่ียวในประเทศ และ 
ราคาสินคาเกษตรอยางหลีกเลี่ยงไมได 
โดยจะทาํใหความสามารถในการแขงขนั 
ของไทยลดลง ทั้งในดานการสงออก 

ประเทศ
"การลงทุนในประเทศท่ีเคยติด 

เงื่อนไขวาตองมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง 
เงื่อนไขนี้จะคลายหมด 100% เราคาด 
วาเงนิทนุท่ีจะไหลเขามาภายใตนโยบาย 

ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี้ เงิน 
ทุนจะไหลเขาในตลาดทุน และตลาด 
ตราสารหนี้ไดงาย บาทจึงมีโอกาสจะ 
แข็งคากวา 30 บาท/ดอลลาร" 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึง 
สนับสนุนใหคณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน (กนง.) ใชนโยบายการเงินแบบ 
ผอนคลาย และมองวามีเหตุผลมาก 
เพียงพอที่จะปรับลดอัตราดอกเบ้ีย 
นโยบายในชวงนี้ เนื่องจากสวนหนึ่ง 
อัตราเงินเฟอยังอยู ในระดับตํ่ากวา 
กรอบเปาหมายที่ 1-4% โดยปจจุบัน 
ทั้งอัตราเงินเฟอทั่วไป และอัตราเงิน 
เฟอพื้นฐานยังอยูตํ่ากวา 1%

"เงินเฟอทั่วไปที่อยูตํ่ากวา 1% มี 
ผลจูงใจเพียงพอท่ีจะไปทบทวนวา 
ดอกเบี้ยของเราสูงเกินไปไหม และลด 
ไดไหม นอกจากนีเ้งนิเฟอพืน้ฐานทีไ่มถงึ 
1% ทําใหเห็นวาอาํนาจซ้ือของประชาชน 
ยังซึมตัวและไมกระเตื้อง ดังนั้นจึงมี 

เหตุผลเพียงพอที่ กนง.จะลดดอกเบี้ย 
เพื่อกระตุนเงินเฟอใหอยูในกรอบอยาง 
มั่นคง และเพื่อประโยชนในการฟนตัว 
ของเศรษฐกิจระยะยาว...การลดดอกเบีย้ 
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และดูแลเงินเฟอ 

จึงมีเหตุผลมากเพียงพอท่ีเราจะเร่ิม 
เปนผูนําในการลดดอกเบี้ยนโยบายได" 

แมการลดดอกเบ้ียจะไมใชเปา 
หมายหลักเพื่อตองการลดการแข็งคา 
ของเงินบาทลง แตการลดดอกเบี้ยเพื่อ 
ไมใหเงนิบาทแขง็คามากไปกวาปจจบุัน 
ก็นาจะสามารถทําได และถือเปนผล 
พลอยได ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) สามารถนํามาเปนขอมูลในการ 
พิจารณาสําหรับการประชุม กนง.ครั้ง 
ตอไปได

อยางไรก็ดี ม.หอการคาไทย ยังคง 
ประเมินวา ในปนี้ เศรษฐกิจไทยจะ 
เติบโตในระดับ 3.5% หรือในกรอบ 
3.3-3.8% โดยเศรษฐกิจไทยครึ่งปแรก 
เติบโตได 2.9-3% สวนครึ่งปหลัง คาด 
วาจะเติบโตได 4% ขณะท่ีมองวาการ 
สงออกไทยปนี้ จะเติบโตเพียง 0.5% 
และอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่ระดับ 1%

ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในระดับ 3.5% หรือ 
ในกรอบ 3.3-3.8% โดยเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรก 
เติบโตได้ 2.9-3% ส่วนครึ่งปีหลัง คาดว่าจะ 
เติบโตได้ 4% ขณะที่มองว่าการส่งออกไทยปีนี้ 
จะเติบโตเพียง 0.5% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
อยู่ที่ระดับ 1%

และการทองเที่ยวจากท่ีเงินบาทแข็งคา 
กวาประเทศคูแขง

"ตั้งแตตนป 62 เงินบาทแข็งคาขึ้น 
6% แตหากเทียบกับ ม.ค.60 เงินบาท 
แขง็คาขึน้ 14% ขณะทีไ่มมคีาเงนิประเทศ 

ที่เปนคูแขงแข็งคาเทาบาทของไทย ทั้ง 
เงินหยวนจีน เงินดอง เวยีดนาม และเงนิ 
รูเปยะหอินโดนีเซียท่ีตางออนคาลง จึง 
ทําให ไทยสูญเสียความสามารถใน 
การแขงขันจากคาเงินจริง ๆ”

นักลงทุนอาจมีความไมมั่นใจใน 
ประเด็นของรัฐบาลที่ไมไดมาจากการ 
เลือกตั้งนั้น ก็จะคลายความกังวลใน 
จุดนี้ลงไปได และเริ่มมีความมั่นใจที่จะ 
นําเงินมาลงทุนในโครงการตาง ๆ ใน 
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SME D Bank พัฒนาระบบ 
Core Banking 
ยกระดับสู่“ดิจิทัล แบงก์กิ้ง”
เตรียมผนึก ITMX เชื่อมต่อระบบ
ชำระค่างวด-รับกระแสสังคมไร้เงินสด

SME D Bank หรือ ธพว. 
กาวไปอีกขั้น ยกระดับ 
การใหบริการธนาคารสู  

“ดิจิทัล แบงกกิ้ง” พัฒนาระบบ Core 
Bank ing รองรับการเติบโตแบบ 
ไรขีดจํากัด ขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้น 5 
เทา จาก 1 แสนราย เพิ่มเปน 4-5 แสน 
ราย พรอมผนึก ITMX เชื่อมตอระบบ 
ชําระคางวด-รับกระแสสังคมไรเงินสด 
ภายในสิ้นปนี้ 

พัฒนาระบบ “Core 
Banking” ตอบโจทย์ 
หัวใจของการให้บริการ

นายพงชาญ สําเพาเงิน รอง 
กรรมการผู จัดการ รักษาการแทน 
กรรมการผู จัดการธนาคารพัฒนา 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหง 

ประเทศไทย หรอื ธพว. (SME D Bank) 
กลาววา SME D Bank อยูระหวางการ 
พฒันาระบบ Core Banking วงเงินพฒันา 
600 ลานบาทนั้น จะเปนระบบปฎิบัติ 
การหลัก หรือเปนหัวใจหลักในการให 
บรกิาร การพฒันา ระบบ Core Banking 
ครั้งน้ีสามารถมองไดสองมุม คือ 1. 
พัฒนาตามความจาํเปน และ 2. เพ่ือให 
SME D Bank กาวสูการเปนสถาบันการ 
เงินที่ใหบริการอันทันสมัย รองรับการ 
ทาํธรุกรรมทางเงนิ บนระบบออนไลนสู 
Thailand 4.0 เตม็รปูแบบ

ทัง้นี ้เนือ่งจากระบบการใหบรกิาร 
เดิมถูกออกแบบและพัฒนาใชมานาน 
กวา 10 ป ธนาคารจําเปนตองนําเทค- 
โนโลยีสมัยใหมรองรับระบบ “Digital 
Banking” โดยธนาคารใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาระบบที่ชื่อวา “Core 

Banking” ใน 4 โมดูล คือ ระหวาง 
พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบและใชงานจริง 
ทั้งหมดจะถูกพัฒนาใหเสร็จสิ้นภายใน 
ระยะเวลา 2 ป โดยกําหนดกรอบการ 
พัฒนาไวอยางชัดเจน ดังนั้นงานดานใด 
พัฒนาเสร็จ และพรอมใชงานกอน 
ระบบดังกลาวจะถกู นาํมาใชเพือ่ใหเกดิ 
ประสิทธิผลสูงสุดในการใหบริการ

สําหรับการพัฒนากําหนดไว 3 
สวนหลัก คือ 1. พัฒนาระบบเงินฝาก 
เน่ืองจากเปนระบบไมซับซอน เงินฝาก 
ของธนาคารเนนเงินฝากลูกคารายใหญ 
หรอืสถาบนัตางๆ 2. ระบบอาํนวยสนิเชือ่ 
และระบบประมวลผลสินเชื่อ เริ่มจาก 
สนิเช่ือประเภทท่ีใชบรรษัทประกนัสนิเชือ่ 
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) คํ้า 
ประกนัและขยายสูสนิเช่ือกลุมอืน่ทีต่อง 
ใชหลักทรัพยคํ้าประกัน 3. การติดตาม 

ธ

ผลและการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
(Loan Correction) ครอบคลุม 
ลูกหนีท่ี้เคยปรบัเปล่ียนเงือ่นไขชําระหนี้ 
(DR) หรอืเคยปรบัโครงสรางหนี ้ (TDR) 
มากอน”

ผนึก ITMX ให้บริการ 
รับกระแสสังคมไร้เงินสด

นายพงชาญ กลาววา การพัฒนา 
ระบบการใหบริการหลักของธนาคาร 
ครั้งนี้ ชวยใหธนาคารมีเทคโนโลยีกาว 
กระโดดสอดรับกับพฤติกรรมผูบริโภค 
เปล่ียนไป ประกอบกับกระแสการทํา 
ธรุกรรมทางการเงนิทีม่แีนวโนมขยายตวั 
เพ่ิมขึ้น ตอบโจทยการทําธุรกรรม 
ออนไลนผานบริษัท National ITMX 
ซึง่เปนผูใหบรกิารชาํระ หรอืทาํธรุกรรม 
ผานชองทาง ATM, เคานเตอรธนาคาร, 
อินเทอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือ ทําให 
การใหบรกิารของทกุธนาคาร ในการโอน 
จาย  ในระยะเริ่มตนจะใชผานระบบ 
การโอนเงนิผาน PromptPay เลอืกโอน 
เงินจากหมายเลขบัญชีธนาคารพาณิชย 
ของลกูคาเพือ่ชาํระคางวดมายงัหมายเลข 
บญัชขีอง SME D Bank หรอื ทาํการโอน 
ผานหมายเลขโทรศัพทหรือหมายเลข 
บตัรประชาชน โดยระบบดงักลาวจะเปด 
ใหบริการภายในส้ินปนี้ อํานวยความ 
สะดวกชาํระคางวดดวยระบบสแกน QR 

Code ทีไ่ดเปดใหบรกิารไปกอนหนานี้

พลิกโฉมให้บริการ-ธุรกิจ 
เติบโตก้าวกระโดด

การพฒันาระบบระบบสารสนเทศ
ธุรกิจหลักคร้ังนี้มุ งออกแบบระบบให 
สามารถรองรบัการใชงานและทําธรุกรรม 
ครอบคลมุระยะเวลา 10 ป หลงัจากนัน้ 
เมือ่ระบบพัฒนาและใชเต็มรปูแบบแลว 
ธนาคารสามารถขยายฐานลูกคาเพ่ิมขึน้ 
จากปจจบุนัที ่1 แสนราย เพิม่ขึน้ 5 เทา 
หรือคิดเปน 4-5 แสนราย ขยายฐาน 
สินเช่ือสูระบบจากฐานเดิม 1-2 แสน 
ลานบาท ใหเตบิโตไมตํา่กวา 5 เทา

ทั้งนี้ การเช่ือมโยงธุรกรรมในการ 
ชําระคางวดเขากับธนาคารพาณิชยอืน่ๆ 
เพือ่ใหลกูคาของ SME D Bank สามารถ 
ใชโทรศัพทมือถือโอนเงิน หรือเลือก 
ชาํระหนีข้ามจากธนาคารอ่ืนมายงั SME 
D Bank ตอบโจทยสงัคมการลดใชเงนิสด 
หรอื Cashless Society ลกูคาไมตอง 
ถอืเงนิจาํนวนมากๆ เพือ่มาชาํระคางวด 
ถึงธนาคาร จายยังรานสะดวกซื้อ หรือ 
จายผานเคาทเตอรใหบริการอีกตอไป 
ลูกคาเลือกชําระคางวดไดตลอด 24 
ชัว่โมงโดยไมตองเสยีเวลาเดนิทางมายงั 
สาขา ลดโอกาสเกิดหนี้เสียจากการผิด 
นดัชาํระหนี ้ ขณะเดยีวกนัชวยลดความ 
ผิดพลาดของสาขาจากการนําเงินฝาก 

เขาบญัชธีนาคารในแตละวัน

ปี 2563 เช่ือมต่อ 
บริการทางการเงินสู่โลก 
ออนไลน์เต็มรูปแบบ

ตัง้แตป 2563 เปนตนไป ธนาคาร 
จะขยายการใหบริการครอบคลุมการ 
เปดบญัช ีหรอื เลอืกขอสนิเชือ่ผานระบบ 
ออนไลนบนสมารทโฟน และอุปกรณ 
อจัฉรยิะอืน่ๆ (Smart Device) และ ป 
2564 จะนาํระบบฐานขอมลู หรอื Big 
Data หรือการนําปญญาประดิษฐ (AI) 
มาใชเก็บฐานขอมลูลกูคา พรอมออกแบบ 
สนิเชือ่เฉพาะกลุม (Taylor Made) ตาม 
ลกัษณะอาชพี ประเภทธุรกิจ พฤตกิรรม 
ในการใชจาย รวมถึงประวัตกิารชาํระหน้ี 
หากลูกคามีพฤติกรรมการชําระหน้ีที่ดี 
ชาํระตรงตามกาํหนด อตัราดอกเบีย้จะ 
ปรบัลดตามพฤตกิรรมของลกูคารายนัน้ 
หรืออาจเปดใหใหนําเงินฝากมาใชเปน 
หลกัทรพัยคํา้ประกันหากผูกูตองการขอ 
สนิเชือ่ ระยะยาวชวยใหพจิารณาสนิเชือ่ 
ตอรายทําไดงาย ทายสุดลดโอกาสเกิด 
หนีเ้สยีจากการปลอยกูในทีส่ดุไดเชนกนั 
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SME D Bank หรือ ธพว. 
กาวไปอีกข้ัน ยกระดับ 
การใหบริการธนาคารสู  

“ดิจิทัล แบงกกิ้ง” พัฒนาระบบ Core 
Bank ing รองรับการเติบโตแบบ 
ไรขีดจํากัด ขยายฐานลูกคาเพิ่มข้ึน 5 
เทา จาก 1 แสนราย เพิ่มเปน 4-5 แสน 
ราย พรอมผนึก ITMX เชื่อมตอระบบ 
ชําระคางวด-รับกระแสสังคมไรเงินสด 
ภายในสิ้นปนี้ 

พัฒนาระบบ “Core 
Banking” ตอบโจทย์ 
หัวใจของการให้บริการ

นายพงชาญ สําเพาเงิน รอง 
กรรมการผู จัดการ รักษาการแทน 
กรรมการผู จัดการธนาคารพัฒนา 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหง 

ประเทศไทย หรอื ธพว. (SME D Bank) 
กลาววา SME D Bank อยูระหวางการ 
พฒันาระบบ Core Banking วงเงนิพฒันา 
600 ลานบาทนั้น จะเปนระบบปฎิบัติ 
การหลัก หรือเปนหัวใจหลักในการให 
บรกิาร การพฒันา ระบบ Core Banking 
ครั้งน้ีสามารถมองไดสองมุม คือ 1. 
พฒันาตามความจาํเปน และ 2. เพ่ือให 
SME D Bank กาวสูการเปนสถาบันการ 
เงินที่ใหบริการอันทันสมัย รองรับการ 
ทาํธรุกรรมทางเงนิ บนระบบออนไลนสู 
Thailand 4.0 เตม็รปูแบบ

ทัง้นี ้เนือ่งจากระบบการใหบรกิาร 
เดิมถูกออกแบบและพัฒนาใชมานาน 
กวา 10 ป ธนาคารจําเปนตองนําเทค- 
โนโลยีสมัยใหมรองรับระบบ “Digital 
Banking” โดยธนาคารใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาระบบที่ชื่อวา “Core 

Banking” ใน 4 โมดูล คือ ระหวาง 
พัฒนา ติดต้ัง ทดสอบและใชงานจริง 
ทั้งหมดจะถูกพัฒนาใหเสร็จส้ินภายใน 
ระยะเวลา 2 ป โดยกําหนดกรอบการ 
พัฒนาไวอยางชัดเจน ดังนั้นงานดานใด 
พัฒนาเสร็จ และพรอมใชงานกอน 
ระบบดังกลาวจะถกู นํามาใชเพือ่ใหเกดิ 
ประสิทธิผลสูงสุดในการใหบริการ

สําหรับการพัฒนากําหนดไว 3 
สวนหลัก คือ 1. พัฒนาระบบเงินฝาก 
เน่ืองจากเปนระบบไมซับซอน เงินฝาก 
ของธนาคารเนนเงินฝากลูกคารายใหญ 
หรอืสถาบนัตางๆ 2. ระบบอาํนวยสนิเชือ่ 
และระบบประมวลผลสินเชื่อ เริ่มจาก 
สนิเชือ่ประเภททีใ่ชบรรษทัประกนัสนิเชือ่ 
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) คํ้า 
ประกนัและขยายสูสนิเชือ่กลุมอืน่ทีต่อง 
ใชหลักทรัพยคํ้าประกัน 3. การติดตาม 

ผลและการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
(Loan Correction) ครอบคลุม 
ลกูหนีท่ี้เคยปรบัเปล่ียนเง่ือนไขชาํระหนี้ 
(DR) หรือเคยปรับโครงสรางหนี ้ (TDR) 
มากอน”

ผนึก ITMX ให้บริการ 
รับกระแสสังคมไร้เงินสด

นายพงชาญ กลาววา การพัฒนา 
ระบบการใหบริการหลักของธนาคาร 
ครั้งน้ี ชวยใหธนาคารมีเทคโนโลยีกาว 
กระโดดสอดรับกับพฤติกรรมผูบริโภค 
เปลี่ยนไป ประกอบกับกระแสการทํา 
ธรุกรรมทางการเงนิทีม่แีนวโนมขยายตัว 
เพ่ิมขึ้น ตอบโจทยการทําธุรกรรม 
ออนไลนผานบริษัท National ITMX 
ซ่ึงเปนผูใหบรกิารชาํระ หรอืทาํธรุกรรม 
ผานชองทาง ATM, เคานเตอรธนาคาร, 
อินเทอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือ ทําให 
การใหบรกิารของทกุธนาคาร ในการโอน 
จาย  ในระยะเริ่มตนจะใชผานระบบ 
การโอนเงนิผาน PromptPay เลอืกโอน 
เงินจากหมายเลขบัญชีธนาคารพาณิชย 
ของลูกคาเพ่ือชาํระคางวดมายงัหมายเลข 
บญัชขีอง SME D Bank หรอื ทาํการโอน 
ผานหมายเลขโทรศัพทหรือหมายเลข 
บตัรประชาชน โดยระบบดงักลาวจะเปด 
ใหบริการภายในสิ้นปนี้ อํานวยความ 
สะดวกชาํระคางวดดวยระบบสแกน QR 

Code ทีไ่ดเปดใหบรกิารไปกอนหนานี้

พลิกโฉมให้บริการ-ธุรกิจ 
เติบโตก้าวกระโดด

การพฒันาระบบระบบสารสนเทศ
ธุรกิจหลักคร้ังนี้มุ งออกแบบระบบให 
สามารถรองรบัการใชงานและทําธรุกรรม 
ครอบคลมุระยะเวลา 10 ป หลงัจากนัน้ 
เมือ่ระบบพฒันาและใชเต็มรปูแบบแลว 
ธนาคารสามารถขยายฐานลกูคาเพิม่ขึน้ 
จากปจจบุนัที ่1 แสนราย เพิม่ขึน้ 5 เทา 
หรือคิดเปน 4-5 แสนราย ขยายฐาน 
สินเชื่อสูระบบจากฐานเดิม 1-2 แสน 
ลานบาท ใหเตบิโตไมตํา่กวา 5 เทา

ทั้งน้ี การเช่ือมโยงธุรกรรมในการ 
ชาํระคางวดเขากับธนาคารพาณชิยอืน่ๆ 
เพือ่ใหลกูคาของ SME D Bank สามารถ 
ใชโทรศัพทมือถือโอนเงิน หรือเลือก 
ชาํระหน้ีขามจากธนาคารอ่ืนมายงั SME 
D Bank ตอบโจทยสงัคมการลดใชเงนิสด 
หรอื Cashless Society ลกูคาไมตอง 
ถอืเงินจํานวนมากๆ เพือ่มาชาํระคางวด 
ถึงธนาคาร จายยังรานสะดวกซื้อ หรือ 
จายผานเคาทเตอรใหบริการอีกตอไป 
ลูกคาเลือกชําระคางวดไดตลอด 24 
ชัว่โมงโดยไมตองเสยีเวลาเดนิทางมายงั 
สาขา ลดโอกาสเกิดหนี้เสียจากการผิด 
นดัชาํระหนี ้ ขณะเดยีวกนัชวยลดความ 
ผิดพลาดของสาขาจากการนําเงินฝาก 

เขาบญัชธีนาคารในแตละวนั

ปี 2563 เช่ือมต่อ 
บริการทางการเงินสู่โลก 
ออนไลน์เต็มรูปแบบ

ตัง้แตป 2563 เปนตนไป ธนาคาร 
จะขยายการใหบริการครอบคลุมการ 
เปดบญัช ีหรอื เลอืกขอสนิเชือ่ผานระบบ 
ออนไลนบนสมารทโฟน และอุปกรณ 
อจัฉรยิะอืน่ๆ (Smart Device) และ ป 
2564 จะนาํระบบฐานขอมลู หรอื Big 
Data หรือการนําปญญาประดิษฐ (AI) 
มาใชเก็บฐานขอมลูลกูคา พรอมออกแบบ 
สนิเชือ่เฉพาะกลุม (Taylor Made) ตาม 
ลกัษณะอาชพี ประเภทธรุกจิ พฤตกิรรม 
ในการใชจาย รวมถงึประวตักิารชาํระหนี้ 
หากลูกคามีพฤติกรรมการชําระหนี้ท่ีดี 
ชาํระตรงตามกาํหนด อตัราดอกเบีย้จะ 
ปรบัลดตามพฤตกิรรมของลกูคารายนัน้ 
หรืออาจเปดใหใหนําเงินฝากมาใชเปน 
หลกัทรพัยคํา้ประกนัหากผูกูตองการขอ 
สนิเชือ่ ระยะยาวชวยใหพจิารณาสนิเช่ือ 
ตอรายทําไดงาย ทายสุดลดโอกาสเกิด 
หนีเ้สยีจากการปลอยกูในทีส่ดุไดเชนกนั 
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ช่องทางการจำหน่าย “ไตไทย”
สมุนไพร 2 แผ่นดิน

ช่องทางออฟไลน์

ควรมีสถานที่จัดแสดงและจําหนายสมุนไพรแปรรูปแกนักทองเที่ยว โดยตั้งเปน “Thailand Herbal Center”
จัดตั้งศูนยกลางคาปลีก-คาสงสมุนไพร “Herbal Market Thailand “
จัดทําตึกหรือตูจําหนายสมุนไพรอัตโนมัติ “Herbal Vending Machine”
เปด “Herbal Convenience Store” ใจกลางเมืองทองเที่ยว
เปด “Herbal Kiosk” ในหางสรรพสินคาโมเดิรนเทรด ที่เปนแหลงช็อปปงของนักทองเที่ยว
ควรมี “Herbal Kiosk” หรือ “Herbal Shop” ในโรงพยาบาลรัฐทุกแหง  
จัดตลาดนัดเคลื่อนที่แบบธงฟา แตเปนธง 4 สี หมุนเวียนไป 76 จังหวัด

แนวทางการขยายชองทางในประเทศ

ควรเพิ่มชองทางการตลาดและกระจายสินคาเชิงรุกและการยกระดับแบรนดสินคาและบริการสมุนไพรไทย
สูตลาดโลก โดยเปดรานคาในตางประเทศ
ควรเจรจากับรัฐบาลตางประเทศ เชน จีนเพื่อสงสินคาดวยสิทธิพิเศษไปจำหนายในรานคาของไทยในประเทศจีน 
และญี่ปุน 
ควรเปด Herbal Kiosk ในหางสรรพสินคาหรือ Herbal Shop ในประเทศปลายทาง 
เชื่อมโยงการคากับ ศูนยสรางโอกาสธุรกิจไทยสูจีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC) ณ นครกวางโจว 
เพื่อพัฒนาผูประกอบการ SME เปน Smart Enterprise 

แนวทางการขยายชองทางตางประเทศ

â´Â

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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ช่องทางออนไลน์

ขอความรวมมือจากผูคาปลีกพันธมิตร เชน King power ใหสิทธิพิเศษทางภาษีในการรับสินคาของผูประกอบการ 
ที่มีสินคาที่มีมาตรฐานสากล ไปวางจำหนายในเว็บไซต Cross Border Ecommerce
ขอความรวมมือจากเว็บไซตตางๆในประเทศไทย เชน Kaidee, Lazada, ใหเปดชอง “Thai Herb” เปน หมวดสินคา   
ใหมในรานคา และทำปุมเฉพาะขึ้นมาในเมนูโฮมเพจหนาแรก เหมือนดังที่ปรากฏใน Thaitrade.com
จัดทำ Herb App แอพพลิเคชั่นสมุนไพรไทย ใหกลุมเปาหมายตางชาติสามารถสั่งซื้อผานแอพได

แนวทางการขยายชองทางในประเทศ

ภาครัฐควรใหสงเสริมใหเขาไปเปดในชองทาง Cross border ecommerce  โดยแนวทางคือ ไปเจรจากับรัฐบาล 
ตางประเทศ หรือ ทำความรวมมือกับเว็บที่มีชองทางเหลานี้ หรือ รวมมือกับบริษัทรับบริหารจัดการของจีนมาตั้ง 
สำนักงานในไทยและสงเสริมใหผูประกอบการไทยใชบริการ
ควรสงเสริมใหเขาไปเชาพื้นที่เพื่อวางจำหนายสินคาในเว็บไซตตางประเทศ โดยให incentive แบบสิงคโปร โดย 
ใหไปเปดในตางประเทศ เชน  Alibaba (จีน) และ Rakuten (ญี่ปุน) 

แนวทางการขยายชองทางตางประเทศ
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เปิดประตู สู่ตลาดใหม่
Geothermal ในเคนยา ... 
ขุมทรัพย์พลังงานใหม่ที่รอ
การเปิดสวิตช์
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

HIGHLIGHTS

เกร็ดความรู้ของพลังงานความร้อนใต้พิภพในเคนยา

- ความตองการใชไฟฟาของเคนยาขยายตัวสูงถึงปละ 7% จากการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
- เคนยามีความตองการลงทุนดานพลังงานเฉลี่ยปละ 3 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2562 – 2567)
- รัฐบาลเคนยาเปดกวางใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในธุรกิจพลังงานได 100% โดยพื้นที่ลงทุนที่มีศักยภาพอยูบริเวณ 
ฝ งตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่มีความพรอมดานทรัพยากร เชื่อมโยงระบบสายสงหลัก และอยู  
ในพื้นที่อุตสาหกรรมสําคัญ

เคนยาเปน 1 ใน 10 
ประเทศที่มีแหลงพลังงาน 
ความรอนใตพิภพใหญที่สุด 
ของโลก

เคนยาเปนประเทศแรก 
ใน Sub – Saharan Africa 
ที่สามารถผลิตไฟฟาจาก 
พลังงานความรอนใตพิภพได

ปจจุบันเคนยาผลิตไฟฟาจาก
พลังงานความรอนใตพิภพ 
ไดราว 5% ของกำลัง 
การผลิตไฟฟาพลังงานความ 
รอนใตพิภพรวมของโลก

โครงการ Olkaria  
(กำลังการผลิต 569 MW) 
ในเคนยาเปนโรงไฟฟาพลังงาน 
ความรอนใตพิภพที่ใหญ 
อันดับ 4 ของโลก
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เคนยามีความต้องการใช้ไฟฟ้าอีกมาก
“เคนยายังขาดแคลนไฟฟา อัตราการเขาถึงไฟฟาเพียง 56%”

“ความตองการใชไฟฟามีแนวโนมเติบโตอีกมากจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม”

“รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนชัดเจน”

อัตราการเขาถึงไฟฟาของประเทศในทวีปแอฟริกา

“การเขาถึงไฟฟาของเคนยาสวนใหญยังอยูในเขตเมือง 
เชน กรุงไนโรบี เมืองมอมบาซา และเมืองนาคูรู”

นักลงทุนตางชาติลงทุนไดสูงสุด 100%
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 ป
ยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณในชวง  
กอสรางโครงการ

เศรษฐกิจเคนยาขยายตัวสูงเฉลี่ยปละ 6% และรัฐบาล 
ตั้งเปาเพิ่ม GDP ภาคอุตสาหกรรมภายใตนโยบาย Big 4* 

Vision 2030* ตั้งเปาเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาอีกมาก สิทธิประโยชนแกนักลงทุน เชน

คาดการณความตองการใชไฟฟาของเคนยา

*เคนยามีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสําคัญ 4 ดาน (Big4)  คือ 
อาหาร สุขภาพ ที่อยูอาศัย และอุตสาหกรรม

ทีม่า: Lead Cost Power Development Plan 2017 - 2037

ที่มา : World Bank

ที่มา : Lead Cost Power Development Plan 2017 - 2037
*เปาหมายในการยกระดับประเทศไปสูประเทศอุตสาหกรรมที่มีรายได
ปานกลางในป 2573

ป 2560

8.4% ของ GDP

ป 2565

ป 2560 ป 2573

15% ของ GDP

2,300 
MW

26,000
MW

(GWh)
30,000

20,000

10,000

0

ยูกันดา

แทนซาเนีย

เคนยา

บอตสวานา

แอฟริกาใต

27%

   33%

                56%

                    61%

                                   84%

2560 2563 2566 2569 2571 2574
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โรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเคนยา

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพในเคนยา … 
โอกาสธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการไทย

รัฐบาลมีแผนสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เปน 61% 
ในป 2580 จาก 31% ในป 2560 

พื้นที่ศักยภาพ พิจารณาจาก ตัวอยางพื้นที่ศักยภาพ

- Resource : พื้นที่ที่มีความพรอมดาน 
ทรัพยากรความรอนใตพิภพ
- National Grid : อยูในพื้นที่ที่เชื่อมโยง 
กับระบบสายสงหลักของประเทศ
- Industrial Area : อยูใกลเคียงกับ 
พื้นที่อุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ 
ซึ่งมีความตองการใชไฟฟาสูง

ที่มา : Lead Cost Power Development Plan 2017 - 2037

ที่มา : Lead Cost Power Development Plan 2017 - 2037

สรางไดเร็ว ตนทุนตํ่า เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สอดคลองกับ Vision 2030 ที่ตั้งเปาลดกาซเรือนกระจกลง 30%

มีความพรอมดานทรัพยากรสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เชน แหลงผลิตพลังงาน
ความรอนใตพิภพใหญติด 1 ใน 10 ของโลก ปจจุบันใชไปเพียง 6% และมีพื้นที่ศักยภาพที่มีความเร็วลมสูงถึง 
9.27 เมตรตอวินาที

แสงอาทิตย

ความรอนใตพิภพความรอนใตพิภพ

ลม

อื่นๆ

เขื่อน

เขื่อน

ดีเซล

อื่นๆ 2%
ลม 1%

37%

37%

29%

31%

25%

14%

12%
12%

ป 2560 ป 2580

จากปจจัยดังกลาวสรุปไดวา
พื้นที่ศักยภาพอยูบริเวณ

ตะวันตกเฉียงใตของเคนยา

21)0/.-,+*)('&#$#%$#"! 3

3*;'$"&38:9876&54 <=>?@3A?BCDEB
3#GGF% AAH3 *F"6&LF$6&*)-KJ9I 3
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Homa Hills 250 MW
Arus Bogoria 400 M

Eburru 250 MW

Olkaria 2,000 MW
Menengai 1,600 MW

Longonot 750 MW
Suswa 600 MW
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

       ประเด็นสําคัญที่ผูประกอบการไทยควรพิจารณา

หนวยงานสําคัญดานพลังงานของเคนยา

    ความสามารถของผูรับซื้อไฟฟา
ควรพิจารณาความพรอมและความสามารถทางการเงิน ทั้งผูซื้อขั้นตนไปจนถึง End-buyer เพื่อดูศักยภาพวาจะสามารถชําระ 
คาไฟฟาไดอยางตอเนื่อง

    สัญญาซื้อ-ขายไฟฟา (PPA)
ควรเปนสัญญาที่เปนมาตรฐานสากลที่ระบุขอกําหนดและเงื่อนไขสําคัญชัดเจน เชน ราคารับซื้อไฟฟา ระยะเวลา ปริมาณรับซื้อ 
ไฟฟา เปนตน

    หุนสวนทองถิ่น
แมผูประกอบการไทยสามารถลงทุนธุรกิจโรงไฟฟาได 100% แตการมีหุนสวน ทองถิ่นจะชวยสรางโอกาสในการเขาถึงขาวสาร 
โครงการใหมๆ รวมถึงเขาใจ กฎระเบียบทองถิ่นไดเปนอยางดี (หรืออาจปรึกษาสํานักกฎหมายในเคนยาที่มีความเชี่ยวชาญดาน 
ธุรกิจพลังงาน)

    ที่ดิน
นักลงทุนตางชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได 100% แตมีขอพึงระวัง เชน 
 - ตองไมใชพื้นที่ทางการเกษตรที่รัฐบาลสงวนใหเกษตรกรทองถิ่น
 - ควรตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินใหถูกตองและชัดเจน เนื่องจากบางกรณี เจาของกรรมสิทธิ์มีหลายคน
 - โฉนดที่ถือครองเปนโฉนดปลอมหรือไมใชฉบับคัดลาสุด
 - โฉนดตองมีระยะปกหมุดตรงตามพื้นที่จริง

- ผูกําหนดนโยบาย/กํากับดูแล /ใหสัมปทาน : Ministry of Energy (MOE)

- ผูผลิตไฟฟาหลัก : The Kenya Electricity Generating Company (KenGen), Geothermal Development 
Company (GDC) (หนวยงานผลิต ไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพิภพ)

- ผูกระจายไฟฟา : Kenya Power and Lighting Company (KPLC) 

- ผูดูแลระบบสายสง : Kenya Electricity Transmission Company Limited (KETRACO) 
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P e e r P owe r  เ ป  น 
ตลาดสินเชื่อออนไลน  
(peerpower.co.th) 

เชื่อมตอระหวางผูขอสินเชื่อที่เปนผู  
ประกอบการรายเล็ก รายกลาง ที่เรียก 
กันวา SME กับอีกฝงนึงเปนนักลงทุน 
ที่เอาเงินมาลงทุนใหสินเชื่อธุรกิจแกผู 
ประกอบการ คณุ จมิ วรพล พรวาณชิย 
CEO และผูรวมกอต้ัง บริษัท เพียร 
พาวเวอร จํากัด เลาใหเราฟงเพ่ิมเติม 
อีกวา ไอเดียธุรกิจนี้เริ่มตนมาจาก Pain 
Point ของคุณจิมเอง ซ่ึงขณะนั้นก็ 
เปนหนึ่งในผูประกอบการรายเล็ก

“ผมอยูในวงการการเงินมา 18 ป 
กอนหนาท่ีจะมาเปดเพียร พาวเวอร 
ตอนนั้นผมทําธุรกิจวาณิชธนกิจ หลักๆ 
ชวยบริษัทคอนขางใหญซื้อขายกิจการ 
ขามชาติและปรับโครงสรางหนี้ 

“เราเห็นวาผลิตภัณฑทางการเงิน
สําหรับลูกคา (ธุรกิจขนาดใหญ) มี 
เยอะแยะเลย แตในขณะเดยีวกนั บรษิทั 
ของเราซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก เขาไปหา 
แบงกเพื่อยื่นกู กลับยาก เพราะแบงก 
เห็นวาธุรกิจของเราเปนธุรกิจบริการ 
ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งตัวนี้แหละ 
ท่ีบงบอกวาการเปนผูประกอบการราย 

เล็กนั้นไมงาย 
“เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดที่ฟนเทค 

(Fintech) เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหจุด 

ประกายวาสามารถมีผลิตภัณฑท่ีจะ 
ตอบตรงนี้ได”

สำหรับความเช่ือม่ัน
จากฝ่ังผู้ให้กู้ล่ะครับ 
คุณจิมทำอย่างไร?

“อนันีต้องบอกวามนัเปนสวนหนึง่ 
ของระบบครับ แนนอนวา ไมใชสมัคร 
เขามาขอกู 10 คน จะผานเขาระบบที่ 
เราจะไปเสนอใหทางนักลงทุนครบทั้ง 
10 ทาน

“เรามีระบบ Credit Score เปน 
การแบงแยกตามความเส่ียง เกรด 

A-B-C-D ซึ่งข้ึนอยู กับองคประกอบ 
หลายอยาง ไมวาเร่ืองประวัติการชําระ 
หนี้, Cash Flow ของบริษัทวาสามารถ 

แบกภาระหน้ีไดไหม, กรณมีโีปรเจคใหม 
มีหลักฐานไหมวามีโปรเจคใหมเขามา, 
เงินเอาไปลงทุนจริงหรือเปลา เปนตน 
พวกนีเ้ปนองคประกอบเขาไปใน Credit 
Score เครดิตยิ่งดี ดอกเบี้ยยิ่งตํ่า”

“ไอเดียเกิดข้ึนจรงิๆ นาจะประมาณ 
พฤศจิกายนหรือธันวาคมสิ้นป 2015 
ครับ ตอนนั้นปงขึ้นมาเลย เพราะวาเรา 
ก็เปนนักลงทุนในแพลตฟอรมพวกน้ีอยู 
แลวในอเมริกา จะคอยเช็ค Portfolio 
ตลอด ‘เอะ..ทําไมอันนี้มันเวิรค ทําไม 
อันนี้มันไมเวิรค?’ ผมก็เริ่มจดๆ ของผม 
เอง จนกลายเปนแผนธุรกิจคราวๆ ขึ้น 

มาวาจะสรางอยางน้ีตองทําอะไรบาง? 
แนนอนมันตองมีแบบแผน-เงินทุน- 
บุคลากร 

“จากตรงนั้น ใชเวลาประมาณสัก 
4-5 เดือนเพ่ือที่จะประกอบใหมันเปน 
รูปเปนราง จดจัดตั้งบริษัท หาบุคลากร 
ผูรวมกอตั้งกลุมแรกเขามา หลังจากนั้น 
ใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน เริ่มจางคน 
เขยีนซอฟตแวร เปนรปูเปนรางกใ็ชเวลา 
ปนึงจึงปลอยเขาตลาด

“คิดวาตองทํา ไมทําไมได ถาตอน 
นั้นไมทํา คงนอนไมหลับ เปนอยางน้ัน 
จริงๆ มันเปนอะไรที่... ไมรูเคยเจอไหม 
มอีะไรทีส่ะกิดใจวา อนันีม้นัเปนสิง่ทีเ่รา 
ตองทาํ เพราะถาไมทาํเรากจ็ะไมรูวามนั 
จะเกิดอะไรขึ้น แลวถาไมรูมันเกิดอะไร 

ขึ้น อีก 10 ปขางหนาก็จะมานั่งคิดวา 
‘เออ.. เฮย! ไอเดยีนีท้าํไมเราไมทาํ’ 

ผมไมใชคนอยางนั้น ผมไมเคยบนวาผม 
คิดอยางนั้นแลวไมทํา

“ตองทํา กับ อยากทํา สําหรับผม 
มันคาบเกี่ยวกัน แตคําวาตองทํา มันจะ 
มีแรงผลักดัน เพราะไมใชวาเราตื่นมา 
ทุกวันแลว Energy 100% ทุกวัน แตถา 
เราเขาใจวาสิ่งนี้ที่เราตองทํา เราไมใช 
ทําคนเดียว มีนองๆ 20 กวาคนเขามา 
รวมเดินทางดวยกันเพื่อที่จะสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใหมันดีขึ้น 
แมในมุมเล็กๆ ทั้งในสวนของลูกคา 
ประสบการณท่ีดีขึ้นในการยื่นกู  นัก 
ลงทุนไดผลตอบแทนดีขึ้น เหลานี้จริงๆ 
เปนแรงผลักดันจากคําวาตองทํา

“แรงบันดาลใจ ถึงจุดหนึ่งที่มัน 
จะยั่งยืนได จะเกิดจากคนเดียวไมได 
ทุกคนตองเอามารวมกัน วิสัยทัศนของ 
โลกธุรกิจใหม มันควรที่จะสามารถ 
ขยายปรับแปลงใหเขากับตลาดได และ 
การที่ทําอยางนั้น มันตองมีคนเขามา 
เพื่อที่จะเสริมวิสัยทัศนเดิม – ท่ีผมมี 
ความเชื่อหลักดั้งเดิม (Core) ไมเปลี่ยน 
แตความชัดเจนมีมากขึ้น”

ส่ิงท่ีคุณจิมกับทีม
ต้องพาองค์กรไปให้ถึง
คืออะไรครับ

“พูดถึงระยะ 3 ป 5 ปผมวามัน 
ไกลเกินไป เอาวาภายในระยะ 1-2 ป 
ขางหนานี้ อยางนอยๆ คือ ตองการสาน 

ตอ วิสัยทัศนที่จะเชื่อมตอระบบเขาไป 
ในระบบที่อยู ภายใตการกํากับและ 
สามารถเชื่อมโยงไปในตางประเทศได 
ดวย เพราะถึงตรงนั้นผมวา มันจะเปด 
ตลาดเยอะขึ้นสําหรับผูกูและนักลงทุน

“ผมทํางานการเงินมานาน ส่ิงที ่
สําคัญท่ีสุดคือความไวใจ ซ่ึงมาจาก 2 
สวน สวนหนึง่มาจากประสบการณทีเ่ขา 
เห็นเรา – PeerPower of Trademark 
ภายใตกฎเกณฑกฎหมายมาตลอด ที ่
ผานมา 2-3 ปเรามีใบอนุญาต แลวถา 
เราสามารถเชื่อมตอกับตางประเทศได 
จะกลายเปน Value ท่ีนกัลงทนุสามารถ 
กระจายสินเชือ่ไดหลากหลายขึน้ สมมตุิ 
ท านมีเงินแสนบาท 50,000 ลงใน 
เอสเอ็มอีไทย อีก 50,000 อาจจะลงใน 
เอสเอ็มอีเวียดนามที่คุณรูวาเขากําลัง 
จะซัพพลายชิปใหกับอินเทล ดอกเบ้ีย 
อาจจะสูงหนอย แตมีวิธีการรับในเรื่อง 
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเรามีบริการให

“ไมเพียงแตทําไดในลักษณะการ 
เชื่อมตอระหวางประเทศ แตเราตองมี 

โปรดักทเพื่อทําใหประสบการณลูกคา 
ดขีึน้ดวย อยางเชน ประกันสนิเชือ่ เราก็ 
คุยกบัพารทเนอรอยูวาจะทําอยางนี ้ตอน 

ซือ้ปุบ คณุรบัความเสีย่งรอยเปอรเซนต 
แมเราจะคัดกรองมาแลว แตในอนาคต 
ถาคุณอยากจะชัวรอีก ซื้อประกันเพ่ิม 
จากพารทเนอรเราไหม จะมบีรกิารเสริม 
ที่ทําใหประสบการณลูกคาทั้งสองฝง 
ดีขึ้น

“คําวาประสบการณดีขึ้นของผูกู
คือเขาถึงแหลงทุนงายขึ้น ไดดอกเบี้ยที่ 
ยตุธิรรมขึน้ สําหรบันกัลงทนุคอืสามารถ 

ปองกันความเสีย่งไดมากขึน้ และสามารถ 
มองความโปรงใสในเร่ืองประเมินความ 
เสี่ยงไดดีขึ้นครับ”

ท่ีว่า ‘ไม่ใช่แค่อยากทำ 
แต่ต้องทำ’ น่ันเป็น 
เพราะประสบการณ์ 
ทำให้คุณจิมมองเห็น 
ข้ันตอนอย่างชัดเจน 
หรือเปล่าครับ

“การกอตั้งบริษัทเมื่อกอน เราใช 
Planning Scenario วาอีก 6 เดือน 
ขางหนามันจะเปนยังไง แลวเดือนที่ 7 
ถึงเดือน 12 ก็ขึ้นอยูกับผลตอบกลับที่ 
เราไดจาก 6 เดือนแรก คือมันสามารถ 
แพลนได แตมันไมสามารถทํา Long 
Range Planning ได ถามวามันชัดเจน 
หรือเปลา ชัดเจนระดับนึง

“แตพอมาถึงตอนน้ี คงสังเกตวา 

มันมีศาสตรของสตารทอัพวาดําเนิน 
ธุรกิจยังไงในยุคของขอมูล ในสภาวะ 
ของความเสีย่ง ความไมแนนอน แปลวา 
เราสามารถแพลนไดในระยะที่คอนขาง 
สั้น แตตองเสริมความยืดหยุนกับความ 
แข็งแกรงไวในตัว ไมวาสภาวะอะไรเกิด 
ขึ้นมา เราสามารถไปตามทางที่ตลาด 
มันไปได 

ในตัวคุณจิมมี 
องค์ความรู้หลายอย่าง 
ท้ังงานบริหาร การเงิน 
การจัดการ เร่ืองไอที 
คุณจิมได้มายังไง

“ผมเจนเอ็กซรุ นพรีไอโฟนกับ 
พรอีนิเตอรเนต็ ผมมาเริม่เรยีนรูเรือ่งพวก 
อินเตอรเน็ตตอนชวงประมาณมหาลัย 
บังเอิญอยูในสายเรียนวิทยาศาสตรมา 
ซึ่งก็ตองใชคอมพิวเตอร คุนเคยกับเรื่อง 
พวกนี้มาตลอด มีความคุนเคยกับการ 
เปนผูใช พอตองมาพัฒนาระบบหลัง 
บานของเพียร พาวเวอร ก็ตองไปหา 
Founder ที่มีความรูเขามา ก็คือ ‘คุณ 
คิว-ประพัฒน’ ซึ่งเปน CTO ของเรา 
ซึ่งผมหาผานเน็ตเวิรค แลวที่แปลกมาก 
ก็คอื สุดทายกลายเปนวาควิคอืนองชาย 

ของเพื่อนของนองสะใภผมดวย”

คุณจิมใช้ประสบการณ์
การเป็นผู้ใช้เพ่ือ 
ออกแบบระบบหลังบ้าน

“จรงิๆ มนัไมใชแคผม ผมเปนเพียง 
จุดเริ่มตน จากนั้นดึงผลตอบรับเขามา 
เรือ่ยๆ เพือ่เอาเขามาปรบัปรงุ ทาํใหมนั 
กระชับขึ้น ดีขึ้น

“อาจจะโยงกลับไปท่ีวิสัยทัศนวา
ตรงกลางทีม่วัๆ นีผ้มจะรูไดยงัไง? กร็ูโดย 

ท่ีวาใหตลาดบอกเราวาถูกทางไหมหรือ 
ผิดทางแลว”

การบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
ต้องการผลตอบรับท่ี 
รวดเร็วเพ่ือปรับทิศทาง 
ตลอด

“แลวผมวาความคิดเรือ่ง Feedback 
Loop การใชขอมูล มันไมใชแคเรื่อง 
การตลาด มนัไปถึงเรือ่งการบรหิารธุรกิจ 
เรือ่งบสิซเินสโมเดล หรอืแมแตเร่ืองการ 

บริหารบุคคล องคกร และการคุยกับ 
คูคา ซึ่งจริงๆ ผมวามันกลายเปนความ 
ขดัแยงของศาสตรบรหิารยุคใหม ทีต่อง 
ยืดหยุนตลอด แตถา Core ไมแข็ง คุณ 
จะเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น

“Value ของเราคือ Customer 
Focused ภายในคือ Make Each 
Other Better ทุกคนตองชวยใหเพื่อน 
รวมงานหรือทีมพัฒนาขึ้น เพราะการ 
ทํางานที่เปนเมทริกซเร่ิมจาก Value 
แตในอนาคตจะเริม่ปรับเปนเมทรกิซวา 
งานของคุณทําใหเพื่อนคุณดีขึ้นหรือ 
เปลา เชนในทาง Tech สามารถดูไดวา 
เขียนโคดแลวเพื่อนนําไปใชซํ้าไดกี่ครั้ง 
ถาเขยีนแลวใชอยูคนเดยีว เพ่ือนๆ ไมใช 
แปลวางานของคุณไมทวีคูณเทากับ 
งานของคนท่ีเขานําไปใชตอไดหลายๆ 
คร้ัง ไอทีมันงายนะเพราะดูอยางนี้ได 
ในขณะที่โอเปอรเรชั่นเรื่องบุคคลจะ 
ยากหนอย แตมันมีศาสตรท่ีทําใหมัน 
กระชับ ใหมันเร็วขึ้น ใหมันรูถึงแกนแท 
จริงไดมากขึ้น

“การบริหารยุคใหมไม ใช การ 
บัญชาการ แตเปนการเอื้ออํานวยใหคน 

ที่มีความสามารถ มี Talent ใชความ 
คิดสรางสรรคใหเต็มที่ จุดที่จะบงบอก 
ระหวางผูชนะ-ผูแพ หรือคนที่สามารถ 

ทําไดดีกวาในการแขงขัน คือความคิด 
สรางสรรค และมนัมาจากคนเดียวไมได 
ตองอาศัยประสบการณกับมุมมองของ 
คนหลายยุค”

พูดถึงยุคสมัย 
อยากชวนคุณจิมมอง 
ย้อนกลับไปตลอดชีวิต 
การทำงานกว่า 10 ปี 
ท่ีผ่านมา เห็นความ 
เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง

“เทคโนโลยีสามารถทําใหทวีคูณ
ผลผลิตไดเยอะถาใชอุปกรณหรือใช 
เครื่องมือตางๆ เปน อุตสาหกรรม 

Investment Banking เมือ่กอน จะออก 
หุนกูฉบับนึงตองใชทีมอยางนอย 5 คน 
ไปนั่งที่ออฟฟศลูกคา 2 อาทิตย ตอน 

เราเขาไปทาํในเรือ่งที ่กลต. เราสามารถ 
Automate อาจจะเหลือแค 2 วัน ใช 
คนเพียงคนเดียว ผลผลิตเทากัน ไวกวา 
เร็วกวา ใชคนนอยกวา

“อันที่ 2 ที่เปลี่ยนไป คือ ทัศนคติ 
กับมุมมองของคนเก่ียวกับเร่ืองงาน 
สําหรับยุคผมเจนเอ็กซ ถาเราสามารถ 
หางานที่รัก ชอบได ถือวาโอเค แตสวน 
ใหญ ทําเพราะคิดวามันเปนอาชีพ เพื่อ 
อยูเลี้ยงตัว และถาโชคดีพอ ก็จะไดงาน 
ที่เรารัก แตเจนวาย มิลเลเน่ียลจะเปน 
อีกอยางนึง เขาบอกวา งานไมเพียงเปน 
การเล้ียงชีพ แตตองใหแรงบันดาลใจ 
ดวย ตองสรางความเปลี่ยนแปลงทําให 
โลกหรอืสภาวะรอบขางดขีึน้ เขาจะแคร 
เร่ืองวสิยัทศันกบัผลกระทบมากกวา ซึง่ 
ผมวาดีครับ”

อะไรทำให้คุณจิมรักงาน 
ด้านการเงินครับซ่ึงทำ 
มานานกว่า 10 ปี

“ผมชอบที่มีคําตอบตายตัวของ 
การบวกลบคูณหารจากตัวเลขการเงิน 
ครับ แปลกอยางนึงท่ีผมไดเขาใจ คือ 
ศาสตรเลขมันมีคําตอบชัดเจน แมใน 
ความเปนจริง เลขของศาสตรระดับ 
สูงสุด มันจะไมมีคําตอบที่ชัดเจน พวก 
Mathematics จะมีประมาณ 20 ขอ 

ที่ยังไมมีคนแกไดในประวัติศาสตรนี้ 
เพราะเลขระดับนั้นมันเปน Abstract 
แตในความเขาใจของเราเพราะเรา 
มนุษยธรรมดา ชอบอะไรที่ไมเพียงแคมี 
คาํตอบชัดเจน แตยงัสามารถหาคําตอบ 
ไดหลายวิธี การสรางบรษัิท คณุสามารถ 
สรางบริษัทโดยใชทุนกับหน้ี แตถาคุณ 
อยากจะลงลึกเขาไปอีก ทุนจะเอาเปน 
อะไร หุนปกต-ิหุนแปลงสภาพหรอืเปลา 
หุนแปลงสภาพมอีาย-ุหมดอายไุหม ออก 
เปนหุนกู จะเปนกูแบงกก็ได-จะเปน 
หุนกูก็ได หุนกูมีหลักทรัพย-ไมมีหลัก 
ทรัพย แคเร่ิมพูดนิดนงึมหีลายอยางแลว 
กวาจะไดคาํตอบทีถู่กตอง มนัมหีลายวธิี 
แตอยางนอยมันมีศาสตรอยูในนั้นดวย 

“อันนั้นคือจุดเริ่มตนที่ทําใหชอบ 
พอเริ่มไปเรื่อยๆ ก็เขาใจวาจริงๆ ศิลป 
กเ็ขามามสีวนเยอะ ทีอ่ยูกบัมนัไดนานๆ  
เพราะเริ่มเขาใจ และเริ่มฝกในศิลป 
ของมัน

“ศาสตร ใชเวลาประมาณ 5-6 ป 
กเ็กท็แลว แตศิลป อาจจะใชเวลาช่ัวชีวติ 
ผมก็อาจจะยังไมรู เทาท่ีตองการจะรู  
เลยกไ็ด เชน การซือ้ขายบรษิทั Analyst 
ทุกคนในตลาดบอกไดวาราคาเทาไหร 
ขึ้นอยูกับการเจรจา ข้ึนอยูกับมุมมอง 
อาจจะไมไดเขียนในกระดาษก็ได มัน 
อาจจะเกี่ยวกับประวัติ อาจจะเกี่ยวกับ 
บุคคล อาจจะลึกกวานั้นก็ได ทุกอยาง 
ในนีม้นัแปลเปนสมการ แปลเปนตวัเลข 

ทีเ่ขาพอใจ มคีวามหางกนั ทาํยงัไงใหมนั 
ใกลกัน แลวสามารถตกลงกันไดไหม 
อนันีคื้อศลิป ทีผ่มวามนัเปนอะไรทีส่นกุ 
เพราะชอบทําอะไรใหมๆ

“ถาเราไมเปดกวาง คือเรานิ่งอยู 
กบัท่ี นองๆ ท่ีเคยทํางานกบัผมสกัพกัจะ 
เขาใจคําพูดของผมที่วา 

‘ไมวาพี่พูดอะไร ไมวาพ่ีดูแนวแน 
แนนอนแคไหน I reserved the right 
to be wrong’ 

“แปลวา คือถาผมผิด แสดงมาวา 
ผมผิด แลวผมพรอมเปลี่ยนใจตลอด 
เวลา เพราะผมสังเกตวา ผมเคยทํางาน 
กับคนทั้ง 2 แบบ คนที่ทํางานแบบนั้น 
ทําใหเราเติบโตมากกวา และไมเพียง 

ทําใหเราเติบโต เราเห็นเขาเองก็เติบโต 
ขึ้นมาก แลวในงานของ Knowledge 
Worker อยางยุคเราๆ  นั่นคือสิ่งเดียวที่ 
เราควรจะคาดหวังกับตัวเราเองกับคน 
รอบขาง คือไมเพียงชวยเสริมใหเรา 
ดีขึ้นแตตองเสริมใหเขาเติบโตดวย”

การเรียนรู้ท่ีได้จาก 
การทำธุรกิจเพียร์ 
พาวเวอร์ คืออะไร

“การเริ่มตนธุรกิจใหมไมงาย มี 
อะไรที่ผิดพลาดไดตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ง 
ท่ีควรจะทํา ไมวาชวัรขนาดไหนกค็วรจะ 
เผื่อไว 

“คาํวาเผือ่ไวคอืกลบัไปทีเ่ราพดูวา 

Core เราตองแข็ง เมื่อเราสงอะไรออก 
ไปเพื่อตองการฟดแบ็ค บางทีตองเฟล 
การเฟลแตละครั้งสําคัญ วาเราเรียนรู 
อะไรจากมัน แลวเราจะทําอะไรตอไป 

อยางนี้คือสอนวามันตองเผ่ือท้ังเวลา 
ทั้งทรัพยากร เปนตน 

“การที่จะประสบความสําเร็จมัน 
ไมงาย ทุกคร้ังท่ีบริษัทเติบโต มีคนเขา 
มาใหม หรือมีเทคโนโลยีเขามาใหม 
ตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให 
มัน Optimize แลวเดินหนาตอไปให 
ดีกวา โดยที่เราก็ไมทราบวามันจะตอง 
ใชเวลา 2 วัน 2 อาทิตยหรือ 2 เดือน 
อยางเดียวที่เรารู  มันเปนอะไรที่ตอง 
จัดการใหไดเพื่อที่จะไปขั้นตอไป ตอง 
เผื่อไวดีๆ

“ธุรกิจแนวเกาอาจจะไมคิดวา 
ธุรกิจสรางมาเพื่อรองรับความลมเหลว 
หลายคนจะชอบพูดวา ธุรกิจตอง Built 
To Last ของผมคือ Build to Fail but 
Learn สรางขึ้นมาเพื่อจะผิดพลาด เพื่อ 
ที่จะเรียนรู เพื่อที่จะไปตอ อันนี้เปนอีก 
อันนึงที่เปนบทเรียนมาจริงๆ 

“เมื่อกอน ในยุคที่เราเปนลูกนอง 
สวนหนึง่กเ็ขาใจวานายเราหรือผูจดัการ 
เราหลายๆ ทานพยายามจะชวย 

‘อนันีอ้ยาทาํ อยาทาํผิดนะ’ ตอให 
ผมคิดวามีเหตุผลดี ตัวนั้นก็ทําใหเรา 
พลาดการเรียนรูไป 

“ในยุคที่บริษัทสามารถเฟลเพ่ือ 
เรียนรูได ซึง่ขึน้อยูกบับคุคลดวย บางทีมี 
คนมาคุยกับผมวา ‘พ่ี ผมอยากจะทํา 

อยางนี้นะ ไดไหม’ 
“ทั้งที่บางทีเราก็รูแลวละวามันไม

เวริค แตกป็ลอยใหทาํ แตทาํวันนีเ้ลยนะ 
จะไดรูภายในพรุงนี้วามันเวิรค-ไมเวิรค 

แลวกลับมาบอกวาเพราะอะไร นัน่แหละ 
เปนบทเรียน เราอาจเสียทรัพยากรนิด 
หนอย ไมเปนไร เขาไดเรยีนรูดวยตวัเอง 
ในระดบัทีล่กึไปกวาความคดิอกีมติหินึง่ 
แลว 

“บทเรยีนทีด่ท่ีีสดุคือความลมเหลว 
แตตองเปนคนทีใ่จไมฝอนะ ลมเหลวแลว 
ฮึดสูขึ้นมา หาเหตุผล แกมัน เพราะนั่น 
คือสิ่งที่เราตองทํา ตรงนั้นแหละจะเปน 
จุดที่นําพาองคกรใดขึ้นไปอีกระดับ”

Feedback Loop ในโลกธุรกิจ 
อาจตองรอพัฒนาการของเทคโนโลยี 
เพื่อยนระยะเวลาประมวลผลขอมูล 
กอนทวีคูณผลผลิตออกมาใหเราไดใช 
พัฒนาธุรกิจ องคกร หรือประเทศ แต 
สําหรับเรา ในฐานะมนุษย  ผู สร าง 
เทคโนโลยี เราสามารถยนระยะเวลา 
การเรียนรูไดดวยตัวเอง จากการลงมือ 
ทําแลวเรียนรูจากผลลัพธ เชนเดียวกับ 
ที่คุณจิมไดลงมือทําและเนนยํ้ากับเราต
ลอดบทสัมภาษณน้ีวา ‘สิ่งเดียวที่ควร 
คาดหวังกับตัวเองและคนรอบขาง คือ 
ไมเพียงชวยเสริมใหเราดีข้ึน แตตองให 
เขาเติบโตดวย - Make Each Other 
Better’
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วรพล พรวาณิชย์
Make Each Other Better
กับนักธุรกิจฟินเทค 

P e e r P owe r  เ ป  น 
ตลาดสินเชื่อออนไลน  
(peerpower.co.th) 

เชื่อมตอระหวางผู ขอสินเชื่อที่เปนผู  
ประกอบการรายเล็ก รายกลาง ที่เรียก 
กันวา SME กับอีกฝงนึงเปนนักลงทุน 
ท่ีเอาเงินมาลงทุนใหสินเชื่อธุรกิจแกผู 
ประกอบการ คณุ จมิ วรพล พรวาณชิย 
CEO และผูรวมกอตั้ง บริษัท เพียร 
พาวเวอร จํากัด เลาใหเราฟงเพิ่มเติม 
อีกวา ไอเดียธุรกิจนี้เริ่มตนมาจาก Pain 
Point ของคุณจิมเอง ซึ่งขณะน้ันก็ 
เปนหนึ่งในผูประกอบการรายเล็ก

“ผมอยูในวงการการเงินมา 18 ป 
กอนหนาท่ีจะมาเปดเพียร พาวเวอร 
ตอนนั้นผมทําธุรกิจวาณิชธนกิจ หลักๆ 
ชวยบริษัทคอนขางใหญซื้อขายกิจการ 
ขามชาติและปรับโครงสรางหนี้ 

“เราเห็นวาผลิตภัณฑทางการเงิน
สําหรับลูกคา (ธุรกิจขนาดใหญ) มี 
เยอะแยะเลย แตในขณะเดียวกนั บรษิทั 
ของเราซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก เขาไปหา 
แบงกเพ่ือยื่นกู กลับยาก เพราะแบงก 
เห็นวาธุรกิจของเราเปนธุรกิจบริการ 
ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งตัวนี้แหละ 
ที่บงบอกวาการเปนผูประกอบการราย 

เล็กนั้นไมงาย 
“เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดท่ีฟนเทค 

(Fintech) เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหจุด 

ประกายวาสามารถมีผลิตภัณฑที่จะ 
ตอบตรงนี้ได”

สำหรับความเช่ือม่ัน
จากฝ่ังผู้ให้กู้ล่ะครับ 
คุณจิมทำอย่างไร?

“อนันีต้องบอกวามนัเปนสวนหนึง่ 
ของระบบครับ แนนอนวา ไมใชสมัคร 
เขามาขอกู 10 คน จะผานเขาระบบที่ 
เราจะไปเสนอใหทางนักลงทุนครบทั้ง 
10 ทาน

“เรามีระบบ Credit Score เปน 
การแบงแยกตามความเสี่ยง เกรด 

A-B-C-D ซ่ึงข้ึนอยู กับองคประกอบ 
หลายอยาง ไมวาเร่ืองประวัติการชําระ 
หนี้, Cash Flow ของบริษัทวาสามารถ 

แบกภาระหนีไ้ดไหม, กรณมีโีปรเจคใหม 
มีหลักฐานไหมวามีโปรเจคใหมเขามา, 
เงินเอาไปลงทุนจริงหรือเปลา เปนตน 
พวกนีเ้ปนองคประกอบเขาไปใน Credit 
Score เครดิตยิ่งดี ดอกเบี้ยยิ่งตํ่า”

“ไอเดยีเกดิขึน้จรงิๆ นาจะประมาณ 
พฤศจิกายนหรือธันวาคมสิ้นป 2015 
ครับ ตอนนั้นปงขึ้นมาเลย เพราะวาเรา 
ก็เปนนักลงทุนในแพลตฟอรมพวกนี้อยู 
แลวในอเมริกา จะคอยเช็ค Portfolio 
ตลอด ‘เอะ..ทําไมอันนี้มันเวิรค ทําไม 
อันนี้มันไมเวิรค?’ ผมก็เริ่มจดๆ ของผม 
เอง จนกลายเปนแผนธุรกิจคราวๆ ขึ้น 

มาวาจะสรางอยางนี้ตองทําอะไรบาง? 
แนนอนมันตองมีแบบแผน-เงินทุน- 
บุคลากร 

“จากตรงนั้น ใชเวลาประมาณสัก 
4-5 เดือนเพ่ือท่ีจะประกอบใหมันเปน 
รูปเปนราง จดจัดตั้งบริษัท หาบุคลากร 
ผูรวมกอตั้งกลุมแรกเขามา หลังจากนั้น 
ใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน เริ่มจางคน 
เขยีนซอฟตแวร เปนรปูเปนรางกใ็ชเวลา 
ปนึงจึงปลอยเขาตลาด

“คิดวาตองทํา ไมทําไมได ถาตอน 
นั้นไมทํา คงนอนไมหลับ เปนอยางน้ัน 
จริงๆ มันเปนอะไรที่... ไมรูเคยเจอไหม 
มอีะไรทีส่ะกดิใจวา อนันีม้นัเปนสิง่ทีเ่รา 
ตองทาํ เพราะถาไมทาํเรากจ็ะไมรูวามนั 
จะเกิดอะไรขึ้น แลวถาไมรูมันเกิดอะไร 

ขึ้น อีก 10 ปขางหนาก็จะมานั่งคิดวา 
‘เออ.. เฮย! ไอเดยีนีท้าํไมเราไมทาํ’ 

ผมไมใชคนอยางนั้น ผมไมเคยบนวาผม 
คิดอยางนั้นแลวไมทํา

“ตองทํา กับ อยากทํา สําหรับผม 
มันคาบเกี่ยวกัน แตคําวาตองทํา มันจะ 
มีแรงผลักดัน เพราะไมใชวาเราต่ืนมา 
ทุกวันแลว Energy 100% ทุกวัน แตถา 
เราเขาใจวาสิ่งนี้ที่เราตองทํา เราไมใช 
ทําคนเดียว มีนองๆ 20 กวาคนเขามา 
รวมเดินทางดวยกันเพื่อที่จะสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใหมันดีขึ้น 
แมในมุมเล็กๆ ทั้งในสวนของลูกคา 
ประสบการณท่ีดีขึ้นในการย่ืนกู นัก 
ลงทุนไดผลตอบแทนดีขึ้น เหลานี้จริงๆ 
เปนแรงผลักดันจากคําวาตองทํา

“แรงบันดาลใจ ถึงจุดหนึ่งที่มัน 
จะยั่งยืนได จะเกิดจากคนเดียวไมได 
ทุกคนตองเอามารวมกัน วิสัยทัศนของ 
โลกธุรกิจใหม มันควรที่จะสามารถ 
ขยายปรับแปลงใหเขากับตลาดได และ 
การที่ทําอยางนั้น มันตองมีคนเขามา 
เพื่อที่จะเสริมวิสัยทัศนเดิม – ท่ีผมมี 
ความเชื่อหลักดั้งเดิม (Core) ไมเปลี่ยน 
แตความชัดเจนมีมากขึ้น”

ส่ิงท่ีคุณจิมกับทีม
ต้องพาองค์กรไปให้ถึง
คืออะไรครับ

“พูดถึงระยะ 3 ป 5 ปผมวามัน 
ไกลเกินไป เอาวาภายในระยะ 1-2 ป 
ขางหนานี้ อยางนอยๆ คือ ตองการสาน 

ตอ วิสัยทัศนที่จะเชื่อมตอระบบเขาไป 
ในระบบที่อยู ภายใตการกํากับและ 
สามารถเชื่อมโยงไปในตางประเทศได 
ดวย เพราะถึงตรงนั้นผมวา มันจะเปด 
ตลาดเยอะขึ้นสําหรับผูกูและนักลงทุน

“ผมทํางานการเงินมานาน สิ่งที ่
สําคัญที่สุดคือความไวใจ ซ่ึงมาจาก 2 
สวน สวนหน่ึงมาจากประสบการณทีเ่ขา 
เห็นเรา – PeerPower of Trademark 
ภายใตกฎเกณฑกฎหมายมาตลอด ที ่
ผานมา 2-3 ปเรามีใบอนุญาต แลวถา 
เราสามารถเชื่อมตอกับตางประเทศได 
จะกลายเปน Value ทีน่กัลงทนุสามารถ 
กระจายสนิเชือ่ไดหลากหลายขึน้ สมมตุิ 
ท านมีเงินแสนบาท 50,000 ลงใน 
เอสเอ็มอีไทย อีก 50,000 อาจจะลงใน 
เอสเอ็มอีเวียดนามที่คุณรูวาเขากําลัง 
จะซัพพลายชิปใหกับอินเทล ดอกเบ้ีย 
อาจจะสูงหนอย แตมีวิธีการรับในเรื่อง 
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเรามีบริการให

“ไมเพียงแตทําไดในลักษณะการ 
เชื่อมตอระหวางประเทศ แตเราตองมี 

โปรดักทเพื่อทําใหประสบการณลูกคา 
ดขีึน้ดวย อยางเชน ประกนัสนิเชือ่ เราก็ 
คยุกบัพารทเนอรอยูวาจะทาํอยางนี ้ตอน 

ซือ้ปุบ คณุรบัความเสีย่งรอยเปอรเซนต 
แมเราจะคัดกรองมาแลว แตในอนาคต 
ถาคุณอยากจะชัวรอีก ซ้ือประกันเพ่ิม 
จากพารทเนอรเราไหม จะมบีรกิารเสรมิ 
ที่ทําใหประสบการณลูกคาทั้งสองฝง 
ดีขึ้น

“คําวาประสบการณดีขึ้นของผูกู
คือเขาถึงแหลงทุนงายขึ้น ไดดอกเบี้ยที่ 
ยติุธรรมข้ึน สาํหรบันกัลงทุนคอืสามารถ 

ปองกันความเสีย่งไดมากข้ึน และสามารถ 
มองความโปรงใสในเร่ืองประเมินความ 
เสี่ยงไดดีขึ้นครับ”

ท่ีว่า ‘ไม่ใช่แค่อยากทำ 
แต่ต้องทำ’ น่ันเป็น 
เพราะประสบการณ์ 
ทำให้คุณจิมมองเห็น 
ข้ันตอนอย่างชัดเจน 
หรือเปล่าครับ

“การกอตั้งบริษัทเมื่อกอน เราใช 
Planning Scenario วาอีก 6 เดือน 
ขางหนามันจะเปนยังไง แลวเดือนที่ 7 
ถึงเดือน 12 ก็ข้ึนอยูกับผลตอบกลับที่ 
เราไดจาก 6 เดือนแรก คือมันสามารถ 
แพลนได แตมันไมสามารถทํา Long 
Range Planning ได ถามวามันชัดเจน 
หรือเปลา ชัดเจนระดับนึง

“แตพอมาถึงตอนน้ี คงสังเกตวา 

มันมีศาสตรของสตารทอัพวาดําเนิน 
ธุรกิจยังไงในยุคของขอมูล ในสภาวะ 
ของความเสีย่ง ความไมแนนอน แปลวา 
เราสามารถแพลนไดในระยะที่คอนขาง 
สั้น แตตองเสริมความยืดหยุนกับความ 
แข็งแกรงไวในตัว ไมวาสภาวะอะไรเกิด 
ข้ึนมา เราสามารถไปตามทางที่ตลาด 
มันไปได 

ในตัวคุณจิมมี 
องค์ความรู้หลายอย่าง 
ท้ังงานบริหาร การเงิน 
การจัดการ เร่ืองไอที 
คุณจิมได้มายังไง

“ผมเจนเอ็กซรุ นพรีไอโฟนกับ 
พรอีนิเตอรเนต็ ผมมาเริม่เรยีนรูเรือ่งพวก 
อินเตอรเน็ตตอนชวงประมาณมหาลัย 
บังเอิญอยูในสายเรียนวิทยาศาสตรมา 
ซึ่งก็ตองใชคอมพิวเตอร คุนเคยกับเรื่อง 
พวกนี้มาตลอด มีความคุนเคยกับการ 
เปนผูใช พอตองมาพัฒนาระบบหลัง 
บานของเพียร พาวเวอร ก็ตองไปหา 
Founder ที่มีความรูเขามา ก็คือ ‘คุณ 
คิว-ประพัฒน’ ซึ่งเปน CTO ของเรา 
ซึ่งผมหาผานเน็ตเวิรค แลวที่แปลกมาก 
กคื็อ สุดทายกลายเปนวาควิคอืนองชาย 

ของเพื่อนของนองสะใภผมดวย”

คุณจิมใช้ประสบการณ์
การเป็นผู้ใช้เพ่ือ 
ออกแบบระบบหลังบ้าน

“จรงิๆ มนัไมใชแคผม ผมเปนเพียง 
จุดเริ่มตน จากนั้นดึงผลตอบรับเขามา 
เรือ่ยๆ เพือ่เอาเขามาปรบัปรงุ ทาํใหมนั 
กระชับขึ้น ดีขึ้น

“อาจจะโยงกลับไปท่ีวิสัยทัศนวา
ตรงกลางทีม่วัๆ นีผ้มจะรูไดยงัไง? กรู็โดย 

P

ที่วาใหตลาดบอกเราวาถูกทางไหมหรือ 
ผิดทางแลว”

การบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
ต้องการผลตอบรับท่ี 
รวดเร็วเพ่ือปรับทิศทาง 
ตลอด

“แลวผมวาความคิดเร่ือง Feedback 
Loop การใชขอมูล มันไมใชแคเร่ือง 
การตลาด มนัไปถึงเร่ืองการบรหิารธุรกิจ 
เรือ่งบสิซเินสโมเดล หรือแมแตเร่ืองการ 

â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

บริหารบุคคล องคกร และการคุยกับ 
คูคา ซึ่งจริงๆ ผมวามันกลายเปนความ 
ขดัแยงของศาสตรบรหิารยุคใหม ทีต่อง 
ยืดหยุนตลอด แตถา Core ไมแข็ง คุณ 
จะเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น

“Value ของเราคือ Customer 
Focused ภายในคือ Make Each 
Other Better ทุกคนตองชวยใหเพื่อน 
รวมงานหรือทีมพัฒนาขึ้น เพราะการ 
ทํางานที่เปนเมทริกซเริ่มจาก Value 
แตในอนาคตจะเริม่ปรับเปนเมทรกิซวา 
งานของคุณทําใหเพื่อนคุณดีขึ้นหรือ 
เปลา เชนในทาง Tech สามารถดูไดวา 
เขียนโคดแลวเพ่ือนนําไปใชซํ้าไดกี่ครั้ง 
ถาเขยีนแลวใชอยูคนเดยีว เพือ่นๆ ไมใช 
แปลวางานของคุณไมทวีคูณเทากับ 
งานของคนที่เขานําไปใชตอไดหลายๆ 
คร้ัง ไอทีมันงายนะเพราะดูอยางนี้ได 
ในขณะที่โอเปอรเรชั่นเรื่องบุคคลจะ 
ยากหนอย แตมันมีศาสตรที่ทําใหมัน 
กระชับ ใหมันเร็วขึ้น ใหมันรูถึงแกนแท 
จริงไดมากขึ้น

“การบริหารยุคใหมไม ใช การ 
บัญชาการ แตเปนการเอื้ออํานวยใหคน 

ที่มีความสามารถ มี Talent ใชความ 
คิดสรางสรรคใหเต็มท่ี จุดท่ีจะบงบอก 
ระหวางผูชนะ-ผูแพ หรือคนท่ีสามารถ 

ทําไดดีกวาในการแขงขัน คือความคิด 
สรางสรรค และมนัมาจากคนเดียวไมได 
ตองอาศัยประสบการณกับมุมมองของ 
คนหลายยุค”

พูดถึงยุคสมัย 
อยากชวนคุณจิมมอง 
ย้อนกลับไปตลอดชีวิต 
การทำงานกว่า 10 ปี 
ท่ีผ่านมา เห็นความ 
เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง

“เทคโนโลยีสามารถทําใหทวีคูณ
ผลผลิตไดเยอะถาใชอุปกรณหรือใช 
เครื่องมือตางๆ เปน อุตสาหกรรม 

เราไม่ใช่ทำคนเดียว มีน้องๆ 20 กว่าคนเข้ามาร่วม 
เดินทางด้วยกันเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมให้มันดีขึ้นแม้ในมุมเล็กๆ ทั้งในส่วน 
ของลูกค้า ประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการยื่นกู้ 
นักลงทุนได้ผลตอบแทนดีขึ้น เหล่านี้จริงๆ เป็น 
แรงผลักดันจากคำว่าต้องทำ

Investment Banking เมือ่กอน จะออก 
หุนกูฉบับนึงตองใชทีมอยางนอย 5 คน 
ไปนั่งท่ีออฟฟศลูกคา 2 อาทิตย ตอน 

เราเขาไปทาํในเรือ่งที ่กลต. เราสามารถ 
Automate อาจจะเหลือแค 2 วัน ใช 
คนเพียงคนเดียว ผลผลิตเทากัน ไวกวา 
เร็วกวา ใชคนนอยกวา

“อันที่ 2 ที่เปลี่ยนไป คือ ทัศนคติ 
กับมุมมองของคนเกี่ยวกับเร่ืองงาน 
สําหรับยุคผมเจนเอ็กซ ถาเราสามารถ 
หางานที่รัก ชอบได ถือวาโอเค แตสวน 
ใหญ ทําเพราะคิดวามันเปนอาชีพ เพื่อ 
อยูเลี้ยงตัว และถาโชคดีพอ ก็จะไดงาน 
ท่ีเรารัก แตเจนวาย มิลเลเนี่ยลจะเปน 
อีกอยางนึง เขาบอกวา งานไมเพียงเปน 
การเลี้ยงชีพ แตตองใหแรงบันดาลใจ 
ดวย ตองสรางความเปลี่ยนแปลงทําให 
โลกหรอืสภาวะรอบขางดขีึน้ เขาจะแคร 
เร่ืองวสิยัทศันกบัผลกระทบมากกวา ซึง่ 
ผมวาดีครับ”

อะไรทำให้คุณจิมรักงาน 
ด้านการเงินครับซ่ึงทำ 
มานานกว่า 10 ปี

“ผมชอบที่มีคําตอบตายตัวของ 
การบวกลบคูณหารจากตัวเลขการเงิน 
ครับ แปลกอยางนึงท่ีผมไดเขาใจ คือ 
ศาสตรเลขมันมีคําตอบชัดเจน แมใน 
ความเปนจริง เลขของศาสตรระดับ 
สูงสุด มันจะไมมีคําตอบที่ชัดเจน พวก 
Mathematics จะมีประมาณ 20 ขอ 

ที่ยังไมมีคนแกไดในประวัติศาสตรนี้ 
เพราะเลขระดับนั้นมันเปน Abstract 
แตในความเขาใจของเราเพราะเรา 
มนุษยธรรมดา ชอบอะไรที่ไมเพียงแคมี 
คาํตอบชดัเจน แตยงัสามารถหาคําตอบ 
ไดหลายวธิ ีการสรางบรษิทั คณุสามารถ 
สรางบริษัทโดยใชทุนกับหน้ี แตถาคุณ 
อยากจะลงลึกเขาไปอีก ทุนจะเอาเปน 
อะไร หุนปกต-ิหุนแปลงสภาพหรอืเปลา 
หุนแปลงสภาพมอีาย-ุหมดอายไุหม ออก 
เปนหุนกู จะเปนกูแบงกก็ได-จะเปน 
หุนกูก็ได หุนกูมีหลักทรัพย-ไมมีหลัก 
ทรพัย แคเริม่พดูนดินงึมหีลายอยางแลว 
กวาจะไดคาํตอบทีถ่กูตอง มนัมหีลายวธิี 
แตอยางนอยมันมีศาสตรอยูในนั้นดวย 

“อันนั้นคือจุดเริ่มตนที่ทําใหชอบ 
พอเริ่มไปเรื่อยๆ ก็เขาใจวาจริงๆ ศิลป 
กเ็ขามามสีวนเยอะ ทีอ่ยูกบัมนัไดนานๆ  
เพราะเริ่มเขาใจ และเริ่มฝกในศิลป 
ของมัน

“ศาสตร ใชเวลาประมาณ 5-6 ป 
กเ็กท็แลว แตศิลป อาจจะใชเวลาชัว่ชวีติ 
ผมก็อาจจะยังไมรู เทาท่ีตองการจะรู  
เลยกไ็ด เชน การซือ้ขายบรษิทั Analyst 
ทุกคนในตลาดบอกไดวาราคาเทาไหร 
ข้ึนอยูกับการเจรจา ข้ึนอยูกับมุมมอง 
อาจจะไมไดเขียนในกระดาษก็ได มัน 
อาจจะเกี่ยวกับประวัติ อาจจะเกี่ยวกับ 
บุคคล อาจจะลึกกวานั้นก็ได ทุกอยาง 
ในนีม้นัแปลเปนสมการ แปลเปนตวัเลข 

ทีเ่ขาพอใจ มคีวามหางกัน ทาํยงัไงใหมนั 
ใกลกัน แลวสามารถตกลงกันไดไหม 
อนันีคื้อศลิป ทีผ่มวามนัเปนอะไรทีส่นกุ 
เพราะชอบทําอะไรใหมๆ

“ถาเราไมเปดกวาง คือเราน่ิงอยู 
กบัที ่นองๆ ทีเ่คยทาํงานกับผมสกัพักจะ 
เขาใจคําพูดของผมที่วา 

‘ไมวาพี่พูดอะไร ไมวาพี่ดูแนวแน 
แนนอนแคไหน I reserved the right 
to be wrong’ 

“แปลวา คือถาผมผิด แสดงมาวา 
ผมผิด แลวผมพรอมเปลี่ยนใจตลอด 
เวลา เพราะผมสังเกตวา ผมเคยทํางาน 
กับคนทั้ง 2 แบบ คนที่ทํางานแบบนั้น 
ทําใหเราเติบโตมากกวา และไมเพียง 

ทําใหเราเติบโต เราเห็นเขาเองก็เติบโต 
ขึ้นมาก แลวในงานของ Knowledge 
Worker อยางยุคเราๆ  นั่นคือสิ่งเดียวที่ 
เราควรจะคาดหวังกับตัวเราเองกับคน 
รอบขาง คือไมเพียงชวยเสริมใหเรา 
ดีขึ้นแตตองเสริมใหเขาเติบโตดวย”

การเรียนรู้ท่ีได้จาก 
การทำธุรกิจเพียร์ 
พาวเวอร์ คืออะไร

“การเริ่มตนธุรกิจใหมไมงาย มี 
อะไรที่ผิดพลาดไดตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ง 
ทีค่วรจะทาํ ไมวาชวัรขนาดไหนกค็วรจะ 
เผื่อไว 

“คาํวาเผ่ือไวคอืกลบัไปทีเ่ราพดูวา 

Core เราตองแข็ง เมื่อเราสงอะไรออก 
ไปเพื่อตองการฟดแบ็ค บางทีตองเฟล 
การเฟลแตละครั้งสําคัญ วาเราเรียนรู 
อะไรจากมัน แลวเราจะทําอะไรตอไป 

อยางนี้คือสอนวามันตองเผื่อท้ังเวลา 
ทั้งทรัพยากร เปนตน 

“การท่ีจะประสบความสําเร็จมัน 
ไมงาย ทุกครั้งที่บริษัทเติบโต มีคนเขา 
มาใหม หรือมีเทคโนโลยีเขามาใหม 
ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให 
มัน Optimize แลวเดินหนาตอไปให 
ดีกวา โดยท่ีเราก็ไมทราบวามันจะตอง 
ใชเวลา 2 วัน 2 อาทิตยหรือ 2 เดือน 
อยางเดียวที่เรารู  มันเปนอะไรที่ตอง 
จัดการใหไดเพื่อท่ีจะไปข้ันตอไป ตอง 
เผื่อไวดีๆ

“ธุรกิจแนวเกาอาจจะไมคิดวา 
ธุรกิจสรางมาเพื่อรองรับความลมเหลว 
หลายคนจะชอบพูดวา ธุรกิจตอง Built 
To Last ของผมคือ Build to Fail but 
Learn สรางขึ้นมาเพื่อจะผิดพลาด เพื่อ 
ที่จะเรียนรู เพื่อที่จะไปตอ อันนี้เปนอีก 
อันนึงที่เปนบทเรียนมาจริงๆ 

“เมื่อกอน ในยุคท่ีเราเปนลูกนอง 
สวนหนึง่กเ็ขาใจวานายเราหรอืผูจดัการ 
เราหลายๆ ทานพยายามจะชวย 

‘อนันีอ้ยาทาํ อยาทาํผิดนะ’ ตอให 
ผมคิดวามีเหตุผลดี ตัวน้ันก็ทําใหเรา 
พลาดการเรียนรูไป 

“ในยุคที่บริษัทสามารถเฟลเพื่อ 
เรยีนรูได ซึง่ขึน้อยูกบับคุคลดวย บางทมีี 
คนมาคุยกับผมวา ‘พี่ ผมอยากจะทํา 

อยางนี้นะ ไดไหม’ 
“ท้ังท่ีบางทีเราก็รูแลวละวามันไม

เวริค แตกป็ลอยใหทาํ แตทาํวนัน้ีเลยนะ 
จะไดรูภายในพรุงนี้วามันเวิรค-ไมเวิรค 

แลวกลบัมาบอกวาเพราะอะไร นัน่แหละ 
เปนบทเรียน เราอาจเสียทรัพยากรนิด 
หนอย ไมเปนไร เขาไดเรยีนรูดวยตวัเอง 
ในระดบัทีล่กึไปกวาความคดิอกีมติหินึง่ 
แลว 

“บทเรยีนทีด่ท่ีีสดุคือความลมเหลว 
แตตองเปนคนท่ีใจไมฝอนะ ลมเหลวแลว 
ฮึดสูขึ้นมา หาเหตุผล แกมัน เพราะนั่น 
คือสิ่งที่เราตองทํา ตรงนั้นแหละจะเปน 
จุดที่นําพาองคกรใดขึ้นไปอีกระดับ”

Feedback Loop ในโลกธุรกิจ 
อาจตองรอพัฒนาการของเทคโนโลยี 
เพื่อยนระยะเวลาประมวลผลขอมูล 
กอนทวีคูณผลผลิตออกมาใหเราไดใช 
พัฒนาธุรกิจ องคกร หรือประเทศ แต 
สําหรับเรา ในฐานะมนุษย  ผู สร าง 
เทคโนโลยี เราสามารถยนระยะเวลา 
การเรียนรูไดดวยตัวเอง จากการลงมือ 
ทําแลวเรียนรูจากผลลัพธ เชนเดียวกับ 
ที่คุณจิมไดลงมือทําและเนนยํ้ากับเราต
ลอดบทสัมภาษณน้ีวา ‘สิ่งเดียวที่ควร 
คาดหวังกับตัวเองและคนรอบขาง คือ 
ไมเพียงชวยเสริมใหเราดีขึ้น แตตองให 
เขาเติบโตดวย - Make Each Other 
Better’
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P e e r P owe r  เ ป  น 
ตลาดสินเชื่อออนไลน  
(peerpower.co.th) 

เชื่อมตอระหวางผูขอสินเชื่อที่เปนผู  
ประกอบการรายเล็ก รายกลาง ที่เรียก 
กันวา SME กับอีกฝงนึงเปนนักลงทุน 
ที่เอาเงินมาลงทุนใหสินเชื่อธุรกิจแกผู 
ประกอบการ คณุ จมิ วรพล พรวาณชิย 
CEO และผูรวมกอต้ัง บริษัท เพียร 
พาวเวอร จํากัด เลาใหเราฟงเพ่ิมเติม 
อีกวา ไอเดียธุรกิจนี้เริ่มตนมาจาก Pain 
Point ของคุณจิมเอง ซ่ึงขณะนั้นก็ 
เปนหนึ่งในผูประกอบการรายเล็ก

“ผมอยูในวงการการเงินมา 18 ป 
กอนหนาท่ีจะมาเปดเพียร พาวเวอร 
ตอนนั้นผมทําธุรกิจวาณิชธนกิจ หลักๆ 
ชวยบริษัทคอนขางใหญซื้อขายกิจการ 
ขามชาติและปรับโครงสรางหนี้ 

“เราเห็นวาผลิตภัณฑทางการเงิน
สําหรับลูกคา (ธุรกิจขนาดใหญ) มี 
เยอะแยะเลย แตในขณะเดยีวกนั บรษิทั 
ของเราซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก เขาไปหา 
แบงกเพื่อยื่นกู กลับยาก เพราะแบงก 
เห็นวาธุรกิจของเราเปนธุรกิจบริการ 
ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งตัวนี้แหละ 
ท่ีบงบอกวาการเปนผูประกอบการราย 

เล็กนั้นไมงาย 
“เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดที่ฟนเทค 

(Fintech) เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหจุด 

ประกายวาสามารถมีผลิตภัณฑท่ีจะ 
ตอบตรงนี้ได”

สำหรับความเช่ือม่ัน
จากฝ่ังผู้ให้กู้ล่ะครับ 
คุณจิมทำอย่างไร?

“อนันีต้องบอกวามนัเปนสวนหนึง่ 
ของระบบครับ แนนอนวา ไมใชสมัคร 
เขามาขอกู 10 คน จะผานเขาระบบที่ 
เราจะไปเสนอใหทางนักลงทุนครบทั้ง 
10 ทาน

“เรามีระบบ Credit Score เปน 
การแบงแยกตามความเส่ียง เกรด 

A-B-C-D ซึ่งข้ึนอยู กับองคประกอบ 
หลายอยาง ไมวาเร่ืองประวัติการชําระ 
หนี้, Cash Flow ของบริษัทวาสามารถ 

แบกภาระหน้ีไดไหม, กรณมีโีปรเจคใหม 
มีหลักฐานไหมวามีโปรเจคใหมเขามา, 
เงินเอาไปลงทุนจริงหรือเปลา เปนตน 
พวกนีเ้ปนองคประกอบเขาไปใน Credit 
Score เครดิตยิ่งดี ดอกเบี้ยยิ่งตํ่า”

“ไอเดียเกิดข้ึนจรงิๆ นาจะประมาณ 
พฤศจิกายนหรือธันวาคมสิ้นป 2015 
ครับ ตอนนั้นปงขึ้นมาเลย เพราะวาเรา 
ก็เปนนักลงทุนในแพลตฟอรมพวกน้ีอยู 
แลวในอเมริกา จะคอยเช็ค Portfolio 
ตลอด ‘เอะ..ทําไมอันนี้มันเวิรค ทําไม 
อันนี้มันไมเวิรค?’ ผมก็เริ่มจดๆ ของผม 
เอง จนกลายเปนแผนธุรกิจคราวๆ ขึ้น 

มาวาจะสรางอยางน้ีตองทําอะไรบาง? 
แนนอนมันตองมีแบบแผน-เงินทุน- 
บุคลากร 

“จากตรงนั้น ใชเวลาประมาณสัก 
4-5 เดือนเพ่ือที่จะประกอบใหมันเปน 
รูปเปนราง จดจัดตั้งบริษัท หาบุคลากร 
ผูรวมกอตั้งกลุมแรกเขามา หลังจากนั้น 
ใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน เริ่มจางคน 
เขยีนซอฟตแวร เปนรปูเปนรางกใ็ชเวลา 
ปนึงจึงปลอยเขาตลาด

“คิดวาตองทํา ไมทําไมได ถาตอน 
นั้นไมทํา คงนอนไมหลับ เปนอยางน้ัน 
จริงๆ มันเปนอะไรที่... ไมรูเคยเจอไหม 
มอีะไรทีส่ะกิดใจวา อนันีม้นัเปนสิง่ทีเ่รา 
ตองทาํ เพราะถาไมทาํเรากจ็ะไมรูวามนั 
จะเกิดอะไรขึ้น แลวถาไมรูมันเกิดอะไร 

ขึ้น อีก 10 ปขางหนาก็จะมานั่งคิดวา 
‘เออ.. เฮย! ไอเดยีนีท้าํไมเราไมทาํ’ 

ผมไมใชคนอยางนั้น ผมไมเคยบนวาผม 
คิดอยางนั้นแลวไมทํา

“ตองทํา กับ อยากทํา สําหรับผม 
มันคาบเกี่ยวกัน แตคําวาตองทํา มันจะ 
มีแรงผลักดัน เพราะไมใชวาเราต่ืนมา 
ทุกวันแลว Energy 100% ทุกวัน แตถา 
เราเขาใจวาสิ่งนี้ที่เราตองทํา เราไมใช 
ทําคนเดียว มีนองๆ 20 กวาคนเขามา 
รวมเดินทางดวยกันเพื่อที่จะสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใหมันดีขึ้น 
แมในมุมเล็กๆ ทั้งในสวนของลูกคา 
ประสบการณท่ีดีขึ้นในการย่ืนกู นัก 
ลงทุนไดผลตอบแทนดีขึ้น เหลานี้จริงๆ 
เปนแรงผลักดันจากคําวาตองทํา

“แรงบันดาลใจ ถึงจุดหนึ่งที่มัน 
จะยั่งยืนได จะเกิดจากคนเดียวไมได 
ทุกคนตองเอามารวมกัน วิสัยทัศนของ 
โลกธุรกิจใหม มันควรที่จะสามารถ 
ขยายปรับแปลงใหเขากับตลาดได และ 
การที่ทําอยางนั้น มันตองมีคนเขามา 
เพื่อที่จะเสริมวิสัยทัศนเดิม – ท่ีผมมี 
ความเชื่อหลักดั้งเดิม (Core) ไมเปลี่ยน 
แตความชัดเจนมีมากขึ้น”

ส่ิงท่ีคุณจิมกับทีม
ต้องพาองค์กรไปให้ถึง
คืออะไรครับ

“พูดถึงระยะ 3 ป 5 ปผมวามัน 
ไกลเกินไป เอาวาภายในระยะ 1-2 ป 
ขางหนานี้ อยางนอยๆ คือ ตองการสาน 

ตอ วิสัยทัศนที่จะเชื่อมตอระบบเขาไป 
ในระบบที่อยู ภายใตการกํากับและ 
สามารถเชื่อมโยงไปในตางประเทศได 
ดวย เพราะถึงตรงนั้นผมวา มันจะเปด 
ตลาดเยอะขึ้นสําหรับผูกูและนักลงทุน

“ผมทํางานการเงินมานาน ส่ิงท่ี 
สําคัญท่ีสุดคือความไวใจ ซึ่งมาจาก 2 
สวน สวนหนึง่มาจากประสบการณทีเ่ขา 
เห็นเรา – PeerPower of Trademark 
ภายใตกฎเกณฑกฎหมายมาตลอด ท่ี 
ผานมา 2-3 ปเรามีใบอนุญาต แลวถา 
เราสามารถเชื่อมตอกับตางประเทศได 
จะกลายเปน Value ท่ีนกัลงทนุสามารถ 
กระจายสินเชือ่ไดหลากหลายขึน้ สมมตุิ 
ท านมีเงินแสนบาท 50,000 ลงใน 
เอสเอ็มอีไทย อีก 50,000 อาจจะลงใน 
เอสเอ็มอีเวียดนามที่คุณรูวาเขากําลัง 
จะซัพพลายชิปใหกับอินเทล ดอกเบี้ย 
อาจจะสูงหนอย แตมีวิธีการรับในเรื่อง 
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเรามีบริการให

“ไมเพียงแตทําไดในลักษณะการ 
เชื่อมตอระหวางประเทศ แตเราตองมี 

โปรดักทเพื่อทําใหประสบการณลูกคา 
ดขีึน้ดวย อยางเชน ประกนัสนิเชือ่ เราก็ 
คุยกบัพารทเนอรอยูวาจะทําอยางนี ้ตอน 

ซือ้ปุบ คณุรบัความเสีย่งรอยเปอรเซนต 
แมเราจะคัดกรองมาแลว แตในอนาคต 
ถาคุณอยากจะชัวรอีก ซื้อประกันเพ่ิม 
จากพารทเนอรเราไหม จะมบีรกิารเสริม 
ที่ทําใหประสบการณลูกคาทั้งสองฝง 
ดีขึ้น

“คําวาประสบการณดีขึ้นของผูกู
คือเขาถึงแหลงทุนงายขึ้น ไดดอกเบี้ยที่ 
ยตุธิรรมขึน้ สําหรบันกัลงทนุคอืสามารถ 

ปองกันความเสีย่งไดมากขึน้ และสามารถ 
มองความโปรงใสในเร่ืองประเมินความ 
เสี่ยงไดดีขึ้นครับ”

ท่ีว่า ‘ไม่ใช่แค่อยากทำ 
แต่ต้องทำ’ น่ันเป็น 
เพราะประสบการณ์ 
ทำให้คุณจิมมองเห็น 
ข้ันตอนอย่างชัดเจน 
หรือเปล่าครับ

“การกอตั้งบริษัทเมื่อกอน เราใช 
Planning Scenario วาอีก 6 เดือน 
ขางหนามันจะเปนยังไง แลวเดือนที่ 7 
ถึงเดือน 12 ก็ขึ้นอยูกับผลตอบกลับที่ 
เราไดจาก 6 เดือนแรก คือมันสามารถ 
แพลนได แตมันไมสามารถทํา Long 
Range Planning ได ถามวามันชัดเจน 
หรือเปลา ชัดเจนระดับนึง

“แตพอมาถึงตอนน้ี คงสังเกตวา 

มันมีศาสตรของสตารทอัพวาดําเนิน 
ธุรกิจยังไงในยุคของขอมูล ในสภาวะ 
ของความเสีย่ง ความไมแนนอน แปลวา 
เราสามารถแพลนไดในระยะที่คอนขาง 
สั้น แตตองเสริมความยืดหยุนกับความ 
แข็งแกรงไวในตัว ไมวาสภาวะอะไรเกิด 
ขึ้นมา เราสามารถไปตามทางที่ตลาด 
มันไปได 

ในตัวคุณจิมมี 
องค์ความรู้หลายอย่าง 
ท้ังงานบริหาร การเงิน 
การจัดการ เร่ืองไอที 
คุณจิมได้มายังไง

“ผมเจนเอ็กซรุ นพรีไอโฟนกับ 
พรอีนิเตอรเนต็ ผมมาเริม่เรยีนรูเรือ่งพวก 
อินเตอรเน็ตตอนชวงประมาณมหาลัย 
บังเอิญอยูในสายเรียนวิทยาศาสตรมา 
ซึ่งก็ตองใชคอมพิวเตอร คุนเคยกับเรื่อง 
พวกนี้มาตลอด มีความคุนเคยกับการ 
เปนผูใช พอตองมาพัฒนาระบบหลัง 
บานของเพียร พาวเวอร ก็ตองไปหา 
Founder ที่มีความรูเขามา ก็คือ ‘คุณ 
คิว-ประพัฒน’ ซึ่งเปน CTO ของเรา 
ซึ่งผมหาผานเน็ตเวิรค แลวที่แปลกมาก 
ก็คอื สุดทายกลายเปนวาควิคอืนองชาย 

ของเพื่อนของนองสะใภผมดวย”

คุณจิมใช้ประสบการณ์
การเป็นผู้ใช้เพ่ือ 
ออกแบบระบบหลังบ้าน

“จรงิๆ มนัไมใชแคผม ผมเปนเพียง 
จุดเริ่มตน จากนั้นดึงผลตอบรับเขามา 
เรือ่ยๆ เพือ่เอาเขามาปรบัปรงุ ทาํใหมนั 
กระชับขึ้น ดีขึ้น

“อาจจะโยงกลับไปท่ีวิสัยทัศนวา
ตรงกลางทีม่วัๆ นีผ้มจะรูไดยงัไง? กร็ูโดย 

ท่ีวาใหตลาดบอกเราวาถูกทางไหมหรือ 
ผิดทางแลว”

การบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
ต้องการผลตอบรับท่ี 
รวดเร็วเพ่ือปรับทิศทาง 
ตลอด

“แลวผมวาความคิดเรือ่ง Feedback 
Loop การใชขอมูล มันไมใชแคเรื่อง 
การตลาด มนัไปถึงเรือ่งการบรหิารธุรกิจ 
เรือ่งบสิซเินสโมเดล หรอืแมแตเร่ืองการ 

บริหารบุคคล องคกร และการคุยกับ 
คูคา ซึ่งจริงๆ ผมวามันกลายเปนความ 
ขดัแยงของศาสตรบรหิารยุคใหม ทีต่อง 
ยืดหยุนตลอด แตถา Core ไมแข็ง คุณ 
จะเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น

“Value ของเราคือ Customer 
Focused ภายในคือ Make Each 
Other Better ทุกคนตองชวยใหเพื่อน 
รวมงานหรือทีมพัฒนาขึ้น เพราะการ 
ทํางานที่เปนเมทริกซเร่ิมจาก Value 
แตในอนาคตจะเริม่ปรับเปนเมทรกิซวา 
งานของคุณทําใหเพื่อนคุณดีขึ้นหรือ 
เปลา เชนในทาง Tech สามารถดูไดวา 
เขียนโคดแลวเพื่อนนําไปใชซํ้าไดกี่ครั้ง 
ถาเขยีนแลวใชอยูคนเดยีว เพ่ือนๆ ไมใช 
แปลวางานของคุณไมทวีคูณเทากับ 
งานของคนท่ีเขานําไปใชตอไดหลายๆ 
คร้ัง ไอทีมันงายนะเพราะดูอยางนี้ได 
ในขณะที่โอเปอรเรชั่นเรื่องบุคคลจะ 
ยากหนอย แตมันมีศาสตรท่ีทําใหมัน 
กระชับ ใหมันเร็วขึ้น ใหมันรูถึงแกนแท 
จริงไดมากขึ้น

“การบริหารยุคใหมไม ใช การ 
บัญชาการ แตเปนการเอื้ออํานวยใหคน 

ที่มีความสามารถ มี Talent ใชความ 
คิดสรางสรรคใหเต็มที่ จุดที่จะบงบอก 
ระหวางผูชนะ-ผูแพ หรือคนที่สามารถ 

ทําไดดีกวาในการแขงขัน คือความคิด 
สรางสรรค และมนัมาจากคนเดียวไมได 
ตองอาศัยประสบการณกับมุมมองของ 
คนหลายยุค”

พูดถึงยุคสมัย 
อยากชวนคุณจิมมอง 
ย้อนกลับไปตลอดชีวิต 
การทำงานกว่า 10 ปี 
ท่ีผ่านมา เห็นความ 
เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง

“เทคโนโลยีสามารถทําใหทวีคูณ
ผลผลิตไดเยอะถาใชอุปกรณหรือใช 
เครื่องมือตางๆ เปน อุตสาหกรรม 

Investment Banking เมือ่กอน จะออก 
หุนกูฉบับนึงตองใชทีมอยางนอย 5 คน 
ไปนั่งที่ออฟฟศลูกคา 2 อาทิตย ตอน 

เราเขาไปทาํในเรือ่งที ่กลต. เราสามารถ 
Automate อาจจะเหลือแค 2 วัน ใช 
คนเพียงคนเดียว ผลผลิตเทากัน ไวกวา 
เร็วกวา ใชคนนอยกวา

“อันที่ 2 ที่เปลี่ยนไป คือ ทัศนคติ 
กับมุมมองของคนเก่ียวกับเร่ืองงาน 
สําหรับยุคผมเจนเอ็กซ ถาเราสามารถ 
หางานที่รัก ชอบได ถือวาโอเค แตสวน 
ใหญ ทําเพราะคิดวามันเปนอาชีพ เพื่อ 
อยูเลี้ยงตัว และถาโชคดีพอ ก็จะไดงาน 
ที่เรารัก แตเจนวาย มิลเลเน่ียลจะเปน 
อีกอยางนึง เขาบอกวา งานไมเพียงเปน 
การเล้ียงชีพ แตตองใหแรงบันดาลใจ 
ดวย ตองสรางความเปลี่ยนแปลงทําให 
โลกหรอืสภาวะรอบขางดขีึน้ เขาจะแคร 
เร่ืองวสิยัทศันกบัผลกระทบมากกวา ซึง่ 
ผมวาดีครับ”

อะไรทำให้คุณจิมรักงาน 
ด้านการเงินครับซ่ึงทำ 
มานานกว่า 10 ปี

“ผมชอบที่มีคําตอบตายตัวของ 
การบวกลบคูณหารจากตัวเลขการเงิน 
ครับ แปลกอยางนึงท่ีผมไดเขาใจ คือ 
ศาสตรเลขมันมีคําตอบชัดเจน แมใน 
ความเปนจริง เลขของศาสตรระดับ 
สูงสุด มันจะไมมีคําตอบที่ชัดเจน พวก 
Mathematics จะมีประมาณ 20 ขอ 

ที่ยังไมมีคนแกไดในประวัติศาสตรนี้ 
เพราะเลขระดับนั้นมันเปน Abstract 
แตในความเขาใจของเราเพราะเรา 
มนุษยธรรมดา ชอบอะไรที่ไมเพียงแคมี 
คาํตอบชัดเจน แตยงัสามารถหาคําตอบ 
ไดหลายวิธี การสรางบรษัิท คณุสามารถ 
สรางบริษัทโดยใชทุนกับหน้ี แตถาคุณ 
อยากจะลงลึกเขาไปอีก ทุนจะเอาเปน 
อะไร หุนปกต-ิหุนแปลงสภาพหรอืเปลา 
หุนแปลงสภาพมอีาย-ุหมดอายไุหม ออก 
เปนหุนกู จะเปนกูแบงกก็ได-จะเปน 
หุนกูก็ได หุนกูมีหลักทรัพย-ไมมีหลัก 
ทรัพย แคเร่ิมพูดนิดนงึมหีลายอยางแลว 
กวาจะไดคาํตอบทีถู่กตอง มนัมหีลายวธิี 
แตอยางนอยมันมีศาสตรอยูในนั้นดวย 

“อันนั้นคือจุดเริ่มตนที่ทําใหชอบ 
พอเริ่มไปเรื่อยๆ ก็เขาใจวาจริงๆ ศิลป 
กเ็ขามามสีวนเยอะ ทีอ่ยูกบัมนัไดนานๆ  
เพราะเริ่มเขาใจ และเริ่มฝกในศิลป 
ของมัน

“ศาสตร ใชเวลาประมาณ 5-6 ป 
กเ็กท็แลว แตศิลป อาจจะใชเวลาช่ัวชีวติ 
ผมก็อาจจะยังไมรู เทาท่ีตองการจะรู  
เลยกไ็ด เชน การซือ้ขายบรษิทั Analyst 
ทุกคนในตลาดบอกไดวาราคาเทาไหร 
ขึ้นอยูกับการเจรจา ข้ึนอยูกับมุมมอง 
อาจจะไมไดเขียนในกระดาษก็ได มัน 
อาจจะเกี่ยวกับประวัติ อาจจะเกี่ยวกับ 
บุคคล อาจจะลึกกวานั้นก็ได ทุกอยาง 
ในนีม้นัแปลเปนสมการ แปลเปนตวัเลข 

ทีเ่ขาพอใจ มคีวามหางกนั ทาํยงัไงใหมนั 
ใกลกัน แลวสามารถตกลงกันไดไหม 
อนันีคื้อศลิป ทีผ่มวามนัเปนอะไรทีส่นกุ 
เพราะชอบทําอะไรใหมๆ

“ถาเราไมเปดกวาง คือเรานิ่งอยู 
กบัท่ี นองๆ ท่ีเคยทํางานกบัผมสกัพกัจะ 
เขาใจคําพูดของผมที่วา 

‘ไมวาพี่พูดอะไร ไมวาพ่ีดูแนวแน 
แนนอนแคไหน I reserved the right 
to be wrong’ 

“แปลวา คือถาผมผิด แสดงมาวา 
ผมผิด แลวผมพรอมเปลี่ยนใจตลอด 
เวลา เพราะผมสังเกตวา ผมเคยทํางาน 
กับคนทั้ง 2 แบบ คนที่ทํางานแบบนั้น 
ทําใหเราเติบโตมากกวา และไมเพียง 

ทําใหเราเติบโต เราเห็นเขาเองก็เติบโต 
ขึ้นมาก แลวในงานของ Knowledge 
Worker อยางยุคเราๆ  นั่นคือสิ่งเดียวที่ 
เราควรจะคาดหวังกับตัวเราเองกับคน 
รอบขาง คือไมเพียงชวยเสริมใหเรา 
ดีขึ้นแตตองเสริมใหเขาเติบโตดวย”

การเรียนรู้ท่ีได้จาก 
การทำธุรกิจเพียร์ 
พาวเวอร์ คืออะไร

“การเริ่มตนธุรกิจใหมไมงาย มี 
อะไรที่ผิดพลาดไดตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ง 
ท่ีควรจะทํา ไมวาชวัรขนาดไหนกค็วรจะ 
เผื่อไว 

“คาํวาเผือ่ไวคอืกลบัไปทีเ่ราพดูวา 

Core เราตองแข็ง เมื่อเราสงอะไรออก 
ไปเพื่อตองการฟดแบ็ค บางทีตองเฟล 
การเฟลแตละครั้งสําคัญ วาเราเรียนรู 
อะไรจากมัน แลวเราจะทําอะไรตอไป 

อยางนี้คือสอนวามันตองเผ่ือท้ังเวลา 
ทั้งทรัพยากร เปนตน 

“การที่จะประสบความสําเร็จมัน 
ไมงาย ทุกคร้ังท่ีบริษัทเติบโต มีคนเขา 
มาใหม หรือมีเทคโนโลยีเขามาใหม 
ตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให 
มัน Optimize แลวเดินหนาตอไปให 
ดีกวา โดยที่เราก็ไมทราบวามันจะตอง 
ใชเวลา 2 วัน 2 อาทิตยหรือ 2 เดือน 
อยางเดียวที่เรารู  มันเปนอะไรที่ตอง 
จัดการใหไดเพื่อที่จะไปขั้นตอไป ตอง 
เผื่อไวดีๆ

“ธุรกิจแนวเกาอาจจะไมคิดวา 
ธุรกิจสรางมาเพื่อรองรับความลมเหลว 
หลายคนจะชอบพูดวา ธุรกิจตอง Built 
To Last ของผมคือ Build to Fail but 
Learn สรางขึ้นมาเพื่อจะผิดพลาด เพื่อ 
ที่จะเรียนรู เพื่อที่จะไปตอ อันนี้เปนอีก 
อันนึงที่เปนบทเรียนมาจริงๆ 

“เมื่อกอน ในยุคที่เราเปนลูกนอง 
สวนหนึง่กเ็ขาใจวานายเราหรือผูจดัการ 
เราหลายๆ ทานพยายามจะชวย 

‘อนันีอ้ยาทาํ อยาทาํผิดนะ’ ตอให 
ผมคิดวามีเหตุผลดี ตัวนั้นก็ทําใหเรา 
พลาดการเรียนรูไป 

“ในยุคที่บริษัทสามารถเฟลเพ่ือ 
เรียนรูได ซึง่ขึน้อยูกบับคุคลดวย บางทีมี 
คนมาคุยกับผมวา ‘พ่ี ผมอยากจะทํา 

อยางนี้นะ ไดไหม’ 
“ทั้งที่บางทีเราก็รูแลวละวามันไม

เวริค แตกป็ลอยใหทาํ แตทาํวันนีเ้ลยนะ 
จะไดรูภายในพรุงนี้วามันเวิรค-ไมเวิรค 

แลวกลับมาบอกวาเพราะอะไร นัน่แหละ 
เปนบทเรียน เราอาจเสียทรัพยากรนิด 
หนอย ไมเปนไร เขาไดเรยีนรูดวยตวัเอง 
ในระดบัทีล่กึไปกวาความคดิอกีมติหินึง่ 
แลว 

“บทเรยีนทีด่ท่ีีสดุคือความลมเหลว 
แตตองเปนคนทีใ่จไมฝอนะ ลมเหลวแลว 
ฮึดสูขึ้นมา หาเหตุผล แกมัน เพราะนั่น 
คือสิ่งที่เราตองทํา ตรงนั้นแหละจะเปน 
จุดที่นําพาองคกรใดขึ้นไปอีกระดับ”

Feedback Loop ในโลกธุรกิจ 
อาจตองรอพัฒนาการของเทคโนโลยี 
เพื่อยนระยะเวลาประมวลผลขอมูล 
กอนทวีคูณผลผลิตออกมาใหเราไดใช 
พัฒนาธุรกิจ องคกร หรือประเทศ แต 
สําหรับเรา ในฐานะมนุษย  ผู สร าง 
เทคโนโลยี เราสามารถยนระยะเวลา 
การเรียนรูไดดวยตัวเอง จากการลงมือ 
ทําแลวเรียนรูจากผลลัพธ เชนเดียวกับ 
ที่คุณจิมไดลงมือทําและเนนยํ้ากับเราต
ลอดบทสัมภาษณน้ีวา ‘สิ่งเดียวที่ควร 
คาดหวังกับตัวเองและคนรอบขาง คือ 
ไมเพียงชวยเสริมใหเราดีข้ึน แตตองให 
เขาเติบโตดวย - Make Each Other 
Better’
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P e e r P owe r  เ ป  น 
ตลาดสินเชื่อออนไลน  
(peerpower.co.th) 

เชื่อมตอระหวางผู ขอสินเชื่อที่เปนผู  
ประกอบการรายเล็ก รายกลาง ที่เรียก 
กันวา SME กับอีกฝงนึงเปนนักลงทุน 
ท่ีเอาเงินมาลงทุนใหสินเชื่อธุรกิจแกผู 
ประกอบการ คณุ จมิ วรพล พรวาณชิย 
CEO และผูรวมกอตั้ง บริษัท เพียร 
พาวเวอร จํากัด เลาใหเราฟงเพิ่มเติม 
อีกวา ไอเดียธุรกิจนี้เริ่มตนมาจาก Pain 
Point ของคุณจิมเอง ซึ่งขณะน้ันก็ 
เปนหนึ่งในผูประกอบการรายเล็ก

“ผมอยูในวงการการเงินมา 18 ป 
กอนหนาท่ีจะมาเปดเพียร พาวเวอร 
ตอนนั้นผมทําธุรกิจวาณิชธนกิจ หลักๆ 
ชวยบริษัทคอนขางใหญซื้อขายกิจการ 
ขามชาติและปรับโครงสรางหนี้ 

“เราเห็นวาผลิตภัณฑทางการเงิน
สําหรับลูกคา (ธุรกิจขนาดใหญ) มี 
เยอะแยะเลย แตในขณะเดียวกนั บรษิทั 
ของเราซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก เขาไปหา 
แบงกเพ่ือยื่นกู กลับยาก เพราะแบงก 
เห็นวาธุรกิจของเราเปนธุรกิจบริการ 
ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งตัวนี้แหละ 
ที่บงบอกวาการเปนผูประกอบการราย 

เล็กนั้นไมงาย 
“เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดท่ีฟนเทค 

(Fintech) เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหจุด 

ประกายวาสามารถมีผลิตภัณฑที่จะ 
ตอบตรงนี้ได”

สำหรับความเช่ือม่ัน
จากฝ่ังผู้ให้กู้ล่ะครับ 
คุณจิมทำอย่างไร?

“อนันีต้องบอกวามนัเปนสวนหนึง่ 
ของระบบครับ แนนอนวา ไมใชสมัคร 
เขามาขอกู 10 คน จะผานเขาระบบที่ 
เราจะไปเสนอใหทางนักลงทุนครบทั้ง 
10 ทาน

“เรามีระบบ Credit Score เปน 
การแบงแยกตามความเสี่ยง เกรด 

A-B-C-D ซ่ึงข้ึนอยู กับองคประกอบ 
หลายอยาง ไมวาเร่ืองประวัติการชําระ 
หนี้, Cash Flow ของบริษัทวาสามารถ 

แบกภาระหนีไ้ดไหม, กรณมีโีปรเจคใหม 
มีหลักฐานไหมวามีโปรเจคใหมเขามา, 
เงินเอาไปลงทุนจริงหรือเปลา เปนตน 
พวกนีเ้ปนองคประกอบเขาไปใน Credit 
Score เครดิตยิ่งดี ดอกเบี้ยยิ่งตํ่า”

“ไอเดยีเกดิขึน้จรงิๆ นาจะประมาณ 
พฤศจิกายนหรือธันวาคมสิ้นป 2015 
ครับ ตอนนั้นปงขึ้นมาเลย เพราะวาเรา 
ก็เปนนักลงทุนในแพลตฟอรมพวกนี้อยู 
แลวในอเมริกา จะคอยเช็ค Portfolio 
ตลอด ‘เอะ..ทําไมอันนี้มันเวิรค ทําไม 
อันนี้มันไมเวิรค?’ ผมก็เริ่มจดๆ ของผม 
เอง จนกลายเปนแผนธุรกิจคราวๆ ขึ้น 

มาวาจะสรางอยางน้ีตองทําอะไรบาง? 
แนนอนมันตองมีแบบแผน-เงินทุน- 
บุคลากร 

“จากตรงนั้น ใชเวลาประมาณสัก 
4-5 เดือนเพ่ือท่ีจะประกอบใหมันเปน 
รูปเปนราง จดจัดตั้งบริษัท หาบุคลากร 
ผูรวมกอตั้งกลุมแรกเขามา หลังจากนั้น 
ใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน เริ่มจางคน 
เขยีนซอฟตแวร เปนรปูเปนรางกใ็ชเวลา 
ปนึงจึงปลอยเขาตลาด

“คิดวาตองทํา ไมทําไมได ถาตอน 
นั้นไมทํา คงนอนไมหลับ เปนอยางน้ัน 
จริงๆ มันเปนอะไรที่... ไมรูเคยเจอไหม 
มอีะไรทีส่ะกดิใจวา อนันีม้นัเปนสิง่ทีเ่รา 
ตองทาํ เพราะถาไมทาํเรากจ็ะไมรูวามนั 
จะเกิดอะไรขึ้น แลวถาไมรูมันเกิดอะไร 

ขึ้น อีก 10 ปขางหนาก็จะมานั่งคิดวา 
‘เออ.. เฮย! ไอเดยีนีท้าํไมเราไมทาํ’ 

ผมไมใชคนอยางนั้น ผมไมเคยบนวาผม 
คิดอยางนั้นแลวไมทํา

“ตองทํา กับ อยากทํา สําหรับผม 
มันคาบเกี่ยวกัน แตคําวาตองทํา มันจะ 
มีแรงผลักดัน เพราะไมใชวาเราต่ืนมา 
ทุกวันแลว Energy 100% ทุกวัน แตถา 
เราเขาใจวาสิ่งนี้ที่เราตองทํา เราไมใช 
ทําคนเดียว มีนองๆ 20 กวาคนเขามา 
รวมเดินทางดวยกันเพื่อที่จะสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใหมันดีขึ้น 
แมในมุมเล็กๆ ทั้งในสวนของลูกคา 
ประสบการณท่ีดีขึ้นในการยื่นกู  นัก 
ลงทุนไดผลตอบแทนดีขึ้น เหลานี้จริงๆ 
เปนแรงผลักดันจากคําวาตองทํา

“แรงบันดาลใจ ถึงจุดหนึ่งที่มัน 
จะยั่งยืนได จะเกิดจากคนเดียวไมได 
ทุกคนตองเอามารวมกัน วิสัยทัศนของ 
โลกธุรกิจใหม มันควรที่จะสามารถ 
ขยายปรับแปลงใหเขากับตลาดได และ 
การที่ทําอยางนั้น มันตองมีคนเขามา 
เพื่อที่จะเสริมวิสัยทัศนเดิม – ท่ีผมมี 
ความเชื่อหลักดั้งเดิม (Core) ไมเปลี่ยน 
แตความชัดเจนมีมากขึ้น”

ส่ิงท่ีคุณจิมกับทีม
ต้องพาองค์กรไปให้ถึง
คืออะไรครับ

“พูดถึงระยะ 3 ป 5 ปผมวามัน 
ไกลเกินไป เอาวาภายในระยะ 1-2 ป 
ขางหนานี้ อยางนอยๆ คือ ตองการสาน 

ตอ วิสัยทัศนที่จะเชื่อมตอระบบเขาไป 
ในระบบที่อยู ภายใตการกํากับและ 
สามารถเชื่อมโยงไปในตางประเทศได 
ดวย เพราะถึงตรงนั้นผมวา มันจะเปด 
ตลาดเยอะขึ้นสําหรับผูกูและนักลงทุน

“ผมทํางานการเงินมานาน สิ่งที่ 
สําคัญที่สุดคือความไวใจ ซึ่งมาจาก 2 
สวน สวนหน่ึงมาจากประสบการณทีเ่ขา 
เห็นเรา – PeerPower of Trademark 
ภายใตกฎเกณฑกฎหมายมาตลอด ที ่
ผานมา 2-3 ปเรามีใบอนุญาต แลวถา 
เราสามารถเชื่อมตอกับตางประเทศได 
จะกลายเปน Value ทีน่กัลงทนุสามารถ 
กระจายสินเชือ่ไดหลากหลายขึน้ สมมตุิ 
ท านมีเงินแสนบาท 50,000 ลงใน 
เอสเอ็มอีไทย อีก 50,000 อาจจะลงใน 
เอสเอ็มอีเวียดนามที่คุณรูวาเขากําลัง 
จะซัพพลายชิปใหกับอินเทล ดอกเบี้ย 
อาจจะสูงหนอย แตมีวิธีการรับในเรื่อง 
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเรามีบริการให

“ไมเพียงแตทําไดในลักษณะการ 
เชื่อมตอระหวางประเทศ แตเราตองมี 

โปรดักทเพื่อทําใหประสบการณลูกคา 
ดขีึน้ดวย อยางเชน ประกนัสนิเชือ่ เราก็ 
คยุกบัพารทเนอรอยูวาจะทาํอยางนี ้ตอน 

ซือ้ปุบ คณุรบัความเสีย่งรอยเปอรเซนต 
แมเราจะคัดกรองมาแลว แตในอนาคต 
ถาคุณอยากจะชัวรอีก ซ้ือประกันเพ่ิม 
จากพารทเนอรเราไหม จะมบีรกิารเสรมิ 
ที่ทําใหประสบการณลูกคาทั้งสองฝง 
ดีขึ้น

“คําวาประสบการณดีขึ้นของผูกู
คือเขาถึงแหลงทุนงายขึ้น ไดดอกเบี้ยที่ 
ยติุธรรมข้ึน สาํหรบันกัลงทุนคอืสามารถ 

ปองกันความเสีย่งไดมากข้ึน และสามารถ 
มองความโปรงใสในเร่ืองประเมินความ 
เสี่ยงไดดีขึ้นครับ”

ท่ีว่า ‘ไม่ใช่แค่อยากทำ 
แต่ต้องทำ’ น่ันเป็น 
เพราะประสบการณ์ 
ทำให้คุณจิมมองเห็น 
ข้ันตอนอย่างชัดเจน 
หรือเปล่าครับ

“การกอตั้งบริษัทเมื่อกอน เราใช 
Planning Scenario วาอีก 6 เดือน 
ขางหนามันจะเปนยังไง แลวเดือนที่ 7 
ถึงเดือน 12 ก็ข้ึนอยูกับผลตอบกลับที่ 
เราไดจาก 6 เดือนแรก คือมันสามารถ 
แพลนได แตมันไมสามารถทํา Long 
Range Planning ได ถามวามันชัดเจน 
หรือเปลา ชัดเจนระดับนึง

“แตพอมาถึงตอนน้ี คงสังเกตวา 

มันมีศาสตรของสตารทอัพวาดําเนิน 
ธุรกิจยังไงในยุคของขอมูล ในสภาวะ 
ของความเสีย่ง ความไมแนนอน แปลวา 
เราสามารถแพลนไดในระยะที่คอนขาง 
สั้น แตตองเสริมความยืดหยุนกับความ 
แข็งแกรงไวในตัว ไมวาสภาวะอะไรเกิด 
ข้ึนมา เราสามารถไปตามทางที่ตลาด 
มันไปได 

ในตัวคุณจิมมี 
องค์ความรู้หลายอย่าง 
ท้ังงานบริหาร การเงิน 
การจัดการ เร่ืองไอที 
คุณจิมได้มายังไง

“ผมเจนเอ็กซรุ นพรีไอโฟนกับ 
พรอีนิเตอรเนต็ ผมมาเริม่เรยีนรูเรือ่งพวก 
อินเตอรเน็ตตอนชวงประมาณมหาลัย 
บังเอิญอยูในสายเรียนวิทยาศาสตรมา 
ซึ่งก็ตองใชคอมพิวเตอร คุนเคยกับเรื่อง 
พวกนี้มาตลอด มีความคุนเคยกับการ 
เปนผูใช พอตองมาพัฒนาระบบหลัง 
บานของเพียร พาวเวอร ก็ตองไปหา 
Founder ที่มีความรูเขามา ก็คือ ‘คุณ 
คิว-ประพัฒน’ ซึ่งเปน CTO ของเรา 
ซึ่งผมหาผานเน็ตเวิรค แลวที่แปลกมาก 
กคื็อ สุดทายกลายเปนวาควิคอืนองชาย 

ของเพื่อนของนองสะใภผมดวย”

คุณจิมใช้ประสบการณ์
การเป็นผู้ใช้เพ่ือ 
ออกแบบระบบหลังบ้าน

“จรงิๆ มนัไมใชแคผม ผมเปนเพียง 
จุดเริ่มตน จากนั้นดึงผลตอบรับเขามา 
เรือ่ยๆ เพือ่เอาเขามาปรบัปรงุ ทาํใหมนั 
กระชับขึ้น ดีขึ้น

“อาจจะโยงกลับไปท่ีวิสัยทัศนวา
ตรงกลางทีม่วัๆ นีผ้มจะรูไดยงัไง? กรู็โดย 

ที่วาใหตลาดบอกเราวาถูกทางไหมหรือ 
ผิดทางแลว”

การบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
ต้องการผลตอบรับท่ี 
รวดเร็วเพ่ือปรับทิศทาง 
ตลอด

“แลวผมวาความคิดเร่ือง Feedback 
Loop การใชขอมูล มันไมใชแคเร่ือง 
การตลาด มนัไปถึงเร่ืองการบรหิารธุรกิจ 
เรือ่งบสิซเินสโมเดล หรือแมแตเร่ืองการ 

บริหารบุคคล องคกร และการคุยกับ 
คูคา ซึ่งจริงๆ ผมวามันกลายเปนความ 
ขดัแยงของศาสตรบรหิารยุคใหม ทีต่อง 
ยืดหยุนตลอด แตถา Core ไมแข็ง คุณ 
จะเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น

“Value ของเราคือ Customer 
Focused ภายในคือ Make Each 
Other Better ทุกคนตองชวยใหเพื่อน 
รวมงานหรือทีมพัฒนาขึ้น เพราะการ 
ทํางานที่เปนเมทริกซเร่ิมจาก Value 
แตในอนาคตจะเริม่ปรับเปนเมทรกิซวา 
งานของคุณทําใหเพื่อนคุณดีขึ้นหรือ 
เปลา เชนในทาง Tech สามารถดูไดวา 
เขียนโคดแลวเพ่ือนนําไปใชซํ้าไดกี่ครั้ง 
ถาเขยีนแลวใชอยูคนเดยีว เพือ่นๆ ไมใช 
แปลวางานของคุณไมทวีคูณเทากับ 
งานของคนที่เขานําไปใชตอไดหลายๆ 
คร้ัง ไอทีมันงายนะเพราะดูอยางนี้ได 
ในขณะที่โอเปอรเรชั่นเรื่องบุคคลจะ 
ยากหนอย แตมันมีศาสตรที่ทําใหมัน 
กระชับ ใหมันเร็วขึ้น ใหมันรูถึงแกนแท 
จริงไดมากขึ้น

“การบริหารยุคใหมไม ใช การ 
บัญชาการ แตเปนการเอื้ออํานวยใหคน 

ที่มีความสามารถ มี Talent ใชความ 
คิดสรางสรรคใหเต็มท่ี จุดท่ีจะบงบอก 
ระหวางผูชนะ-ผูแพ หรือคนท่ีสามารถ 

ทําไดดีกวาในการแขงขัน คือความคิด 
สรางสรรค และมนัมาจากคนเดียวไมได 
ตองอาศัยประสบการณกับมุมมองของ 
คนหลายยุค”

พูดถึงยุคสมัย 
อยากชวนคุณจิมมอง 
ย้อนกลับไปตลอดชีวิต 
การทำงานกว่า 10 ปี 
ท่ีผ่านมา เห็นความ 
เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง

“เทคโนโลยีสามารถทําใหทวีคูณ
ผลผลิตไดเยอะถาใชอุปกรณหรือใช 
เครื่องมือตางๆ เปน อุตสาหกรรม 

Investment Banking เมือ่กอน จะออก 
หุนกูฉบับนึงตองใชทีมอยางนอย 5 คน 
ไปนั่งที่ออฟฟศลูกคา 2 อาทิตย ตอน 

เราเขาไปทาํในเรือ่งที ่กลต. เราสามารถ 
Automate อาจจะเหลือแค 2 วัน ใช 
คนเพียงคนเดียว ผลผลิตเทากัน ไวกวา 
เร็วกวา ใชคนนอยกวา

“อันที่ 2 ที่เปลี่ยนไป คือ ทัศนคติ 
กับมุมมองของคนเกี่ยวกับเรื่องงาน 
สําหรับยุคผมเจนเอ็กซ ถาเราสามารถ 
หางานที่รัก ชอบได ถือวาโอเค แตสวน 
ใหญ ทําเพราะคิดวามันเปนอาชีพ เพื่อ 
อยูเลี้ยงตัว และถาโชคดีพอ ก็จะไดงาน 
ท่ีเรารัก แตเจนวาย มิลเลเนี่ยลจะเปน 
อีกอยางนึง เขาบอกวา งานไมเพียงเปน 
การเลี้ยงชีพ แตตองใหแรงบันดาลใจ 
ดวย ตองสรางความเปลี่ยนแปลงทําให 
โลกหรอืสภาวะรอบขางดขีึน้ เขาจะแคร 
เรือ่งวสิยัทศันกบัผลกระทบมากกวา ซึง่ 
ผมวาดีครับ”

อะไรทำให้คุณจิมรักงาน 
ด้านการเงินครับซ่ึงทำ 
มานานกว่า 10 ปี

“ผมชอบที่มีคําตอบตายตัวของ 
การบวกลบคูณหารจากตัวเลขการเงิน 
ครับ แปลกอยางนึงท่ีผมไดเขาใจ คือ 
ศาสตรเลขมันมีคําตอบชัดเจน แมใน 
ความเปนจริง เลขของศาสตรระดับ 
สูงสุด มันจะไมมีคําตอบที่ชัดเจน พวก 
Mathematics จะมีประมาณ 20 ขอ 

ที่ยังไมมีคนแกไดในประวัติศาสตรนี้ 
เพราะเลขระดับนั้นมันเปน Abstract 
แตในความเขาใจของเราเพราะเรา 
มนุษยธรรมดา ชอบอะไรที่ไมเพียงแคมี 
คาํตอบชดัเจน แตยงัสามารถหาคําตอบ 
ไดหลายวธิ ีการสรางบรษิทั คณุสามารถ 
สรางบริษัทโดยใชทุนกับหน้ี แตถาคุณ 
อยากจะลงลึกเขาไปอีก ทุนจะเอาเปน 
อะไร หุนปกต-ิหุนแปลงสภาพหรอืเปลา 
หุนแปลงสภาพมอีาย-ุหมดอายไุหม ออก 
เปนหุนกู จะเปนกูแบงกก็ได-จะเปน 
หุนกูก็ได หุนกูมีหลักทรัพย-ไมมีหลัก 
ทรพัย แคเริม่พดูนดินงึมหีลายอยางแลว 
กวาจะไดคาํตอบทีถ่กูตอง มนัมหีลายวธิี 
แตอยางนอยมันมีศาสตรอยูในนั้นดวย 

“อันนั้นคือจุดเริ่มตนที่ทําใหชอบ 
พอเริ่มไปเรื่อยๆ ก็เขาใจวาจริงๆ ศิลป 
กเ็ขามามสีวนเยอะ ทีอ่ยูกบัมนัไดนานๆ  
เพราะเริ่มเขาใจ และเริ่มฝกในศิลป 
ของมัน

“ศาสตร ใชเวลาประมาณ 5-6 ป 
กเ็กท็แลว แตศิลป อาจจะใชเวลาชัว่ชวีติ 
ผมก็อาจจะยังไมรู เทาท่ีตองการจะรู  
เลยกไ็ด เชน การซือ้ขายบรษัิท Analyst 
ทุกคนในตลาดบอกไดวาราคาเทาไหร 
ข้ึนอยูกับการเจรจา ข้ึนอยูกับมุมมอง 
อาจจะไมไดเขียนในกระดาษก็ได มัน 
อาจจะเกี่ยวกับประวัติ อาจจะเกี่ยวกับ 
บุคคล อาจจะลึกกวานั้นก็ได ทุกอยาง 
ในนีม้นัแปลเปนสมการ แปลเปนตวัเลข 

ทีเ่ขาพอใจ มคีวามหางกัน ทาํยงัไงใหมนั 
ใกลกัน แลวสามารถตกลงกันไดไหม 
อนันีคื้อศลิป ทีผ่มวามนัเปนอะไรทีส่นกุ 
เพราะชอบทําอะไรใหมๆ

“ถาเราไมเปดกวาง คือเราน่ิงอยู 
กบัที ่นองๆ ทีเ่คยทาํงานกับผมสกัพักจะ 
เขาใจคําพูดของผมที่วา 

‘ไมวาพี่พูดอะไร ไมวาพี่ดูแนวแน 
แนนอนแคไหน I reserved the right 
to be wrong’ 

“แปลวา คือถาผมผิด แสดงมาวา 
ผมผิด แลวผมพรอมเปลี่ยนใจตลอด 
เวลา เพราะผมสังเกตวา ผมเคยทํางาน 
กับคนทั้ง 2 แบบ คนที่ทํางานแบบนั้น 
ทําใหเราเติบโตมากกวา และไมเพียง 

ทําใหเราเติบโต เราเห็นเขาเองก็เติบโต 
ขึ้นมาก แลวในงานของ Knowledge 
Worker อยางยุคเราๆ  นั่นคือสิ่งเดียวที่ 
เราควรจะคาดหวังกับตัวเราเองกับคน 
รอบขาง คือไมเพียงชวยเสริมใหเรา 
ดีขึ้นแตตองเสริมใหเขาเติบโตดวย”

การเรียนรู้ท่ีได้จาก 
การทำธุรกิจเพียร์ 
พาวเวอร์ คืออะไร

“การเริ่มตนธุรกิจใหมไมงาย มี 
อะไรที่ผิดพลาดไดตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ง 
ทีค่วรจะทาํ ไมวาชวัรขนาดไหนกค็วรจะ 
เผื่อไว 

“คาํวาเผ่ือไวคอืกลบัไปทีเ่ราพดูวา 

Core เราตองแข็ง เมื่อเราสงอะไรออก 
ไปเพื่อตองการฟดแบ็ค บางทีตองเฟล 
การเฟลแตละครั้งสําคัญ วาเราเรียนรู 
อะไรจากมัน แลวเราจะทําอะไรตอไป 

อยางนี้คือสอนวามันตองเผื่อท้ังเวลา 
ทั้งทรัพยากร เปนตน 

“การท่ีจะประสบความสําเร็จมัน 
ไมงาย ทุกครั้งที่บริษัทเติบโต มีคนเขา 
มาใหม หรือมีเทคโนโลยีเขามาใหม 
ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให 
มัน Optimize แลวเดินหนาตอไปให 
ดีกวา โดยท่ีเราก็ไมทราบวามันจะตอง 
ใชเวลา 2 วัน 2 อาทิตยหรือ 2 เดือน 
อยางเดียวที่เรารู  มันเปนอะไรที่ตอง 
จัดการใหไดเพื่อท่ีจะไปข้ันตอไป ตอง 
เผื่อไวดีๆ

“ธุรกิจแนวเกาอาจจะไมคิดวา 
ธุรกิจสรางมาเพื่อรองรับความลมเหลว 
หลายคนจะชอบพูดวา ธุรกิจตอง Built 
To Last ของผมคือ Build to Fail but 
Learn สรางขึ้นมาเพื่อจะผิดพลาด เพื่อ 
ที่จะเรียนรู เพื่อที่จะไปตอ อันนี้เปนอีก 
อันนึงที่เปนบทเรียนมาจริงๆ 

“เมื่อกอน ในยุคท่ีเราเปนลูกนอง 
สวนหนึง่กเ็ขาใจวานายเราหรอืผูจดัการ 
เราหลายๆ ทานพยายามจะชวย 

‘อนันีอ้ยาทาํ อยาทาํผิดนะ’ ตอให 
ผมคิดวามีเหตุผลดี ตัวน้ันก็ทําใหเรา 
พลาดการเรียนรูไป 

“ในยุคที่บริษัทสามารถเฟลเพื่อ 
เรยีนรูได ซึง่ขึน้อยูกบับคุคลดวย บางทมีี 
คนมาคุยกับผมวา ‘พี่ ผมอยากจะทํา 

อยางนี้นะ ไดไหม’ 
“ท้ังท่ีบางทีเราก็รูแลวละวามันไม

เวริค แตกป็ลอยใหทาํ แตทาํวนัน้ีเลยนะ 
จะไดรูภายในพรุงนี้วามันเวิรค-ไมเวิรค 

แลวกลบัมาบอกวาเพราะอะไร นัน่แหละ 
เปนบทเรียน เราอาจเสียทรัพยากรนิด 
หนอย ไมเปนไร เขาไดเรยีนรูดวยตวัเอง 
ในระดบัทีล่กึไปกวาความคดิอกีมติหินึง่ 
แลว 

“บทเรยีนทีด่ท่ีีสดุคือความลมเหลว 
แตตองเปนคนท่ีใจไมฝอนะ ลมเหลวแลว 
ฮึดสูขึ้นมา หาเหตุผล แกมัน เพราะนั่น 
คือสิ่งที่เราตองทํา ตรงนั้นแหละจะเปน 
จุดที่นําพาองคกรใดขึ้นไปอีกระดับ”

Feedback Loop ในโลกธุรกิจ 
อาจตองรอพัฒนาการของเทคโนโลยี 
เพื่อยนระยะเวลาประมวลผลขอมูล 
กอนทวีคูณผลผลิตออกมาใหเราไดใช 
พัฒนาธุรกิจ องคกร หรือประเทศ แต 
สําหรับเรา ในฐานะมนุษย  ผู สร าง 
เทคโนโลยี เราสามารถยนระยะเวลา 
การเรียนรูไดดวยตัวเอง จากการลงมือ 
ทําแลวเรียนรูจากผลลัพธ เชนเดียวกับ 
ที่คุณจิมไดลงมือทําและเนนยํ้ากับเราต
ลอดบทสัมภาษณน้ีวา ‘สิ่งเดียวที่ควร 
คาดหวังกับตัวเองและคนรอบขาง คือ 
ไมเพียงชวยเสริมใหเราดีขึ้น แตตองให 
เขาเติบโตดวย - Make Each Other 
Better’

สังเกตว่ามันมีศาสตร์ของสตาร์ทอัพว่าดำเนิน 
ธุรกิจยังไงในยุคของข้อมูล ในสภาวะของความ 
เสี่ยง ความไม่แน่นอน แปลว่าเราสามารถแพลนได้ 
ในระยะที่ค่อนข้างสั้น แต่ต้องเสริมความยืดหยุ่น 
กับความแข็งแกร่งไว้ในตัว ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิด 
ขึ้นมา เราสามารถไปตามทางที่ตลาดมันไปได้ 
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P e e r P owe r  เ ป  น 
ตลาดสินเชื่อออนไลน  
(peerpower.co.th) 

เชื่อมตอระหวางผูขอสินเชื่อที่เปนผู  
ประกอบการรายเล็ก รายกลาง ที่เรียก 
กันวา SME กับอีกฝงนึงเปนนักลงทุน 
ที่เอาเงินมาลงทุนใหสินเชื่อธุรกิจแกผู 
ประกอบการ คณุ จมิ วรพล พรวาณชิย 
CEO และผูรวมกอต้ัง บริษัท เพียร 
พาวเวอร จํากัด เลาใหเราฟงเพ่ิมเติม 
อีกวา ไอเดียธุรกิจนี้เริ่มตนมาจาก Pain 
Point ของคุณจิมเอง ซ่ึงขณะนั้นก็ 
เปนหนึ่งในผูประกอบการรายเล็ก

“ผมอยูในวงการการเงินมา 18 ป 
กอนหนาท่ีจะมาเปดเพียร พาวเวอร 
ตอนนั้นผมทําธุรกิจวาณิชธนกิจ หลักๆ 
ชวยบริษัทคอนขางใหญซื้อขายกิจการ 
ขามชาติและปรับโครงสรางหนี้ 

“เราเห็นวาผลิตภัณฑทางการเงิน
สําหรับลูกคา (ธุรกิจขนาดใหญ) มี 
เยอะแยะเลย แตในขณะเดยีวกนั บรษิทั 
ของเราซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก เขาไปหา 
แบงกเพื่อยื่นกู กลับยาก เพราะแบงก 
เห็นวาธุรกิจของเราเปนธุรกิจบริการ 
ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งตัวนี้แหละ 
ท่ีบงบอกวาการเปนผูประกอบการราย 

เล็กนั้นไมงาย 
“เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดที่ฟนเทค 

(Fintech) เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหจุด 

ประกายวาสามารถมีผลิตภัณฑท่ีจะ 
ตอบตรงนี้ได”

สำหรับความเช่ือม่ัน
จากฝ่ังผู้ให้กู้ล่ะครับ 
คุณจิมทำอย่างไร?

“อนันีต้องบอกวามนัเปนสวนหนึง่ 
ของระบบครับ แนนอนวา ไมใชสมัคร 
เขามาขอกู 10 คน จะผานเขาระบบที่ 
เราจะไปเสนอใหทางนักลงทุนครบทั้ง 
10 ทาน

“เรามีระบบ Credit Score เปน 
การแบงแยกตามความเส่ียง เกรด 

A-B-C-D ซึ่งข้ึนอยู กับองคประกอบ 
หลายอยาง ไมวาเร่ืองประวัติการชําระ 
หนี้, Cash Flow ของบริษัทวาสามารถ 

แบกภาระหน้ีไดไหม, กรณมีโีปรเจคใหม 
มีหลักฐานไหมวามีโปรเจคใหมเขามา, 
เงินเอาไปลงทุนจริงหรือเปลา เปนตน 
พวกนีเ้ปนองคประกอบเขาไปใน Credit 
Score เครดิตยิ่งดี ดอกเบี้ยยิ่งตํ่า”

“ไอเดียเกิดข้ึนจรงิๆ นาจะประมาณ 
พฤศจิกายนหรือธันวาคมสิ้นป 2015 
ครับ ตอนนั้นปงขึ้นมาเลย เพราะวาเรา 
ก็เปนนักลงทุนในแพลตฟอรมพวกน้ีอยู 
แลวในอเมริกา จะคอยเช็ค Portfolio 
ตลอด ‘เอะ..ทําไมอันนี้มันเวิรค ทําไม 
อันนี้มันไมเวิรค?’ ผมก็เริ่มจดๆ ของผม 
เอง จนกลายเปนแผนธุรกิจคราวๆ ขึ้น 

มาวาจะสรางอยางน้ีตองทําอะไรบาง? 
แนนอนมันตองมีแบบแผน-เงินทุน- 
บุคลากร 

“จากตรงนั้น ใชเวลาประมาณสัก 
4-5 เดือนเพ่ือที่จะประกอบใหมันเปน 
รูปเปนราง จดจัดตั้งบริษัท หาบุคลากร 
ผูรวมกอตั้งกลุมแรกเขามา หลังจากนั้น 
ใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน เริ่มจางคน 
เขยีนซอฟตแวร เปนรปูเปนรางกใ็ชเวลา 
ปนึงจึงปลอยเขาตลาด

“คิดวาตองทํา ไมทําไมได ถาตอน 
นั้นไมทํา คงนอนไมหลับ เปนอยางน้ัน 
จริงๆ มันเปนอะไรที่... ไมรูเคยเจอไหม 
มอีะไรทีส่ะกิดใจวา อนันีม้นัเปนสิง่ทีเ่รา 
ตองทาํ เพราะถาไมทาํเรากจ็ะไมรูวามนั 
จะเกิดอะไรขึ้น แลวถาไมรูมันเกิดอะไร 

ขึ้น อีก 10 ปขางหนาก็จะมานั่งคิดวา 
‘เออ.. เฮย! ไอเดยีนีท้าํไมเราไมทาํ’ 

ผมไมใชคนอยางนั้น ผมไมเคยบนวาผม 
คิดอยางนั้นแลวไมทํา

“ตองทํา กับ อยากทํา สําหรับผม 
มันคาบเกี่ยวกัน แตคําวาตองทํา มันจะ 
มีแรงผลักดัน เพราะไมใชวาเราตื่นมา 
ทุกวันแลว Energy 100% ทุกวัน แตถา 
เราเขาใจวาสิ่งนี้ที่เราตองทํา เราไมใช 
ทําคนเดียว มีนองๆ 20 กวาคนเขามา 
รวมเดินทางดวยกันเพื่อที่จะสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใหมันดีขึ้น 
แมในมุมเล็กๆ ทั้งในสวนของลูกคา 
ประสบการณท่ีดีขึ้นในการยื่นกู  นัก 
ลงทุนไดผลตอบแทนดีขึ้น เหลานี้จริงๆ 
เปนแรงผลักดันจากคําวาตองทํา

“แรงบันดาลใจ ถึงจุดหนึ่งที่มัน 
จะยั่งยืนได จะเกิดจากคนเดียวไมได 
ทุกคนตองเอามารวมกัน วิสัยทัศนของ 
โลกธุรกิจใหม มันควรที่จะสามารถ 
ขยายปรับแปลงใหเขากับตลาดได และ 
การที่ทําอยางนั้น มันตองมีคนเขามา 
เพื่อที่จะเสริมวิสัยทัศนเดิม – ท่ีผมมี 
ความเชื่อหลักดั้งเดิม (Core) ไมเปลี่ยน 
แตความชัดเจนมีมากขึ้น”

ส่ิงท่ีคุณจิมกับทีม
ต้องพาองค์กรไปให้ถึง
คืออะไรครับ

“พูดถึงระยะ 3 ป 5 ปผมวามัน 
ไกลเกินไป เอาวาภายในระยะ 1-2 ป 
ขางหนานี้ อยางนอยๆ คือ ตองการสาน 

ตอ วิสัยทัศนที่จะเชื่อมตอระบบเขาไป 
ในระบบที่อยู ภายใตการกํากับและ 
สามารถเชื่อมโยงไปในตางประเทศได 
ดวย เพราะถึงตรงนั้นผมวา มันจะเปด 
ตลาดเยอะขึ้นสําหรับผูกูและนักลงทุน

“ผมทํางานการเงินมานาน ส่ิงที ่
สําคัญท่ีสุดคือความไวใจ ซ่ึงมาจาก 2 
สวน สวนหนึง่มาจากประสบการณทีเ่ขา 
เห็นเรา – PeerPower of Trademark 
ภายใตกฎเกณฑกฎหมายมาตลอด ที ่
ผานมา 2-3 ปเรามีใบอนุญาต แลวถา 
เราสามารถเชื่อมตอกับตางประเทศได 
จะกลายเปน Value ท่ีนกัลงทนุสามารถ 
กระจายสินเชือ่ไดหลากหลายขึน้ สมมตุิ 
ท านมีเงินแสนบาท 50,000 ลงใน 
เอสเอ็มอีไทย อีก 50,000 อาจจะลงใน 
เอสเอ็มอีเวียดนามที่คุณรูวาเขากําลัง 
จะซัพพลายชิปใหกับอินเทล ดอกเบ้ีย 
อาจจะสูงหนอย แตมีวิธีการรับในเรื่อง 
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเรามีบริการให

“ไมเพียงแตทําไดในลักษณะการ 
เชื่อมตอระหวางประเทศ แตเราตองมี 

โปรดักทเพื่อทําใหประสบการณลูกคา 
ดขีึน้ดวย อยางเชน ประกันสนิเชือ่ เราก็ 
คุยกบัพารทเนอรอยูวาจะทําอยางนี ้ตอน 

ซือ้ปุบ คณุรบัความเสีย่งรอยเปอรเซนต 
แมเราจะคัดกรองมาแลว แตในอนาคต 
ถาคุณอยากจะชัวรอีก ซื้อประกันเพ่ิม 
จากพารทเนอรเราไหม จะมบีรกิารเสริม 
ที่ทําใหประสบการณลูกคาทั้งสองฝง 
ดีขึ้น

“คําวาประสบการณดีขึ้นของผูกู
คือเขาถึงแหลงทุนงายขึ้น ไดดอกเบี้ยที่ 
ยตุธิรรมขึน้ สําหรบันกัลงทนุคอืสามารถ 

ปองกันความเสีย่งไดมากขึน้ และสามารถ 
มองความโปรงใสในเร่ืองประเมินความ 
เสี่ยงไดดีขึ้นครับ”

ท่ีว่า ‘ไม่ใช่แค่อยากทำ 
แต่ต้องทำ’ น่ันเป็น 
เพราะประสบการณ์ 
ทำให้คุณจิมมองเห็น 
ข้ันตอนอย่างชัดเจน 
หรือเปล่าครับ

“การกอตั้งบริษัทเมื่อกอน เราใช 
Planning Scenario วาอีก 6 เดือน 
ขางหนามันจะเปนยังไง แลวเดือนที่ 7 
ถึงเดือน 12 ก็ขึ้นอยูกับผลตอบกลับที่ 
เราไดจาก 6 เดือนแรก คือมันสามารถ 
แพลนได แตมันไมสามารถทํา Long 
Range Planning ได ถามวามันชัดเจน 
หรือเปลา ชัดเจนระดับนึง

“แตพอมาถึงตอนน้ี คงสังเกตวา 

มันมีศาสตรของสตารทอัพวาดําเนิน 
ธุรกิจยังไงในยุคของขอมูล ในสภาวะ 
ของความเสีย่ง ความไมแนนอน แปลวา 
เราสามารถแพลนไดในระยะที่คอนขาง 
สั้น แตตองเสริมความยืดหยุนกับความ 
แข็งแกรงไวในตัว ไมวาสภาวะอะไรเกิด 
ขึ้นมา เราสามารถไปตามทางที่ตลาด 
มันไปได 

ในตัวคุณจิมมี 
องค์ความรู้หลายอย่าง 
ท้ังงานบริหาร การเงิน 
การจัดการ เร่ืองไอที 
คุณจิมได้มายังไง

“ผมเจนเอ็กซรุ นพรีไอโฟนกับ 
พรอีนิเตอรเนต็ ผมมาเริม่เรยีนรูเรือ่งพวก 
อินเตอรเน็ตตอนชวงประมาณมหาลัย 
บังเอิญอยูในสายเรียนวิทยาศาสตรมา 
ซึ่งก็ตองใชคอมพิวเตอร คุนเคยกับเรื่อง 
พวกนี้มาตลอด มีความคุนเคยกับการ 
เปนผูใช พอตองมาพัฒนาระบบหลัง 
บานของเพียร พาวเวอร ก็ตองไปหา 
Founder ที่มีความรูเขามา ก็คือ ‘คุณ 
คิว-ประพัฒน’ ซึ่งเปน CTO ของเรา 
ซึ่งผมหาผานเน็ตเวิรค แลวที่แปลกมาก 
ก็คอื สุดทายกลายเปนวาควิคอืนองชาย 

ของเพื่อนของนองสะใภผมดวย”

คุณจิมใช้ประสบการณ์
การเป็นผู้ใช้เพ่ือ 
ออกแบบระบบหลังบ้าน

“จรงิๆ มนัไมใชแคผม ผมเปนเพียง 
จุดเริ่มตน จากนั้นดึงผลตอบรับเขามา 
เรือ่ยๆ เพือ่เอาเขามาปรบัปรงุ ทาํใหมนั 
กระชับขึ้น ดีขึ้น

“อาจจะโยงกลับไปท่ีวิสัยทัศนวา
ตรงกลางทีม่วัๆ นีผ้มจะรูไดยงัไง? กร็ูโดย 

ท่ีวาใหตลาดบอกเราวาถูกทางไหมหรือ 
ผิดทางแลว”

การบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
ต้องการผลตอบรับท่ี 
รวดเร็วเพ่ือปรับทิศทาง 
ตลอด

“แลวผมวาความคิดเรือ่ง Feedback 
Loop การใชขอมูล มันไมใชแคเรื่อง 
การตลาด มนัไปถึงเรือ่งการบรหิารธุรกิจ 
เรือ่งบสิซเินสโมเดล หรอืแมแตเร่ืองการ 

บริหารบุคคล องคกร และการคุยกับ 
คูคา ซึ่งจริงๆ ผมวามันกลายเปนความ 
ขดัแยงของศาสตรบรหิารยุคใหม ทีต่อง 
ยืดหยุนตลอด แตถา Core ไมแข็ง คุณ 
จะเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น

“Value ของเราคือ Customer 
Focused ภายในคือ Make Each 
Other Better ทุกคนตองชวยใหเพื่อน 
รวมงานหรือทีมพัฒนาขึ้น เพราะการ 
ทํางานที่เปนเมทริกซเริ่มจาก Value 
แตในอนาคตจะเริม่ปรับเปนเมทรกิซวา 
งานของคุณทําใหเพื่อนคุณดีขึ้นหรือ 
เปลา เชนในทาง Tech สามารถดูไดวา 
เขียนโคดแลวเพื่อนนําไปใชซํ้าไดกี่ครั้ง 
ถาเขยีนแลวใชอยูคนเดยีว เพ่ือนๆ ไมใช 
แปลวางานของคุณไมทวีคูณเทากับ 
งานของคนท่ีเขานําไปใชตอไดหลายๆ 
คร้ัง ไอทีมันงายนะเพราะดูอยางนี้ได 
ในขณะที่โอเปอรเรชั่นเรื่องบุคคลจะ 
ยากหนอย แตมันมีศาสตรท่ีทําใหมัน 
กระชับ ใหมันเร็วขึ้น ใหมันรูถึงแกนแท 
จริงไดมากขึ้น

“การบริหารยุคใหมไม ใช การ 
บัญชาการ แตเปนการเอื้ออํานวยใหคน 

ที่มีความสามารถ มี Talent ใชความ 
คิดสรางสรรคใหเต็มที่ จุดที่จะบงบอก 
ระหวางผูชนะ-ผูแพ หรือคนที่สามารถ 

ทําไดดีกวาในการแขงขัน คือความคิด 
สรางสรรค และมนัมาจากคนเดียวไมได 
ตองอาศัยประสบการณกับมุมมองของ 
คนหลายยุค”

พูดถึงยุคสมัย 
อยากชวนคุณจิมมอง 
ย้อนกลับไปตลอดชีวิต 
การทำงานกว่า 10 ปี 
ท่ีผ่านมา เห็นความ 
เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง

“เทคโนโลยีสามารถทําใหทวีคูณ
ผลผลิตไดเยอะถาใชอุปกรณหรือใช 
เครื่องมือตางๆ เปน อุตสาหกรรม 

Investment Banking เมือ่กอน จะออก 
หุนกูฉบับนึงตองใชทีมอยางนอย 5 คน 
ไปนั่งที่ออฟฟศลูกคา 2 อาทิตย ตอน 

เราเขาไปทาํในเรือ่งที ่กลต. เราสามารถ 
Automate อาจจะเหลือแค 2 วัน ใช 
คนเพียงคนเดียว ผลผลิตเทากัน ไวกวา 
เร็วกวา ใชคนนอยกวา

“อันที่ 2 ที่เปลี่ยนไป คือ ทัศนคติ 
กับมุมมองของคนเก่ียวกับเร่ืองงาน 
สําหรับยุคผมเจนเอ็กซ ถาเราสามารถ 
หางานที่รัก ชอบได ถือวาโอเค แตสวน 
ใหญ ทําเพราะคิดวามันเปนอาชีพ เพื่อ 
อยูเลี้ยงตัว และถาโชคดีพอ ก็จะไดงาน 
ที่เรารัก แตเจนวาย มิลเลเน่ียลจะเปน 
อีกอยางนึง เขาบอกวา งานไมเพียงเปน 
การเล้ียงชีพ แตตองใหแรงบันดาลใจ 
ดวย ตองสรางความเปลี่ยนแปลงทําให 
โลกหรอืสภาวะรอบขางดขีึน้ เขาจะแคร 
เร่ืองวสิยัทศันกบัผลกระทบมากกวา ซึง่ 
ผมวาดีครับ”

อะไรทำให้คุณจิมรักงาน 
ด้านการเงินครับซ่ึงทำ 
มานานกว่า 10 ปี

“ผมชอบที่มีคําตอบตายตัวของ 
การบวกลบคูณหารจากตัวเลขการเงิน 
ครับ แปลกอยางนึงท่ีผมไดเขาใจ คือ 
ศาสตรเลขมันมีคําตอบชัดเจน แมใน 
ความเปนจริง เลขของศาสตรระดับ 
สูงสุด มันจะไมมีคําตอบที่ชัดเจน พวก 
Mathematics จะมีประมาณ 20 ขอ 

ที่ยังไมมีคนแกไดในประวัติศาสตรนี้ 
เพราะเลขระดับนั้นมันเปน Abstract 
แตในความเขาใจของเราเพราะเรา 
มนุษยธรรมดา ชอบอะไรที่ไมเพียงแคมี 
คาํตอบชัดเจน แตยงัสามารถหาคําตอบ 
ไดหลายวิธี การสรางบรษัิท คณุสามารถ 
สรางบริษัทโดยใชทุนกับหน้ี แตถาคุณ 
อยากจะลงลึกเขาไปอีก ทุนจะเอาเปน 
อะไร หุนปกต-ิหุนแปลงสภาพหรอืเปลา 
หุนแปลงสภาพมอีาย-ุหมดอายไุหม ออก 
เปนหุนกู จะเปนกูแบงกก็ได-จะเปน 
หุนกูก็ได หุนกูมีหลักทรัพย-ไมมีหลัก 
ทรัพย แคเร่ิมพูดนิดนงึมหีลายอยางแลว 
กวาจะไดคาํตอบทีถู่กตอง มนัมหีลายวธิี 
แตอยางนอยมันมีศาสตรอยูในนั้นดวย 

“อันนั้นคือจุดเริ่มตนที่ทําใหชอบ 
พอเริ่มไปเรื่อยๆ ก็เขาใจวาจริงๆ ศิลป 
กเ็ขามามสีวนเยอะ ทีอ่ยูกบัมนัไดนานๆ  
เพราะเริ่มเขาใจ และเริ่มฝกในศิลป 
ของมัน

“ศาสตร ใชเวลาประมาณ 5-6 ป 
กเ็กท็แลว แตศิลป อาจจะใชเวลาช่ัวชีวติ 
ผมก็อาจจะยังไมรู เทาท่ีตองการจะรู  
เลยกไ็ด เชน การซือ้ขายบรษิทั Analyst 
ทุกคนในตลาดบอกไดวาราคาเทาไหร 
ขึ้นอยูกับการเจรจา ข้ึนอยูกับมุมมอง 
อาจจะไมไดเขียนในกระดาษก็ได มัน 
อาจจะเกี่ยวกับประวัติ อาจจะเกี่ยวกับ 
บุคคล อาจจะลึกกวานั้นก็ได ทุกอยาง 
ในนีม้นัแปลเปนสมการ แปลเปนตวัเลข 

ทีเ่ขาพอใจ มคีวามหางกนั ทาํยงัไงใหมนั 
ใกลกัน แลวสามารถตกลงกันไดไหม 
อนันีคื้อศลิป ทีผ่มวามนัเปนอะไรทีส่นกุ 
เพราะชอบทําอะไรใหมๆ

“ถาเราไมเปดกวาง คือเรานิ่งอยู 
กบัท่ี นองๆ ท่ีเคยทํางานกบัผมสกัพกัจะ 
เขาใจคําพูดของผมที่วา 

‘ไมวาพี่พูดอะไร ไมวาพ่ีดูแนวแน 
แนนอนแคไหน I reserved the right 
to be wrong’ 

“แปลวา คือถาผมผิด แสดงมาวา 
ผมผิด แลวผมพรอมเปลี่ยนใจตลอด 
เวลา เพราะผมสังเกตวา ผมเคยทํางาน 
กับคนทั้ง 2 แบบ คนที่ทํางานแบบนั้น 
ทําใหเราเติบโตมากกวา และไมเพียง 

ทําใหเราเติบโต เราเห็นเขาเองก็เติบโต 
ขึ้นมาก แลวในงานของ Knowledge 
Worker อยางยุคเราๆ  นั่นคือสิ่งเดียวที่ 
เราควรจะคาดหวังกับตัวเราเองกับคน 
รอบขาง คือไมเพียงชวยเสริมใหเรา 
ดีขึ้นแตตองเสริมใหเขาเติบโตดวย”

การเรียนรู้ท่ีได้จาก 
การทำธุรกิจเพียร์ 
พาวเวอร์ คืออะไร

“การเริ่มตนธุรกิจใหมไมงาย มี 
อะไรที่ผิดพลาดไดตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ง 
ท่ีควรจะทํา ไมวาชวัรขนาดไหนกค็วรจะ 
เผื่อไว 

“คาํวาเผือ่ไวคอืกลบัไปทีเ่ราพดูวา 

Core เราตองแข็ง เมื่อเราสงอะไรออก 
ไปเพื่อตองการฟดแบ็ค บางทีตองเฟล 
การเฟลแตละครั้งสําคัญ วาเราเรียนรู 
อะไรจากมัน แลวเราจะทําอะไรตอไป 

อยางนี้คือสอนวามันตองเผ่ือท้ังเวลา 
ทั้งทรัพยากร เปนตน 

“การที่จะประสบความสําเร็จมัน 
ไมงาย ทุกคร้ังท่ีบริษัทเติบโต มีคนเขา 
มาใหม หรือมีเทคโนโลยีเขามาใหม 
ตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให 
มัน Optimize แลวเดินหนาตอไปให 
ดีกวา โดยที่เราก็ไมทราบวามันจะตอง 
ใชเวลา 2 วัน 2 อาทิตยหรือ 2 เดือน 
อยางเดียวที่เรารู  มันเปนอะไรที่ตอง 
จัดการใหไดเพื่อที่จะไปขั้นตอไป ตอง 
เผื่อไวดีๆ

“ธุรกิจแนวเกาอาจจะไมคิดวา 
ธุรกิจสรางมาเพื่อรองรับความลมเหลว 
หลายคนจะชอบพูดวา ธุรกิจตอง Built 
To Last ของผมคือ Build to Fail but 
Learn สรางขึ้นมาเพื่อจะผิดพลาด เพื่อ 
ที่จะเรียนรู เพื่อที่จะไปตอ อันนี้เปนอีก 
อันนึงที่เปนบทเรียนมาจริงๆ 

“เมื่อกอน ในยุคที่เราเปนลูกนอง 
สวนหนึง่กเ็ขาใจวานายเราหรือผูจดัการ 
เราหลายๆ ทานพยายามจะชวย 

‘อนันีอ้ยาทาํ อยาทาํผิดนะ’ ตอให 
ผมคิดวามีเหตุผลดี ตัวนั้นก็ทําใหเรา 
พลาดการเรียนรูไป 

“ในยุคที่บริษัทสามารถเฟลเพ่ือ 
เรียนรูได ซึง่ขึน้อยูกบับคุคลดวย บางทีมี 
คนมาคุยกับผมวา ‘พ่ี ผมอยากจะทํา 

อยางนี้นะ ไดไหม’ 
“ทั้งที่บางทีเราก็รูแลวละวามันไม

เวริค แตกป็ลอยใหทาํ แตทาํวันนีเ้ลยนะ 
จะไดรูภายในพรุงนี้วามันเวิรค-ไมเวิรค 

แลวกลับมาบอกวาเพราะอะไร นัน่แหละ 
เปนบทเรียน เราอาจเสียทรัพยากรนิด 
หนอย ไมเปนไร เขาไดเรยีนรูดวยตวัเอง 
ในระดบัทีล่กึไปกวาความคดิอกีมติหินึง่ 
แลว 

“บทเรยีนทีด่ท่ีีสดุคือความลมเหลว 
แตตองเปนคนทีใ่จไมฝอนะ ลมเหลวแลว 
ฮึดสูขึ้นมา หาเหตุผล แกมัน เพราะนั่น 
คือสิ่งที่เราตองทํา ตรงนั้นแหละจะเปน 
จุดที่นําพาองคกรใดขึ้นไปอีกระดับ”

Feedback Loop ในโลกธุรกิจ 
อาจตองรอพัฒนาการของเทคโนโลยี 
เพื่อยนระยะเวลาประมวลผลขอมูล 
กอนทวีคูณผลผลิตออกมาใหเราไดใช 
พัฒนาธุรกิจ องคกร หรือประเทศ แต 
สําหรับเรา ในฐานะมนุษย  ผู สร าง 
เทคโนโลยี เราสามารถยนระยะเวลา 
การเรียนรูไดดวยตัวเอง จากการลงมือ 
ทําแลวเรียนรูจากผลลัพธ เชนเดียวกับ 
ที่คุณจิมไดลงมือทําและเนนยํ้ากับเราต
ลอดบทสัมภาษณน้ีวา ‘สิ่งเดียวที่ควร 
คาดหวังกับตัวเองและคนรอบขาง คือ 
ไมเพียงชวยเสริมใหเราดีข้ึน แตตองให 
เขาเติบโตดวย - Make Each Other 
Better’

การบริหารยุคใหม่ไม่ใช่การบัญชาการ แต่เป็นการ 
เอื้ออำนวยให้คนที่มีความสามารถ มี Talent ใช้ 
ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่ 
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P e e r P owe r  เ ป  น 
ตลาดสินเชื่อออนไลน  
(peerpower.co.th) 

เชื่อมตอระหวางผู ขอสินเชื่อที่เปนผู  
ประกอบการรายเล็ก รายกลาง ที่เรียก 
กันวา SME กับอีกฝงนึงเปนนักลงทุน 
ท่ีเอาเงินมาลงทุนใหสินเชื่อธุรกิจแกผู 
ประกอบการ คณุ จมิ วรพล พรวาณชิย 
CEO และผูรวมกอตั้ง บริษัท เพียร 
พาวเวอร จํากัด เลาใหเราฟงเพิ่มเติม 
อีกวา ไอเดียธุรกิจนี้เริ่มตนมาจาก Pain 
Point ของคุณจิมเอง ซึ่งขณะน้ันก็ 
เปนหนึ่งในผูประกอบการรายเล็ก

“ผมอยูในวงการการเงินมา 18 ป 
กอนหนาท่ีจะมาเปดเพียร พาวเวอร 
ตอนนั้นผมทําธุรกิจวาณิชธนกิจ หลักๆ 
ชวยบริษัทคอนขางใหญซื้อขายกิจการ 
ขามชาติและปรับโครงสรางหนี้ 

“เราเห็นวาผลิตภัณฑทางการเงิน
สําหรับลูกคา (ธุรกิจขนาดใหญ) มี 
เยอะแยะเลย แตในขณะเดียวกนั บรษิทั 
ของเราซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก เขาไปหา 
แบงกเพ่ือยื่นกู กลับยาก เพราะแบงก 
เห็นวาธุรกิจของเราเปนธุรกิจบริการ 
ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งตัวนี้แหละ 
ที่บงบอกวาการเปนผูประกอบการราย 

เล็กนั้นไมงาย 
“เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดท่ีฟนเทค 

(Fintech) เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหจุด 

ประกายวาสามารถมีผลิตภัณฑที่จะ 
ตอบตรงนี้ได”

สำหรับความเช่ือม่ัน
จากฝ่ังผู้ให้กู้ล่ะครับ 
คุณจิมทำอย่างไร?

“อนันีต้องบอกวามนัเปนสวนหนึง่ 
ของระบบครับ แนนอนวา ไมใชสมัคร 
เขามาขอกู 10 คน จะผานเขาระบบที่ 
เราจะไปเสนอใหทางนักลงทุนครบทั้ง 
10 ทาน

“เรามีระบบ Credit Score เปน 
การแบงแยกตามความเสี่ยง เกรด 

A-B-C-D ซ่ึงข้ึนอยู กับองคประกอบ 
หลายอยาง ไมวาเร่ืองประวัติการชําระ 
หนี้, Cash Flow ของบริษัทวาสามารถ 

แบกภาระหนีไ้ดไหม, กรณมีโีปรเจคใหม 
มีหลักฐานไหมวามีโปรเจคใหมเขามา, 
เงินเอาไปลงทุนจริงหรือเปลา เปนตน 
พวกนีเ้ปนองคประกอบเขาไปใน Credit 
Score เครดิตยิ่งดี ดอกเบี้ยยิ่งตํ่า”

“ไอเดยีเกดิขึน้จรงิๆ นาจะประมาณ 
พฤศจิกายนหรือธันวาคมสิ้นป 2015 
ครับ ตอนนั้นปงขึ้นมาเลย เพราะวาเรา 
ก็เปนนักลงทุนในแพลตฟอรมพวกนี้อยู 
แลวในอเมริกา จะคอยเช็ค Portfolio 
ตลอด ‘เอะ..ทําไมอันนี้มันเวิรค ทําไม 
อันนี้มันไมเวิรค?’ ผมก็เริ่มจดๆ ของผม 
เอง จนกลายเปนแผนธุรกิจคราวๆ ขึ้น 

มาวาจะสรางอยางน้ีตองทําอะไรบาง? 
แนนอนมันตองมีแบบแผน-เงินทุน- 
บุคลากร 

“จากตรงนั้น ใชเวลาประมาณสัก 
4-5 เดือนเพ่ือท่ีจะประกอบใหมันเปน 
รูปเปนราง จดจัดตั้งบริษัท หาบุคลากร 
ผูรวมกอตั้งกลุมแรกเขามา หลังจากนั้น 
ใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน เริ่มจางคน 
เขยีนซอฟตแวร เปนรปูเปนรางกใ็ชเวลา 
ปนึงจึงปลอยเขาตลาด

“คิดวาตองทํา ไมทําไมได ถาตอน 
นั้นไมทํา คงนอนไมหลับ เปนอยางน้ัน 
จริงๆ มันเปนอะไรที่... ไมรูเคยเจอไหม 
มอีะไรทีส่ะกดิใจวา อนันีม้นัเปนสิง่ทีเ่รา 
ตองทาํ เพราะถาไมทาํเรากจ็ะไมรูวามนั 
จะเกิดอะไรขึ้น แลวถาไมรูมันเกิดอะไร 

ขึ้น อีก 10 ปขางหนาก็จะมานั่งคิดวา 
‘เออ.. เฮย! ไอเดยีนีท้าํไมเราไมทาํ’ 

ผมไมใชคนอยางนั้น ผมไมเคยบนวาผม 
คิดอยางนั้นแลวไมทํา

“ตองทํา กับ อยากทํา สําหรับผม 
มันคาบเกี่ยวกัน แตคําวาตองทํา มันจะ 
มีแรงผลักดัน เพราะไมใชวาเราต่ืนมา 
ทุกวันแลว Energy 100% ทุกวัน แตถา 
เราเขาใจวาสิ่งนี้ที่เราตองทํา เราไมใช 
ทําคนเดียว มีนองๆ 20 กวาคนเขามา 
รวมเดินทางดวยกันเพื่อที่จะสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใหมันดีขึ้น 
แมในมุมเล็กๆ ทั้งในสวนของลูกคา 
ประสบการณท่ีดีขึ้นในการยื่นกู  นัก 
ลงทุนไดผลตอบแทนดีขึ้น เหลานี้จริงๆ 
เปนแรงผลักดันจากคําวาตองทํา

“แรงบันดาลใจ ถึงจุดหนึ่งที่มัน 
จะยั่งยืนได จะเกิดจากคนเดียวไมได 
ทุกคนตองเอามารวมกัน วิสัยทัศนของ 
โลกธุรกิจใหม มันควรที่จะสามารถ 
ขยายปรับแปลงใหเขากับตลาดได และ 
การที่ทําอยางนั้น มันตองมีคนเขามา 
เพื่อที่จะเสริมวิสัยทัศนเดิม – ท่ีผมมี 
ความเชื่อหลักดั้งเดิม (Core) ไมเปลี่ยน 
แตความชัดเจนมีมากขึ้น”

ส่ิงท่ีคุณจิมกับทีม
ต้องพาองค์กรไปให้ถึง
คืออะไรครับ

“พูดถึงระยะ 3 ป 5 ปผมวามัน 
ไกลเกินไป เอาวาภายในระยะ 1-2 ป 
ขางหนานี้ อยางนอยๆ คือ ตองการสาน 

ตอ วิสัยทัศนที่จะเชื่อมตอระบบเขาไป 
ในระบบที่อยู ภายใตการกํากับและ 
สามารถเชื่อมโยงไปในตางประเทศได 
ดวย เพราะถึงตรงนั้นผมวา มันจะเปด 
ตลาดเยอะขึ้นสําหรับผูกูและนักลงทุน

“ผมทํางานการเงินมานาน สิ่งที ่
สําคัญที่สุดคือความไวใจ ซ่ึงมาจาก 2 
สวน สวนหน่ึงมาจากประสบการณทีเ่ขา 
เห็นเรา – PeerPower of Trademark 
ภายใตกฎเกณฑกฎหมายมาตลอด ที ่
ผานมา 2-3 ปเรามีใบอนุญาต แลวถา 
เราสามารถเชื่อมตอกับตางประเทศได 
จะกลายเปน Value ทีน่กัลงทนุสามารถ 
กระจายสนิเชือ่ไดหลากหลายขึน้ สมมตุิ 
ท านมีเงินแสนบาท 50,000 ลงใน 
เอสเอ็มอีไทย อีก 50,000 อาจจะลงใน 
เอสเอ็มอีเวียดนามที่คุณรูวาเขากําลัง 
จะซัพพลายชิปใหกับอินเทล ดอกเบ้ีย 
อาจจะสูงหนอย แตมีวิธีการรับในเรื่อง 
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเรามีบริการให

“ไมเพียงแตทําไดในลักษณะการ 
เชื่อมตอระหวางประเทศ แตเราตองมี 

โปรดักทเพื่อทําใหประสบการณลูกคา 
ดขีึน้ดวย อยางเชน ประกนัสนิเชือ่ เราก็ 
คยุกบัพารทเนอรอยูวาจะทาํอยางนี ้ตอน 

ซือ้ปุบ คณุรบัความเสีย่งรอยเปอรเซนต 
แมเราจะคัดกรองมาแลว แตในอนาคต 
ถาคุณอยากจะชัวรอีก ซ้ือประกันเพ่ิม 
จากพารทเนอรเราไหม จะมบีรกิารเสรมิ 
ที่ทําใหประสบการณลูกคาทั้งสองฝง 
ดีขึ้น

“คําวาประสบการณดีขึ้นของผูกู
คือเขาถึงแหลงทุนงายขึ้น ไดดอกเบี้ยที่ 
ยติุธรรมข้ึน สาํหรบันกัลงทุนคอืสามารถ 

ปองกันความเสีย่งไดมากข้ึน และสามารถ 
มองความโปรงใสในเร่ืองประเมินความ 
เสี่ยงไดดีขึ้นครับ”

ท่ีว่า ‘ไม่ใช่แค่อยากทำ 
แต่ต้องทำ’ น่ันเป็น 
เพราะประสบการณ์ 
ทำให้คุณจิมมองเห็น 
ข้ันตอนอย่างชัดเจน 
หรือเปล่าครับ

“การกอตั้งบริษัทเมื่อกอน เราใช 
Planning Scenario วาอีก 6 เดือน 
ขางหนามันจะเปนยังไง แลวเดือนที่ 7 
ถึงเดือน 12 ก็ข้ึนอยูกับผลตอบกลับที่ 
เราไดจาก 6 เดือนแรก คือมันสามารถ 
แพลนได แตมันไมสามารถทํา Long 
Range Planning ได ถามวามันชัดเจน 
หรือเปลา ชัดเจนระดับนึง

“แตพอมาถึงตอนน้ี คงสังเกตวา 

มันมีศาสตรของสตารทอัพวาดําเนิน 
ธุรกิจยังไงในยุคของขอมูล ในสภาวะ 
ของความเสีย่ง ความไมแนนอน แปลวา 
เราสามารถแพลนไดในระยะที่คอนขาง 
สั้น แตตองเสริมความยืดหยุนกับความ 
แข็งแกรงไวในตัว ไมวาสภาวะอะไรเกิด 
ข้ึนมา เราสามารถไปตามทางที่ตลาด 
มันไปได 

ในตัวคุณจิมมี 
องค์ความรู้หลายอย่าง 
ท้ังงานบริหาร การเงิน 
การจัดการ เร่ืองไอที 
คุณจิมได้มายังไง

“ผมเจนเอ็กซรุ นพรีไอโฟนกับ 
พรอีนิเตอรเนต็ ผมมาเริม่เรยีนรูเรือ่งพวก 
อินเตอรเน็ตตอนชวงประมาณมหาลัย 
บังเอิญอยูในสายเรียนวิทยาศาสตรมา 
ซึ่งก็ตองใชคอมพิวเตอร คุนเคยกับเรื่อง 
พวกนี้มาตลอด มีความคุนเคยกับการ 
เปนผูใช พอตองมาพัฒนาระบบหลัง 
บานของเพียร พาวเวอร ก็ตองไปหา 
Founder ที่มีความรูเขามา ก็คือ ‘คุณ 
คิว-ประพัฒน’ ซึ่งเปน CTO ของเรา 
ซึ่งผมหาผานเน็ตเวิรค แลวที่แปลกมาก 
กคื็อ สุดทายกลายเปนวาควิคอืนองชาย 

ของเพื่อนของนองสะใภผมดวย”

คุณจิมใช้ประสบการณ์
การเป็นผู้ใช้เพ่ือ 
ออกแบบระบบหลังบ้าน

“จรงิๆ มนัไมใชแคผม ผมเปนเพียง 
จุดเริ่มตน จากนั้นดึงผลตอบรับเขามา 
เรือ่ยๆ เพือ่เอาเขามาปรบัปรงุ ทาํใหมนั 
กระชับขึ้น ดีขึ้น

“อาจจะโยงกลับไปท่ีวิสัยทัศนวา
ตรงกลางทีม่วัๆ นีผ้มจะรูไดยงัไง? กรู็โดย 

ที่วาใหตลาดบอกเราวาถูกทางไหมหรือ 
ผิดทางแลว”

การบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
ต้องการผลตอบรับท่ี 
รวดเร็วเพ่ือปรับทิศทาง 
ตลอด

“แลวผมวาความคิดเร่ือง Feedback 
Loop การใชขอมูล มันไมใชแคเร่ือง 
การตลาด มนัไปถึงเร่ืองการบรหิารธุรกิจ 
เรือ่งบสิซเินสโมเดล หรือแมแตเร่ืองการ 

บริหารบุคคล องคกร และการคุยกับ 
คูคา ซึ่งจริงๆ ผมวามันกลายเปนความ 
ขดัแยงของศาสตรบรหิารยุคใหม ทีต่อง 
ยืดหยุนตลอด แตถา Core ไมแข็ง คุณ 
จะเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น

“Value ของเราคือ Customer 
Focused ภายในคือ Make Each 
Other Better ทุกคนตองชวยใหเพื่อน 
รวมงานหรือทีมพัฒนาขึ้น เพราะการ 
ทํางานที่เปนเมทริกซเริ่มจาก Value 
แตในอนาคตจะเริม่ปรับเปนเมทรกิซวา 
งานของคุณทําใหเพื่อนคุณดีขึ้นหรือ 
เปลา เชนในทาง Tech สามารถดูไดวา 
เขียนโคดแลวเพ่ือนนําไปใชซํ้าไดกี่ครั้ง 
ถาเขยีนแลวใชอยูคนเดยีว เพือ่นๆ ไมใช 
แปลวางานของคุณไมทวีคูณเทากับ 
งานของคนที่เขานําไปใชตอไดหลายๆ 
คร้ัง ไอทีมันงายนะเพราะดูอยางนี้ได 
ในขณะที่โอเปอรเรชั่นเรื่องบุคคลจะ 
ยากหนอย แตมันมีศาสตรที่ทําใหมัน 
กระชับ ใหมันเร็วขึ้น ใหมันรูถึงแกนแท 
จริงไดมากขึ้น

“การบริหารยุคใหมไม ใช การ 
บัญชาการ แตเปนการเอื้ออํานวยใหคน 

ที่มีความสามารถ มี Talent ใชความ 
คิดสรางสรรคใหเต็มท่ี จุดท่ีจะบงบอก 
ระหวางผูชนะ-ผูแพ หรือคนท่ีสามารถ 

ทําไดดีกวาในการแขงขัน คือความคิด 
สรางสรรค และมนัมาจากคนเดียวไมได 
ตองอาศัยประสบการณกับมุมมองของ 
คนหลายยุค”

พูดถึงยุคสมัย 
อยากชวนคุณจิมมอง 
ย้อนกลับไปตลอดชีวิต 
การทำงานกว่า 10 ปี 
ท่ีผ่านมา เห็นความ 
เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง

“เทคโนโลยีสามารถทําใหทวีคูณ
ผลผลิตไดเยอะถาใชอุปกรณหรือใช 
เครื่องมือตางๆ เปน อุตสาหกรรม 

Investment Banking เมือ่กอน จะออก 
หุนกูฉบับนึงตองใชทีมอยางนอย 5 คน 
ไปนั่งที่ออฟฟศลูกคา 2 อาทิตย ตอน 

เราเขาไปทาํในเรือ่งที ่กลต. เราสามารถ 
Automate อาจจะเหลือแค 2 วัน ใช 
คนเพียงคนเดียว ผลผลิตเทากัน ไวกวา 
เร็วกวา ใชคนนอยกวา

“อันที่ 2 ที่เปลี่ยนไป คือ ทัศนคติ 
กับมุมมองของคนเกี่ยวกับเรื่องงาน 
สําหรับยุคผมเจนเอ็กซ ถาเราสามารถ 
หางานที่รัก ชอบได ถือวาโอเค แตสวน 
ใหญ ทําเพราะคิดวามันเปนอาชีพ เพื่อ 
อยูเลี้ยงตัว และถาโชคดีพอ ก็จะไดงาน 
ท่ีเรารัก แตเจนวาย มิลเลเนี่ยลจะเปน 
อีกอยางนึง เขาบอกวา งานไมเพียงเปน 
การเลี้ยงชีพ แตตองใหแรงบันดาลใจ 
ดวย ตองสรางความเปลี่ยนแปลงทําให 
โลกหรอืสภาวะรอบขางดขีึน้ เขาจะแคร 
เรือ่งวสิยัทศันกบัผลกระทบมากกวา ซึง่ 
ผมวาดีครับ”

อะไรทำให้คุณจิมรักงาน 
ด้านการเงินครับซ่ึงทำ 
มานานกว่า 10 ปี

“ผมชอบที่มีคําตอบตายตัวของ 
การบวกลบคูณหารจากตัวเลขการเงิน 
ครับ แปลกอยางนึงท่ีผมไดเขาใจ คือ 
ศาสตรเลขมันมีคําตอบชัดเจน แมใน 
ความเปนจริง เลขของศาสตรระดับ 
สูงสุด มันจะไมมีคําตอบที่ชัดเจน พวก 
Mathematics จะมีประมาณ 20 ขอ 

ที่ยังไมมีคนแกไดในประวัติศาสตรนี้ 
เพราะเลขระดับนั้นมันเปน Abstract 
แตในความเขาใจของเราเพราะเรา 
มนุษยธรรมดา ชอบอะไรที่ไมเพียงแคมี 
คาํตอบชดัเจน แตยงัสามารถหาคําตอบ 
ไดหลายวธิ ีการสรางบรษิทั คณุสามารถ 
สรางบริษัทโดยใชทุนกับหน้ี แตถาคุณ 
อยากจะลงลึกเขาไปอีก ทุนจะเอาเปน 
อะไร หุนปกต-ิหุนแปลงสภาพหรอืเปลา 
หุนแปลงสภาพมอีาย-ุหมดอายไุหม ออก 
เปนหุนกู จะเปนกูแบงกก็ได-จะเปน 
หุนกูก็ได หุนกูมีหลักทรัพย-ไมมีหลัก 
ทรพัย แคเริม่พดูนดินงึมหีลายอยางแลว 
กวาจะไดคาํตอบทีถ่กูตอง มนัมหีลายวธิี 
แตอยางนอยมันมีศาสตรอยูในนั้นดวย 

“อันนั้นคือจุดเริ่มตนที่ทําใหชอบ 
พอเริ่มไปเรื่อยๆ ก็เขาใจวาจริงๆ ศิลป 
กเ็ขามามสีวนเยอะ ทีอ่ยูกบัมนัไดนานๆ  
เพราะเริ่มเขาใจ และเริ่มฝกในศิลป 
ของมัน

“ศาสตร ใชเวลาประมาณ 5-6 ป 
กเ็กท็แลว แตศิลป อาจจะใชเวลาชัว่ชวีติ 
ผมก็อาจจะยังไมรู เทาท่ีตองการจะรู  
เลยกไ็ด เชน การซือ้ขายบรษัิท Analyst 
ทุกคนในตลาดบอกไดวาราคาเทาไหร 
ข้ึนอยูกับการเจรจา ข้ึนอยูกับมุมมอง 
อาจจะไมไดเขียนในกระดาษก็ได มัน 
อาจจะเกี่ยวกับประวัติ อาจจะเกี่ยวกับ 
บุคคล อาจจะลึกกวานั้นก็ได ทุกอยาง 
ในนีม้นัแปลเปนสมการ แปลเปนตวัเลข 

ทีเ่ขาพอใจ มคีวามหางกัน ทาํยงัไงใหมนั 
ใกลกัน แลวสามารถตกลงกันไดไหม 
อนันีคื้อศลิป ทีผ่มวามนัเปนอะไรทีส่นกุ 
เพราะชอบทําอะไรใหมๆ

“ถาเราไมเปดกวาง คือเราน่ิงอยู 
กบัที ่นองๆ ทีเ่คยทาํงานกับผมสกัพักจะ 
เขาใจคําพูดของผมที่วา 

‘ไมวาพี่พูดอะไร ไมวาพี่ดูแนวแน 
แนนอนแคไหน I reserved the right 
to be wrong’ 

“แปลวา คือถาผมผิด แสดงมาวา 
ผมผิด แลวผมพรอมเปลี่ยนใจตลอด 
เวลา เพราะผมสังเกตวา ผมเคยทํางาน 
กับคนทั้ง 2 แบบ คนที่ทํางานแบบนั้น 
ทําใหเราเติบโตมากกวา และไมเพียง 

ทําใหเราเติบโต เราเห็นเขาเองก็เติบโต 
ขึ้นมาก แลวในงานของ Knowledge 
Worker อยางยุคเราๆ  นั่นคือสิ่งเดียวที่ 
เราควรจะคาดหวังกับตัวเราเองกับคน 
รอบขาง คือไมเพียงชวยเสริมใหเรา 
ดีขึ้นแตตองเสริมใหเขาเติบโตดวย”

การเรียนรู้ท่ีได้จาก 
การทำธุรกิจเพียร์ 
พาวเวอร์ คืออะไร

“การเริ่มตนธุรกิจใหมไมงาย มี 
อะไรที่ผิดพลาดไดตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ง 
ทีค่วรจะทาํ ไมวาชวัรขนาดไหนกค็วรจะ 
เผื่อไว 

“คาํวาเผ่ือไวคอืกลบัไปทีเ่ราพดูวา 

Core เราตองแข็ง เมื่อเราสงอะไรออก 
ไปเพื่อตองการฟดแบ็ค บางทีตองเฟล 
การเฟลแตละครั้งสําคัญ วาเราเรียนรู 
อะไรจากมัน แลวเราจะทําอะไรตอไป 

อยางนี้คือสอนวามันตองเผื่อท้ังเวลา 
ทั้งทรัพยากร เปนตน 

“การท่ีจะประสบความสําเร็จมัน 
ไมงาย ทุกครั้งที่บริษัทเติบโต มีคนเขา 
มาใหม หรือมีเทคโนโลยีเขามาใหม 
ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให 
มัน Optimize แลวเดินหนาตอไปให 
ดีกวา โดยท่ีเราก็ไมทราบวามันจะตอง 
ใชเวลา 2 วัน 2 อาทิตยหรือ 2 เดือน 
อยางเดียวที่เรารู  มันเปนอะไรที่ตอง 
จัดการใหไดเพื่อท่ีจะไปข้ันตอไป ตอง 
เผื่อไวดีๆ

“ธุรกิจแนวเกาอาจจะไมคิดวา 
ธุรกิจสรางมาเพื่อรองรับความลมเหลว 
หลายคนจะชอบพูดวา ธุรกิจตอง Built 
To Last ของผมคือ Build to Fail but 
Learn สรางขึ้นมาเพื่อจะผิดพลาด เพื่อ 
ที่จะเรียนรู เพื่อที่จะไปตอ อันนี้เปนอีก 
อันนึงที่เปนบทเรียนมาจริงๆ 

“เมื่อกอน ในยุคท่ีเราเปนลูกนอง 
สวนหนึง่กเ็ขาใจวานายเราหรอืผูจดัการ 
เราหลายๆ ทานพยายามจะชวย 

‘อนันีอ้ยาทาํ อยาทาํผิดนะ’ ตอให 
ผมคิดวามีเหตุผลดี ตัวน้ันก็ทําใหเรา 
พลาดการเรียนรูไป 

“ในยุคที่บริษัทสามารถเฟลเพื่อ 
เรยีนรูได ซึง่ขึน้อยูกบับคุคลดวย บางทมีี 
คนมาคุยกับผมวา ‘พี่ ผมอยากจะทํา 

อยางนี้นะ ไดไหม’ 
“ท้ังท่ีบางทีเราก็รูแลวละวามันไม

เวริค แตกป็ลอยใหทาํ แตทาํวนัน้ีเลยนะ 
จะไดรูภายในพรุงนี้วามันเวิรค-ไมเวิรค 

แลวกลบัมาบอกวาเพราะอะไร นัน่แหละ 
เปนบทเรียน เราอาจเสียทรัพยากรนิด 
หนอย ไมเปนไร เขาไดเรยีนรูดวยตวัเอง 
ในระดบัทีล่กึไปกวาความคดิอกีมติหินึง่ 
แลว 

“บทเรยีนทีด่ท่ีีสดุคือความลมเหลว 
แตตองเปนคนท่ีใจไมฝอนะ ลมเหลวแลว 
ฮึดสูขึ้นมา หาเหตุผล แกมัน เพราะนั่น 
คือสิ่งที่เราตองทํา ตรงนั้นแหละจะเปน 
จุดที่นําพาองคกรใดขึ้นไปอีกระดับ”

Feedback Loop ในโลกธุรกิจ 
อาจตองรอพัฒนาการของเทคโนโลยี 
เพื่อยนระยะเวลาประมวลผลขอมูล 
กอนทวีคูณผลผลิตออกมาใหเราไดใช 
พัฒนาธุรกิจ องคกร หรือประเทศ แต 
สําหรับเรา ในฐานะมนุษย  ผู สร าง 
เทคโนโลยี เราสามารถยนระยะเวลา 
การเรียนรูไดดวยตัวเอง จากการลงมือ 
ทําแลวเรียนรูจากผลลัพธ เชนเดียวกับ 
ที่คุณจิมไดลงมือทําและเนนยํ้ากับเราต
ลอดบทสัมภาษณน้ีวา ‘สิ่งเดียวที่ควร 
คาดหวังกับตัวเองและคนรอบขาง คือ 
ไมเพียงชวยเสริมใหเราดีขึ้น แตตองให 
เขาเติบโตดวย - Make Each Other 
Better’

จุดท่ีจะบ่งบอกระหว่างผู้ชนะ-ผู้แพ้ หรือคนท่ีสามารถ 
ทำได้ดีกว่าในการแข่งขัน คือความคิดสร้างสรรค์ 
และมันมาจากคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยประสบการณ์ 
กับมุมมองของคนหลายยุค
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P e e r P owe r  เ ป  น 
ตลาดสินเชื่อออนไลน  
(peerpower.co.th) 

เชื่อมตอระหวางผูขอสินเชื่อที่เปนผู  
ประกอบการรายเล็ก รายกลาง ที่เรียก 
กันวา SME กับอีกฝงนึงเปนนักลงทุน 
ที่เอาเงินมาลงทุนใหสินเชื่อธุรกิจแกผู 
ประกอบการ คณุ จมิ วรพล พรวาณชิย 
CEO และผูรวมกอต้ัง บริษัท เพียร 
พาวเวอร จํากัด เลาใหเราฟงเพ่ิมเติม 
อีกวา ไอเดียธุรกิจนี้เริ่มตนมาจาก Pain 
Point ของคุณจิมเอง ซ่ึงขณะนั้นก็ 
เปนหนึ่งในผูประกอบการรายเล็ก

“ผมอยูในวงการการเงินมา 18 ป 
กอนหนาท่ีจะมาเปดเพียร พาวเวอร 
ตอนนั้นผมทําธุรกิจวาณิชธนกิจ หลักๆ 
ชวยบริษัทคอนขางใหญซื้อขายกิจการ 
ขามชาติและปรับโครงสรางหนี้ 

“เราเห็นวาผลิตภัณฑทางการเงิน
สําหรับลูกคา (ธุรกิจขนาดใหญ) มี 
เยอะแยะเลย แตในขณะเดยีวกนั บรษิทั 
ของเราซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก เขาไปหา 
แบงกเพื่อยื่นกู กลับยาก เพราะแบงก 
เห็นวาธุรกิจของเราเปนธุรกิจบริการ 
ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งตัวนี้แหละ 
ท่ีบงบอกวาการเปนผูประกอบการราย 

เล็กนั้นไมงาย 
“เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดที่ฟนเทค 

(Fintech) เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหจุด 

ประกายวาสามารถมีผลิตภัณฑท่ีจะ 
ตอบตรงนี้ได”

สำหรับความเช่ือม่ัน
จากฝ่ังผู้ให้กู้ล่ะครับ 
คุณจิมทำอย่างไร?

“อนันีต้องบอกวามนัเปนสวนหนึง่ 
ของระบบครับ แนนอนวา ไมใชสมัคร 
เขามาขอกู 10 คน จะผานเขาระบบที่ 
เราจะไปเสนอใหทางนักลงทุนครบทั้ง 
10 ทาน

“เรามีระบบ Credit Score เปน 
การแบงแยกตามความเส่ียง เกรด 

A-B-C-D ซึ่งข้ึนอยู กับองคประกอบ 
หลายอยาง ไมวาเร่ืองประวัติการชําระ 
หนี้, Cash Flow ของบริษัทวาสามารถ 

แบกภาระหน้ีไดไหม, กรณมีโีปรเจคใหม 
มีหลักฐานไหมวามีโปรเจคใหมเขามา, 
เงินเอาไปลงทุนจริงหรือเปลา เปนตน 
พวกนีเ้ปนองคประกอบเขาไปใน Credit 
Score เครดิตยิ่งดี ดอกเบี้ยยิ่งตํ่า”

“ไอเดียเกิดข้ึนจรงิๆ นาจะประมาณ 
พฤศจิกายนหรือธันวาคมสิ้นป 2015 
ครับ ตอนนั้นปงขึ้นมาเลย เพราะวาเรา 
ก็เปนนักลงทุนในแพลตฟอรมพวกน้ีอยู 
แลวในอเมริกา จะคอยเช็ค Portfolio 
ตลอด ‘เอะ..ทําไมอันนี้มันเวิรค ทําไม 
อันนี้มันไมเวิรค?’ ผมก็เริ่มจดๆ ของผม 
เอง จนกลายเปนแผนธุรกิจคราวๆ ขึ้น 

มาวาจะสรางอยางน้ีตองทําอะไรบาง? 
แนนอนมันตองมีแบบแผน-เงินทุน- 
บุคลากร 

“จากตรงนั้น ใชเวลาประมาณสัก 
4-5 เดือนเพ่ือที่จะประกอบใหมันเปน 
รูปเปนราง จดจัดตั้งบริษัท หาบุคลากร 
ผูรวมกอตั้งกลุมแรกเขามา หลังจากนั้น 
ใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน เริ่มจางคน 
เขยีนซอฟตแวร เปนรปูเปนรางกใ็ชเวลา 
ปนึงจึงปลอยเขาตลาด

“คิดวาตองทํา ไมทําไมได ถาตอน 
นั้นไมทํา คงนอนไมหลับ เปนอยางน้ัน 
จริงๆ มันเปนอะไรที่... ไมรูเคยเจอไหม 
มอีะไรทีส่ะกิดใจวา อนันีม้นัเปนสิง่ทีเ่รา 
ตองทาํ เพราะถาไมทาํเรากจ็ะไมรูวามนั 
จะเกิดอะไรขึ้น แลวถาไมรูมันเกิดอะไร 

ขึ้น อีก 10 ปขางหนาก็จะมานั่งคิดวา 
‘เออ.. เฮย! ไอเดยีนีท้าํไมเราไมทาํ’ 

ผมไมใชคนอยางนั้น ผมไมเคยบนวาผม 
คิดอยางนั้นแลวไมทํา

“ตองทํา กับ อยากทํา สําหรับผม 
มันคาบเกี่ยวกัน แตคําวาตองทํา มันจะ 
มีแรงผลักดัน เพราะไมใชวาเราตื่นมา 
ทุกวันแลว Energy 100% ทุกวัน แตถา 
เราเขาใจวาสิ่งนี้ที่เราตองทํา เราไมใช 
ทําคนเดียว มีนองๆ 20 กวาคนเขามา 
รวมเดินทางดวยกันเพื่อที่จะสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใหมันดีขึ้น 
แมในมุมเล็กๆ ทั้งในสวนของลูกคา 
ประสบการณท่ีดีขึ้นในการยื่นกู  นัก 
ลงทุนไดผลตอบแทนดีขึ้น เหลานี้จริงๆ 
เปนแรงผลักดันจากคําวาตองทํา

“แรงบันดาลใจ ถึงจุดหนึ่งที่มัน 
จะยั่งยืนได จะเกิดจากคนเดียวไมได 
ทุกคนตองเอามารวมกัน วิสัยทัศนของ 
โลกธุรกิจใหม มันควรที่จะสามารถ 
ขยายปรับแปลงใหเขากับตลาดได และ 
การที่ทําอยางนั้น มันตองมีคนเขามา 
เพื่อที่จะเสริมวิสัยทัศนเดิม – ท่ีผมมี 
ความเชื่อหลักดั้งเดิม (Core) ไมเปลี่ยน 
แตความชัดเจนมีมากขึ้น”

ส่ิงท่ีคุณจิมกับทีม
ต้องพาองค์กรไปให้ถึง
คืออะไรครับ

“พูดถึงระยะ 3 ป 5 ปผมวามัน 
ไกลเกินไป เอาวาภายในระยะ 1-2 ป 
ขางหนานี้ อยางนอยๆ คือ ตองการสาน 

ตอ วิสัยทัศนที่จะเชื่อมตอระบบเขาไป 
ในระบบที่อยู ภายใตการกํากับและ 
สามารถเชื่อมโยงไปในตางประเทศได 
ดวย เพราะถึงตรงนั้นผมวา มันจะเปด 
ตลาดเยอะขึ้นสําหรับผูกูและนักลงทุน

“ผมทํางานการเงินมานาน ส่ิงที ่
สําคัญท่ีสุดคือความไวใจ ซ่ึงมาจาก 2 
สวน สวนหนึง่มาจากประสบการณทีเ่ขา 
เห็นเรา – PeerPower of Trademark 
ภายใตกฎเกณฑกฎหมายมาตลอด ที ่
ผานมา 2-3 ปเรามีใบอนุญาต แลวถา 
เราสามารถเชื่อมตอกับตางประเทศได 
จะกลายเปน Value ท่ีนกัลงทนุสามารถ 
กระจายสินเชือ่ไดหลากหลายขึน้ สมมตุิ 
ท านมีเงินแสนบาท 50,000 ลงใน 
เอสเอ็มอีไทย อีก 50,000 อาจจะลงใน 
เอสเอ็มอีเวียดนามที่คุณรูวาเขากําลัง 
จะซัพพลายชิปใหกับอินเทล ดอกเบ้ีย 
อาจจะสูงหนอย แตมีวิธีการรับในเรื่อง 
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเรามีบริการให

“ไมเพียงแตทําไดในลักษณะการ 
เชื่อมตอระหวางประเทศ แตเราตองมี 

โปรดักทเพื่อทําใหประสบการณลูกคา 
ดขีึน้ดวย อยางเชน ประกันสนิเชือ่ เราก็ 
คุยกบัพารทเนอรอยูวาจะทําอยางนี ้ตอน 

ซือ้ปุบ คณุรบัความเสีย่งรอยเปอรเซนต 
แมเราจะคัดกรองมาแลว แตในอนาคต 
ถาคุณอยากจะชัวรอีก ซื้อประกันเพ่ิม 
จากพารทเนอรเราไหม จะมบีรกิารเสริม 
ที่ทําใหประสบการณลูกคาทั้งสองฝง 
ดีขึ้น

“คําวาประสบการณดีขึ้นของผูกู
คือเขาถึงแหลงทุนงายขึ้น ไดดอกเบี้ยที่ 
ยตุธิรรมขึน้ สําหรบันกัลงทนุคอืสามารถ 

ปองกันความเสีย่งไดมากขึน้ และสามารถ 
มองความโปรงใสในเร่ืองประเมินความ 
เสี่ยงไดดีขึ้นครับ”

ท่ีว่า ‘ไม่ใช่แค่อยากทำ 
แต่ต้องทำ’ น่ันเป็น 
เพราะประสบการณ์ 
ทำให้คุณจิมมองเห็น 
ข้ันตอนอย่างชัดเจน 
หรือเปล่าครับ

“การกอตั้งบริษัทเมื่อกอน เราใช 
Planning Scenario วาอีก 6 เดือน 
ขางหนามันจะเปนยังไง แลวเดือนที่ 7 
ถึงเดือน 12 ก็ขึ้นอยูกับผลตอบกลับที่ 
เราไดจาก 6 เดือนแรก คือมันสามารถ 
แพลนได แตมันไมสามารถทํา Long 
Range Planning ได ถามวามันชัดเจน 
หรือเปลา ชัดเจนระดับนึง

“แตพอมาถึงตอนน้ี คงสังเกตวา 

มันมีศาสตรของสตารทอัพวาดําเนิน 
ธุรกิจยังไงในยุคของขอมูล ในสภาวะ 
ของความเสีย่ง ความไมแนนอน แปลวา 
เราสามารถแพลนไดในระยะที่คอนขาง 
สั้น แตตองเสริมความยืดหยุนกับความ 
แข็งแกรงไวในตัว ไมวาสภาวะอะไรเกิด 
ขึ้นมา เราสามารถไปตามทางที่ตลาด 
มันไปได 

ในตัวคุณจิมมี 
องค์ความรู้หลายอย่าง 
ท้ังงานบริหาร การเงิน 
การจัดการ เร่ืองไอที 
คุณจิมได้มายังไง

“ผมเจนเอ็กซรุ นพรีไอโฟนกับ 
พรอีนิเตอรเนต็ ผมมาเริม่เรยีนรูเรือ่งพวก 
อินเตอรเน็ตตอนชวงประมาณมหาลัย 
บังเอิญอยูในสายเรียนวิทยาศาสตรมา 
ซึ่งก็ตองใชคอมพิวเตอร คุนเคยกับเรื่อง 
พวกนี้มาตลอด มีความคุนเคยกับการ 
เปนผูใช พอตองมาพัฒนาระบบหลัง 
บานของเพียร พาวเวอร ก็ตองไปหา 
Founder ที่มีความรูเขามา ก็คือ ‘คุณ 
คิว-ประพัฒน’ ซึ่งเปน CTO ของเรา 
ซึ่งผมหาผานเน็ตเวิรค แลวที่แปลกมาก 
ก็คอื สุดทายกลายเปนวาควิคอืนองชาย 

ของเพื่อนของนองสะใภผมดวย”

คุณจิมใช้ประสบการณ์
การเป็นผู้ใช้เพ่ือ 
ออกแบบระบบหลังบ้าน

“จรงิๆ มนัไมใชแคผม ผมเปนเพียง 
จุดเริ่มตน จากนั้นดึงผลตอบรับเขามา 
เรือ่ยๆ เพือ่เอาเขามาปรบัปรงุ ทาํใหมนั 
กระชับขึ้น ดีขึ้น

“อาจจะโยงกลับไปท่ีวิสัยทัศนวา
ตรงกลางทีม่วัๆ นีผ้มจะรูไดยงัไง? กร็ูโดย 

ท่ีวาใหตลาดบอกเราวาถูกทางไหมหรือ 
ผิดทางแลว”

การบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
ต้องการผลตอบรับท่ี 
รวดเร็วเพ่ือปรับทิศทาง 
ตลอด

“แลวผมวาความคิดเรือ่ง Feedback 
Loop การใชขอมูล มันไมใชแคเรื่อง 
การตลาด มนัไปถึงเรือ่งการบรหิารธุรกิจ 
เรือ่งบสิซเินสโมเดล หรอืแมแตเร่ืองการ 

บริหารบุคคล องคกร และการคุยกับ 
คูคา ซึ่งจริงๆ ผมวามันกลายเปนความ 
ขดัแยงของศาสตรบรหิารยุคใหม ทีต่อง 
ยืดหยุนตลอด แตถา Core ไมแข็ง คุณ 
จะเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น

“Value ของเราคือ Customer 
Focused ภายในคือ Make Each 
Other Better ทุกคนตองชวยใหเพื่อน 
รวมงานหรือทีมพัฒนาขึ้น เพราะการ 
ทํางานที่เปนเมทริกซเร่ิมจาก Value 
แตในอนาคตจะเริม่ปรับเปนเมทรกิซวา 
งานของคุณทําใหเพื่อนคุณดีขึ้นหรือ 
เปลา เชนในทาง Tech สามารถดูไดวา 
เขียนโคดแลวเพื่อนนําไปใชซํ้าไดกี่ครั้ง 
ถาเขยีนแลวใชอยูคนเดยีว เพ่ือนๆ ไมใช 
แปลวางานของคุณไมทวีคูณเทากับ 
งานของคนท่ีเขานําไปใชตอไดหลายๆ 
คร้ัง ไอทีมันงายนะเพราะดูอยางนี้ได 
ในขณะที่โอเปอรเรชั่นเรื่องบุคคลจะ 
ยากหนอย แตมันมีศาสตรท่ีทําใหมัน 
กระชับ ใหมันเร็วขึ้น ใหมันรูถึงแกนแท 
จริงไดมากขึ้น

“การบริหารยุคใหมไม ใช การ 
บัญชาการ แตเปนการเอื้ออํานวยใหคน 

ที่มีความสามารถ มี Talent ใชความ 
คิดสรางสรรคใหเต็มที่ จุดที่จะบงบอก 
ระหวางผูชนะ-ผูแพ หรือคนที่สามารถ 

ทําไดดีกวาในการแขงขัน คือความคิด 
สรางสรรค และมนัมาจากคนเดียวไมได 
ตองอาศัยประสบการณกับมุมมองของ 
คนหลายยุค”

พูดถึงยุคสมัย 
อยากชวนคุณจิมมอง 
ย้อนกลับไปตลอดชีวิต 
การทำงานกว่า 10 ปี 
ท่ีผ่านมา เห็นความ 
เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง

“เทคโนโลยีสามารถทําใหทวีคูณ
ผลผลิตไดเยอะถาใชอุปกรณหรือใช 
เครื่องมือตางๆ เปน อุตสาหกรรม 

Investment Banking เมือ่กอน จะออก 
หุนกูฉบับนึงตองใชทีมอยางนอย 5 คน 
ไปนั่งที่ออฟฟศลูกคา 2 อาทิตย ตอน 

เราเขาไปทาํในเรือ่งที ่กลต. เราสามารถ 
Automate อาจจะเหลือแค 2 วัน ใช 
คนเพียงคนเดียว ผลผลิตเทากัน ไวกวา 
เร็วกวา ใชคนนอยกวา

“อันที่ 2 ที่เปลี่ยนไป คือ ทัศนคติ 
กับมุมมองของคนเก่ียวกับเร่ืองงาน 
สําหรับยุคผมเจนเอ็กซ ถาเราสามารถ 
หางานที่รัก ชอบได ถือวาโอเค แตสวน 
ใหญ ทําเพราะคิดวามันเปนอาชีพ เพื่อ 
อยูเลี้ยงตัว และถาโชคดีพอ ก็จะไดงาน 
ที่เรารัก แตเจนวาย มิลเลเน่ียลจะเปน 
อีกอยางนึง เขาบอกวา งานไมเพียงเปน 
การเล้ียงชีพ แตตองใหแรงบันดาลใจ 
ดวย ตองสรางความเปลี่ยนแปลงทําให 
โลกหรอืสภาวะรอบขางดขีึน้ เขาจะแคร 
เร่ืองวสิยัทศันกบัผลกระทบมากกวา ซึง่ 
ผมวาดีครับ”

อะไรทำให้คุณจิมรักงาน 
ด้านการเงินครับซ่ึงทำ 
มานานกว่า 10 ปี

“ผมชอบที่มีคําตอบตายตัวของ 
การบวกลบคูณหารจากตัวเลขการเงิน 
ครับ แปลกอยางนึงท่ีผมไดเขาใจ คือ 
ศาสตรเลขมันมีคําตอบชัดเจน แมใน 
ความเปนจริง เลขของศาสตรระดับ 
สูงสุด มันจะไมมีคําตอบที่ชัดเจน พวก 
Mathematics จะมีประมาณ 20 ขอ 

ที่ยังไมมีคนแกไดในประวัติศาสตรนี้ 
เพราะเลขระดับนั้นมันเปน Abstract 
แตในความเขาใจของเราเพราะเรา 
มนุษยธรรมดา ชอบอะไรที่ไมเพียงแคมี 
คาํตอบชดัเจน แตยงัสามารถหาคําตอบ 
ไดหลายวิธี การสรางบรษิทั คณุสามารถ 
สรางบริษัทโดยใชทุนกับหน้ี แตถาคุณ 
อยากจะลงลึกเขาไปอีก ทุนจะเอาเปน 
อะไร หุนปกต-ิหุนแปลงสภาพหรอืเปลา 
หุนแปลงสภาพมอีาย-ุหมดอายไุหม ออก 
เปนหุนกู จะเปนกูแบงกก็ได-จะเปน 
หุนกูก็ได หุนกูมีหลักทรัพย-ไมมีหลัก 
ทรพัย แคเร่ิมพูดนิดนงึมหีลายอยางแลว 
กวาจะไดคาํตอบทีถู่กตอง มนัมหีลายวธิี 
แตอยางนอยมันมีศาสตรอยูในนั้นดวย 

“อันนั้นคือจุดเริ่มตนที่ทําใหชอบ 
พอเริ่มไปเรื่อยๆ ก็เขาใจวาจริงๆ ศิลป 
กเ็ขามามีสวนเยอะ ทีอ่ยูกบัมนัไดนานๆ  
เพราะเริ่มเขาใจ และเริ่มฝกในศิลป 
ของมัน

“ศาสตร ใชเวลาประมาณ 5-6 ป 
กเ็กท็แลว แตศิลป อาจจะใชเวลาช่ัวชีวติ 
ผมก็อาจจะยังไมรู เทาท่ีตองการจะรู  
เลยกไ็ด เชน การซือ้ขายบรษิทั Analyst 
ทุกคนในตลาดบอกไดวาราคาเทาไหร 
ขึ้นอยูกับการเจรจา ข้ึนอยูกับมุมมอง 
อาจจะไมไดเขียนในกระดาษก็ได มัน 
อาจจะเกี่ยวกับประวัติ อาจจะเกี่ยวกับ 
บุคคล อาจจะลึกกวานั้นก็ได ทุกอยาง 
ในนีม้นัแปลเปนสมการ แปลเปนตวัเลข 

ทีเ่ขาพอใจ มคีวามหางกนั ทาํยงัไงใหมนั 
ใกลกัน แลวสามารถตกลงกันไดไหม 
อนันีคื้อศลิป ทีผ่มวามนัเปนอะไรทีส่นกุ 
เพราะชอบทําอะไรใหมๆ

“ถาเราไมเปดกวาง คือเรานิ่งอยู 
กบัท่ี นองๆ ท่ีเคยทํางานกบัผมสักพกัจะ 
เขาใจคําพูดของผมที่วา 

‘ไมวาพี่พูดอะไร ไมวาพี่ดูแนวแน 
แนนอนแคไหน I reserved the right 
to be wrong’ 

“แปลวา คือถาผมผิด แสดงมาวา 
ผมผิด แลวผมพรอมเปลี่ยนใจตลอด 
เวลา เพราะผมสังเกตวา ผมเคยทํางาน 
กับคนทั้ง 2 แบบ คนที่ทํางานแบบนั้น 
ทําใหเราเติบโตมากกวา และไมเพียง 

ทําใหเราเติบโต เราเห็นเขาเองก็เติบโต 
ขึ้นมาก แลวในงานของ Knowledge 
Worker อยางยุคเราๆ  นั่นคือสิ่งเดียวที่ 
เราควรจะคาดหวังกับตัวเราเองกับคน 
รอบขาง คือไมเพียงชวยเสริมใหเรา 
ดีขึ้นแตตองเสริมใหเขาเติบโตดวย”

การเรียนรู้ท่ีได้จาก 
การทำธุรกิจเพียร์ 
พาวเวอร์ คืออะไร

“การเริ่มตนธุรกิจใหมไมงาย มี 
อะไรที่ผิดพลาดไดตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ง 
ท่ีควรจะทํา ไมวาชวัรขนาดไหนกค็วรจะ 
เผื่อไว 

“คาํวาเผือ่ไวคอืกลบัไปทีเ่ราพดูวา 

Core เราตองแข็ง เมื่อเราสงอะไรออก 
ไปเพื่อตองการฟดแบ็ค บางทีตองเฟล 
การเฟลแตละครั้งสําคัญ วาเราเรียนรู 
อะไรจากมัน แลวเราจะทําอะไรตอไป 

อยางนี้คือสอนวามันตองเผ่ือท้ังเวลา 
ทั้งทรัพยากร เปนตน 

“การที่จะประสบความสําเร็จมัน 
ไมงาย ทุกคร้ังท่ีบริษัทเติบโต มีคนเขา 
มาใหม หรือมีเทคโนโลยีเขามาใหม 
ตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให 
มัน Optimize แลวเดินหนาตอไปให 
ดีกวา โดยที่เราก็ไมทราบวามันจะตอง 
ใชเวลา 2 วัน 2 อาทิตยหรือ 2 เดือน 
อยางเดียวที่เรารู  มันเปนอะไรที่ตอง 
จัดการใหไดเพื่อที่จะไปขั้นตอไป ตอง 
เผื่อไวดีๆ

“ธุรกิจแนวเกาอาจจะไมคิดวา 
ธุรกิจสรางมาเพื่อรองรับความลมเหลว 
หลายคนจะชอบพูดวา ธุรกิจตอง Built 
To Last ของผมคือ Build to Fail but 
Learn สรางขึ้นมาเพื่อจะผิดพลาด เพื่อ 
ที่จะเรียนรู เพื่อที่จะไปตอ อันนี้เปนอีก 
อันนึงที่เปนบทเรียนมาจริงๆ 

“เมื่อกอน ในยุคที่เราเปนลูกนอง 
สวนหนึง่กเ็ขาใจวานายเราหรือผูจดัการ 
เราหลายๆ ทานพยายามจะชวย 

‘อนันีอ้ยาทาํ อยาทาํผิดนะ’ ตอให 
ผมคิดวามีเหตุผลดี ตัวนั้นก็ทําใหเรา 
พลาดการเรียนรูไป 

“ในยุคที่บริษัทสามารถเฟลเพ่ือ 
เรียนรูได ซึง่ขึน้อยูกบับคุคลดวย บางทีมี 
คนมาคุยกับผมวา ‘พ่ี ผมอยากจะทํา 

อยางนี้นะ ไดไหม’ 
“ทั้งที่บางทีเราก็รูแลวละวามันไม

เวริค แตกป็ลอยใหทาํ แตทาํวันนีเ้ลยนะ 
จะไดรูภายในพรุงนี้วามันเวิรค-ไมเวิรค 

แลวกลับมาบอกวาเพราะอะไร นัน่แหละ 
เปนบทเรียน เราอาจเสียทรัพยากรนิด 
หนอย ไมเปนไร เขาไดเรยีนรูดวยตวัเอง 
ในระดบัทีล่กึไปกวาความคดิอกีมติหินึง่ 
แลว 

“บทเรยีนทีด่ท่ีีสดุคือความลมเหลว 
แตตองเปนคนทีใ่จไมฝอนะ ลมเหลวแลว 
ฮึดสูขึ้นมา หาเหตุผล แกมัน เพราะนั่น 
คือสิ่งที่เราตองทํา ตรงนั้นแหละจะเปน 
จุดที่นําพาองคกรใดขึ้นไปอีกระดับ”

Feedback Loop ในโลกธุรกิจ 
อาจตองรอพัฒนาการของเทคโนโลยี 
เพื่อยนระยะเวลาประมวลผลขอมูล 
กอนทวีคูณผลผลิตออกมาใหเราไดใช 
พัฒนาธุรกิจ องคกร หรือประเทศ แต 
สําหรับเรา ในฐานะมนุษย  ผู สร าง 
เทคโนโลยี เราสามารถยนระยะเวลา 
การเรียนรูไดดวยตัวเอง จากการลงมือ 
ทําแลวเรียนรูจากผลลัพธ เชนเดียวกับ 
ที่คุณจิมไดลงมือทําและเนนยํ้ากับเราต
ลอดบทสัมภาษณน้ีวา ‘สิ่งเดียวที่ควร 
คาดหวังกับตัวเองและคนรอบขาง คือ 
ไมเพียงชวยเสริมใหเราดีข้ึน แตตองให 
เขาเติบโตดวย - Make Each Other 
Better’
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P e e r P owe r  เ ป  น 
ตลาดสินเชื่อออนไลน  
(peerpower.co.th) 

เชื่อมตอระหวางผู ขอสินเชื่อที่เปนผู  
ประกอบการรายเล็ก รายกลาง ที่เรียก 
กันวา SME กับอีกฝงนึงเปนนักลงทุน 
ท่ีเอาเงินมาลงทุนใหสินเชื่อธุรกิจแกผู 
ประกอบการ คณุ จมิ วรพล พรวาณชิย 
CEO และผูรวมกอตั้ง บริษัท เพียร 
พาวเวอร จํากัด เลาใหเราฟงเพิ่มเติม 
อีกวา ไอเดียธุรกิจนี้เริ่มตนมาจาก Pain 
Point ของคุณจิมเอง ซึ่งขณะน้ันก็ 
เปนหนึ่งในผูประกอบการรายเล็ก

“ผมอยูในวงการการเงินมา 18 ป 
กอนหนาท่ีจะมาเปดเพียร พาวเวอร 
ตอนนั้นผมทําธุรกิจวาณิชธนกิจ หลักๆ 
ชวยบริษัทคอนขางใหญซื้อขายกิจการ 
ขามชาติและปรับโครงสรางหนี้ 

“เราเห็นวาผลิตภัณฑทางการเงิน
สําหรับลูกคา (ธุรกิจขนาดใหญ) มี 
เยอะแยะเลย แตในขณะเดียวกนั บรษิทั 
ของเราซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็ก เขาไปหา 
แบงกเพ่ือยื่นกู กลับยาก เพราะแบงก 
เห็นวาธุรกิจของเราเปนธุรกิจบริการ 
ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ซึ่งตัวนี้แหละ 
ที่บงบอกวาการเปนผูประกอบการราย 

เล็กนั้นไมงาย 
“เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดท่ีฟนเทค 

(Fintech) เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหจุด 

ประกายวาสามารถมีผลิตภัณฑที่จะ 
ตอบตรงนี้ได”

สำหรับความเช่ือม่ัน
จากฝ่ังผู้ให้กู้ล่ะครับ 
คุณจิมทำอย่างไร?

“อนันีต้องบอกวามนัเปนสวนหนึง่ 
ของระบบครับ แนนอนวา ไมใชสมัคร 
เขามาขอกู 10 คน จะผานเขาระบบที่ 
เราจะไปเสนอใหทางนักลงทุนครบทั้ง 
10 ทาน

“เรามีระบบ Credit Score เปน 
การแบงแยกตามความเสี่ยง เกรด 

A-B-C-D ซ่ึงข้ึนอยู กับองคประกอบ 
หลายอยาง ไมวาเร่ืองประวัติการชําระ 
หนี้, Cash Flow ของบริษัทวาสามารถ 

แบกภาระหนีไ้ดไหม, กรณมีโีปรเจคใหม 
มีหลักฐานไหมวามีโปรเจคใหมเขามา, 
เงินเอาไปลงทุนจริงหรือเปลา เปนตน 
พวกนีเ้ปนองคประกอบเขาไปใน Credit 
Score เครดิตยิ่งดี ดอกเบี้ยยิ่งตํ่า”

“ไอเดยีเกดิขึน้จรงิๆ นาจะประมาณ 
พฤศจิกายนหรือธันวาคมสิ้นป 2015 
ครับ ตอนนั้นปงขึ้นมาเลย เพราะวาเรา 
ก็เปนนักลงทุนในแพลตฟอรมพวกนี้อยู 
แลวในอเมริกา จะคอยเช็ค Portfolio 
ตลอด ‘เอะ..ทําไมอันนี้มันเวิรค ทําไม 
อันนี้มันไมเวิรค?’ ผมก็เริ่มจดๆ ของผม 
เอง จนกลายเปนแผนธุรกิจคราวๆ ขึ้น 

มาวาจะสรางอยางน้ีตองทําอะไรบาง? 
แนนอนมันตองมีแบบแผน-เงินทุน- 
บุคลากร 

“จากตรงนั้น ใชเวลาประมาณสัก 
4-5 เดือนเพ่ือท่ีจะประกอบใหมันเปน 
รูปเปนราง จดจัดตั้งบริษัท หาบุคลากร 
ผูรวมกอตั้งกลุมแรกเขามา หลังจากนั้น 
ใชเวลาอีกประมาณ 6 เดือน เริ่มจางคน 
เขยีนซอฟตแวร เปนรปูเปนรางกใ็ชเวลา 
ปนึงจึงปลอยเขาตลาด

“คิดวาตองทํา ไมทําไมได ถาตอน 
นั้นไมทํา คงนอนไมหลับ เปนอยางน้ัน 
จริงๆ มันเปนอะไรที่... ไมรูเคยเจอไหม 
มอีะไรทีส่ะกดิใจวา อนันีม้นัเปนสิง่ทีเ่รา 
ตองทาํ เพราะถาไมทาํเรากจ็ะไมรูวามนั 
จะเกิดอะไรขึ้น แลวถาไมรูมันเกิดอะไร 

ขึ้น อีก 10 ปขางหนาก็จะมานั่งคิดวา 
‘เออ.. เฮย! ไอเดยีนีท้าํไมเราไมทาํ’ 

ผมไมใชคนอยางนั้น ผมไมเคยบนวาผม 
คิดอยางนั้นแลวไมทํา

“ตองทํา กับ อยากทํา สําหรับผม 
มันคาบเกี่ยวกัน แตคําวาตองทํา มันจะ 
มีแรงผลักดัน เพราะไมใชวาเราต่ืนมา 
ทุกวันแลว Energy 100% ทุกวัน แตถา 
เราเขาใจวาสิ่งนี้ที่เราตองทํา เราไมใช 
ทําคนเดียว มีนองๆ 20 กวาคนเขามา 
รวมเดินทางดวยกันเพื่อที่จะสรางความ 
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใหมันดีขึ้น 
แมในมุมเล็กๆ ทั้งในสวนของลูกคา 
ประสบการณท่ีดีขึ้นในการยื่นกู  นัก 
ลงทุนไดผลตอบแทนดีขึ้น เหลานี้จริงๆ 
เปนแรงผลักดันจากคําวาตองทํา

“แรงบันดาลใจ ถึงจุดหนึ่งที่มัน 
จะยั่งยืนได จะเกิดจากคนเดียวไมได 
ทุกคนตองเอามารวมกัน วิสัยทัศนของ 
โลกธุรกิจใหม มันควรที่จะสามารถ 
ขยายปรับแปลงใหเขากับตลาดได และ 
การที่ทําอยางนั้น มันตองมีคนเขามา 
เพื่อที่จะเสริมวิสัยทัศนเดิม – ท่ีผมมี 
ความเชื่อหลักดั้งเดิม (Core) ไมเปลี่ยน 
แตความชัดเจนมีมากขึ้น”

ส่ิงท่ีคุณจิมกับทีม
ต้องพาองค์กรไปให้ถึง
คืออะไรครับ

“พูดถึงระยะ 3 ป 5 ปผมวามัน 
ไกลเกินไป เอาวาภายในระยะ 1-2 ป 
ขางหนานี้ อยางนอยๆ คือ ตองการสาน 

ตอ วิสัยทัศนที่จะเชื่อมตอระบบเขาไป 
ในระบบที่อยู ภายใตการกํากับและ 
สามารถเชื่อมโยงไปในตางประเทศได 
ดวย เพราะถึงตรงนั้นผมวา มันจะเปด 
ตลาดเยอะขึ้นสําหรับผูกูและนักลงทุน

“ผมทํางานการเงินมานาน สิ่งที ่
สําคัญที่สุดคือความไวใจ ซ่ึงมาจาก 2 
สวน สวนหน่ึงมาจากประสบการณทีเ่ขา 
เห็นเรา – PeerPower of Trademark 
ภายใตกฎเกณฑกฎหมายมาตลอด ที ่
ผานมา 2-3 ปเรามีใบอนุญาต แลวถา 
เราสามารถเชื่อมตอกับตางประเทศได 
จะกลายเปน Value ทีน่กัลงทนุสามารถ 
กระจายสนิเชือ่ไดหลากหลายขึน้ สมมตุิ 
ท านมีเงินแสนบาท 50,000 ลงใน 
เอสเอ็มอีไทย อีก 50,000 อาจจะลงใน 
เอสเอ็มอีเวียดนามที่คุณรูวาเขากําลัง 
จะซัพพลายชิปใหกับอินเทล ดอกเบ้ีย 
อาจจะสูงหนอย แตมีวิธีการรับในเรื่อง 
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเรามีบริการให

“ไมเพียงแตทําไดในลักษณะการ 
เชื่อมตอระหวางประเทศ แตเราตองมี 

โปรดักทเพื่อทําใหประสบการณลูกคา 
ดขีึน้ดวย อยางเชน ประกนัสนิเชือ่ เราก็ 
คยุกบัพารทเนอรอยูวาจะทาํอยางนี ้ตอน 

ซือ้ปุบ คณุรบัความเสีย่งรอยเปอรเซนต 
แมเราจะคัดกรองมาแลว แตในอนาคต 
ถาคุณอยากจะชัวรอีก ซ้ือประกันเพ่ิม 
จากพารทเนอรเราไหม จะมบีรกิารเสรมิ 
ที่ทําใหประสบการณลูกคาทั้งสองฝง 
ดีขึ้น

“คําวาประสบการณดีขึ้นของผูกู
คือเขาถึงแหลงทุนงายขึ้น ไดดอกเบี้ยที่ 
ยติุธรรมข้ึน สาํหรบันกัลงทุนคอืสามารถ 

ปองกันความเสีย่งไดมากข้ึน และสามารถ 
มองความโปรงใสในเร่ืองประเมินความ 
เสี่ยงไดดีขึ้นครับ”

ท่ีว่า ‘ไม่ใช่แค่อยากทำ 
แต่ต้องทำ’ น่ันเป็น 
เพราะประสบการณ์ 
ทำให้คุณจิมมองเห็น 
ข้ันตอนอย่างชัดเจน 
หรือเปล่าครับ

“การกอตั้งบริษัทเมื่อกอน เราใช 
Planning Scenario วาอีก 6 เดือน 
ขางหนามันจะเปนยังไง แลวเดือนที่ 7 
ถึงเดือน 12 ก็ข้ึนอยูกับผลตอบกลับที่ 
เราไดจาก 6 เดือนแรก คือมันสามารถ 
แพลนได แตมันไมสามารถทํา Long 
Range Planning ได ถามวามันชัดเจน 
หรือเปลา ชัดเจนระดับนึง

“แตพอมาถึงตอนน้ี คงสังเกตวา 

มันมีศาสตรของสตารทอัพวาดําเนิน 
ธุรกิจยังไงในยุคของขอมูล ในสภาวะ 
ของความเสีย่ง ความไมแนนอน แปลวา 
เราสามารถแพลนไดในระยะที่คอนขาง 
สั้น แตตองเสริมความยืดหยุนกับความ 
แข็งแกรงไวในตัว ไมวาสภาวะอะไรเกิด 
ข้ึนมา เราสามารถไปตามทางที่ตลาด 
มันไปได 

ในตัวคุณจิมมี 
องค์ความรู้หลายอย่าง 
ท้ังงานบริหาร การเงิน 
การจัดการ เร่ืองไอที 
คุณจิมได้มายังไง

“ผมเจนเอ็กซรุ นพรีไอโฟนกับ 
พรอีนิเตอรเนต็ ผมมาเริม่เรยีนรูเรือ่งพวก 
อินเตอรเน็ตตอนชวงประมาณมหาลัย 
บังเอิญอยูในสายเรียนวิทยาศาสตรมา 
ซึ่งก็ตองใชคอมพิวเตอร คุนเคยกับเรื่อง 
พวกนี้มาตลอด มีความคุนเคยกับการ 
เปนผูใช พอตองมาพัฒนาระบบหลัง 
บานของเพียร พาวเวอร ก็ตองไปหา 
Founder ที่มีความรูเขามา ก็คือ ‘คุณ 
คิว-ประพัฒน’ ซึ่งเปน CTO ของเรา 
ซึ่งผมหาผานเน็ตเวิรค แลวที่แปลกมาก 
กคื็อ สุดทายกลายเปนวาควิคอืนองชาย 

ของเพื่อนของนองสะใภผมดวย”

คุณจิมใช้ประสบการณ์
การเป็นผู้ใช้เพ่ือ 
ออกแบบระบบหลังบ้าน

“จรงิๆ มนัไมใชแคผม ผมเปนเพียง 
จุดเริ่มตน จากนั้นดึงผลตอบรับเขามา 
เรือ่ยๆ เพือ่เอาเขามาปรบัปรงุ ทาํใหมนั 
กระชับขึ้น ดีขึ้น

“อาจจะโยงกลับไปท่ีวิสัยทัศนวา
ตรงกลางทีม่วัๆ นีผ้มจะรูไดยงัไง? กรู็โดย 

ที่วาใหตลาดบอกเราวาถูกทางไหมหรือ 
ผิดทางแลว”

การบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
ต้องการผลตอบรับท่ี 
รวดเร็วเพ่ือปรับทิศทาง 
ตลอด

“แลวผมวาความคิดเร่ือง Feedback 
Loop การใชขอมูล มันไมใชแคเร่ือง 
การตลาด มนัไปถึงเร่ืองการบรหิารธุรกิจ 
เรือ่งบสิซเินสโมเดล หรือแมแตเร่ืองการ 

บริหารบุคคล องคกร และการคุยกับ 
คูคา ซึ่งจริงๆ ผมวามันกลายเปนความ 
ขดัแยงของศาสตรบรหิารยุคใหม ทีต่อง 
ยืดหยุนตลอด แตถา Core ไมแข็ง คุณ 
จะเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น

“Value ของเราคือ Customer 
Focused ภายในคือ Make Each 
Other Better ทุกคนตองชวยใหเพื่อน 
รวมงานหรือทีมพัฒนาขึ้น เพราะการ 
ทํางานที่เปนเมทริกซเร่ิมจาก Value 
แตในอนาคตจะเริม่ปรับเปนเมทรกิซวา 
งานของคุณทําใหเพื่อนคุณดีขึ้นหรือ 
เปลา เชนในทาง Tech สามารถดูไดวา 
เขียนโคดแลวเพ่ือนนําไปใชซํ้าไดกี่ครั้ง 
ถาเขยีนแลวใชอยูคนเดยีว เพือ่นๆ ไมใช 
แปลวางานของคุณไมทวีคูณเทากับ 
งานของคนที่เขานําไปใชตอไดหลายๆ 
คร้ัง ไอทีมันงายนะเพราะดูอยางนี้ได 
ในขณะที่โอเปอรเรชั่นเรื่องบุคคลจะ 
ยากหนอย แตมันมีศาสตรที่ทําใหมัน 
กระชับ ใหมันเร็วขึ้น ใหมันรูถึงแกนแท 
จริงไดมากขึ้น

“การบริหารยุคใหมไม ใช การ 
บัญชาการ แตเปนการเอื้ออํานวยใหคน 

ที่มีความสามารถ มี Talent ใชความ 
คิดสรางสรรคใหเต็มท่ี จุดท่ีจะบงบอก 
ระหวางผูชนะ-ผูแพ หรือคนท่ีสามารถ 

ทําไดดีกวาในการแขงขัน คือความคิด 
สรางสรรค และมนัมาจากคนเดียวไมได 
ตองอาศัยประสบการณกับมุมมองของ 
คนหลายยุค”

พูดถึงยุคสมัย 
อยากชวนคุณจิมมอง 
ย้อนกลับไปตลอดชีวิต 
การทำงานกว่า 10 ปี 
ท่ีผ่านมา เห็นความ 
เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง

“เทคโนโลยีสามารถทําใหทวีคูณ
ผลผลิตไดเยอะถาใชอุปกรณหรือใช 
เครื่องมือตางๆ เปน อุตสาหกรรม 

Investment Banking เมือ่กอน จะออก 
หุนกูฉบับนึงตองใชทีมอยางนอย 5 คน 
ไปนั่งที่ออฟฟศลูกคา 2 อาทิตย ตอน 

เราเขาไปทาํในเรือ่งที ่กลต. เราสามารถ 
Automate อาจจะเหลือแค 2 วัน ใช 
คนเพียงคนเดียว ผลผลิตเทากัน ไวกวา 
เร็วกวา ใชคนนอยกวา

“อันที่ 2 ที่เปลี่ยนไป คือ ทัศนคติ 
กับมุมมองของคนเกี่ยวกับเรื่องงาน 
สําหรับยุคผมเจนเอ็กซ ถาเราสามารถ 
หางานที่รัก ชอบได ถือวาโอเค แตสวน 
ใหญ ทําเพราะคิดวามันเปนอาชีพ เพื่อ 
อยูเลี้ยงตัว และถาโชคดีพอ ก็จะไดงาน 
ท่ีเรารัก แตเจนวาย มิลเลเนี่ยลจะเปน 
อีกอยางนึง เขาบอกวา งานไมเพียงเปน 
การเลี้ยงชีพ แตตองใหแรงบันดาลใจ 
ดวย ตองสรางความเปลี่ยนแปลงทําให 
โลกหรอืสภาวะรอบขางดขีึน้ เขาจะแคร 
เรือ่งวสิยัทศันกบัผลกระทบมากกวา ซึง่ 
ผมวาดีครับ”

อะไรทำให้คุณจิมรักงาน 
ด้านการเงินครับซ่ึงทำ 
มานานกว่า 10 ปี

“ผมชอบที่มีคําตอบตายตัวของ 
การบวกลบคูณหารจากตัวเลขการเงิน 
ครับ แปลกอยางนึงท่ีผมไดเขาใจ คือ 
ศาสตรเลขมันมีคําตอบชัดเจน แมใน 
ความเปนจริง เลขของศาสตรระดับ 
สูงสุด มันจะไมมีคําตอบที่ชัดเจน พวก 
Mathematics จะมีประมาณ 20 ขอ 

ที่ยังไมมีคนแกไดในประวัติศาสตรนี้ 
เพราะเลขระดับนั้นมันเปน Abstract 
แตในความเขาใจของเราเพราะเรา 
มนุษยธรรมดา ชอบอะไรที่ไมเพียงแคมี 
คาํตอบชดัเจน แตยงัสามารถหาคําตอบ 
ไดหลายวธิ ีการสรางบรษิทั คณุสามารถ 
สรางบริษัทโดยใชทุนกับหน้ี แตถาคุณ 
อยากจะลงลึกเขาไปอีก ทุนจะเอาเปน 
อะไร หุนปกต-ิหุนแปลงสภาพหรอืเปลา 
หุนแปลงสภาพมอีาย-ุหมดอายไุหม ออก 
เปนหุนกู จะเปนกูแบงกก็ได-จะเปน 
หุนกูก็ได หุนกูมีหลักทรัพย-ไมมีหลัก 
ทรพัย แคเริม่พดูนดินงึมหีลายอยางแลว 
กวาจะไดคาํตอบทีถ่กูตอง มนัมหีลายวธิี 
แตอยางนอยมันมีศาสตรอยูในนั้นดวย 

“อันนั้นคือจุดเริ่มตนที่ทําใหชอบ 
พอเริ่มไปเรื่อยๆ ก็เขาใจวาจริงๆ ศิลป 
กเ็ขามามสีวนเยอะ ทีอ่ยูกบัมนัไดนานๆ  
เพราะเริ่มเขาใจ และเริ่มฝกในศิลป 
ของมัน

“ศาสตร ใชเวลาประมาณ 5-6 ป 
กเ็กท็แลว แตศิลป อาจจะใชเวลาชัว่ชวีติ 
ผมก็อาจจะยังไมรู เทาท่ีตองการจะรู  
เลยกไ็ด เชน การซือ้ขายบรษิทั Analyst 
ทุกคนในตลาดบอกไดวาราคาเทาไหร 
ข้ึนอยูกับการเจรจา ข้ึนอยูกับมุมมอง 
อาจจะไมไดเขียนในกระดาษก็ได มัน 
อาจจะเกี่ยวกับประวัติ อาจจะเกี่ยวกับ 
บุคคล อาจจะลึกกวานั้นก็ได ทุกอยาง 
ในนีม้นัแปลเปนสมการ แปลเปนตวัเลข 

ทีเ่ขาพอใจ มคีวามหางกัน ทาํยงัไงใหมนั 
ใกลกัน แลวสามารถตกลงกันไดไหม 
อนันีคื้อศลิป ทีผ่มวามนัเปนอะไรทีส่นกุ 
เพราะชอบทําอะไรใหมๆ

“ถาเราไมเปดกวาง คือเราน่ิงอยู 
กบัที ่นองๆ ทีเ่คยทาํงานกับผมสกัพักจะ 
เขาใจคําพูดของผมที่วา 

‘ไมวาพี่พูดอะไร ไมวาพี่ดูแนวแน 
แนนอนแคไหน I reserved the right 
to be wrong’ 

“แปลวา คือถาผมผิด แสดงมาวา 
ผมผิด แลวผมพรอมเปลี่ยนใจตลอด 
เวลา เพราะผมสังเกตวา ผมเคยทํางาน 
กับคนทั้ง 2 แบบ คนที่ทํางานแบบนั้น 
ทําใหเราเติบโตมากกวา และไมเพียง 

ทําใหเราเติบโต เราเห็นเขาเองก็เติบโต 
ขึ้นมาก แลวในงานของ Knowledge 
Worker อยางยุคเราๆ  นั่นคือสิ่งเดียวที่ 
เราควรจะคาดหวังกับตัวเราเองกับคน 
รอบขาง คือไมเพียงชวยเสริมใหเรา 
ดีขึ้นแตตองเสริมใหเขาเติบโตดวย”

การเรียนรู้ท่ีได้จาก 
การทำธุรกิจเพียร์ 
พาวเวอร์ คืออะไร

“การเริ่มตนธุรกิจใหมไมงาย มี 
อะไรที่ผิดพลาดไดตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ง 
ทีค่วรจะทาํ ไมวาชวัรขนาดไหนกค็วรจะ 
เผื่อไว 

“คาํวาเผ่ือไวคอืกลบัไปทีเ่ราพดูวา 

Core เราตองแข็ง เมื่อเราสงอะไรออก 
ไปเพื่อตองการฟดแบ็ค บางทีตองเฟล 
การเฟลแตละครั้งสําคัญ วาเราเรียนรู 
อะไรจากมัน แลวเราจะทําอะไรตอไป 

อยางนี้คือสอนวามันตองเผื่อท้ังเวลา 
ทั้งทรัพยากร เปนตน 

“การท่ีจะประสบความสําเร็จมัน 
ไมงาย ทุกครั้งที่บริษัทเติบโต มีคนเขา 
มาใหม หรือมีเทคโนโลยีเขามาใหม 
ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให 
มัน Optimize แลวเดินหนาตอไปให 
ดีกวา โดยท่ีเราก็ไมทราบวามันจะตอง 
ใชเวลา 2 วัน 2 อาทิตยหรือ 2 เดือน 
อยางเดียวที่เรารู  มันเปนอะไรที่ตอง 
จัดการใหไดเพื่อท่ีจะไปข้ันตอไป ตอง 
เผื่อไวดีๆ

“ธุรกิจแนวเกาอาจจะไมคิดวา 
ธุรกิจสรางมาเพื่อรองรับความลมเหลว 
หลายคนจะชอบพูดวา ธุรกิจตอง Built 
To Last ของผมคือ Build to Fail but 
Learn สรางขึ้นมาเพื่อจะผิดพลาด เพื่อ 
ที่จะเรียนรู เพื่อที่จะไปตอ อันนี้เปนอีก 
อันนึงที่เปนบทเรียนมาจริงๆ 

“เมื่อกอน ในยุคท่ีเราเปนลูกนอง 
สวนหนึง่กเ็ขาใจวานายเราหรอืผูจดัการ 
เราหลายๆ ทานพยายามจะชวย 

‘อนันีอ้ยาทาํ อยาทาํผิดนะ’ ตอให 
ผมคิดวามีเหตุผลดี ตัวน้ันก็ทําใหเรา 
พลาดการเรียนรูไป 

“ในยุคที่บริษัทสามารถเฟลเพื่อ 
เรยีนรูได ซึง่ขึน้อยูกบับคุคลดวย บางทมีี 
คนมาคุยกับผมวา ‘พี่ ผมอยากจะทํา 

อยางนี้นะ ไดไหม’ 
“ท้ังท่ีบางทีเราก็รูแลวละวามันไม

เวริค แตกป็ลอยใหทาํ แตทาํวนัน้ีเลยนะ 
จะไดรูภายในพรุงนี้วามันเวิรค-ไมเวิรค 

แลวกลบัมาบอกวาเพราะอะไร นัน่แหละ 
เปนบทเรียน เราอาจเสียทรัพยากรนิด 
หนอย ไมเปนไร เขาไดเรยีนรูดวยตวัเอง 
ในระดบัทีล่กึไปกวาความคดิอกีมติหินึง่ 
แลว 

“บทเรยีนทีด่ท่ีีสดุคือความลมเหลว 
แตตองเปนคนท่ีใจไมฝอนะ ลมเหลวแลว 
ฮึดสูขึ้นมา หาเหตุผล แกมัน เพราะนั่น 
คือสิ่งที่เราตองทํา ตรงนั้นแหละจะเปน 
จุดที่นําพาองคกรใดขึ้นไปอีกระดับ”

Feedback Loop ในโลกธุรกิจ 
อาจตองรอพัฒนาการของเทคโนโลยี 
เพื่อยนระยะเวลาประมวลผลขอมูล 
กอนทวีคูณผลผลิตออกมาใหเราไดใช 
พัฒนาธุรกิจ องคกร หรือประเทศ แต 
สําหรับเรา ในฐานะมนุษย  ผู สร าง 
เทคโนโลยี เราสามารถยนระยะเวลา 
การเรียนรูไดดวยตัวเอง จากการลงมือ 
ทําแลวเรียนรูจากผลลัพธ เชนเดียวกับ 
ที่คุณจิมไดลงมือทําและเนนยํ้ากับเราต
ลอดบทสัมภาษณน้ีวา ‘สิ่งเดียวที่ควร 
คาดหวังกับตัวเองและคนรอบขาง คือ 
ไมเพียงชวยเสริมใหเราดีขึ้น แตตองให 
เขาเติบโตดวย - Make Each Other 
Better’

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ง่าย มีอะไรที่ผิดพลาดได้ 
ตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำ ไม่ว่าชัวร์ขนาดไหน 
ก็ควรจะเผื่อไว้ 
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม 

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอยและ 

ลมสลายในที่สุด” 

ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสู องคกรมืออาชีพ และ 

เถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการเลือกคน 

เกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ ให 

ความไววางใจและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ฉบับที่แลว 

ผมไดเลาถึงการบริหารองคกรเพื่อใหเขาสูความเปนองคกร 

มืออาชีพ ต องพิจารณาเรื่องต างๆ ฉบับนี้ผมมาตอถึง 

กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู (Learning) เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการ 

พัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวมา 

เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไดตาม 

กระบวนการเรียนรู หรือตามวงจรการเรียนรู (Learning 

Loop) ดังนี้  

1. การเรียนรูจากประสบการณตรง CE(Concrete 

Experience) คอื การเรยีนรูท่ีไดมาจากการไดมปีระสบการณ 

ดวยตนเอง เชน ผู ที่เคยทํางานในธุรกิจครอบครัวที่เคยมี 

เจานายที่ชอบดุดาเปนประจํา ก็มักจะเชื่อมโยงเอาความ 

รู สึกท่ีไมดีจากประสบการณที่ทํางานเกาและคิดวาธุรกิจ 

ครอบครัวจะเปนเหมือนกันทุกท่ี และจะโยงเอาความรูสึก 

ท่ีไมดีมาใชกับเจานายคนอื่นๆดวย หรือ องคกรที่เคยมี 

ประสบการณในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาดใดๆพอ 

สมควร ก็มักจะไดรับบทเรียน ขอคิด หรือขอปฏิบัติจาก 

ประสบการณนั้นๆ  เชน องคกรที่เคยผานวิกฤติทางการเงิน 

หลังผานเหตุการณมาไดก็จะระมัดระวังในเรื่องการลงทุน 

เปนพิเศษ(Conservative) เปนตน

2. การเรียนรู จากการสังเกตุและไตรตรอง RO           

(Reflective Observation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการ 

สังเกตุจากกรณีตัวอยางท่ีผูอื่นทํา แลวนํามาคิดไตรตรอง ตั้ง 

ขอสังเกตุ ซึ่งมักทําใหไดความคิด บทเรียน หรือตัวแบบที่จะ 

ก

สามารถนําไปปฏิบัติตอไดในอนาคต เชน การใหพนักงาน 

ไปศึกษาดงูานเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูและนํามาประยกุตใชกบัองคกร 

หรือการสรางตนแบบอางองิ(Benchmarking) เพ่ือท่ีใหองคกร 

มีเปาหมายในการพัฒนาดานๆเพื่อใหดีเหมือนกับองคกร 

ตนแบบ หรือดีกวา 

3. การเรียนรู โดยการหาและไดมาซ่ึงแนวคิดเชิง 

นามธรรม AC(Abstract Conceptualization) ซ่ึงเปน 

การเรียนรู ในส่ิงท่ีเปนนามธรรม เชน การเรียนรู ภาษา 

สัญลักษณ หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎีตางๆซึ่งอาจ 

ไดดวยการคนควาจากแหลงขอมลูตางๆจากตาํรา และสือ่ตางๆ 

ทั้งออนไลน(Online) และออฟไลน(Offline)  องคกรหลาย 

แหงสามารถพัฒนากาวหนาไปดวยการเรียนรูโดยการคิดเชิง 

นามธรรม ซึง่มกัเปนองคกรทีเ่ปนผูบกุเบกิสรางสิง่ใหมๆ  ความ 

สามารถในการเรียนรูโดยการคิดเชิงนามธรรม ทําใหองคกร 

หลายแหงกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดอยางรวดเร็ว(ดวยการ 

คิดคนนวัตกรรมใหมๆออกสูตลาด) จึงมีเครื่องมือทางการ 

บริหารที่ใชสําหรับชวยในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน        

Simulation, Network analysis, Decision tree and linear 

programming เปนตน หรือเทคนิคการวางแผนตางๆ เชน 

การวางแผนชิงกลยุทธ และการวางโครงการแบบเหตุผล 

สัมพันธ(logical framework) เพื่อใชวางแผนโครงการ 

อยางเปนระบบ

 4. การเรียนรูโดยการทําลองทําและดูผล AE(Active 

Experimentation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการทดลองทํา 

ส่ิงใหมๆ ท่ียังไมเคยทําและเรียนรูจากผลของการทําส่ิงนั้น 

ในลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่งเปนลักษณะดีเดนของ 

องคกรที่เปนเลิศ เชน แมคโดนัลด ซึ่งมักจะทดลองรูปแบบ 

ของรานและรายการอาหารอยูบอยๆ หรอื  3M ทีม่กัจะทดลอง 

สินคารูปแบบใหมๆโดยการทําทีละเล็กละนอย ขายทีละนอย 

แลวคอยเพิ่มขึ้นหลังจากที่เห็นผลการตอบรับของตลาด

  

การจัดทำผังความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินน้ันเปน 

ปจจัยจูงใจที่ทําใหพนักงานทํางานอยูกับองคกร แตในกลุม 

ของคนเกง(Talent) อาจไมใชสิ่งที่จูงใจเสมอไป แตความ 

ไมกาวหนาในอาชีพ เปนสาเหตุที่ทําใหคนกลุมน้ีลากออก 

จากบริษัท ในธุรกิจครอบครัวบางคนทํางานมานาน 10 ป 

ยังเปนไดแคพนักงาน หรือเปนผู จัดการมา 15 ปแลว 

Family Business 
ตอน จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจ
ครอบครัวมืออาชีพ (ตอนที่ 2)

â´Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

และไมเห็นหนทางที่จะกาวขึ้นไปสูงตําแหนงที่สูงกวานี้ 

เนื่องจากตําแหนงเหลานี้มักถูกไวใหเฉพาะเครือญาติของ 

คนในครอบครัวเทานั้น ความรูสึกที่วาตนเองไมมีอนาคตหรือ 

ความกาวหนาในตําแหนงงานนั้นยอมเกิดขึ้นได หากผูบริหาร 

ไมไดตระหนักและใหความสําคัญไมมีการจัดวางแนวทางการ 

พัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงานสุดทายก็จะสูญเสียคนเกงที่ 

มีความเชี่ยวชาญเหลานี้ไป 

รูปแบบของ Career Path แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. แบบเล่ือนตําแหนงอยางเดียว(Traditional Path) 

เปนรูปแบบที่เนนไปที่การเลื่อนตําแหนงในแนวตั้ง(Vertical 

Type) เชน หัวหนางาน เลื่อนเปน ผูชวยผูจัดการ, ผูชวย 

ผูจัดการ เลือ่นเปน ผูจัดการ เปนตน แตรูปแยยน้ีจะมขีอเสียคอื 

พนักงานรูสึกวาตองใชเวลานานกวาจะกาวขึ้นไปยังตําแหนง 

ที่สูงขึ้น จึงเลือกที่จะยายงานเพื่อข้ึนตําแหนงมากกวารอ 

ตําแหนงเดิมในองคกร 

2. แบบเล่ือนตําแหนงและโอนยายงาน(Network 

Career Path) จะแกปญหาทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบทีเ่นนตาํแหนง 

งานเพียงอยางเดียว เปลี่ยนเปนที่เนนรูปแบบทั้งแนวตั้ง       

(Vertical Type) และ แนวนอน(Horizontal Type) ซึ่งเปน 

การโอนยายงาน(Job Transfer) และหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 

(Job Rotation) โดยรูปแบบนี้จะพัฒนาใหพนักงานทีทักษะ 

ที่หลากหลายมากขึ้น อาจโอนยายในหนวยงานหรือตาง 

หนวยงานก็ได

3. แบบสองทางเลือก(Dual Career Path) เปนการ 

จัดทาํผงัความกาวหนาในสายอาชพีของพนกังาน โดนกาํหนด 

แนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานเปน 2 แนวทางไดแก

สายงานบริหาร(Management) คือ เปนสายงานที่ใช 

ทักษะดานการบริหารจัดการ พัฒนาความสามารถและ 

ศักยภาพของทีมงาน มีลูกนองตองดูแลรับผิดชอบพรอมกับ 

การบริหารจัดการงานประจําของตน

สายงานเช่ียวชาญ(Specialist) เปนสายงานท่ีไม 

จําเปนตองบริหารและพัฒนาลูกนองแตมุงไปที่ความชํานาญ 

ในหนาทีห่ลกัของตน ซึง่สวนใหญเปนสายงานทางเทคนิค ตอง 

ใชเวลาในการฝกฝฝน สั่งสมประสบการณและความชํานาญ 

เชน งานกฏหมาย งานวจิยั งานทีป่รกึษา นกัวเิคราะห เปนตน 

ถาบุคคลท่ีไมเช่ียวชาญหรือไมมีความสามารถในสายงานของ 

การบริหาร ไมชอบการบริหารคนบริหารลูกนอง ก็เลือกที่จะ 

กาวหนาในเสนทางของผูเชี่ยวชาญได 

โดยการจัดทํา Career Path ที่นิยมใชในปจจุบันคือ 2 

รูปแบบหลัง ไดแก แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน 

(Network Career Path) และ แบบสองทางเลือก(Dual 

Career Path)

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
การทำงาน

เปาหมายหลักในการจัดระบบการบริหารผลตอบแทน 

การทํางาน นอกเหนือจากเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

ของบริษัทแลว ยังทําใหเกิดความเปนธรรมกับผูท่ีปฏิบัติงาน 

ไดดีวาควรท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่ปฏิบัติงานได 

นอยกวา สิ่งนี้จะเปนแรงจูงใจใหพนักงานพัฒนาผลงานใหดี 

ยิง่ข้ึนและมคีวามกระตอืรอืลนทีจ่ะพฒันาทักษะความชํานาญ 

ของตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันในตลาดที่อยูในกลยุทธ 

ขององคกร รวมถึงเปาหมายในดานของความสามารถในการ 

ควบคุมคาใชจายและตนทุนในการทํางานใหสอดคลองกับ 

ผลิตผลและผลการดําเนินงาน เปนการสงเสริมความสัมพันธ 

อันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให 

สะดวกแกการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย 

และหลักการบริหารบุคคลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งไดแก

1. การจางแรงงาน

2. การสบัเปลีย่น โยกยาย แตงต้ัง เลือ่นตําแหนงพนกังาน

3. มาตรฐานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การบริหารคาจางและเงินเดือน

5. การบริหารสวัสดิการ

6. การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ  ที่บริษัทจัดให 

แกพนักงาน ฯลฯ

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองมีความเชื่อและยึดมั่นใน 

ระบบคุณธรรม (Merit System) และประสงคท่ีจะบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของตนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับองคกร 

ซึง่รวมถงึการพิจารณาตอบแทนผลการทํางานทีเ่หมาะสม และ 

กาํหนดเปนหลกัการไว การจายผลตอบแทนการทํางานน้ันอาจ 

มีการจายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay per Performance) 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนขยันทํางานมากยิ่งขึ้น 

o การพิจารณาถึงความรับผิดชอบดานสังคม ซึ่งไดแก 

สวัสดิการตาง ๆ (เงินบํานาญ เงินชดเชย)

o การตอบแทนความจงรักภักดีตอบริษัท เชน เงิน 

รางวัลสําหรับผูทํางานกับบริษัทมา 10 ป เปนตน

3. ผลตอบแทนซึ่งไมมีคาเปนตัวเงิน

o การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ซ่ึงจะ 

เปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาได

o การพัฒนาตัวพนักงานทั้งระบบการฝกอบรมและ 

ระบบอื่น ๆ 

o การรบัรองศกัยภาพและพยายามสงเสรมิใหพนกังาน 

พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงยิ่งๆ ขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนา
เปนกระบวนการทีช่วยใหพนกังานเพิม่พนูความรู ทกัษะ 

และความสามารถในการทํางาน ใหสามารถปฎิบัติงานใน 

หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มักเปนการเรียนรูระยะสั้น มีทั้งที่เปน 

การจัดภายในองคกร หรือสงพนักงานออกไปรับการอบรม 

จากสถาบันภายนอก โดยทั่วไปการจัดอบรมจะทําขึ้นเพื่อให 

พนักงานสามารถทํางานท่ีรับผิดชอบในปจจุบันไดดีขึ้น และ 

ยังมีความสําคัญอื่นๆดังนี้

- พนักงานมีความรอบรู   ทันยุค ทันเหตุการณ 

เนือ่งจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ การฝกอบรม 

ชวยใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสาร และความเคล่ือนไหว 

ในดานตางๆ อยางทันเหตุการณซึ่งยอมไดเปรียบในเชิง 

ของขอมูล พรอมที่จะนํามาใชประโยชนในงาน

- สะสมความรูและสรางทกัษะ การไดรับการถายทอด 

ความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือเช่ียวชาญใน 

เรื่องหนึ่งๆ ถือเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นเพื่อ 

นาํมาประยกุตใชนการวางแผน บรหิารงานและบรหิารตนเอง 

และเปนการสรางความเชีย่วชาญในสายงานของพนกังาน เพือ่ 

ใหพัฒนาทักษะของตน นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของงาน

- สรางเครือขายใหมากขึ้น ผูที่มีคนรูจักมากยอมได 

เปรียบในเรื่องของขอมูลขาวสาร การไดรับการชวยเหลือและ 

ความรวมมือในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

รวมถึงการพยายามรักษาเครือขายเหลาน้ันไวดวย ซึ่งการ 

อบรมเปนชองทางหนึ่งในการทําใหมีเครือขายมากขึ้น

- เตรียมความพรอมในตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อพนักงาน 

ถกูวางใหเปนผูสบืทอดในตาํเหนงตองมกีารเตรยีมความพรอม 

ความสามารถของบุคคลผูนั้นโดยใหเขารับการอบรมเพื่อ 

พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับ

- สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทุกคนยอม 

อยากที่จะเพิ่มมูลคางาน(Job value) ของตนเองเพื่อ 

นําไปสูผลตอบทนที่ไดรับมากยิ่งขึ้น การไดรับการเขาอบรม 

เปนสวนหนึ่งของการจูงใจเพ่ือธํารงรักษาพนักงาน ลดอัตรา 

การลาออกลงได

- สรางทัศนคติในเชิงบวก การผึกอบรมและพัฒนา 

เปนหนทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติในทาง 

บวดใหเกิดข้ึน เพราะทาํใหมมุมอง กรอบความคดิ และไดรับฟง 

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแลว 

ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัควรพจิารณาผลตอบแทนการทาํงาน 

ตามหลักการดังกลาว ที่นอกเหนือไปจางคาจางประจํา ซึ่งจะ 

มีการแบงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ

1. ผลตอบแทนเปนตัวเงิน ซึ่งเปนผลมาจากการ 

ปฏิบัติงานและตอบแทนโดยตรง

o การจายตามคาของงานที่เพิ่มขึ้น

o การขึ้นคาจางตามผลการทํางานที่ดี

o การตอบแทนความทุมเท และมีสวนในความสําเร็จ 

ทางธุรกิจ

o การใหรางวัลในฐานะมีผลงานดีเดน ฯลฯ

2. ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแตตอบแทนในทางออม

o การกําหนดบางตําแหนงงานเปนการเฉพาะใหเปน 

เกียรติ

o การกําหนดระดับความมีอาวุโสใหเปนพิเศษ

ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในทางสรางสรรค 

การรักษาและสร้างความผูกพันให้กับ 
คนในองค์กร

ผูบริหารจาํเปนตองสรางความผกูพนัใหเกดิขึน้ในองคกร 

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการสื่อสารอยางมีทิศทาง 

เกี่ยวกับ วิสัยทัศนขององคกร การสื่อสารในเรื่องที่จะเกิดขึ้น 

ในการบรหิารทรพัยากรมนษุยขององคกร การพัฒนาชองทาง 

การแลกเปลี่ยน รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน นอกจากนี้ 

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการสรางความไวเนื้อเช่ือใจให 

เกิดขึน้ การมอบอาํนาจ การใหรางวลัและการยกยอง การดแูล 

เอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด เปนตน แนวทางดังกลาวนี้จะ 

ชวยใหพนักงานในองคกรมีขวัญกําลังใจที่สูงขึ้น ไมกังวล 

ทอถอยจนลาออกจากองคกร

การพยายามที่จะใหพนักงานรูสึกวาเปนเหมือนคนใน 

ครอบครัวนั้น อยูที่การแสดงออกของผูบริหารตอพนักงาน 

ในองคกร อาจไมเกีย่วกบัผลตอบแทนตางๆ ซึง่เปนคนละเรือ่ง 

กัน การปลูกฝงวัฒนธรรมแบบครอบครัว เชน การท่ีองคกร 

แหงหนึ่งใหพนักงานเรียกผูบริหารวา “พี่” แทนคําวา “ทาน” 

คือผูบริหารใหความเปนกันเอง เปนเหมือนพี่ที่คอยใหคํา 

ปรึกษามากกวาเจานายที่คอยออกคําสั่ง มองพนักงานวาเปน 

หุนสวนที่ลงแรง ตองใหผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สาํคญัทีจ่ะชวยผลกัดนัใหองคกรสามารถเปลีย่นผานจากธรุกจิ 

ครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงานในรูปแบบ 

“Professional Organization” ท่ีจะทําใหเจาของธุรกิจ 

ทีเ่ปนผูบริหารไมตองเหนือ่ยอยูตลอดเวลา และไมตองถกูปลกุ 

ใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอนเที่ยงคืน 

เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกรของจะชวย 

แกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง ฉบบัหนามา 

ตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/book 

online36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource 

-management/promotion-salary/134-pay-per  

-performance

รุ งฤดี กิจควร.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร 

พัฒนาทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยุทธซีพีแท็กทีมเซเวน-แม็คโคร "ธนินท" โยกกําไร 

จายดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก:  http://www.        

prachachat .net/news_detai l .php?newsid= 

1367207518 

การเรยีนรูจากประสบการณตรง CE(Concrete 

Experience) ดัดแปลงมาจากทฤษฎีการเรียนรูโดย 

การเช่ือมโยงเงือ่นไขท่ีมสีิง่เรา(Classical condition-

ing) ซึ่งดัดแปลงมาจากการทดลองของ Pavlow
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม 

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอยและ 

ลมสลายในที่สุด” 

ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสู องคกรมืออาชีพ และ 

เถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการเลือกคน 

เกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ ให 

ความไววางใจและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ฉบับที่แลว 

ผมไดเลาถึงการบริหารองคกรเพื่อใหเขาสูความเปนองคกร 

มืออาชีพ ต องพิจารณาเรื่องต างๆ ฉบับนี้ผมมาตอถึง 

กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู (Learning) เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการ 

พัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวมา 

เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไดตาม 

กระบวนการเรียนรู หรือตามวงจรการเรียนรู (Learning 

Loop) ดังนี้  

1. การเรียนรูจากประสบการณตรง CE(Concrete 

Experience) คือ การเรยีนรูท่ีไดมาจากการไดมปีระสบการณ 

ดวยตนเอง เชน ผู ที่เคยทํางานในธุรกิจครอบครัวที่เคยมี 

เจานายที่ชอบดุดาเปนประจํา ก็มักจะเชื่อมโยงเอาความ 

รู สึกท่ีไมดีจากประสบการณท่ีทํางานเกาและคิดวาธุรกิจ 

ครอบครัวจะเปนเหมือนกันทุกที่ และจะโยงเอาความรูสึก 

ท่ีไมดีมาใชกับเจานายคนอื่นๆดวย หรือ องคกรที่เคยมี 

ประสบการณในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาดใดๆพอ 

สมควร ก็มักจะไดรับบทเรียน ขอคิด หรือขอปฏิบัติจาก 

ประสบการณนั้นๆ  เชน องคกรที่เคยผานวิกฤติทางการเงิน 

หลังผานเหตุการณมาไดก็จะระมัดระวังในเรื่องการลงทุน 

เปนพิเศษ(Conservative) เปนตน

2. การเรียนรู จากการสังเกตุและไตรตรอง RO           

(Reflective Observation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการ 

สังเกตุจากกรณีตัวอยางที่ผูอื่นทํา แลวนํามาคิดไตรตรอง ตั้ง 

ขอสังเกตุ ซึ่งมักทําใหไดความคิด บทเรียน หรือตัวแบบที่จะ 

สามารถนําไปปฏิบัติตอไดในอนาคต เชน การใหพนักงาน 

ไปศึกษาดงูานเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูและนํามาประยกุตใชกบัองคกร 

หรอืการสรางตนแบบอางองิ(Benchmarking) เพ่ือทีใ่หองคกร 

มีเปาหมายในการพัฒนาดานๆเพื่อใหดีเหมือนกับองคกร 

ตนแบบ หรือดีกวา 

3. การเรียนรู โดยการหาและไดมาซึ่งแนวคิดเชิง 

นามธรรม AC(Abstract Conceptualization) ซ่ึงเปน 

การเรียนรู ในสิ่งที่เปนนามธรรม เชน การเรียนรู ภาษา 

สัญลักษณ หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎีตางๆซึ่งอาจ 

ไดดวยการคนควาจากแหลงขอมลูตางๆจากตํารา และสือ่ตางๆ 

ทั้งออนไลน(Online) และออฟไลน(Offline)  องคกรหลาย 

แหงสามารถพัฒนากาวหนาไปดวยการเรียนรูโดยการคิดเชิง 

นามธรรม ซ่ึงมกัเปนองคกรทีเ่ปนผูบกุเบกิสรางสิง่ใหมๆ  ความ 

สามารถในการเรียนรูโดยการคิดเชิงนามธรรม ทําใหองคกร 

หลายแหงกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดอยางรวดเร็ว(ดวยการ 

คิดคนนวัตกรรมใหมๆออกสูตลาด) จึงมีเครื่องมือทางการ 

บริหารที่ใชสําหรับชวยในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน        

Simulation, Network analysis, Decision tree and linear 

programming เปนตน หรือเทคนิคการวางแผนตางๆ เชน 

การวางแผนชิงกลยุทธ และการวางโครงการแบบเหตุผล 

สัมพันธ(logical framework) เพื่อใชวางแผนโครงการ 

อยางเปนระบบ

 4. การเรียนรูโดยการทําลองทําและดูผล AE(Active 

Experimentation) ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการทดลองทํา 

สิ่งใหมๆ ที่ยังไมเคยทําและเรียนรูจากผลของการทําส่ิงนั้น 

ในลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่งเปนลักษณะดีเดนของ 

องคกรท่ีเปนเลิศ เชน แมคโดนัลด ซ่ึงมักจะทดลองรูปแบบ 

ของรานและรายการอาหารอยูบอยๆ หรอื  3M ท่ีมกัจะทดลอง 

สินคารูปแบบใหมๆโดยการทําทีละเล็กละนอย ขายทีละนอย 

แลวคอยเพิ่มขึ้นหลังจากที่เห็นผลการตอบรับของตลาด

  

การจัดทำผังความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินนั้นเปน 

ปจจัยจูงใจท่ีทําใหพนักงานทํางานอยูกับองคกร แตในกลุม 

ของคนเกง(Talent) อาจไมใชสิ่งท่ีจูงใจเสมอไป แตความ 

ไมกาวหนาในอาชีพ เปนสาเหตุท่ีทําใหคนกลุมน้ีลากออก 

จากบริษัท ในธุรกิจครอบครัวบางคนทํางานมานาน 10 ป 

ยังเปนไดแคพนักงาน หรือเปนผู จัดการมา 15 ปแลว 

และไมเห็นหนทางที่จะกาวขึ้นไปสูงตําแหนงที่สูงกวานี้ 

เนื่องจากตําแหนงเหลานี้มักถูกไวใหเฉพาะเครือญาติของ 

คนในครอบครัวเทานั้น ความรูสึกที่วาตนเองไมมีอนาคตหรือ 

ความกาวหนาในตําแหนงงานนั้นยอมเกิดขึ้นได หากผูบริหาร 

ไมไดตระหนักและใหความสําคัญไมมีการจัดวางแนวทางการ 

พัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงานสุดทายก็จะสูญเสียคนเกงที่ 

มีความเชี่ยวชาญเหลานี้ไป 

รูปแบบของ Career Path แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. แบบเลื่อนตําแหนงอยางเดียว(Traditional Path) 

เปนรูปแบบที่เนนไปที่การเลื่อนตําแหนงในแนวตั้ง(Vertical 

Type) เชน หัวหนางาน เลื่อนเปน ผูชวยผูจัดการ, ผูชวย 

ผูจัดการ เลือ่นเปน ผูจดัการ เปนตน แตรูปแยยนีจ้ะมขีอเสียคอื 

พนักงานรูสึกวาตองใชเวลานานกวาจะกาวขึ้นไปยังตําแหนง 

ที่สูงขึ้น จึงเลือกท่ีจะยายงานเพื่อข้ึนตําแหนงมากกวารอ 

ตําแหนงเดิมในองคกร 

2. แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน(Network 

Career Path) จะแกปญหาทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบทีเ่นนตาํแหนง 

งานเพียงอยางเดียว เปลี่ยนเปนที่เนนรูปแบบทั้งแนวตั้ง       

(Vertical Type) และ แนวนอน(Horizontal Type) ซึ่งเปน 

การโอนยายงาน(Job Transfer) และหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 

(Job Rotation) โดยรูปแบบนี้จะพัฒนาใหพนักงานทีทักษะ 

ท่ีหลากหลายมากขึ้น อาจโอนยายในหนวยงานหรือตาง 

หนวยงานก็ได

3. แบบสองทางเลือก(Dual Career Path) เปนการ 

จดัทาํผงัความกาวหนาในสายอาชพีของพนกังาน โดนกาํหนด 

แนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานเปน 2 แนวทางไดแก

สายงานบริหาร(Management) คือ เปนสายงานที่ใช 

ทักษะดานการบริหารจัดการ พัฒนาความสามารถและ 

ศักยภาพของทีมงาน มีลูกนองตองดูแลรับผิดชอบพรอมกับ 

การบริหารจัดการงานประจําของตน

สายงานเช่ียวชาญ(Specialist) เปนสายงานท่ีไม 

จําเปนตองบริหารและพัฒนาลูกนองแตมุงไปท่ีความชํานาญ 

ในหนาทีห่ลกัของตน ซึง่สวนใหญเปนสายงานทางเทคนิค ตอง 

ใชเวลาในการฝกฝฝน สั่งสมประสบการณและความชํานาญ 

เชน งานกฏหมาย งานวจิยั งานทีป่รกึษา นักวเิคราะห เปนตน 

ถาบุคคลท่ีไมเชี่ยวชาญหรือไมมีความสามารถในสายงานของ 

การบริหาร ไมชอบการบริหารคนบริหารลูกนอง ก็เลือกที่จะ 

กาวหนาในเสนทางของผูเชี่ยวชาญได 

โดยการจัดทํา Career Path ที่นิยมใชในปจจุบันคือ 2 

รูปแบบหลัง ไดแก แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน 

(Network Career Path) และ แบบสองทางเลือก(Dual 

Career Path)

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
การทำงาน

เปาหมายหลักในการจัดระบบการบริหารผลตอบแทน 

การทํางาน นอกเหนือจากเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

ของบริษัทแลว ยังทําใหเกิดความเปนธรรมกับผูที่ปฏิบัติงาน 

ไดดีวาควรท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่ปฏิบัติงานได 

นอยกวา สิ่งนี้จะเปนแรงจูงใจใหพนักงานพัฒนาผลงานใหดี 

ยิง่ข้ึนและมคีวามกระตือรอืลนทีจ่ะพฒันาทักษะความชํานาญ 

ของตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันในตลาดที่อยูในกลยุทธ 

ขององคกร รวมถึงเปาหมายในดานของความสามารถในการ 

ควบคุมคาใชจายและตนทุนในการทํางานใหสอดคลองกับ 

ผลิตผลและผลการดําเนินงาน เปนการสงเสริมความสัมพันธ 

อันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให 

สะดวกแกการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย 

และหลักการบริหารบุคคลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งไดแก

1. การจางแรงงาน

2. การสบัเปลีย่น โยกยาย แตงตัง้ เลือ่นตําแหนงพนกังาน

3. มาตรฐานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การบริหารคาจางและเงินเดือน

5. การบริหารสวัสดิการ

6. การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ  ที่บริษัทจัดให 

แกพนักงาน ฯลฯ

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองมีความเช่ือและยึดมั่นใน 

ระบบคุณธรรม (Merit System) และประสงคท่ีจะบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของตนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับองคกร 

ซึง่รวมถึงการพิจารณาตอบแทนผลการทํางานท่ีเหมาะสม และ 

กาํหนดเปนหลกัการไว การจายผลตอบแทนการทํางานน้ันอาจ 

มีการจายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay per Performance) 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนขยันทํางานมากยิ่งขึ้น 

o การพิจารณาถึงความรับผิดชอบดานสังคม ซึ่งไดแก 

สวัสดิการตาง ๆ (เงินบํานาญ เงินชดเชย)

o การตอบแทนความจงรักภักดีตอบริษัท เชน เงิน 

รางวัลสําหรับผูทํางานกับบริษัทมา 10 ป เปนตน

3. ผลตอบแทนซึ่งไมมีคาเปนตัวเงิน

o การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ซ่ึงจะ 

เปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาได

o การพัฒนาตัวพนักงานทั้งระบบการฝกอบรมและ 

ระบบอื่น ๆ 

o การรบัรองศักยภาพและพยายามสงเสรมิใหพนกังาน 

พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงยิ่งๆ ขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนา
เปนกระบวนการทีช่วยใหพนกังานเพิม่พนูความรู ทกัษะ 

และความสามารถในการทํางาน ใหสามารถปฎิบัติงานใน 

หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มักเปนการเรียนรูระยะสั้น มีทั้งที่เปน 

การจัดภายในองคกร หรือสงพนักงานออกไปรับการอบรม 

จากสถาบันภายนอก โดยทั่วไปการจัดอบรมจะทําขึ้นเพื่อให 

พนักงานสามารถทํางานที่รับผิดชอบในปจจุบันไดดีขึ้น และ 

ยังมีความสําคัญอื่นๆดังนี้

- พนักงานมีความรอบรู   ทันยุค ทันเหตุการณ 

เนือ่งจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ การฝกอบรม 

ชวยใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสาร และความเคลื่อนไหว 

ในดานตางๆ อยางทันเหตุการณซึ่งยอมไดเปรียบในเชิง 

ของขอมูล พรอมที่จะนํามาใชประโยชนในงาน

- สะสมความรูและสรางทกัษะ การไดรับการถายทอด 

ความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือเช่ียวชาญใน 

เรื่องหนึ่งๆ ถือเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นเพื่อ 

นาํมาประยกุตใชนการวางแผน บรหิารงานและบรหิารตนเอง 

และเปนการสรางความเชีย่วชาญในสายงานของพนกังาน เพือ่ 

ใหพัฒนาทักษะของตน นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของงาน

- สรางเครือขายใหมากขึ้น ผูที่มีคนรูจักมากยอมได 

เปรียบในเรื่องของขอมูลขาวสาร การไดรับการชวยเหลือและ 

ความรวมมือในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

รวมถึงการพยายามรักษาเครือขายเหลานั้นไวดวย ซึ่งการ 

อบรมเปนชองทางหนึ่งในการทําใหมีเครือขายมากขึ้น

- เตรียมความพรอมในตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อพนักงาน 

ถกูวางใหเปนผูสบืทอดในตาํเหนงตองมกีารเตรยีมความพรอม 

ความสามารถของบุคคลผูนั้นโดยใหเขารับการอบรมเพ่ือ 

พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับ

- สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทุกคนยอม 

อยากท่ีจะเพิ่มมูลคางาน(Job value) ของตนเองเพื่อ 

นําไปสูผลตอบทนที่ไดรับมากยิ่งข้ึน การไดรับการเขาอบรม 

เปนสวนหนึ่งของการจูงใจเพื่อธํารงรักษาพนักงาน ลดอัตรา 

การลาออกลงได

- สรางทัศนคติในเชิงบวก การผึกอบรมและพัฒนา 

เปนหนทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติในทาง 

บวดใหเกิดข้ึน เพราะทําใหมมุมอง กรอบความคดิ และไดรับฟง 

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแลว 

ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัควรพจิารณาผลตอบแทนการทาํงาน 

ตามหลักการดังกลาว ที่นอกเหนือไปจางคาจางประจํา ซึ่งจะ 

มีการแบงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ

1. ผลตอบแทนเปนตัวเงิน ซึ่งเปนผลมาจากการ 

ปฏิบัติงานและตอบแทนโดยตรง

o การจายตามคาของงานที่เพิ่มขึ้น

o การขึ้นคาจางตามผลการทํางานที่ดี

o การตอบแทนความทุมเท และมีสวนในความสําเร็จ 

ทางธุรกิจ

o การใหรางวัลในฐานะมีผลงานดีเดน ฯลฯ

2. ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแตตอบแทนในทางออม

o การกําหนดบางตําแหนงงานเปนการเฉพาะใหเปน 

เกียรติ

o การกําหนดระดับความมีอาวุโสใหเปนพิเศษ

ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในทางสรางสรรค 

การรักษาและสร้างความผูกพันให้กับ 
คนในองค์กร

ผูบริหารจาํเปนตองสรางความผกูพนัใหเกดิขึน้ในองคกร 

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการสื่อสารอยางมีทิศทาง 

เกี่ยวกับ วิสัยทัศนขององคกร การสื่อสารในเรื่องที่จะเกิดขึ้น 

ในการบรหิารทรพัยากรมนษุยขององคกร การพัฒนาชองทาง 

การแลกเปลี่ยน รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน นอกจากนี้ 

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการสรางความไวเนื้อเชื่อใจให 

เกิดขึน้ การมอบอํานาจ การใหรางวลัและการยกยอง การดแูล 

เอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด เปนตน แนวทางดังกลาวนี้จะ 

ชวยใหพนักงานในองคกรมีขวัญกําลังใจที่สูงขึ้น ไมกังวล 

ทอถอยจนลาออกจากองคกร

การพยายามที่จะใหพนักงานรูสึกวาเปนเหมือนคนใน 

ครอบครัวนั้น อยูที่การแสดงออกของผูบริหารตอพนักงาน 

ในองคกร อาจไมเกีย่วกบัผลตอบแทนตางๆ ซึง่เปนคนละเรือ่ง 

กัน การปลูกฝงวัฒนธรรมแบบครอบครัว เชน การที่องคกร 

แหงหนึ่งใหพนักงานเรียกผูบริหารวา “พี่” แทนคําวา “ทาน” 

คือผูบริหารใหความเปนกันเอง เปนเหมือนพี่ที่คอยใหคํา 

ปรึกษามากกวาเจานายที่คอยออกคําสั่ง มองพนักงานวาเปน 

หุนสวนที่ลงแรง ตองใหผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สาํคญัทีจ่ะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลีย่นผานจากธรุกจิ 

ครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงานในรูปแบบ 

“Professional Organization” ท่ีจะทําใหเจาของธุรกิจ 

ทีเ่ปนผูบริหารไมตองเหนือ่ยอยูตลอดเวลา และไมตองถูกปลกุ 

ใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอนเที่ยงคืน 

เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกรของจะชวย 

แกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเติบโตอยางตอเน่ือง ฉบบัหนามา 

ตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/book 

online36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource 

-management/promotion-salary/134-pay-per  

-performance

รุ งฤดี กิจควร.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร 

พัฒนาทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยุทธซีพีแท็กทีมเซเวน-แม็คโคร "ธนินท" โยกกําไร 

จายดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก:  http://www.        

prachachat .net/news_detai l .php?newsid= 

1367207518 

การติดกับดักโดยการยึดติดอยู่ใน 
กรอบการบริหารแบบเดิม โดยไม่มี 
การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ย่อมทำให้องค์กรธุรกิจครอบครัวนั้น 
นอกจากจะไม่เติบโตก้าวข้ามไปสู่ 
บริษัทมืออาชีพได้แล้ว สุดท้ายก็จะ 
เกิดความถดถอยและล่มสลายในท่ีสุด

การเรียนรู จากการสังเกตุและไตรตรอง RO 

(Reflective Observation) ดัดแปลงมาจากทฤษฎี 

การเรียนรูจากสังคม(Social learning theory) และ 

Bandura

การเรียนรูโดยการหาและไดมาซึ่งแนวคิดเชิง 

นามธรรม AC(Abstract Conceptualization) คือ 

การเรียนรูเชิงพุทธิปญญา(Cognitive learning)

การเรียนรู โดยการทําลองทําและดูผล AE 

(Active Experimentation) คือ การเรียนรูโดยการ 

วางเงื่อนไขที่การกระทํา(Operant conditioning) 

ซ่ึงพัฒนามาจาก ทฤษฎีเสริมแรง(Reinforcement 

theory) ของ B.F. Skinner 
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม 

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอยและ 

ลมสลายในที่สุด” 

ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสู องคกรมืออาชีพ และ 

เถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการเลือกคน 

เกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ ให 

ความไววางใจและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ฉบับที่แลว 

ผมไดเลาถึงการบริหารองคกรเพื่อใหเขาสูความเปนองคกร 

มืออาชีพ ต องพิจารณาเรื่องต างๆ ฉบับนี้ผมมาตอถึง 

กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู (Learning) เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการ 

พัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวมา 

เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไดตาม 

กระบวนการเรียนรู หรือตามวงจรการเรียนรู (Learning 

Loop) ดังนี้  

1. การเรียนรูจากประสบการณตรง CE(Concrete 

Experience) คอื การเรยีนรูท่ีไดมาจากการไดมปีระสบการณ 

ดวยตนเอง เชน ผู ที่เคยทํางานในธุรกิจครอบครัวที่เคยมี 

เจานายที่ชอบดุดาเปนประจํา ก็มักจะเชื่อมโยงเอาความ 

รู สึกท่ีไมดีจากประสบการณที่ทํางานเกาและคิดวาธุรกิจ 

ครอบครัวจะเปนเหมือนกันทุกท่ี และจะโยงเอาความรูสึก 

ท่ีไมดีมาใชกับเจานายคนอื่นๆดวย หรือ องคกรที่เคยมี 

ประสบการณในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาดใดๆพอ 

สมควร ก็มักจะไดรับบทเรียน ขอคิด หรือขอปฏิบัติจาก 

ประสบการณนั้นๆ  เชน องคกรที่เคยผานวิกฤติทางการเงิน 

หลังผานเหตุการณมาไดก็จะระมัดระวังในเรื่องการลงทุน 

เปนพิเศษ(Conservative) เปนตน

2. การเรียนรู จากการสังเกตุและไตรตรอง RO           

(Reflective Observation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการ 

สังเกตุจากกรณีตัวอยางท่ีผูอื่นทํา แลวนํามาคิดไตรตรอง ตั้ง 

ขอสังเกตุ ซึ่งมักทําใหไดความคิด บทเรียน หรือตัวแบบที่จะ 

สามารถนําไปปฏิบัติตอไดในอนาคต เชน การใหพนักงาน 

ไปศึกษาดงูานเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูและนํามาประยกุตใชกบัองคกร 

หรือการสรางตนแบบอางองิ(Benchmarking) เพ่ือท่ีใหองคกร 

มีเปาหมายในการพัฒนาดานๆเพื่อใหดีเหมือนกับองคกร 

ตนแบบ หรือดีกวา 

3. การเรียนรู โดยการหาและไดมาซ่ึงแนวคิดเชิง 

นามธรรม AC(Abstract Conceptualization) ซ่ึงเปน 

การเรียนรู ในส่ิงท่ีเปนนามธรรม เชน การเรียนรู ภาษา 

สัญลักษณ หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎีตางๆซึ่งอาจ 

ไดดวยการคนควาจากแหลงขอมลูตางๆจากตาํรา และสือ่ตางๆ 

ทั้งออนไลน(Online) และออฟไลน(Offline)  องคกรหลาย 

แหงสามารถพัฒนากาวหนาไปดวยการเรียนรูโดยการคิดเชิง 

นามธรรม ซึง่มกัเปนองคกรทีเ่ปนผูบกุเบกิสรางสิง่ใหมๆ  ความ 

สามารถในการเรียนรูโดยการคิดเชิงนามธรรม ทําใหองคกร 

หลายแหงกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดอยางรวดเร็ว(ดวยการ 

คิดคนนวัตกรรมใหมๆออกสูตลาด) จึงมีเครื่องมือทางการ 

บริหารที่ใชสําหรับชวยในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน        

Simulation, Network analysis, Decision tree and linear 

programming เปนตน หรือเทคนิคการวางแผนตางๆ เชน 

การวางแผนชิงกลยุทธ และการวางโครงการแบบเหตุผล 

สัมพันธ(logical framework) เพื่อใชวางแผนโครงการ 

อยางเปนระบบ

 4. การเรียนรูโดยการทําลองทําและดูผล AE(Active 

Experimentation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการทดลองทํา 

ส่ิงใหมๆ ท่ียังไมเคยทําและเรียนรูจากผลของการทําสิ่งนั้น 

ในลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่งเปนลักษณะดีเดนของ 

องคกรที่เปนเลิศ เชน แมคโดนัลด ซึ่งมักจะทดลองรูปแบบ 

ของรานและรายการอาหารอยูบอยๆ หรอื  3M ทีม่กัจะทดลอง 

สินคารูปแบบใหมๆโดยการทําทีละเล็กละนอย ขายทีละนอย 

แลวคอยเพิ่มขึ้นหลังจากที่เห็นผลการตอบรับของตลาด

  

การจัดทำผังความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินน้ันเปน 

ปจจัยจูงใจที่ทําใหพนักงานทํางานอยูกับองคกร แตในกลุม 

ของคนเกง(Talent) อาจไมใชสิ่งที่จูงใจเสมอไป แตความ 

ไมกาวหนาในอาชีพ เปนสาเหตุที่ทําใหคนกลุมน้ีลากออก 

จากบริษัท ในธุรกิจครอบครัวบางคนทํางานมานาน 10 ป 

ยังเปนไดแคพนักงาน หรือเปนผู จัดการมา 15 ปแลว 

และไมเห็นหนทางที่จะกาวขึ้นไปสูงตําแหนงที่สูงกวานี้ 

เนื่องจากตําแหนงเหลานี้มักถูกไวใหเฉพาะเครือญาติของ 

คนในครอบครัวเทานั้น ความรูสึกที่วาตนเองไมมีอนาคตหรือ 

ความกาวหนาในตําแหนงงานนั้นยอมเกิดขึ้นได หากผูบริหาร 

ไมไดตระหนักและใหความสําคัญไมมีการจัดวางแนวทางการ 

พัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงานสุดทายก็จะสูญเสียคนเกงที่ 

มีความเชี่ยวชาญเหลานี้ไป 

รูปแบบของ Career Path แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. แบบเลื่อนตําแหนงอยางเดียว(Traditional Path) 

เปนรูปแบบที่เนนไปท่ีการเลื่อนตําแหนงในแนวตั้ง(Vertical 

Type) เชน หัวหนางาน เลื่อนเปน ผูชวยผูจัดการ, ผูชวย 

ผูจัดการ เล่ือนเปน ผูจัดการ เปนตน แตรปูแยยน้ีจะมีขอเสยีคอื 

พนักงานรูสึกวาตองใชเวลานานกวาจะกาวขึ้นไปยังตําแหนง 

ที่สูงขึ้น จึงเลือกที่จะยายงานเพื่อขึ้นตําแหนงมากกวารอ 

ตําแหนงเดิมในองคกร 

2. แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน(Network 

Career Path) จะแกปญหาทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบทีเ่นนตาํแหนง 

งานเพียงอยางเดียว เปลี่ยนเปนที่เนนรูปแบบทั้งแนวตั้ง       

(Vertical Type) และ แนวนอน(Horizontal Type) ซึ่งเปน 

การโอนยายงาน(Job Transfer) และหมุนเวียนเปล่ียนงาน 

(Job Rotation) โดยรูปแบบนี้จะพัฒนาใหพนักงานทีทักษะ 

ที่หลากหลายมากขึ้น อาจโอนยายในหนวยงานหรือตาง 

หนวยงานก็ได

3. แบบสองทางเลือก(Dual Career Path) เปนการ 

จัดทาํผังความกาวหนาในสายอาชพีของพนกังาน โดนกําหนด 

แนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานเปน 2 แนวทางไดแก

สายงานบริหาร(Management) คือ เปนสายงานที่ใช 

ทักษะดานการบริหารจัดการ พัฒนาความสามารถและ 

ศักยภาพของทีมงาน มีลูกนองตองดูแลรับผิดชอบพรอมกับ 

การบริหารจัดการงานประจําของตน

สายงานเช่ียวชาญ(Specialist) เปนสายงานท่ีไม 

จําเปนตองบริหารและพัฒนาลูกนองแตมุงไปที่ความชํานาญ 

ในหนาทีห่ลักของตน ซึง่สวนใหญเปนสายงานทางเทคนคิ ตอง 

ใชเวลาในการฝกฝฝน สั่งสมประสบการณและความชํานาญ 

เชน งานกฏหมาย งานวจิยั งานทีป่รกึษา นกัวเิคราะห เปนตน 

ถาบุคคลท่ีไมเช่ียวชาญหรือไมมีความสามารถในสายงานของ 

การบริหาร ไมชอบการบริหารคนบริหารลูกนอง ก็เลือกที่จะ 

กาวหนาในเสนทางของผูเชี่ยวชาญได 

โดยการจัดทํา Career Path ที่นิยมใชในปจจุบันคือ 2 

รูปแบบหลัง ไดแก แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน 

(Network Career Path) และ แบบสองทางเลือก(Dual 

Career Path)

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
การทำงาน

เปาหมายหลักในการจัดระบบการบริหารผลตอบแทน 

การทํางาน นอกเหนือจากเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

ของบริษัทแลว ยังทําใหเกิดความเปนธรรมกับผูท่ีปฏิบัติงาน 

ไดดีวาควรท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่ปฏิบัติงานได 

นอยกวา สิ่งนี้จะเปนแรงจูงใจใหพนักงานพัฒนาผลงานใหดี 

ยิง่ข้ึนและมคีวามกระตอืรอืลนทีจ่ะพฒันาทักษะความชํานาญ 

ของตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันในตลาดที่อยูในกลยุทธ 

ขององคกร รวมถึงเปาหมายในดานของความสามารถในการ 

ควบคุมคาใชจายและตนทุนในการทํางานใหสอดคลองกับ 

ผลิตผลและผลการดําเนินงาน เปนการสงเสริมความสัมพันธ 

อันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให 

สะดวกแกการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย 

และหลักการบริหารบุคคลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งไดแก

1. การจางแรงงาน

2. การสบัเปลีย่น โยกยาย แตงต้ัง เลือ่นตําแหนงพนกังาน

3. มาตรฐานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การบริหารคาจางและเงินเดือน

5. การบริหารสวัสดิการ

6. การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ  ที่บริษัทจัดให 

แกพนักงาน ฯลฯ

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองมีความเชื่อและยึดมั่นใน 

ระบบคุณธรรม (Merit System) และประสงคที่จะบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของตนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับองคกร 

ซึง่รวมถงึการพิจารณาตอบแทนผลการทํางานทีเ่หมาะสม และ 

กาํหนดเปนหลกัการไว การจายผลตอบแทนการทํางานน้ันอาจ 

มีการจายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay per Performance) 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนขยันทํางานมากยิ่งขึ้น 

o การพิจารณาถึงความรับผิดชอบดานสังคม ซึ่งไดแก 

สวัสดิการตาง ๆ (เงินบํานาญ เงินชดเชย)

o การตอบแทนความจงรักภักดีตอบริษัท เชน เงิน 

รางวัลสําหรับผูทํางานกับบริษัทมา 10 ป เปนตน

3. ผลตอบแทนซึ่งไมมีคาเปนตัวเงิน

o การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ซ่ึงจะ 

เปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาได

o การพัฒนาตัวพนักงานทั้งระบบการฝกอบรมและ 

ระบบอื่น ๆ 

o การรบัรองศกัยภาพและพยายามสงเสรมิใหพนกังาน 

พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงยิ่งๆ ขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนา
เปนกระบวนการทีช่วยใหพนกังานเพิม่พนูความรู ทกัษะ 

และความสามารถในการทํางาน ใหสามารถปฎิบัติงานใน 

หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มักเปนการเรียนรูระยะสั้น มีทั้งที่เปน 

การจัดภายในองคกร หรือสงพนักงานออกไปรับการอบรม 

จากสถาบันภายนอก โดยทั่วไปการจัดอบรมจะทําขึ้นเพื่อให 

พนักงานสามารถทํางานท่ีรับผิดชอบในปจจุบันไดดีขึ้น และ 

ยังมีความสําคัญอื่นๆดังนี้

- พนักงานมีความรอบรู   ทันยุค ทันเหตุการณ 

เนือ่งจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ การฝกอบรม 

ชวยใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสาร และความเคล่ือนไหว 

ในดานตางๆ อยางทันเหตุการณซึ่งยอมไดเปรียบในเชิง 

ของขอมูล พรอมที่จะนํามาใชประโยชนในงาน

- สะสมความรูและสรางทกัษะ การไดรับการถายทอด 

ความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือเช่ียวชาญใน 

เรื่องหนึ่งๆ ถือเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นเพื่อ 

นาํมาประยกุตใชนการวางแผน บรหิารงานและบรหิารตนเอง 

และเปนการสรางความเชีย่วชาญในสายงานของพนกังาน เพือ่ 

ใหพัฒนาทักษะของตน นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของงาน

- สรางเครือขายใหมากขึ้น ผูที่มีคนรูจักมากยอมได 

เปรียบในเรื่องของขอมูลขาวสาร การไดรับการชวยเหลือและ 

ความรวมมือในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

รวมถึงการพยายามรักษาเครือขายเหลาน้ันไวดวย ซึ่งการ 

อบรมเปนชองทางหนึ่งในการทําใหมีเครือขายมากขึ้น

- เตรียมความพรอมในตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อพนักงาน 

ถกูวางใหเปนผูสบืทอดในตาํเหนงตองมกีารเตรยีมความพรอม 

ความสามารถของบุคคลผูนั้นโดยใหเขารับการอบรมเพื่อ 

พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับ

- สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทุกคนยอม 

อยากที่จะเพิ่มมูลคางาน(Job value) ของตนเองเพื่อ 

นําไปสูผลตอบทนที่ไดรับมากยิ่งขึ้น การไดรับการเขาอบรม 

เปนสวนหนึ่งของการจูงใจเพ่ือธํารงรักษาพนักงาน ลดอัตรา 

การลาออกลงได

- สรางทัศนคติในเชิงบวก การผึกอบรมและพัฒนา 

เปนหนทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติในทาง 

บวดใหเกิดข้ึน เพราะทาํใหมมุมอง กรอบความคดิ และไดรับฟง 

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแลว 

ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัควรพจิารณาผลตอบแทนการทาํงาน 

ตามหลักการดังกลาว ที่นอกเหนือไปจางคาจางประจํา ซึ่งจะ 

มีการแบงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ

1. ผลตอบแทนเปนตัวเงิน ซึ่งเปนผลมาจากการ 

ปฏิบัติงานและตอบแทนโดยตรง

o การจายตามคาของงานที่เพิ่มขึ้น

o การขึ้นคาจางตามผลการทํางานที่ดี

o การตอบแทนความทุมเท และมีสวนในความสําเร็จ 

ทางธุรกิจ

o การใหรางวัลในฐานะมีผลงานดีเดน ฯลฯ

2. ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแตตอบแทนในทางออม

o การกําหนดบางตําแหนงงานเปนการเฉพาะใหเปน 

เกียรติ

o การกําหนดระดับความมีอาวุโสใหเปนพิเศษ

ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในทางสรางสรรค 

การรักษาและสร้างความผูกพันให้กับ 
คนในองค์กร

ผูบริหารจาํเปนตองสรางความผกูพนัใหเกดิขึน้ในองคกร 

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการสื่อสารอยางมีทิศทาง 

เกี่ยวกับ วิสัยทัศนขององคกร การสื่อสารในเรื่องที่จะเกิดขึ้น 

ในการบรหิารทรพัยากรมนษุยขององคกร การพัฒนาชองทาง 

การแลกเปลี่ยน รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน นอกจากนี้ 

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการสรางความไวเนื้อเช่ือใจให 

เกิดขึน้ การมอบอาํนาจ การใหรางวลัและการยกยอง การดแูล 

เอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด เปนตน แนวทางดังกลาวนี้จะ 

ชวยใหพนักงานในองคกรมีขวัญกําลังใจที่สูงขึ้น ไมกังวล 

ทอถอยจนลาออกจากองคกร

การพยายามที่จะใหพนักงานรูสึกวาเปนเหมือนคนใน 

ครอบครัวนั้น อยูที่การแสดงออกของผูบริหารตอพนักงาน 

ในองคกร อาจไมเกีย่วกบัผลตอบแทนตางๆ ซึง่เปนคนละเรือ่ง 

กัน การปลูกฝงวัฒนธรรมแบบครอบครัว เชน การท่ีองคกร 

แหงหนึ่งใหพนักงานเรียกผูบริหารวา “พี่” แทนคําวา “ทาน” 

คือผูบริหารใหความเปนกันเอง เปนเหมือนพี่ที่คอยใหคํา 

ปรึกษามากกวาเจานายที่คอยออกคําสั่ง มองพนักงานวาเปน 

หุนสวนที่ลงแรง ตองใหผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สาํคญัทีจ่ะชวยผลกัดนัใหองคกรสามารถเปลีย่นผานจากธรุกจิ 

ครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงานในรูปแบบ 

“Professional Organization” ท่ีจะทําใหเจาของธุรกิจ 

ทีเ่ปนผูบริหารไมตองเหนือ่ยอยูตลอดเวลา และไมตองถกูปลกุ 

ใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอนเที่ยงคืน 

เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกรของจะชวย 

แกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง ฉบบัหนามา 

ตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic
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ไดจาก
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การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/book 

online36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 
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รุ งฤดี กิจควร.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร 

พัฒนาทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยุทธซีพีแท็กทีมเซเวน-แม็คโคร "ธนินท" โยกกําไร 

จายดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก:  http://www.        

prachachat .net/news_detai l .php?newsid= 

1367207518 

ผู้บริหารธุรกิจครอบครัวต้องมี 
ความเช่ือและยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
(Merit System) และประสงค์ที่จะ 
บริหารทรัพยากรบุคคลของตนให้ 
เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร 
ซึ่งรวมถึงการพิจารณาตอบแทน 
ผลการทำงานที่เหมาะสม และกำหนด 
เป็นหลักการไว้ 
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม 

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอยและ 

ลมสลายในที่สุด” 

ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสู องคกรมืออาชีพ และ 

เถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการเลือกคน 

เกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ ให 

ความไววางใจและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ฉบับที่แลว 

ผมไดเลาถึงการบริหารองคกรเพื่อใหเขาสูความเปนองคกร 

มืออาชีพ ต องพิจารณาเรื่องต างๆ ฉบับนี้ผมมาตอถึง 

กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู (Learning) เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการ 

พัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวมา 

เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไดตาม 

กระบวนการเรียนรู หรือตามวงจรการเรียนรู (Learning 

Loop) ดังนี้  

1. การเรียนรูจากประสบการณตรง CE(Concrete 

Experience) คือ การเรยีนรูทีไ่ดมาจากการไดมปีระสบการณ 

ดวยตนเอง เชน ผู ที่เคยทํางานในธุรกิจครอบครัวที่เคยมี 

เจานายที่ชอบดุดาเปนประจํา ก็มักจะเชื่อมโยงเอาความ 

รู สึกท่ีไมดีจากประสบการณท่ีทํางานเกาและคิดวาธุรกิจ 

ครอบครัวจะเปนเหมือนกันทุกที่ และจะโยงเอาความรูสึก 

ท่ีไมดีมาใชกับเจานายคนอื่นๆดวย หรือ องคกรที่เคยมี 

ประสบการณในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาดใดๆพอ 

สมควร ก็มักจะไดรับบทเรียน ขอคิด หรือขอปฏิบัติจาก 

ประสบการณนั้นๆ  เชน องคกรที่เคยผานวิกฤติทางการเงิน 

หลังผานเหตุการณมาไดก็จะระมัดระวังในเรื่องการลงทุน 

เปนพิเศษ(Conservative) เปนตน

2. การเรียนรู จากการสังเกตุและไตรตรอง RO           

(Reflective Observation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการ 

สังเกตุจากกรณีตัวอยางที่ผูอื่นทํา แลวนํามาคิดไตรตรอง ตั้ง 

ขอสังเกตุ ซึ่งมักทําใหไดความคิด บทเรียน หรือตัวแบบที่จะ 

สามารถนําไปปฏิบัติตอไดในอนาคต เชน การใหพนักงาน 

ไปศึกษาดงูานเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูและนํามาประยกุตใชกบัองคกร 

หรอืการสรางตนแบบอางองิ(Benchmarking) เพือ่ทีใ่หองคกร 

มีเปาหมายในการพัฒนาดานๆเพื่อใหดีเหมือนกับองคกร 

ตนแบบ หรือดีกวา 

3. การเรียนรู โดยการหาและไดมาซึ่งแนวคิดเชิง 

นามธรรม AC(Abstract Conceptualization) ซ่ึงเปน 

การเรียนรู ในสิ่งที่เปนนามธรรม เชน การเรียนรู ภาษา 

สัญลักษณ หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎีตางๆซึ่งอาจ 

ไดดวยการคนควาจากแหลงขอมลูตางๆจากตํารา และสือ่ตางๆ 

ทั้งออนไลน(Online) และออฟไลน(Offline)  องคกรหลาย 

แหงสามารถพัฒนากาวหนาไปดวยการเรียนรูโดยการคิดเชิง 

นามธรรม ซ่ึงมกัเปนองคกรทีเ่ปนผูบกุเบกิสรางสิง่ใหมๆ  ความ 

สามารถในการเรียนรูโดยการคิดเชิงนามธรรม ทําใหองคกร 

หลายแหงกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดอยางรวดเร็ว(ดวยการ 

คิดคนนวัตกรรมใหมๆออกสูตลาด) จึงมีเครื่องมือทางการ 

บริหารที่ใชสําหรับชวยในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน        

Simulation, Network analysis, Decision tree and linear 

programming เปนตน หรือเทคนิคการวางแผนตางๆ เชน 

การวางแผนชิงกลยุทธ และการวางโครงการแบบเหตุผล 

สัมพันธ(logical framework) เพ่ือใชวางแผนโครงการ 

อยางเปนระบบ

 4. การเรียนรูโดยการทําลองทําและดูผล AE(Active 

Experimentation) ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการทดลองทํา 

สิ่งใหมๆ ที่ยังไมเคยทําและเรียนรูจากผลของการทําส่ิงนั้น 

ในลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่งเปนลักษณะดีเดนของ 

องคกรที่เปนเลิศ เชน แมคโดนัลด ซ่ึงมักจะทดลองรูปแบบ 

ของรานและรายการอาหารอยูบอยๆ หรอื  3M ท่ีมกัจะทดลอง 

สินคารูปแบบใหมๆโดยการทําทีละเล็กละนอย ขายทีละนอย 

แลวคอยเพิ่มขึ้นหลังจากที่เห็นผลการตอบรับของตลาด

  

การจัดทำผังความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินนั้นเปน 

ปจจัยจูงใจท่ีทําใหพนักงานทํางานอยูกับองคกร แตในกลุม 

ของคนเกง(Talent) อาจไมใชสิ่งท่ีจูงใจเสมอไป แตความ 

ไมกาวหนาในอาชีพ เปนสาเหตุท่ีทําใหคนกลุมน้ีลากออก 

จากบริษัท ในธุรกิจครอบครัวบางคนทํางานมานาน 10 ป 

ยังเปนไดแคพนักงาน หรือเปนผู จัดการมา 15 ปแลว 

และไมเห็นหนทางที่จะกาวขึ้นไปสูงตําแหนงที่สูงกวานี้ 

เนื่องจากตําแหนงเหลานี้มักถูกไวใหเฉพาะเครือญาติของ 

คนในครอบครัวเทานั้น ความรูสึกที่วาตนเองไมมีอนาคตหรือ 

ความกาวหนาในตําแหนงงานนั้นยอมเกิดขึ้นได หากผูบริหาร 

ไมไดตระหนักและใหความสําคัญไมมีการจัดวางแนวทางการ 

พัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงานสุดทายก็จะสูญเสียคนเกงที่ 

มีความเชี่ยวชาญเหลานี้ไป 

รูปแบบของ Career Path แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. แบบเลื่อนตําแหนงอยางเดียว(Traditional Path) 

เปนรูปแบบที่เนนไปที่การเลื่อนตําแหนงในแนวตั้ง(Vertical 

Type) เชน หัวหนางาน เลื่อนเปน ผูชวยผูจัดการ, ผูชวย 

ผูจัดการ เล่ือนเปน ผูจัดการ เปนตน แตรปูแยยนีจ้ะมีขอเสยีคือ 

พนักงานรูสึกวาตองใชเวลานานกวาจะกาวข้ึนไปยังตําแหนง 

ที่สูงขึ้น จึงเลือกท่ีจะยายงานเพื่อข้ึนตําแหนงมากกวารอ 

ตําแหนงเดิมในองคกร 

2. แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน(Network 

Career Path) จะแกปญหาทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบทีเ่นนตาํแหนง 

งานเพียงอยางเดียว เปลี่ยนเปนที่เนนรูปแบบทั้งแนวตั้ง       

(Vertical Type) และ แนวนอน(Horizontal Type) ซึ่งเปน 

การโอนยายงาน(Job Transfer) และหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 

(Job Rotation) โดยรูปแบบนี้จะพัฒนาใหพนักงานทีทักษะ 

ท่ีหลากหลายมากขึ้น อาจโอนยายในหนวยงานหรือตาง 

หนวยงานก็ได

3. แบบสองทางเลือก(Dual Career Path) เปนการ 

จดัทาํผงัความกาวหนาในสายอาชพีของพนกังาน โดนกําหนด 

แนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานเปน 2 แนวทางไดแก

สายงานบริหาร(Management) คือ เปนสายงานที่ใช 

ทักษะดานการบริหารจัดการ พัฒนาความสามารถและ 

ศักยภาพของทีมงาน มีลูกนองตองดูแลรับผิดชอบพรอมกับ 

การบริหารจัดการงานประจําของตน

สายงานเชี่ยวชาญ(Specialist) เปนสายงานท่ีไม 

จําเปนตองบริหารและพัฒนาลูกนองแตมุงไปท่ีความชํานาญ 

ในหนาทีห่ลักของตน ซึง่สวนใหญเปนสายงานทางเทคนคิ ตอง 

ใชเวลาในการฝกฝฝน สั่งสมประสบการณและความชํานาญ 

เชน งานกฏหมาย งานวจิยั งานทีป่รกึษา นักวเิคราะห เปนตน 

ถาบุคคลท่ีไมเชี่ยวชาญหรือไมมีความสามารถในสายงานของ 

การบริหาร ไมชอบการบริหารคนบริหารลูกนอง ก็เลือกที่จะ 

กาวหนาในเสนทางของผูเชี่ยวชาญได 

โดยการจัดทํา Career Path ที่นิยมใชในปจจุบันคือ 2 

รูปแบบหลัง ไดแก แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน 

(Network Career Path) และ แบบสองทางเลือก(Dual 

Career Path)

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
การทำงาน

เปาหมายหลักในการจัดระบบการบริหารผลตอบแทน 

การทํางาน นอกเหนือจากเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

ของบริษัทแลว ยังทําใหเกิดความเปนธรรมกับผูที่ปฏิบัติงาน 

ไดดีวาควรท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่ปฏิบัติงานได 

นอยกวา สิ่งนี้จะเปนแรงจูงใจใหพนักงานพัฒนาผลงานใหดี 

ยิง่ข้ึนและมคีวามกระตือรอืลนทีจ่ะพฒันาทักษะความชํานาญ 

ของตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันในตลาดที่อยูในกลยุทธ 

ขององคกร รวมถึงเปาหมายในดานของความสามารถในการ 

ควบคุมคาใชจายและตนทุนในการทํางานใหสอดคลองกับ 

ผลิตผลและผลการดําเนินงาน เปนการสงเสริมความสัมพันธ 

อันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให 

สะดวกแกการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย 

และหลักการบริหารบุคคลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งไดแก

1. การจางแรงงาน

2. การสบัเปลีย่น โยกยาย แตงตัง้ เลือ่นตําแหนงพนกังาน

3. มาตรฐานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การบริหารคาจางและเงินเดือน

5. การบริหารสวัสดิการ

6. การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ  ที่บริษัทจัดให 

แกพนักงาน ฯลฯ

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองมีความเช่ือและยึดมั่นใน 

ระบบคุณธรรม (Merit System) และประสงคท่ีจะบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของตนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับองคกร 

ซึง่รวมถึงการพิจารณาตอบแทนผลการทํางานท่ีเหมาะสม และ 

กาํหนดเปนหลกัการไว การจายผลตอบแทนการทํางานน้ันอาจ 

มีการจายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay per Performance) 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนขยันทํางานมากยิ่งขึ้น 

o การพิจารณาถึงความรับผิดชอบดานสังคม ซึ่งไดแก 

สวัสดิการตาง ๆ (เงินบํานาญ เงินชดเชย)

o การตอบแทนความจงรักภักดีตอบริษัท เชน เงิน 

รางวัลสําหรับผูทํางานกับบริษัทมา 10 ป เปนตน

3. ผลตอบแทนซึ่งไมมีคาเปนตัวเงิน

o การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ซ่ึงจะ 

เปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาได

o การพัฒนาตัวพนักงานทั้งระบบการฝกอบรมและ 

ระบบอื่น ๆ 

o การรบัรองศักยภาพและพยายามสงเสรมิใหพนกังาน 

พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงยิ่งๆ ขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนา
เปนกระบวนการทีช่วยใหพนกังานเพิม่พนูความรู ทกัษะ 

และความสามารถในการทํางาน ใหสามารถปฎิบัติงานใน 

หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มักเปนการเรียนรูระยะสั้น มีทั้งที่เปน 

การจัดภายในองคกร หรือสงพนักงานออกไปรับการอบรม 

จากสถาบันภายนอก โดยทั่วไปการจัดอบรมจะทําขึ้นเพื่อให 

พนักงานสามารถทํางานที่รับผิดชอบในปจจุบันไดดีขึ้น และ 

ยังมีความสําคัญอื่นๆดังนี้

- พนักงานมีความรอบรู   ทันยุค ทันเหตุการณ 

เนือ่งจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ การฝกอบรม 

ชวยใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสาร และความเคลื่อนไหว 

ในดานตางๆ อยางทันเหตุการณซึ่งยอมไดเปรียบในเชิง 

ของขอมูล พรอมที่จะนํามาใชประโยชนในงาน

- สะสมความรูและสรางทกัษะ การไดรับการถายทอด 

ความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือเช่ียวชาญใน 

เรื่องหนึ่งๆ ถือเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นเพื่อ 

นาํมาประยกุตใชนการวางแผน บรหิารงานและบรหิารตนเอง 

และเปนการสรางความเชีย่วชาญในสายงานของพนกังาน เพือ่ 

ใหพัฒนาทักษะของตน นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของงาน

- สรางเครือขายใหมากขึ้น ผูที่มีคนรูจักมากยอมได 

เปรียบในเรื่องของขอมูลขาวสาร การไดรับการชวยเหลือและ 

ความรวมมือในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

รวมถึงการพยายามรักษาเครือขายเหลาน้ันไวดวย ซ่ึงการ 

อบรมเปนชองทางหนึ่งในการทําใหมีเครือขายมากขึ้น

- เตรียมความพรอมในตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อพนักงาน 

ถกูวางใหเปนผูสบืทอดในตาํเหนงตองมกีารเตรยีมความพรอม 

ความสามารถของบุคคลผูนั้นโดยใหเขารับการอบรมเพ่ือ 

พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับ

- สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทุกคนยอม 

อยากท่ีจะเพิ่มมูลคางาน(Job value) ของตนเองเพื่อ 

นําไปสูผลตอบทนท่ีไดรับมากยิ่งข้ึน การไดรับการเขาอบรม 

เปนสวนหนึ่งของการจูงใจเพื่อธํารงรักษาพนักงาน ลดอัตรา 

การลาออกลงได

- สรางทัศนคติในเชิงบวก การผึกอบรมและพัฒนา 

เปนหนทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติในทาง 

บวดใหเกิดข้ึน เพราะทําใหมมุมอง กรอบความคดิ และไดรับฟง 

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแลว 

ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัควรพจิารณาผลตอบแทนการทาํงาน 

ตามหลักการดังกลาว ที่นอกเหนือไปจางคาจางประจํา ซึ่งจะ 

มีการแบงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ

1. ผลตอบแทนเปนตัวเงิน ซึ่งเปนผลมาจากการ 

ปฏิบัติงานและตอบแทนโดยตรง

o การจายตามคาของงานที่เพิ่มขึ้น

o การขึ้นคาจางตามผลการทํางานที่ดี

o การตอบแทนความทุมเท และมีสวนในความสําเร็จ 

ทางธุรกิจ

o การใหรางวัลในฐานะมีผลงานดีเดน ฯลฯ

2. ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแตตอบแทนในทางออม

o การกําหนดบางตําแหนงงานเปนการเฉพาะใหเปน 

เกียรติ

o การกําหนดระดับความมีอาวุโสใหเปนพิเศษ

ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในทางสรางสรรค 

การรักษาและสร้างความผูกพันให้กับ 
คนในองค์กร

ผูบริหารจาํเปนตองสรางความผกูพนัใหเกดิขึน้ในองคกร 

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการสื่อสารอยางมีทิศทาง 

เกี่ยวกับ วิสัยทัศนขององคกร การสื่อสารในเรื่องที่จะเกิดขึ้น 

ในการบรหิารทรพัยากรมนษุยขององคกร การพัฒนาชองทาง 

การแลกเปลี่ยน รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน นอกจากนี้ 

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการสรางความไวเนื้อเชื่อใจให 

เกิดขึน้ การมอบอํานาจ การใหรางวลัและการยกยอง การดแูล 

เอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด เปนตน แนวทางดังกลาวนี้จะ 

ชวยใหพนักงานในองคกรมีขวัญกําลังใจที่สูงขึ้น ไมกังวล 

ทอถอยจนลาออกจากองคกร

การพยายามท่ีจะใหพนักงานรูสึกวาเปนเหมือนคนใน 

ครอบครัวนั้น อยูที่การแสดงออกของผูบริหารตอพนักงาน 

ในองคกร อาจไมเกีย่วกบัผลตอบแทนตางๆ ซึง่เปนคนละเรือ่ง 

กัน การปลูกฝงวัฒนธรรมแบบครอบครัว เชน การที่องคกร 

แหงหนึ่งใหพนักงานเรียกผูบริหารวา “พี่” แทนคําวา “ทาน” 

คือผูบริหารใหความเปนกันเอง เปนเหมือนพี่ที่คอยใหคํา 

ปรึกษามากกวาเจานายที่คอยออกคําสั่ง มองพนักงานวาเปน 

หุนสวนที่ลงแรง ตองใหผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สาํคญัทีจ่ะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลีย่นผานจากธรุกจิ 

ครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงานในรูปแบบ 

“Professional Organization” ท่ีจะทําใหเจาของธุรกิจ 

ทีเ่ปนผูบริหารไมตองเหนือ่ยอยูตลอดเวลา และไมตองถูกปลกุ 

ใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอนเที่ยงคืน 

เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกรของจะชวย 

แกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเติบโตอยางตอเน่ือง ฉบบัหนามา 

ตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/book 

online36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource 

-management/promotion-salary/134-pay-per  

-performance

รุ งฤดี กิจควร.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร 

พัฒนาทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยุทธซีพีแท็กทีมเซเวน-แม็คโคร "ธนินท" โยกกําไร 

จายดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก:  http://www.        

prachachat .net/news_detai l .php?newsid= 

1367207518 
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม 

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอยและ 

ลมสลายในที่สุด” 

ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสู องคกรมืออาชีพ และ 

เถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการเลือกคน 

เกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ ให 

ความไววางใจและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ฉบับที่แลว 

ผมไดเลาถึงการบริหารองคกรเพื่อใหเขาสูความเปนองคกร 

มืออาชีพ ต องพิจารณาเรื่องต างๆ ฉบับนี้ผมมาตอถึง 

กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู (Learning) เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการ 

พัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวมา 

เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไดตาม 

กระบวนการเรียนรู หรือตามวงจรการเรียนรู (Learning 

Loop) ดังนี้  

1. การเรียนรูจากประสบการณตรง CE(Concrete 

Experience) คอื การเรยีนรูท่ีไดมาจากการไดมปีระสบการณ 

ดวยตนเอง เชน ผู ที่เคยทํางานในธุรกิจครอบครัวที่เคยมี 

เจานายที่ชอบดุดาเปนประจํา ก็มักจะเชื่อมโยงเอาความ 

รู สึกท่ีไมดีจากประสบการณที่ทํางานเกาและคิดวาธุรกิจ 

ครอบครัวจะเปนเหมือนกันทุกท่ี และจะโยงเอาความรูสึก 

ท่ีไมดีมาใชกับเจานายคนอื่นๆดวย หรือ องคกรที่เคยมี 

ประสบการณในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาดใดๆพอ 

สมควร ก็มักจะไดรับบทเรียน ขอคิด หรือขอปฏิบัติจาก 

ประสบการณนั้นๆ  เชน องคกรที่เคยผานวิกฤติทางการเงิน 

หลังผานเหตุการณมาไดก็จะระมัดระวังในเรื่องการลงทุน 

เปนพิเศษ(Conservative) เปนตน

2. การเรียนรู จากการสังเกตุและไตรตรอง RO           

(Reflective Observation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการ 

สังเกตุจากกรณีตัวอยางท่ีผูอื่นทํา แลวนํามาคิดไตรตรอง ตั้ง 

ขอสังเกตุ ซึ่งมักทําใหไดความคิด บทเรียน หรือตัวแบบที่จะ 

สามารถนําไปปฏิบัติตอไดในอนาคต เชน การใหพนักงาน 

ไปศึกษาดงูานเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูและนํามาประยกุตใชกบัองคกร 

หรือการสรางตนแบบอางองิ(Benchmarking) เพ่ือท่ีใหองคกร 

มีเปาหมายในการพัฒนาดานๆเพื่อใหดีเหมือนกับองคกร 

ตนแบบ หรือดีกวา 

3. การเรียนรู โดยการหาและไดมาซ่ึงแนวคิดเชิง 

นามธรรม AC(Abstract Conceptualization) ซ่ึงเปน 

การเรียนรู ในส่ิงท่ีเปนนามธรรม เชน การเรียนรู ภาษา 

สัญลักษณ หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎีตางๆซึ่งอาจ 

ไดดวยการคนควาจากแหลงขอมลูตางๆจากตาํรา และสือ่ตางๆ 

ทั้งออนไลน(Online) และออฟไลน(Offline)  องคกรหลาย 

แหงสามารถพัฒนากาวหนาไปดวยการเรียนรูโดยการคิดเชิง 

นามธรรม ซึง่มกัเปนองคกรทีเ่ปนผูบกุเบกิสรางสิง่ใหมๆ  ความ 

สามารถในการเรียนรูโดยการคิดเชิงนามธรรม ทําใหองคกร 

หลายแหงกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดอยางรวดเร็ว(ดวยการ 

คิดคนนวัตกรรมใหมๆออกสูตลาด) จึงมีเครื่องมือทางการ 

บริหารที่ใชสําหรับชวยในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน        

Simulation, Network analysis, Decision tree and linear 

programming เปนตน หรือเทคนิคการวางแผนตางๆ เชน 

การวางแผนชิงกลยุทธ และการวางโครงการแบบเหตุผล 

สัมพันธ(logical framework) เพื่อใชวางแผนโครงการ 

อยางเปนระบบ

 4. การเรียนรูโดยการทําลองทําและดูผล AE(Active 

Experimentation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการทดลองทํา 

ส่ิงใหมๆ ท่ียังไมเคยทําและเรียนรูจากผลของการทําสิ่งนั้น 

ในลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่งเปนลักษณะดีเดนของ 

องคกรที่เปนเลิศ เชน แมคโดนัลด ซึ่งมักจะทดลองรูปแบบ 

ของรานและรายการอาหารอยูบอยๆ หรอื  3M ทีม่กัจะทดลอง 

สินคารูปแบบใหมๆโดยการทําทีละเล็กละนอย ขายทีละนอย 

แลวคอยเพิ่มขึ้นหลังจากที่เห็นผลการตอบรับของตลาด

  

การจัดทำผังความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินน้ันเปน 

ปจจัยจูงใจที่ทําใหพนักงานทํางานอยูกับองคกร แตในกลุม 

ของคนเกง(Talent) อาจไมใชสิ่งที่จูงใจเสมอไป แตความ 

ไมกาวหนาในอาชีพ เปนสาเหตุที่ทําใหคนกลุมน้ีลากออก 

จากบริษัท ในธุรกิจครอบครัวบางคนทํางานมานาน 10 ป 

ยังเปนไดแคพนักงาน หรือเปนผู จัดการมา 15 ปแลว 

และไมเห็นหนทางที่จะกาวขึ้นไปสูงตําแหนงที่สูงกวานี้ 

เนื่องจากตําแหนงเหลานี้มักถูกไวใหเฉพาะเครือญาติของ 

คนในครอบครัวเทานั้น ความรูสึกที่วาตนเองไมมีอนาคตหรือ 

ความกาวหนาในตําแหนงงานนั้นยอมเกิดขึ้นได หากผูบริหาร 

ไมไดตระหนักและใหความสําคัญไมมีการจัดวางแนวทางการ 

พัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงานสุดทายก็จะสูญเสียคนเกงที่ 

มีความเชี่ยวชาญเหลานี้ไป 

รูปแบบของ Career Path แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. แบบเลื่อนตําแหนงอยางเดียว(Traditional Path) 

เปนรูปแบบที่เนนไปท่ีการเลื่อนตําแหนงในแนวตั้ง(Vertical 

Type) เชน หัวหนางาน เลื่อนเปน ผูชวยผูจัดการ, ผูชวย 

ผูจัดการ เล่ือนเปน ผูจัดการ เปนตน แตรปูแยยน้ีจะมีขอเสยีคือ 

พนักงานรูสึกวาตองใชเวลานานกวาจะกาวข้ึนไปยังตําแหนง 

ที่สูงขึ้น จึงเลือกที่จะยายงานเพื่อขึ้นตําแหนงมากกวารอ 

ตําแหนงเดิมในองคกร 

2. แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน(Network 

Career Path) จะแกปญหาทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบทีเ่นนตาํแหนง 

งานเพียงอยางเดียว เปลี่ยนเปนที่เนนรูปแบบทั้งแนวตั้ง       

(Vertical Type) และ แนวนอน(Horizontal Type) ซึ่งเปน 

การโอนยายงาน(Job Transfer) และหมุนเวียนเปล่ียนงาน 

(Job Rotation) โดยรูปแบบนี้จะพัฒนาใหพนักงานทีทักษะ 

ที่หลากหลายมากขึ้น อาจโอนยายในหนวยงานหรือตาง 

หนวยงานก็ได

3. แบบสองทางเลือก(Dual Career Path) เปนการ 

จัดทาํผังความกาวหนาในสายอาชพีของพนกังาน โดนกําหนด 

แนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานเปน 2 แนวทางไดแก

สายงานบริหาร(Management) คือ เปนสายงานที่ใช 

ทักษะดานการบริหารจัดการ พัฒนาความสามารถและ 

ศักยภาพของทีมงาน มีลูกนองตองดูแลรับผิดชอบพรอมกับ 

การบริหารจัดการงานประจําของตน

สายงานเชี่ยวชาญ(Specialist) เปนสายงานท่ีไม 

จําเปนตองบริหารและพัฒนาลูกนองแตมุงไปที่ความชํานาญ 

ในหนาทีห่ลักของตน ซึง่สวนใหญเปนสายงานทางเทคนคิ ตอง 

ใชเวลาในการฝกฝฝน สั่งสมประสบการณและความชํานาญ 

เชน งานกฏหมาย งานวจิยั งานทีป่รกึษา นกัวเิคราะห เปนตน 

ถาบุคคลท่ีไมเช่ียวชาญหรือไมมีความสามารถในสายงานของ 

การบริหาร ไมชอบการบริหารคนบริหารลูกนอง ก็เลือกที่จะ 

กาวหนาในเสนทางของผูเชี่ยวชาญได 

โดยการจัดทํา Career Path ที่นิยมใชในปจจุบันคือ 2 

รูปแบบหลัง ไดแก แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน 

(Network Career Path) และ แบบสองทางเลือก(Dual 

Career Path)

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
การทำงาน

เปาหมายหลักในการจัดระบบการบริหารผลตอบแทน 

การทํางาน นอกเหนือจากเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

ของบริษัทแลว ยังทําใหเกิดความเปนธรรมกับผูท่ีปฏิบัติงาน 

ไดดีวาควรท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่ปฏิบัติงานได 

นอยกวา สิ่งนี้จะเปนแรงจูงใจใหพนักงานพัฒนาผลงานใหดี 

ยิง่ข้ึนและมคีวามกระตอืรอืลนทีจ่ะพฒันาทักษะความชํานาญ 

ของตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันในตลาดที่อยูในกลยุทธ 

ขององคกร รวมถึงเปาหมายในดานของความสามารถในการ 

ควบคุมคาใชจายและตนทุนในการทํางานใหสอดคลองกับ 

ผลิตผลและผลการดําเนินงาน เปนการสงเสริมความสัมพันธ 

อันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให 

สะดวกแกการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย 

และหลักการบริหารบุคคลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งไดแก

1. การจางแรงงาน

2. การสบัเปลีย่น โยกยาย แตงต้ัง เลือ่นตําแหนงพนกังาน

3. มาตรฐานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การบริหารคาจางและเงินเดือน

5. การบริหารสวัสดิการ

6. การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ  ที่บริษัทจัดให 

แกพนักงาน ฯลฯ

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองมีความเชื่อและยึดมั่นใน 

ระบบคุณธรรม (Merit System) และประสงคที่จะบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของตนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับองคกร 

ซึง่รวมถงึการพิจารณาตอบแทนผลการทํางานทีเ่หมาะสม และ 

กาํหนดเปนหลกัการไว การจายผลตอบแทนการทํางานน้ันอาจ 

มีการจายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay per Performance) 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนขยันทํางานมากยิ่งขึ้น 

o การพิจารณาถึงความรับผิดชอบดานสังคม ซึ่งไดแก 

สวัสดิการตาง ๆ (เงินบํานาญ เงินชดเชย)

o การตอบแทนความจงรักภักดีตอบริษัท เชน เงิน 

รางวัลสําหรับผูทํางานกับบริษัทมา 10 ป เปนตน

3. ผลตอบแทนซึ่งไมมีคาเปนตัวเงิน

o การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ซ่ึงจะ 

เปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาได

o การพัฒนาตัวพนักงานทั้งระบบการฝกอบรมและ 

ระบบอื่น ๆ 

o การรบัรองศกัยภาพและพยายามสงเสรมิใหพนกังาน 

พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงยิ่งๆ ขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนา
เปนกระบวนการทีช่วยใหพนกังานเพิม่พนูความรู ทกัษะ 

และความสามารถในการทํางาน ใหสามารถปฎิบัติงานใน 

หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มักเปนการเรียนรูระยะสั้น มีทั้งที่เปน 

การจัดภายในองคกร หรือสงพนักงานออกไปรับการอบรม 

จากสถาบันภายนอก โดยทั่วไปการจัดอบรมจะทําขึ้นเพื่อให 

พนักงานสามารถทํางานท่ีรับผิดชอบในปจจุบันไดดีขึ้น และ 

ยังมีความสําคัญอื่นๆดังนี้

- พนักงานมีความรอบรู   ทันยุค ทันเหตุการณ 

เนือ่งจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ การฝกอบรม 

ชวยใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสาร และความเคล่ือนไหว 

ในดานตางๆ อยางทันเหตุการณซึ่งยอมไดเปรียบในเชิง 

ของขอมูล พรอมที่จะนํามาใชประโยชนในงาน

- สะสมความรูและสรางทกัษะ การไดรับการถายทอด 

ความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือเช่ียวชาญใน 

เรื่องหนึ่งๆ ถือเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นเพื่อ 

นาํมาประยกุตใชนการวางแผน บรหิารงานและบรหิารตนเอง 

และเปนการสรางความเชีย่วชาญในสายงานของพนกังาน เพือ่ 

ใหพัฒนาทักษะของตน นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของงาน

- สรางเครือขายใหมากขึ้น ผูที่มีคนรูจักมากยอมได 

เปรียบในเรื่องของขอมูลขาวสาร การไดรับการชวยเหลือและ 

ความรวมมือในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

รวมถึงการพยายามรักษาเครือขายเหลาน้ันไวดวย ซึ่งการ 

อบรมเปนชองทางหนึ่งในการทําใหมีเครือขายมากขึ้น

- เตรียมความพรอมในตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อพนักงาน 

ถกูวางใหเปนผูสบืทอดในตาํเหนงตองมกีารเตรยีมความพรอม 

ความสามารถของบุคคลผูนั้นโดยใหเขารับการอบรมเพื่อ 

พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับ

- สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทุกคนยอม 

อยากที่จะเพิ่มมูลคางาน(Job value) ของตนเองเพื่อ 

นําไปสูผลตอบทนที่ไดรับมากยิ่งขึ้น การไดรับการเขาอบรม 

เปนสวนหนึ่งของการจูงใจเพ่ือธํารงรักษาพนักงาน ลดอัตรา 

การลาออกลงได

- สรางทัศนคติในเชิงบวก การผึกอบรมและพัฒนา 

เปนหนทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติในทาง 

บวดใหเกิดข้ึน เพราะทาํใหมมุมอง กรอบความคดิ และไดรับฟง 

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแลว 

ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัควรพจิารณาผลตอบแทนการทาํงาน 

ตามหลักการดังกลาว ที่นอกเหนือไปจางคาจางประจํา ซึ่งจะ 

มีการแบงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ

1. ผลตอบแทนเปนตัวเงิน ซึ่งเปนผลมาจากการ 

ปฏิบัติงานและตอบแทนโดยตรง

o การจายตามคาของงานที่เพิ่มขึ้น

o การขึ้นคาจางตามผลการทํางานที่ดี

o การตอบแทนความทุมเท และมีสวนในความสําเร็จ 

ทางธุรกิจ

o การใหรางวัลในฐานะมีผลงานดีเดน ฯลฯ

2. ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแตตอบแทนในทางออม

o การกําหนดบางตําแหนงงานเปนการเฉพาะใหเปน 

เกียรติ

o การกําหนดระดับความมีอาวุโสใหเปนพิเศษ

ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในทางสรางสรรค 

การรักษาและสร้างความผูกพันให้กับ 
คนในองค์กร

ผูบริหารจาํเปนตองสรางความผกูพนัใหเกดิขึน้ในองคกร 

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการสื่อสารอยางมีทิศทาง 

เกี่ยวกับ วิสัยทัศนขององคกร การสื่อสารในเรื่องที่จะเกิดขึ้น 

ในการบรหิารทรพัยากรมนษุยขององคกร การพัฒนาชองทาง 

การแลกเปลี่ยน รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน นอกจากนี้ 

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการสรางความไวเนื้อเช่ือใจให 

เกิดขึน้ การมอบอาํนาจ การใหรางวลัและการยกยอง การดแูล 

เอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด เปนตน แนวทางดังกลาวนี้จะ 

ชวยใหพนักงานในองคกรมีขวัญกําลังใจที่สูงขึ้น ไมกังวล 

ทอถอยจนลาออกจากองคกร

การพยายามที่จะใหพนักงานรูสึกวาเปนเหมือนคนใน 

ครอบครัวนั้น อยูที่การแสดงออกของผูบริหารตอพนักงาน 

ในองคกร อาจไมเกีย่วกบัผลตอบแทนตางๆ ซึง่เปนคนละเรือ่ง 

กัน การปลูกฝงวัฒนธรรมแบบครอบครัว เชน การท่ีองคกร 

แหงหนึ่งใหพนักงานเรียกผูบริหารวา “พี่” แทนคําวา “ทาน” 

คือผูบริหารใหความเปนกันเอง เปนเหมือนพี่ที่คอยใหคํา 

ปรึกษามากกวาเจานายที่คอยออกคําสั่ง มองพนักงานวาเปน 

หุนสวนที่ลงแรง ตองใหผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สาํคญัทีจ่ะชวยผลกัดนัใหองคกรสามารถเปลีย่นผานจากธรุกจิ 

ครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงานในรูปแบบ 

“Professional Organization” ท่ีจะทําใหเจาของธุรกิจ 

ทีเ่ปนผูบริหารไมตองเหนือ่ยอยูตลอดเวลา และไมตองถกูปลกุ 

ใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอนเที่ยงคืน 

เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกรของจะชวย 

แกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง ฉบบัหนามา 

ตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/book 

online36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource 

-management/promotion-salary/134-pay-per  

-performance

รุ งฤดี กิจควร.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร 

พัฒนาทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยุทธซีพีแท็กทีมเซเวน-แม็คโคร "ธนินท" โยกกําไร 

จายดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก:  http://www.        

prachachat .net/news_detai l .php?newsid= 

1367207518 
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม 

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอยและ 

ลมสลายในที่สุด” 

ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสู องคกรมืออาชีพ และ 

เถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการเลือกคน 

เกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ ให 

ความไววางใจและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ฉบับที่แลว 

ผมไดเลาถึงการบริหารองคกรเพื่อใหเขาสูความเปนองคกร 

มืออาชีพ ต องพิจารณาเรื่องต างๆ ฉบับนี้ผมมาตอถึง 

กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู (Learning) เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการ 

พัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวมา 

เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไดตาม 

กระบวนการเรียนรู หรือตามวงจรการเรียนรู (Learning 

Loop) ดังนี้  

1. การเรียนรูจากประสบการณตรง CE(Concrete 

Experience) คือ การเรยีนรูทีไ่ดมาจากการไดมปีระสบการณ 

ดวยตนเอง เชน ผู ที่เคยทํางานในธุรกิจครอบครัวที่เคยมี 

เจานายที่ชอบดุดาเปนประจํา ก็มักจะเชื่อมโยงเอาความ 

รู สึกท่ีไมดีจากประสบการณท่ีทํางานเกาและคิดวาธุรกิจ 

ครอบครัวจะเปนเหมือนกันทุกที่ และจะโยงเอาความรูสึก 

ท่ีไมดีมาใชกับเจานายคนอื่นๆดวย หรือ องคกรที่เคยมี 

ประสบการณในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาดใดๆพอ 

สมควร ก็มักจะไดรับบทเรียน ขอคิด หรือขอปฏิบัติจาก 

ประสบการณนั้นๆ  เชน องคกรที่เคยผานวิกฤติทางการเงิน 

หลังผานเหตุการณมาไดก็จะระมัดระวังในเรื่องการลงทุน 

เปนพิเศษ(Conservative) เปนตน

2. การเรียนรู จากการสังเกตุและไตรตรอง RO           

(Reflective Observation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการ 

สังเกตุจากกรณีตัวอยางที่ผูอื่นทํา แลวนํามาคิดไตรตรอง ตั้ง 

ขอสังเกตุ ซึ่งมักทําใหไดความคิด บทเรียน หรือตัวแบบที่จะ 

สามารถนําไปปฏิบัติตอไดในอนาคต เชน การใหพนักงาน 

ไปศึกษาดงูานเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูและนํามาประยกุตใชกบัองคกร 

หรอืการสรางตนแบบอางองิ(Benchmarking) เพือ่ทีใ่หองคกร 

มีเปาหมายในการพัฒนาดานๆเพื่อใหดีเหมือนกับองคกร 

ตนแบบ หรือดีกวา 

3. การเรียนรู โดยการหาและไดมาซึ่งแนวคิดเชิง 

นามธรรม AC(Abstract Conceptualization) ซ่ึงเปน 

การเรียนรู ในสิ่งที่เปนนามธรรม เชน การเรียนรู ภาษา 

สัญลักษณ หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎีตางๆซึ่งอาจ 

ไดดวยการคนควาจากแหลงขอมลูตางๆจากตํารา และสือ่ตางๆ 

ทั้งออนไลน(Online) และออฟไลน(Offline)  องคกรหลาย 

แหงสามารถพัฒนากาวหนาไปดวยการเรียนรูโดยการคิดเชิง 

นามธรรม ซ่ึงมกัเปนองคกรทีเ่ปนผูบกุเบกิสรางสิง่ใหมๆ  ความ 

สามารถในการเรียนรูโดยการคิดเชิงนามธรรม ทําใหองคกร 

หลายแหงกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดอยางรวดเร็ว(ดวยการ 

คิดคนนวัตกรรมใหมๆออกสูตลาด) จึงมีเครื่องมือทางการ 

บริหารที่ใชสําหรับชวยในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน        

Simulation, Network analysis, Decision tree and linear 

programming เปนตน หรือเทคนิคการวางแผนตางๆ เชน 

การวางแผนชิงกลยุทธ และการวางโครงการแบบเหตุผล 

สัมพันธ(logical framework) เพ่ือใชวางแผนโครงการ 

อยางเปนระบบ

 4. การเรียนรูโดยการทําลองทําและดูผล AE(Active 

Experimentation) ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการทดลองทํา 

สิ่งใหมๆ ที่ยังไมเคยทําและเรียนรูจากผลของการทําส่ิงนั้น 

ในลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่งเปนลักษณะดีเดนของ 

องคกรที่เปนเลิศ เชน แมคโดนัลด ซ่ึงมักจะทดลองรูปแบบ 

ของรานและรายการอาหารอยูบอยๆ หรอื  3M ท่ีมกัจะทดลอง 

สินคารูปแบบใหมๆโดยการทําทีละเล็กละนอย ขายทีละนอย 

แลวคอยเพิ่มขึ้นหลังจากที่เห็นผลการตอบรับของตลาด

  

การจัดทำผังความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินนั้นเปน 

ปจจัยจูงใจท่ีทําใหพนักงานทํางานอยูกับองคกร แตในกลุม 

ของคนเกง(Talent) อาจไมใชสิ่งท่ีจูงใจเสมอไป แตความ 

ไมกาวหนาในอาชีพ เปนสาเหตุท่ีทําใหคนกลุมน้ีลากออก 

จากบริษัท ในธุรกิจครอบครัวบางคนทํางานมานาน 10 ป 

ยังเปนไดแคพนักงาน หรือเปนผู จัดการมา 15 ปแลว 

และไมเห็นหนทางที่จะกาวขึ้นไปสูงตําแหนงที่สูงกวานี้ 

เนื่องจากตําแหนงเหลานี้มักถูกไวใหเฉพาะเครือญาติของ 

คนในครอบครัวเทานั้น ความรูสึกที่วาตนเองไมมีอนาคตหรือ 

ความกาวหนาในตําแหนงงานนั้นยอมเกิดขึ้นได หากผูบริหาร 

ไมไดตระหนักและใหความสําคัญไมมีการจัดวางแนวทางการ 

พัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงานสุดทายก็จะสูญเสียคนเกงที่ 

มีความเชี่ยวชาญเหลานี้ไป 

รูปแบบของ Career Path แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. แบบเลื่อนตําแหนงอยางเดียว(Traditional Path) 

เปนรูปแบบที่เนนไปที่การเลื่อนตําแหนงในแนวตั้ง(Vertical 

Type) เชน หัวหนางาน เลื่อนเปน ผูชวยผูจัดการ, ผูชวย 

ผูจัดการ เล่ือนเปน ผูจัดการ เปนตน แตรปูแยยนีจ้ะมีขอเสยีคือ 

พนักงานรูสึกวาตองใชเวลานานกวาจะกาวข้ึนไปยังตําแหนง 

ที่สูงขึ้น จึงเลือกท่ีจะยายงานเพื่อข้ึนตําแหนงมากกวารอ 

ตําแหนงเดิมในองคกร 

2. แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน(Network 

Career Path) จะแกปญหาทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบทีเ่นนตาํแหนง 

งานเพียงอยางเดียว เปลี่ยนเปนที่เนนรูปแบบทั้งแนวตั้ง       

(Vertical Type) และ แนวนอน(Horizontal Type) ซึ่งเปน 

การโอนยายงาน(Job Transfer) และหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 

(Job Rotation) โดยรูปแบบนี้จะพัฒนาใหพนักงานทีทักษะ 

ท่ีหลากหลายมากขึ้น อาจโอนยายในหนวยงานหรือตาง 

หนวยงานก็ได

3. แบบสองทางเลือก(Dual Career Path) เปนการ 

จดัทาํผงัความกาวหนาในสายอาชพีของพนกังาน โดนกําหนด 

แนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานเปน 2 แนวทางไดแก

สายงานบริหาร(Management) คือ เปนสายงานที่ใช 

ทักษะดานการบริหารจัดการ พัฒนาความสามารถและ 

ศักยภาพของทีมงาน มีลูกนองตองดูแลรับผิดชอบพรอมกับ 

การบริหารจัดการงานประจําของตน

สายงานเชี่ยวชาญ(Specialist) เปนสายงานท่ีไม 

จําเปนตองบริหารและพัฒนาลูกนองแตมุงไปท่ีความชํานาญ 

ในหนาทีห่ลักของตน ซึง่สวนใหญเปนสายงานทางเทคนคิ ตอง 

ใชเวลาในการฝกฝฝน สั่งสมประสบการณและความชํานาญ 

เชน งานกฏหมาย งานวจิยั งานทีป่รกึษา นักวเิคราะห เปนตน 

ถาบุคคลท่ีไมเชี่ยวชาญหรือไมมีความสามารถในสายงานของ 

การบริหาร ไมชอบการบริหารคนบริหารลูกนอง ก็เลือกที่จะ 

กาวหนาในเสนทางของผูเชี่ยวชาญได 

โดยการจัดทํา Career Path ที่นิยมใชในปจจุบันคือ 2 

รูปแบบหลัง ไดแก แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน 

(Network Career Path) และ แบบสองทางเลือก(Dual 

Career Path)

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
การทำงาน

เปาหมายหลักในการจัดระบบการบริหารผลตอบแทน 

การทํางาน นอกเหนือจากเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

ของบริษัทแลว ยังทําใหเกิดความเปนธรรมกับผูที่ปฏิบัติงาน 

ไดดีวาควรท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่ปฏิบัติงานได 

นอยกวา สิ่งนี้จะเปนแรงจูงใจใหพนักงานพัฒนาผลงานใหดี 

ยิง่ข้ึนและมคีวามกระตือรอืลนทีจ่ะพฒันาทักษะความชํานาญ 

ของตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันในตลาดที่อยูในกลยุทธ 

ขององคกร รวมถึงเปาหมายในดานของความสามารถในการ 

ควบคุมคาใชจายและตนทุนในการทํางานใหสอดคลองกับ 

ผลิตผลและผลการดําเนินงาน เปนการสงเสริมความสัมพันธ 

อันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให 

สะดวกแกการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย 

และหลักการบริหารบุคคลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งไดแก

1. การจางแรงงาน

2. การสบัเปลีย่น โยกยาย แตงตัง้ เลือ่นตําแหนงพนกังาน

3. มาตรฐานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การบริหารคาจางและเงินเดือน

5. การบริหารสวัสดิการ

6. การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ  ที่บริษัทจัดให 

แกพนักงาน ฯลฯ

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองมีความเช่ือและยึดมั่นใน 

ระบบคุณธรรม (Merit System) และประสงคท่ีจะบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของตนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับองคกร 

ซึง่รวมถึงการพิจารณาตอบแทนผลการทํางานท่ีเหมาะสม และ 

กาํหนดเปนหลกัการไว การจายผลตอบแทนการทํางานน้ันอาจ 

มีการจายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay per Performance) 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนขยันทํางานมากยิ่งขึ้น 

o การพิจารณาถึงความรับผิดชอบดานสังคม ซึ่งไดแก 

สวัสดิการตาง ๆ (เงินบํานาญ เงินชดเชย)

o การตอบแทนความจงรักภักดีตอบริษัท เชน เงิน 

รางวัลสําหรับผูทํางานกับบริษัทมา 10 ป เปนตน

3. ผลตอบแทนซึ่งไมมีคาเปนตัวเงิน

o การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ซ่ึงจะ 

เปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาได

o การพัฒนาตัวพนักงานทั้งระบบการฝกอบรมและ 

ระบบอื่น ๆ 

o การรบัรองศักยภาพและพยายามสงเสรมิใหพนกังาน 

พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงยิ่งๆ ขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนา
เปนกระบวนการทีช่วยใหพนกังานเพิม่พนูความรู ทกัษะ 

และความสามารถในการทํางาน ใหสามารถปฎิบัติงานใน 

หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มักเปนการเรียนรูระยะสั้น มีทั้งที่เปน 

การจัดภายในองคกร หรือสงพนักงานออกไปรับการอบรม 

จากสถาบันภายนอก โดยทั่วไปการจัดอบรมจะทําขึ้นเพื่อให 

พนักงานสามารถทํางานที่รับผิดชอบในปจจุบันไดดีขึ้น และ 

ยังมีความสําคัญอื่นๆดังนี้

- พนักงานมีความรอบรู   ทันยุค ทันเหตุการณ 

เนือ่งจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ การฝกอบรม 

ชวยใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสาร และความเคลื่อนไหว 

ในดานตางๆ อยางทันเหตุการณซึ่งยอมไดเปรียบในเชิง 

ของขอมูล พรอมที่จะนํามาใชประโยชนในงาน

- สะสมความรูและสรางทกัษะ การไดรับการถายทอด 

ความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือเช่ียวชาญใน 

เรื่องหนึ่งๆ ถือเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นเพื่อ 

นาํมาประยกุตใชนการวางแผน บรหิารงานและบรหิารตนเอง 

และเปนการสรางความเชีย่วชาญในสายงานของพนกังาน เพือ่ 

ใหพัฒนาทักษะของตน นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของงาน

- สรางเครือขายใหมากขึ้น ผูที่มีคนรูจักมากยอมได 

เปรียบในเรื่องของขอมูลขาวสาร การไดรับการชวยเหลือและ 

ความรวมมือในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

รวมถึงการพยายามรักษาเครือขายเหลาน้ันไวดวย ซ่ึงการ 

อบรมเปนชองทางหนึ่งในการทําใหมีเครือขายมากขึ้น

- เตรียมความพรอมในตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อพนักงาน 

ถกูวางใหเปนผูสบืทอดในตาํเหนงตองมกีารเตรยีมความพรอม 

ความสามารถของบุคคลผูนั้นโดยใหเขารับการอบรมเพ่ือ 

พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับ

- สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทุกคนยอม 

อยากท่ีจะเพิ่มมูลคางาน(Job value) ของตนเองเพื่อ 

นําไปสูผลตอบทนท่ีไดรับมากยิ่งข้ึน การไดรับการเขาอบรม 

เปนสวนหนึ่งของการจูงใจเพื่อธํารงรักษาพนักงาน ลดอัตรา 

การลาออกลงได

- สรางทัศนคติในเชิงบวก การผึกอบรมและพัฒนา 

เปนหนทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติในทาง 

บวดใหเกิดข้ึน เพราะทําใหมมุมอง กรอบความคดิ และไดรับฟง 

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแลว 

ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัควรพจิารณาผลตอบแทนการทาํงาน 

ตามหลักการดังกลาว ที่นอกเหนือไปจางคาจางประจํา ซึ่งจะ 

มีการแบงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ

1. ผลตอบแทนเปนตัวเงิน ซึ่งเปนผลมาจากการ 

ปฏิบัติงานและตอบแทนโดยตรง

o การจายตามคาของงานที่เพิ่มขึ้น

o การขึ้นคาจางตามผลการทํางานที่ดี

o การตอบแทนความทุมเท และมีสวนในความสําเร็จ 

ทางธุรกิจ

o การใหรางวัลในฐานะมีผลงานดีเดน ฯลฯ

2. ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแตตอบแทนในทางออม

o การกําหนดบางตําแหนงงานเปนการเฉพาะใหเปน 

เกียรติ

o การกําหนดระดับความมีอาวุโสใหเปนพิเศษ

ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในทางสรางสรรค 

การรักษาและสร้างความผูกพันให้กับ 
คนในองค์กร

ผูบริหารจาํเปนตองสรางความผกูพนัใหเกดิขึน้ในองคกร 

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการสื่อสารอยางมีทิศทาง 

เกี่ยวกับ วิสัยทัศนขององคกร การสื่อสารในเรื่องที่จะเกิดขึ้น 

ในการบรหิารทรพัยากรมนษุยขององคกร การพัฒนาชองทาง 

การแลกเปลี่ยน รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน นอกจากนี้ 

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการสรางความไวเนื้อเชื่อใจให 

เกิดขึน้ การมอบอํานาจ การใหรางวลัและการยกยอง การดแูล 

เอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด เปนตน แนวทางดังกลาวนี้จะ 

ชวยใหพนักงานในองคกรมีขวัญกําลังใจที่สูงขึ้น ไมกังวล 

ทอถอยจนลาออกจากองคกร

การพยายามท่ีจะใหพนักงานรูสึกวาเปนเหมือนคนใน 

ครอบครัวนั้น อยูที่การแสดงออกของผูบริหารตอพนักงาน 

ในองคกร อาจไมเกีย่วกบัผลตอบแทนตางๆ ซึง่เปนคนละเรือ่ง 

กัน การปลูกฝงวัฒนธรรมแบบครอบครัว เชน การที่องคกร 

แหงหนึ่งใหพนักงานเรียกผูบริหารวา “พี่” แทนคําวา “ทาน” 

คือผูบริหารใหความเปนกันเอง เปนเหมือนพี่ที่คอยใหคํา 

ปรึกษามากกวาเจานายที่คอยออกคําสั่ง มองพนักงานวาเปน 

หุนสวนที่ลงแรง ตองใหผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สาํคญัทีจ่ะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลีย่นผานจากธรุกจิ 

ครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงานในรูปแบบ 

“Professional Organization” ท่ีจะทําใหเจาของธุรกิจ 

ทีเ่ปนผูบริหารไมตองเหนือ่ยอยูตลอดเวลา และไมตองถูกปลกุ 

ใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอนเที่ยงคืน 

เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกรของจะชวย 

แกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเติบโตอยางตอเน่ือง ฉบบัหนามา 

ตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/book 

online36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource 

-management/promotion-salary/134-pay-per  

-performance

รุ งฤดี กิจควร.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร 

พัฒนาทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยุทธซีพีแท็กทีมเซเวน-แม็คโคร "ธนินท" โยกกําไร 

จายดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก:  http://www.        

prachachat .net/news_detai l .php?newsid= 

1367207518 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จะเป็นแนวทางสำคัญท่ีจะช่วยผลักดัน 
ให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านจาก 
ธุรกิจครอบครัว (Family Business) 
ไปสู่การบริหารงานในรูปแบบ 
“Professional Organization” 
ที่จะทำให้เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้บริหาร
ไม่ต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา และ 
ไม่ต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรับ 
ปัญหาในการดำเนินธุรกิจในตอน 
เที่ยงคืน เพราะพนักงานที่เป็น
มืออาชีพทั้งหมดในองค์กรของจะ 
ช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างธุรกิจให้ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม 

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอยและ 

ลมสลายในที่สุด” 

ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสู องคกรมืออาชีพ และ 

เถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการเลือกคน 

เกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ ให 

ความไววางใจและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ฉบับที่แลว 

ผมไดเลาถึงการบริหารองคกรเพื่อใหเขาสูความเปนองคกร 

มืออาชีพ ต องพิจารณาเรื่องต างๆ ฉบับนี้ผมมาตอถึง 

กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู (Learning) เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการ 

พัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวมา 

เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไดตาม 

กระบวนการเรียนรู หรือตามวงจรการเรียนรู (Learning 

Loop) ดังนี้  

1. การเรียนรูจากประสบการณตรง CE(Concrete 

Experience) คอื การเรยีนรูท่ีไดมาจากการไดมปีระสบการณ 

ดวยตนเอง เชน ผู ที่เคยทํางานในธุรกิจครอบครัวที่เคยมี 

เจานายที่ชอบดุดาเปนประจํา ก็มักจะเชื่อมโยงเอาความ 

รู สึกท่ีไมดีจากประสบการณที่ทํางานเกาและคิดวาธุรกิจ 

ครอบครัวจะเปนเหมือนกันทุกท่ี และจะโยงเอาความรูสึก 

ท่ีไมดีมาใชกับเจานายคนอื่นๆดวย หรือ องคกรที่เคยมี 

ประสบการณในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาดใดๆพอ 

สมควร ก็มักจะไดรับบทเรียน ขอคิด หรือขอปฏิบัติจาก 

ประสบการณนั้นๆ  เชน องคกรที่เคยผานวิกฤติทางการเงิน 

หลังผานเหตุการณมาไดก็จะระมัดระวังในเรื่องการลงทุน 

เปนพิเศษ(Conservative) เปนตน

2. การเรียนรู จากการสังเกตุและไตรตรอง RO           

(Reflective Observation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการ 

สังเกตุจากกรณีตัวอยางท่ีผูอื่นทํา แลวนํามาคิดไตรตรอง ตั้ง 

ขอสังเกตุ ซึ่งมักทําใหไดความคิด บทเรียน หรือตัวแบบที่จะ 

สามารถนําไปปฏิบัติตอไดในอนาคต เชน การใหพนักงาน 

ไปศึกษาดงูานเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูและนํามาประยกุตใชกบัองคกร 

หรือการสรางตนแบบอางองิ(Benchmarking) เพ่ือท่ีใหองคกร 

มีเปาหมายในการพัฒนาดานๆเพื่อใหดีเหมือนกับองคกร 

ตนแบบ หรือดีกวา 

3. การเรียนรู โดยการหาและไดมาซ่ึงแนวคิดเชิง 

นามธรรม AC(Abstract Conceptualization) ซ่ึงเปน 

การเรียนรู ในส่ิงท่ีเปนนามธรรม เชน การเรียนรู ภาษา 

สัญลักษณ หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎีตางๆซึ่งอาจ 

ไดดวยการคนควาจากแหลงขอมลูตางๆจากตาํรา และสือ่ตางๆ 

ทั้งออนไลน(Online) และออฟไลน(Offline)  องคกรหลาย 

แหงสามารถพัฒนากาวหนาไปดวยการเรียนรูโดยการคิดเชิง 

นามธรรม ซึง่มกัเปนองคกรทีเ่ปนผูบกุเบกิสรางสิง่ใหมๆ  ความ 

สามารถในการเรียนรูโดยการคิดเชิงนามธรรม ทําใหองคกร 

หลายแหงกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดอยางรวดเร็ว(ดวยการ 

คิดคนนวัตกรรมใหมๆออกสูตลาด) จึงมีเครื่องมือทางการ 

บริหารที่ใชสําหรับชวยในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน        

Simulation, Network analysis, Decision tree and linear 

programming เปนตน หรือเทคนิคการวางแผนตางๆ เชน 

การวางแผนชิงกลยุทธ และการวางโครงการแบบเหตุผล 

สัมพันธ(logical framework) เพื่อใชวางแผนโครงการ 

อยางเปนระบบ

 4. การเรียนรูโดยการทําลองทําและดูผล AE(Active 

Experimentation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการทดลองทํา 

ส่ิงใหมๆ ท่ียังไมเคยทําและเรียนรูจากผลของการทําสิ่งนั้น 

ในลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่งเปนลักษณะดีเดนของ 

องคกรที่เปนเลิศ เชน แมคโดนัลด ซึ่งมักจะทดลองรูปแบบ 

ของรานและรายการอาหารอยูบอยๆ หรอื  3M ทีม่กัจะทดลอง 

สินคารูปแบบใหมๆโดยการทําทีละเล็กละนอย ขายทีละนอย 

แลวคอยเพิ่มขึ้นหลังจากที่เห็นผลการตอบรับของตลาด

  

การจัดทำผังความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินน้ันเปน 

ปจจัยจูงใจที่ทําใหพนักงานทํางานอยูกับองคกร แตในกลุม 

ของคนเกง(Talent) อาจไมใชสิ่งที่จูงใจเสมอไป แตความ 

ไมกาวหนาในอาชีพ เปนสาเหตุที่ทําใหคนกลุมน้ีลากออก 

จากบริษัท ในธุรกิจครอบครัวบางคนทํางานมานาน 10 ป 

ยังเปนไดแคพนักงาน หรือเปนผู จัดการมา 15 ปแลว 

และไมเห็นหนทางที่จะกาวขึ้นไปสูงตําแหนงที่สูงกวานี้ 

เนื่องจากตําแหนงเหลานี้มักถูกไวใหเฉพาะเครือญาติของ 

คนในครอบครัวเทานั้น ความรูสึกที่วาตนเองไมมีอนาคตหรือ 

ความกาวหนาในตําแหนงงานนั้นยอมเกิดขึ้นได หากผูบริหาร 

ไมไดตระหนักและใหความสําคัญไมมีการจัดวางแนวทางการ 

พัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงานสุดทายก็จะสูญเสียคนเกงที่ 

มีความเชี่ยวชาญเหลานี้ไป 

รูปแบบของ Career Path แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. แบบเลื่อนตําแหนงอยางเดียว(Traditional Path) 

เปนรูปแบบที่เนนไปท่ีการเลื่อนตําแหนงในแนวตั้ง(Vertical 

Type) เชน หัวหนางาน เลื่อนเปน ผูชวยผูจัดการ, ผูชวย 

ผูจัดการ เล่ือนเปน ผูจัดการ เปนตน แตรปูแยยน้ีจะมีขอเสยีคือ 

พนักงานรูสึกวาตองใชเวลานานกวาจะกาวข้ึนไปยังตําแหนง 

ที่สูงขึ้น จึงเลือกที่จะยายงานเพื่อขึ้นตําแหนงมากกวารอ 

ตําแหนงเดิมในองคกร 

2. แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน(Network 

Career Path) จะแกปญหาทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบทีเ่นนตาํแหนง 

งานเพียงอยางเดียว เปลี่ยนเปนที่เนนรูปแบบทั้งแนวตั้ง       

(Vertical Type) และ แนวนอน(Horizontal Type) ซึ่งเปน 

การโอนยายงาน(Job Transfer) และหมุนเวียนเปล่ียนงาน 

(Job Rotation) โดยรูปแบบนี้จะพัฒนาใหพนักงานทีทักษะ 

ที่หลากหลายมากขึ้น อาจโอนยายในหนวยงานหรือตาง 

หนวยงานก็ได

3. แบบสองทางเลือก(Dual Career Path) เปนการ 

จัดทาํผังความกาวหนาในสายอาชพีของพนกังาน โดนกําหนด 

แนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานเปน 2 แนวทางไดแก

สายงานบริหาร(Management) คือ เปนสายงานที่ใช 

ทักษะดานการบริหารจัดการ พัฒนาความสามารถและ 

ศักยภาพของทีมงาน มีลูกนองตองดูแลรับผิดชอบพรอมกับ 

การบริหารจัดการงานประจําของตน

สายงานเชี่ยวชาญ(Specialist) เปนสายงานท่ีไม 

จําเปนตองบริหารและพัฒนาลูกนองแตมุงไปที่ความชํานาญ 

ในหนาทีห่ลักของตน ซึง่สวนใหญเปนสายงานทางเทคนคิ ตอง 

ใชเวลาในการฝกฝฝน สั่งสมประสบการณและความชํานาญ 

เชน งานกฏหมาย งานวจิยั งานทีป่รกึษา นกัวเิคราะห เปนตน 

ถาบุคคลท่ีไมเช่ียวชาญหรือไมมีความสามารถในสายงานของ 

การบริหาร ไมชอบการบริหารคนบริหารลูกนอง ก็เลือกที่จะ 

กาวหนาในเสนทางของผูเชี่ยวชาญได 

โดยการจัดทํา Career Path ที่นิยมใชในปจจุบันคือ 2 

รูปแบบหลัง ไดแก แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน 

(Network Career Path) และ แบบสองทางเลือก(Dual 

Career Path)

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
การทำงาน

เปาหมายหลักในการจัดระบบการบริหารผลตอบแทน 

การทํางาน นอกเหนือจากเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

ของบริษัทแลว ยังทําใหเกิดความเปนธรรมกับผูท่ีปฏิบัติงาน 

ไดดีวาควรท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่ปฏิบัติงานได 

นอยกวา สิ่งนี้จะเปนแรงจูงใจใหพนักงานพัฒนาผลงานใหดี 

ยิง่ข้ึนและมคีวามกระตอืรอืลนทีจ่ะพฒันาทักษะความชํานาญ 

ของตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันในตลาดที่อยูในกลยุทธ 

ขององคกร รวมถึงเปาหมายในดานของความสามารถในการ 

ควบคุมคาใชจายและตนทุนในการทํางานใหสอดคลองกับ 

ผลิตผลและผลการดําเนินงาน เปนการสงเสริมความสัมพันธ 

อันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให 

สะดวกแกการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย 

และหลักการบริหารบุคคลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งไดแก

1. การจางแรงงาน

2. การสบัเปลีย่น โยกยาย แตงต้ัง เลือ่นตําแหนงพนกังาน

3. มาตรฐานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การบริหารคาจางและเงินเดือน

5. การบริหารสวัสดิการ

6. การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ  ที่บริษัทจัดให 

แกพนักงาน ฯลฯ

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองมีความเชื่อและยึดมั่นใน 

ระบบคุณธรรม (Merit System) และประสงคท่ีจะบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของตนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับองคกร 

ซึง่รวมถงึการพิจารณาตอบแทนผลการทํางานทีเ่หมาะสม และ 

กาํหนดเปนหลกัการไว การจายผลตอบแทนการทํางานน้ันอาจ 

มีการจายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay per Performance) 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนขยันทํางานมากยิ่งขึ้น 

o การพิจารณาถึงความรับผิดชอบดานสังคม ซึ่งไดแก 

สวัสดิการตาง ๆ (เงินบํานาญ เงินชดเชย)

o การตอบแทนความจงรักภักดีตอบริษัท เชน เงิน 

รางวัลสําหรับผูทํางานกับบริษัทมา 10 ป เปนตน

3. ผลตอบแทนซึ่งไมมีคาเปนตัวเงิน

o การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ซ่ึงจะ 

เปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาได

o การพัฒนาตัวพนักงานทั้งระบบการฝกอบรมและ 

ระบบอื่น ๆ 

o การรบัรองศกัยภาพและพยายามสงเสรมิใหพนกังาน 

พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงยิ่งๆ ขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนา
เปนกระบวนการทีช่วยใหพนกังานเพิม่พนูความรู ทกัษะ 

และความสามารถในการทํางาน ใหสามารถปฎิบัติงานใน 

หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มักเปนการเรียนรูระยะสั้น มีทั้งที่เปน 

การจัดภายในองคกร หรือสงพนักงานออกไปรับการอบรม 

จากสถาบันภายนอก โดยทั่วไปการจัดอบรมจะทําขึ้นเพื่อให 

พนักงานสามารถทํางานท่ีรับผิดชอบในปจจุบันไดดีขึ้น และ 

ยังมีความสําคัญอื่นๆดังนี้

- พนักงานมีความรอบรู   ทันยุค ทันเหตุการณ 

เนือ่งจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ การฝกอบรม 

ชวยใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสาร และความเคล่ือนไหว 

ในดานตางๆ อยางทันเหตุการณซึ่งยอมไดเปรียบในเชิง 

ของขอมูล พรอมที่จะนํามาใชประโยชนในงาน

- สะสมความรูและสรางทกัษะ การไดรับการถายทอด 

ความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือเช่ียวชาญใน 

เรื่องหนึ่งๆ ถือเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นเพื่อ 

นาํมาประยกุตใชนการวางแผน บรหิารงานและบรหิารตนเอง 

และเปนการสรางความเชีย่วชาญในสายงานของพนกังาน เพือ่ 

ใหพัฒนาทักษะของตน นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของงาน

- สรางเครือขายใหมากขึ้น ผูที่มีคนรูจักมากยอมได 

เปรียบในเรื่องของขอมูลขาวสาร การไดรับการชวยเหลือและ 

ความรวมมือในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

รวมถึงการพยายามรักษาเครือขายเหลาน้ันไวดวย ซึ่งการ 

อบรมเปนชองทางหนึ่งในการทําใหมีเครือขายมากขึ้น

- เตรียมความพรอมในตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อพนักงาน 

ถกูวางใหเปนผูสบืทอดในตาํเหนงตองมกีารเตรยีมความพรอม 

ความสามารถของบุคคลผูนั้นโดยใหเขารับการอบรมเพื่อ 

พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับ

- สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทุกคนยอม 

อยากที่จะเพิ่มมูลคางาน(Job value) ของตนเองเพื่อ 

นําไปสูผลตอบทนที่ไดรับมากยิ่งขึ้น การไดรับการเขาอบรม 

เปนสวนหนึ่งของการจูงใจเพ่ือธํารงรักษาพนักงาน ลดอัตรา 

การลาออกลงได

- สรางทัศนคติในเชิงบวก การผึกอบรมและพัฒนา 

เปนหนทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติในทาง 

บวดใหเกิดข้ึน เพราะทาํใหมมุมอง กรอบความคดิ และไดรับฟง 

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแลว 

ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัควรพจิารณาผลตอบแทนการทาํงาน 

ตามหลักการดังกลาว ที่นอกเหนือไปจางคาจางประจํา ซึ่งจะ 

มีการแบงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ

1. ผลตอบแทนเปนตัวเงิน ซึ่งเปนผลมาจากการ 

ปฏิบัติงานและตอบแทนโดยตรง

o การจายตามคาของงานที่เพิ่มขึ้น

o การขึ้นคาจางตามผลการทํางานที่ดี

o การตอบแทนความทุมเท และมีสวนในความสําเร็จ 

ทางธุรกิจ

o การใหรางวัลในฐานะมีผลงานดีเดน ฯลฯ

2. ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแตตอบแทนในทางออม

o การกําหนดบางตําแหนงงานเปนการเฉพาะใหเปน 

เกียรติ

o การกําหนดระดับความมีอาวุโสใหเปนพิเศษ

ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในทางสรางสรรค 

การรักษาและสร้างความผูกพันให้กับ 
คนในองค์กร

ผูบริหารจาํเปนตองสรางความผกูพนัใหเกดิขึน้ในองคกร 

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการสื่อสารอยางมีทิศทาง 

เกี่ยวกับ วิสัยทัศนขององคกร การสื่อสารในเรื่องที่จะเกิดขึ้น 

ในการบรหิารทรพัยากรมนษุยขององคกร การพัฒนาชองทาง 

การแลกเปลี่ยน รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน นอกจากนี้ 

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการสรางความไวเนื้อเช่ือใจให 

เกิดขึน้ การมอบอาํนาจ การใหรางวลัและการยกยอง การดแูล 

เอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด เปนตน แนวทางดังกลาวนี้จะ 

ชวยใหพนักงานในองคกรมีขวัญกําลังใจที่สูงขึ้น ไมกังวล 

ทอถอยจนลาออกจากองคกร

การพยายามที่จะใหพนักงานรูสึกวาเปนเหมือนคนใน 

ครอบครัวนั้น อยูที่การแสดงออกของผูบริหารตอพนักงาน 

ในองคกร อาจไมเกีย่วกบัผลตอบแทนตางๆ ซึง่เปนคนละเรือ่ง 

กัน การปลูกฝงวัฒนธรรมแบบครอบครัว เชน การท่ีองคกร 

แหงหนึ่งใหพนักงานเรียกผูบริหารวา “พี่” แทนคําวา “ทาน” 

คือผูบริหารใหความเปนกันเอง เปนเหมือนพี่ที่คอยใหคํา 

ปรึกษามากกวาเจานายที่คอยออกคําสั่ง มองพนักงานวาเปน 

หุนสวนที่ลงแรง ตองใหผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สาํคญัทีจ่ะชวยผลกัดนัใหองคกรสามารถเปลีย่นผานจากธรุกจิ 

ครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงานในรูปแบบ 

“Professional Organization” ท่ีจะทําใหเจาของธุรกิจ 

ทีเ่ปนผูบริหารไมตองเหนือ่ยอยูตลอดเวลา และไมตองถกูปลกุ 

ใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอนเที่ยงคืน 

เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกรของจะชวย 

แกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเตบิโตอยางตอเนือ่ง ฉบบัหนามา 

ตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/book 

online36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource 

-management/promotion-salary/134-pay-per  

-performance

รุ งฤดี กิจควร.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร 

พัฒนาทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยุทธซีพีแท็กทีมเซเวน-แม็คโคร "ธนินท" โยกกําไร 

จายดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก:  http://www.        

prachachat .net/news_detai l .php?newsid= 

1367207518 
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“การติดกับดักโดยการยึดติดอยูในกรอบการ 

บริหารแบบเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหเขา 

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยอม 

ทําใหองคกรธุรกิจครอบครัวนั้นนอกจากจะไมเติบโตกาวขาม 

ไปสูบริษัทมืออาชีพไดแลว สุดทายก็จะเกิดความถดถอยและ 

ลมสลายในที่สุด” 

ธุรกิจครอบครัวตองกาวไปสู องคกรมืออาชีพ และ 

เถาแกตองกาวเขาสูผูบริหารมืออาชีพใหได โดยการเลือกคน 

เกง คนดี เขามาทํางาน และจูงใจโดยการใหอํานาจ ให 

ความไววางใจและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ฉบับที่แลว 

ผมไดเลาถึงการบริหารองคกรเพื่อใหเขาสูความเปนองคกร 

มืออาชีพ ต องพิจารณาเรื่องต างๆ ฉบับนี้ผมมาตอถึง 

กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู (Learning) เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการ 

พัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวมา 

เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไดตาม 

กระบวนการเรียนรู หรือตามวงจรการเรียนรู (Learning 

Loop) ดังนี้  

1. การเรียนรูจากประสบการณตรง CE(Concrete 

Experience) คือ การเรยีนรูทีไ่ดมาจากการไดมปีระสบการณ 

ดวยตนเอง เชน ผู ที่เคยทํางานในธุรกิจครอบครัวที่เคยมี 

เจานายที่ชอบดุดาเปนประจํา ก็มักจะเชื่อมโยงเอาความ 

รู สึกท่ีไมดีจากประสบการณท่ีทํางานเกาและคิดวาธุรกิจ 

ครอบครัวจะเปนเหมือนกันทุกที่ และจะโยงเอาความรูสึก 

ท่ีไมดีมาใชกับเจานายคนอื่นๆดวย หรือ องคกรที่เคยมี 

ประสบการณในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาดใดๆพอ 

สมควร ก็มักจะไดรับบทเรียน ขอคิด หรือขอปฏิบัติจาก 

ประสบการณนั้นๆ  เชน องคกรที่เคยผานวิกฤติทางการเงิน 

หลังผานเหตุการณมาไดก็จะระมัดระวังในเรื่องการลงทุน 

เปนพิเศษ(Conservative) เปนตน

2. การเรียนรู จากการสังเกตุและไตรตรอง RO           

(Reflective Observation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยการ 

สังเกตุจากกรณีตัวอยางที่ผูอื่นทํา แลวนํามาคิดไตรตรอง ตั้ง 

ขอสังเกตุ ซึ่งมักทําใหไดความคิด บทเรียน หรือตัวแบบที่จะ 

สามารถนําไปปฏิบัติตอไดในอนาคต เชน การใหพนักงาน 

ไปศึกษาดงูานเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูและนํามาประยกุตใชกบัองคกร 

หรอืการสรางตนแบบอางองิ(Benchmarking) เพือ่ทีใ่หองคกร 

มีเปาหมายในการพัฒนาดานๆเพื่อใหดีเหมือนกับองคกร 

ตนแบบ หรือดีกวา 

3. การเรียนรู โดยการหาและไดมาซึ่งแนวคิดเชิง 

นามธรรม AC(Abstract Conceptualization) ซ่ึงเปน 

การเรียนรู ในสิ่งที่เปนนามธรรม เชน การเรียนรู ภาษา 

สัญลักษณ หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎีตางๆซึ่งอาจ 

ไดดวยการคนควาจากแหลงขอมลูตางๆจากตํารา และสือ่ตางๆ 

ทั้งออนไลน(Online) และออฟไลน(Offline)  องคกรหลาย 

แหงสามารถพัฒนากาวหนาไปดวยการเรียนรูโดยการคิดเชิง 

นามธรรม ซ่ึงมกัเปนองคกรทีเ่ปนผูบกุเบกิสรางสิง่ใหมๆ  ความ 

สามารถในการเรียนรูโดยการคิดเชิงนามธรรม ทําใหองคกร 

หลายแหงกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดไดอยางรวดเร็ว(ดวยการ 

คิดคนนวัตกรรมใหมๆออกสูตลาด) จึงมีเครื่องมือทางการ 

บริหารที่ใชสําหรับชวยในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน        

Simulation, Network analysis, Decision tree and linear 

programming เปนตน หรือเทคนิคการวางแผนตางๆ เชน 

การวางแผนชิงกลยุทธ และการวางโครงการแบบเหตุผล 

สัมพันธ(logical framework) เพ่ือใชวางแผนโครงการ 

อยางเปนระบบ

 4. การเรียนรูโดยการทําลองทําและดูผล AE(Active 

Experimentation) ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการทดลองทํา 

สิ่งใหมๆ ที่ยังไมเคยทําและเรียนรูจากผลของการทําส่ิงนั้น 

ในลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่งเปนลักษณะดีเดนของ 

องคกรท่ีเปนเลิศ เชน แมคโดนัลด ซ่ึงมักจะทดลองรูปแบบ 

ของรานและรายการอาหารอยูบอยๆ หรอื  3M ท่ีมกัจะทดลอง 

สินคารูปแบบใหมๆโดยการทําทีละเล็กละนอย ขายทีละนอย 

แลวคอยเพิ่มขึ้นหลังจากที่เห็นผลการตอบรับของตลาด

  

การจัดทำผังความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินนั้นเปน 

ปจจัยจูงใจท่ีทําใหพนักงานทํางานอยูกับองคกร แตในกลุม 

ของคนเกง(Talent) อาจไมใชสิ่งท่ีจูงใจเสมอไป แตความ 

ไมกาวหนาในอาชีพ เปนสาเหตุท่ีทําใหคนกลุมน้ีลากออก 

จากบริษัท ในธุรกิจครอบครัวบางคนทํางานมานาน 10 ป 

ยังเปนไดแคพนักงาน หรือเปนผู จัดการมา 15 ปแลว 

และไมเห็นหนทางที่จะกาวขึ้นไปสูงตําแหนงที่สูงกวานี้ 

เนื่องจากตําแหนงเหลานี้มักถูกไวใหเฉพาะเครือญาติของ 

คนในครอบครัวเทานั้น ความรูสึกที่วาตนเองไมมีอนาคตหรือ 

ความกาวหนาในตําแหนงงานนั้นยอมเกิดขึ้นได หากผูบริหาร 

ไมไดตระหนักและใหความสําคัญไมมีการจัดวางแนวทางการ 

พัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงานสุดทายก็จะสูญเสียคนเกงที่ 

มีความเชี่ยวชาญเหลานี้ไป 

รูปแบบของ Career Path แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. แบบเลื่อนตําแหนงอยางเดียว(Traditional Path) 

เปนรูปแบบที่เนนไปที่การเลื่อนตําแหนงในแนวตั้ง(Vertical 

Type) เชน หัวหนางาน เลื่อนเปน ผูชวยผูจัดการ, ผูชวย 

ผูจัดการ เล่ือนเปน ผูจัดการ เปนตน แตรปูแยยนีจ้ะมีขอเสยีคือ 

พนักงานรูสึกวาตองใชเวลานานกวาจะกาวข้ึนไปยังตําแหนง 

ที่สูงขึ้น จึงเลือกท่ีจะยายงานเพื่อข้ึนตําแหนงมากกวารอ 

ตําแหนงเดิมในองคกร 

2. แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน(Network 

Career Path) จะแกปญหาทีเ่กดิขึน้จากรปูแบบทีเ่นนตาํแหนง 

งานเพียงอยางเดียว เปลี่ยนเปนที่เนนรูปแบบทั้งแนวตั้ง       

(Vertical Type) และ แนวนอน(Horizontal Type) ซึ่งเปน 

การโอนยายงาน(Job Transfer) และหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 

(Job Rotation) โดยรูปแบบนี้จะพัฒนาใหพนักงานทีทักษะ 

ท่ีหลากหลายมากขึ้น อาจโอนยายในหนวยงานหรือตาง 

หนวยงานก็ได

3. แบบสองทางเลือก(Dual Career Path) เปนการ 

จดัทาํผงัความกาวหนาในสายอาชพีของพนกังาน โดนกําหนด 

แนวทางการเลื่อนตําแหนงของพนักงานเปน 2 แนวทางไดแก

สายงานบริหาร(Management) คือ เปนสายงานที่ใช 

ทักษะดานการบริหารจัดการ พัฒนาความสามารถและ 

ศักยภาพของทีมงาน มีลูกนองตองดูแลรับผิดชอบพรอมกับ 

การบริหารจัดการงานประจําของตน

สายงานเชี่ยวชาญ(Specialist) เปนสายงานท่ีไม 

จําเปนตองบริหารและพัฒนาลูกนองแตมุงไปท่ีความชํานาญ 

ในหนาทีห่ลักของตน ซึง่สวนใหญเปนสายงานทางเทคนคิ ตอง 

ใชเวลาในการฝกฝฝน สั่งสมประสบการณและความชํานาญ 

เชน งานกฏหมาย งานวจิยั งานทีป่รกึษา นักวเิคราะห เปนตน 

ถาบุคคลที่ไมเชี่ยวชาญหรือไมมีความสามารถในสายงานของ 

การบริหาร ไมชอบการบริหารคนบริหารลูกนอง ก็เลือกที่จะ 

กาวหนาในเสนทางของผูเชี่ยวชาญได 

โดยการจัดทํา Career Path ที่นิยมใชในปจจุบันคือ 2 

รูปแบบหลัง ไดแก แบบเลื่อนตําแหนงและโอนยายงาน 

(Network Career Path) และ แบบสองทางเลือก(Dual 

Career Path)

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 
การทำงาน

เปาหมายหลักในการจัดระบบการบริหารผลตอบแทน 

การทํางาน นอกเหนือจากเพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

ของบริษัทแลว ยังทําใหเกิดความเปนธรรมกับผูที่ปฏิบัติงาน 

ไดดีวาควรท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่ปฏิบัติงานได 

นอยกวา สิ่งนี้จะเปนแรงจูงใจใหพนักงานพัฒนาผลงานใหดี 

ยิง่ข้ึนและมคีวามกระตือรอืลนทีจ่ะพฒันาทักษะความชํานาญ 

ของตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันในตลาดที่อยูในกลยุทธ 

ขององคกร รวมถึงเปาหมายในดานของความสามารถในการ 

ควบคุมคาใชจายและตนทุนในการทํางานใหสอดคลองกับ 

ผลิตผลและผลการดําเนินงาน เปนการสงเสริมความสัมพันธ 

อันดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให 

สะดวกแกการบริหารและการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย 

และหลักการบริหารบุคคลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งไดแก

1. การจางแรงงาน

2. การสบัเปลีย่น โยกยาย แตงตัง้ เลือ่นตําแหนงพนกังาน

3. มาตรฐานงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การบริหารคาจางและเงินเดือน

5. การบริหารสวัสดิการ

6. การจัดการเกี่ยวกับผลประโยชนตาง ๆ  ที่บริษัทจัดให 

แกพนักงาน ฯลฯ

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองมีความเช่ือและยึดมั่นใน 

ระบบคุณธรรม (Merit System) และประสงคท่ีจะบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของตนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกับองคกร 

ซึง่รวมถึงการพิจารณาตอบแทนผลการทํางานท่ีเหมาะสม และ 

กาํหนดเปนหลกัการไว การจายผลตอบแทนการทํางานน้ันอาจ 

มีการจายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay per Performance) 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนขยันทํางานมากยิ่งขึ้น 

o การพิจารณาถึงความรับผิดชอบดานสังคม ซึ่งไดแก 

สวัสดิการตาง ๆ (เงินบํานาญ เงินชดเชย)

o การตอบแทนความจงรักภักดีตอบริษัท เชน เงิน 

รางวัลสําหรับผูทํางานกับบริษัทมา 10 ป เปนตน

3. ผลตอบแทนซึ่งไมมีคาเปนตัวเงิน

o การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ซ่ึงจะ 

เปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาได

o การพัฒนาตัวพนักงานทั้งระบบการฝกอบรมและ 

ระบบอื่น ๆ 

o การรบัรองศักยภาพและพยายามสงเสรมิใหพนกังาน 

พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนใหสูงยิ่งๆ ขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนา
เปนกระบวนการทีช่วยใหพนกังานเพิม่พนูความรู ทกัษะ 

และความสามารถในการทํางาน ใหสามารถปฎิบัติงานใน 

หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  มักเปนการเรียนรูระยะสั้น มีทั้งที่เปน 

การจัดภายในองคกร หรือสงพนักงานออกไปรับการอบรม 

จากสถาบันภายนอก โดยทั่วไปการจัดอบรมจะทําขึ้นเพื่อให 

พนักงานสามารถทํางานที่รับผิดชอบในปจจุบันไดดีขึ้น และ 

ยังมีความสําคัญอื่นๆดังนี้

- พนักงานมีความรอบรู   ทันยุค ทันเหตุการณ 

เนือ่งจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ การฝกอบรม 

ชวยใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสาร และความเคลื่อนไหว 

ในดานตางๆ อยางทันเหตุการณซึ่งยอมไดเปรียบในเชิง 

ของขอมูล พรอมที่จะนํามาใชประโยชนในงาน

- สะสมความรูและสรางทกัษะ การไดรับการถายทอด 

ความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือเช่ียวชาญใน 

เรื่องหนึ่งๆ ถือเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นเพื่อ 

นาํมาประยกุตใชนการวางแผน บรหิารงานและบรหิารตนเอง 

และเปนการสรางความเชีย่วชาญในสายงานของพนกังาน เพือ่ 

ใหพัฒนาทักษะของตน นําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของงาน

- สรางเครือขายใหมากขึ้น ผูที่มีคนรูจักมากยอมได 

เปรียบในเรื่องของขอมูลขาวสาร การไดรับการชวยเหลือและ 

ความรวมมือในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

รวมถึงการพยายามรักษาเครือขายเหลานั้นไวดวย ซึ่งการ 

อบรมเปนชองทางหนึ่งในการทําใหมีเครือขายมากขึ้น

- เตรียมความพรอมในตําแหนงที่สูงขึ้น เมื่อพนักงาน 

ถกูวางใหเปนผูสบืทอดในตาํเหนงตองมกีารเตรยีมความพรอม 

ความสามารถของบุคคลผูนั้นโดยใหเขารับการอบรมเพ่ือ 

พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับ

- สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทุกคนยอม 

อยากท่ีจะเพิ่มมูลคางาน(Job value) ของตนเองเพื่อ 

นําไปสูผลตอบทนที่ไดรับมากยิ่งข้ึน การไดรับการเขาอบรม 

เปนสวนหนึ่งของการจูงใจเพื่อธํารงรักษาพนักงาน ลดอัตรา 

การลาออกลงได

- สรางทัศนคติในเชิงบวก การผึกอบรมและพัฒนา 

เปนหนทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติในทาง 

บวดใหเกิดข้ึน เพราะทําใหมมุมอง กรอบความคดิ และไดรับฟง 

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนแลว 

ผูบรหิารธรุกจิครอบครวัควรพจิารณาผลตอบแทนการทาํงาน 

ตามหลักการดังกลาว ที่นอกเหนือไปจางคาจางประจํา ซึ่งจะ 

มีการแบงแยกออกเปน 3 ประเภท คือ

1. ผลตอบแทนเปนตัวเงิน ซึ่งเปนผลมาจากการ 

ปฏิบัติงานและตอบแทนโดยตรง

o การจายตามคาของงานที่เพิ่มขึ้น

o การขึ้นคาจางตามผลการทํางานที่ดี

o การตอบแทนความทุมเท และมีสวนในความสําเร็จ 

ทางธุรกิจ

o การใหรางวัลในฐานะมีผลงานดีเดน ฯลฯ

2. ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแตตอบแทนในทางออม

o การกําหนดบางตําแหนงงานเปนการเฉพาะใหเปน 

เกียรติ

o การกําหนดระดับความมีอาวุโสใหเปนพิเศษ

ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในทางสรางสรรค 

การรักษาและสร้างความผูกพันให้กับ 
คนในองค์กร

ผูบริหารจาํเปนตองสรางความผกูพนัใหเกดิขึน้ในองคกร 

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการสื่อสารอยางมีทิศทาง 

เกี่ยวกับ วิสัยทัศนขององคกร การสื่อสารในเรื่องที่จะเกิดขึ้น 

ในการบรหิารทรพัยากรมนษุยขององคกร การพัฒนาชองทาง 

การแลกเปลี่ยน รับฟงขอมูลขาวสารจากพนักงาน นอกจากนี้ 

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการสรางความไวเนื้อเชื่อใจให 

เกิดขึน้ การมอบอํานาจ การใหรางวลัและการยกยอง การดแูล 

เอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด เปนตน แนวทางดังกลาวนี้จะ 

ชวยใหพนักงานในองคกรมีขวัญกําลังใจที่สูงขึ้น ไมกังวล 

ทอถอยจนลาออกจากองคกร

การพยายามที่จะใหพนักงานรูสึกวาเปนเหมือนคนใน 

ครอบครัวนั้น อยูที่การแสดงออกของผูบริหารตอพนักงาน 

ในองคกร อาจไมเกีย่วกบัผลตอบแทนตางๆ ซึง่เปนคนละเรือ่ง 

กัน การปลูกฝงวัฒนธรรมแบบครอบครัว เชน การที่องคกร 

แหงหนึ่งใหพนักงานเรียกผูบริหารวา “พี่” แทนคําวา “ทาน” 

คือผูบริหารใหความเปนกันเอง เปนเหมือนพี่ที่คอยใหคํา 

ปรึกษามากกวาเจานายที่คอยออกคําสั่ง มองพนักงานวาเปน 

หุนสวนที่ลงแรง ตองใหผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย จะเปนแนวทาง 

สาํคญัทีจ่ะชวยผลักดันใหองคกรสามารถเปลีย่นผานจากธรุกจิ 

ครอบครัว (Family Business) ไปสูการบริหารงานในรูปแบบ 

“Professional Organization” ท่ีจะทําใหเจาของธุรกิจ 

ทีเ่ปนผูบริหารไมตองเหนือ่ยอยูตลอดเวลา และไมตองถูกปลกุ 

ใหตื่นขึ้นมาเพื่อรับปญหาในการดําเนินธุรกิจในตอนเที่ยงคืน 

เพราะพนักงานที่เปนมืออาชีพทั้งหมดในองคกรของจะชวย 

แกไขปญหาและสรางธรุกจิใหเติบโตอยางตอเน่ือง ฉบบัหนามา 

ตอถึงเรื่องการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมืออาชีพ

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/book 

online36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource 

-management/promotion-salary/134-pay-per  

-performance

รุ งฤดี กิจควร.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคืออะไร 

พัฒนาทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยุทธซีพีแท็กทีมเซเวน-แม็คโคร "ธนินท" โยกกําไร 

จายดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก:  http://www.        

prachachat .net/news_detai l .php?newsid= 

1367207518 
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ประวัติโดยสังเขป - 
กลุ่มธุรกิจ - ความ 
รับผิดชอบ

คุณณัฐรินทร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทสาว คนที่ 2 จากจํานวนทายาท 
4 คนของคุณพอ คุณแม คือ นายสมพงษ 
และนางนลินภัสร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทเจน 3 ของอากง – อามา แหง 
ตระกูลโลวเฮงหมง (พงษวิทยภานุ) 
และทายาททั้ง 4 คนนับเปนทายาทเจน 
4 แหงยุคของการแขงขันที่ดุเดือด และ 
ยุคของการเปลี่ยนแปลงใหทันตอโลก 
ดิจิทัล และเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ 
สรางความยั่งยืนใหแกอาณาจักรธุรกิจ
ครอบครวัมลูคากวา 2,500 ลาน ภายใต 
ชื่อ “โลวเฮงหมง” ที่ชาวกาญจนบุรี 
รูจักคุนเคยกันดี กับ 5 สายธุรกิจใหญ 
ไดแก 

1. กลุมธุรกิจยานยนต (Automo-

bile Sector) ประกอบดวย บริษัท 
บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงมอเตอร จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด, 
บริษัท เอ.บี.เอส.ออโต บอดี้ เซอรวิส 
จาํกดั, Honda Big Wing Kanchanaburi

2. กลุ มธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Sector) ประกอบดวย 
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท 
(1992) จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
เฮาสซิ่ง จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
พร็อพเพอรต้ี จํากัด คลอบคลุม 3 
จังหวัดภาคกลาง ภายใตชื่อโครงการ 
หมู บ  านพฤกษากาญจน   (จั งหวัด 
กาญจนบุรี), โครงการหมู บ านชีวา 
(จังหวัดราชบุรี), และ โครงการหมูบาน 
ลาวัลเล (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ซึ่ง 
มีเปาหมายในการพัฒนาที่ดิน ขยาย 
ชมุชนเพือ่สรางเมอืงใหเตบิโต และสราง 

ความเจริญใหแตละจังหวัด
3. กลุมธรุกจิบริการสนิเชือ่ (Leasing 

Sector) ประกอบดวย บริษทั ควิก ลสิซิง่ 
จํากัด มีสาขามากกวา 300 สาขาทั่ว 
ประเทศ ทนุจดทะเบยีนจาก 50,000,000 
บาท และเพิ่มขึ้นเปน 246,570,000 
บาท ในป 2015 งบการเงินตรวจสอบ 
โดย EY และควบคุมภายในโดย PWC 
โดยมีแผนจะเขาตลาดหลักทรัพยภายใน 
1 -2 ปนี้ 

4. กลุมธุรกิจการบริการ (Service 
Sector) ประกอบดวย Community 
Mall, ปมนํ้ามัน, โรงแรม ไดแก Sabai 
Mall by LHM, Big Arena Kanchanaburi 
by LHM, ปมน้ํามนั ปตท. วงัสารภ ี(PTT 
Happy Station), โรงแรม WesTory 
Design Poshtel 

5. กลุมธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce Service Sector) 

ประกอบดวย บริษัท ตลาดดอทคอม 
จํากัด (Tarad.com) บริการครบวงจร 
สําหรับธุรกิจที่ตองการเขาสูโลกการคา 
ออนไลน

คุณณัฐรินทร หรือ “แอม” เปน 
หนึ่งในทายาทเจน 4 สายกลุมธุรกิจ 
ยานยนต จบการศกึษาระดับปรญิญาตรี 
จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 
มหิดล คณะบริหารธุรกิจ (Business 
Administration) และปริญญาโท 
ดานการตลาด จาก Northumbria 
University, United Kingdom 
เร่ิมหาประสบการณจากการฝกงาน 
แหงแรกในตําแหนง Procurement 
Manager ระยะเวลา 3 เดือนที ่Cup-pa 
Coffee House ของวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กอนจะเขารับ 
ผิดชอบงานในธุรกิจครอบครัวเต็มตัว 
โดยเริม่ตัง้แตเปนเจาหนาทีล่กูคาสมัพันธ 
เพื่อทําความเขาใจพ้ืนฐานงานบริการ 

ลูกคา กอนรับแตงตั้งเปน General 
Manager 8 ป จนรัง้ตาํแหนง Managing 
Director ท่ี บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี 
จํากัด ยาวนานถึงปจจุบันเปนเวลา 5 ป

“ถึงแอมตองทํางานธรุกิจผูจําหนาย 
รถยนตอีซูซุ ก็ไมคิดวาเปนอุปสรรค 
เพราะมีความคุนเคยมาตั้งแตเกิด กิน 
นอนอยูบนโชวรมู วิง่เลนอยูแถวโรงซอม 
รถ เห็นคุณพอ คุณแมทํางานที่นี่มา 
ตลอด จนปจจุบันเรามีสาขาใหบริการ 
คลอบคลุมในจังหวัดกาญจนบุรีแลวถึง 
3 แหง ไดแก สํานักงานใหญ (อ.เมือง) 
สาขาทาเรือ (อ.ทามะกา) และสาขา 
ทองผาภูมิ (อ.ทองผาภูมิ) บริษัทเราได 
ผานมาตรฐานการรับรองระดับสากล 
ISO 9001:2015 ดานการใหบริการที่ 
ระดับโลกยอมรับ ทําใหเราสามารถนํา 
เสนอผลติภัณฑและบรกิารดวยคณุภาพ 
ทีเ่สมอตนเสมอปลาย แตในฐานะทายาท 
เจน 4 ของกลุมธุรกิจ “โลวเฮงหมง” จะ 

ไมหยุดขยายธุรกิจไว เท านี้แน นอน 
เพราะส วนหนึ่ ง เป นธรรมนูญของ 
ครอบครัวที่สมาชิกที่ดูแลธุรกิจแตละ 
สายตองบริหารจัดการธุรกิจของตน 
ใหมีความมั่นคง พรอมขยาย ตอยอด 
ธุรกิจตอไป นี่คือ Challenge ของ 
ทายาทรุน 4 อยางเราคะ”

ธุรกิจมากมายที่
รับผิดชอบไม่เป็น
ปัญหากับงานจิตอาสา 
ถ้าแบ่งเวลาเป็น

เพราะสิง่ท่ีครอบครวัอบรมสัง่สอน 
มาคอื การทําธรุกิจอะไรกต็าม ถงึแมเรา 
ไมอยูแลว แตธุรกิจนั้นตองเดินตอไปได 
- การเปนผูนาํทีด่ ีจะตองสอนใหลกูนอง 
ทํางานเปน และสามารถรับผิดชอบ 
ผลงานที่ได รับมอบหมายได อีกทั้ง 
สามารถตัดสินใจ หรือ ทํางานแทนเรา 
ไดภายใตเงื่อนไข และอํานาจท่ีเรา 

มอบหมายให ผูบริหารที่ดีตองมีทักษะ 
ดานความรู (Hard Skills) และทักษะ 
ดานอารมณ (Soft Skills) ซึ่งถือวา 
สําคัญมากตอชีวิตการบริหารงาน และ 
การบริหารคน ดังนั้นตั้งแตรุ นคุณพอ 
คุณแม ถึงจะมีภารกิจมากมาย แตทาน 
ก็เสียสละเวลาไปชวยงานหอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี และคุณแมก็เปนผู 
กอตั้ง สโมสรโรตาร่ีมณีกาญจน ต้ังแต 
อดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นคุณแอมจึงถูก 
ชกัชวนใหเขารวมกจิกรรมกับหอการคา 
จังหวัดมาโดยตลอด เพราะคําสอนที่วา 
“คนที่ทําธุรกิจแบบมี Connection 
กับไมมี Connection ใชเวลาในการ 
ทํางานถึงเปาหมายตางกัน” หลังจาก 
ทํางานในธุรกิจครอบครัวไดชวงหน่ึง 
คุณแอมจึงตัดสินใจเปนตัวแทนคุณพอ 
เข าร วมงานตําแหน งกรรมการใน 
หอการคาจังหวัดฯ ในฐานะ “ลูกอูด” 
เร่ือยมา และไดเขาเปนกรรมการ YEC 
KAN 1 ป กอนไดรับเลือกตั้งใหเปน 

ประธาน YEC KAN คนใหม เจน 3 
เมื่อไมนานนี้

บทบาทผู้นำนักธุรกิจ 
รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา

คุณแอมเลาวา ภารกิจเบื้องตนคือ 
การวิเคราะหหา Pain & Gain ใหกับ 
YEC KAN ดวยความเชื่อมั่นวา การ 
บรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพคอื การ 
สรางจุดเปลี่ยนใหเกิดขึ้น และทําให 
สมาชิกเห็นความสําคัญในการทํางาน 
จิตอาสา และความอยากมีสวนรวมใน 
การทํางาน ดวยความเชื่อวา การที่นัก 
ธุรกิจแตละคนจะพรอมเสียสละเวลา 
มาทํางานจิตอาสา นั่นหมายถึงทุกคน 
ตองมีเปาหมายรวมกันวา เราจะทําอะไร 
ทาํเพือ่อะไร จงึเปนทีม่าของการกาํหนด 
สโลแกน “ไปดวยกัน  ไปไดไกล กับ นัก 
ธุรกิจรุ นใหมหอการคากาญจนบุรี – 
“Move Together…Growth Together” 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการ

ทํางานเปนทีม และใหเกิดผลลัพธตาม 
เป าหมายที่ เราทุกคนตองการ คือ 
Connection / Friend / Partner / Social 
/ Opportunity / Self-Development 

นอกจากน้ียังมีการแบงงานให 
สมาชิก YEC KAN ทุกทานตามความ 
ถนัดของแตละคน Put the right man 
on the right job เพื่อใหทุกคนพรอม 
รวมทํางานกันดวยความเต็มใจ และ 
ทําใหทุกคนเห็นความสําคัญของการ 
เขาประชุมรวมกับหอการคา หนวยงาน 
ราชการตาง ๆ  เพราะสมาชกิจะไดเรียนรู 
การทํางานรวมกับหนวยงานราชการ 
แลว ยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดี 
กับภาครัฐอีกดวย

“ปจจุบันเรามีจํานวนสมาชิกเกา 
และสมาชิกใหมที่ทานประธานหมู YEC 
เจน 2 หาเพ่ิมใหมใหอีก 30 คน รวมเปน 
100 คน เราเพิ่งจัด YEC KAN Outing 
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 ภายใตชื่องาน 
“สานสัมพันธ เรียนรู ครอบครัว YEC @ 
หวัหนิ” เพ่ือสรางความสนิทสนมคุนเคย 
ระหวางกันใหดยีิง่ขึน้ เปาหมายการทาํงาน 
ของแอมเบือ้งตนคอื ทาํใหกลุมนักธรุกจิ 
รุนใหมหอการคากาญจนบรุ ี (YEC KAN) 
เปนทีย่อมรับของสมาชิกในกลุมหอการคาฯ 
หนวยงานราชการ และองคกรภายนอก 
และทําใหเราไดรับความเชื่อมั่นจาก 
สมาชิก YEC KAN ในการรวมเดินทาง 
ไปสูเปาหมายรวมกัน ตลอดจนไดรับ 
ความเชือ่มัน่จากบคุคลภายนอก และจุด 
เร่ิมตนอนัดับแรก คอืทุกคนตองใหความ 
รวมมอืเขาประชุมประจาํเดือนหอการคา 
กาญจนบุรี หรือ การเขาประชุมกับ 
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวสิาหกจิ 
หรือ บริษัทเอกชนอ่ืนใด ที่ไดเชิญให 
เรารวมแสดงความคดิเห็นในมมุมองของ 

คนรุนใหมไฟแรงใหมากยิง่ขึน้ เพราะเรา 
ตองสรางมาตรฐานใหม สรางภาพลกัษณ 
ที่ดี เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการ 
นาํเสนอความคิดเห็นในมุมมองใหม หรือ 
การทํางานรูปแบบใหม ตอที่ประชุมได 
เพื่อเปนมาตรฐานใหคนรุนใหมสามารถ 
ใชเปนแนวทางในการสานตอการทาํงาน 
ของหอการคากาญจนบุรีตอไปไดใน 
อนาคต”

YEC คือ ความเป็น 
จิตอาสา กับการ 
มองมุมใหม่

บทบาทของประธานใหม คือ การ 
วางระบบการบริหารงาน และระบบ 
สมาชิก การไมเนนการประชุมในราน 
อาหาร แตเปล่ียนเปนการประชุมตาม 
ออฟฟศของสมาชิก เพ่ือทําความรูจัก 
กบัธุรกิจของสมาชกิมากขึน้และยงัสราง 
บริบทวา การประชุม YEC คือ การ 
ทํางาน ไมใชแคการ Hang Out เทานั้น

“เราอยากเห็นความต้ังใจจริงใน 

การทํางาน เราจะประชุมงานใหเสร็จ 
กอนการปารตี ้แลวแยกยายกนักลบับาน 
เราตองการ Keep Up การประชุม 
หารือถึงแนวทางในการพัฒนาจังหวัด 
ใหเกิดความคืบหนา เพื่อเปนการใช 
เวลาอยางคุมคาสูงสุด”

คุณแอมไดกําหนดเปาหมายรวม 
กันกับสมาชิกวา เราจะไปดวยกัน และ 
ไปไดไกล หากเราเขารวมกิจกรรมกับ 
หอการคา และ YEC KAN อยางตอเนือ่ง 
และทุกคนจะไดรับความเปนจิตอาสา 
กับการมองมุมใหมในการเปนสมาชิก 
YEC KAN ตามเป าหมายที่วางไว  
ประกอบดวย

• สงัคม (Social) หมายถึง การมี 
โอกาสในการรวมพฒันา สงัคม เศรษฐกจิ 
และประเทศชาติ หรือ การทําใหตนเอง 
เปนที่ยอมรับของสังคม 

• โอกาส (Oppor tun i ty ) 
หมายถึง การไดรับโอกาสในการพัฒนา 
จังหวัด หรือ การเห็นโอกาสทางธุรกิจ  

• การพัฒนาตนเอง (Self - 
Development) หมายถึง การไดรับ 

โอกาสในการพฒันาตนเอง หรอืการเพิม่ 
ประสบการณในการเรียนรู

• เพื่อน (Friend) หมายถึง การ 
มีโอกาสในการพบเจอเพื่อนในจังหวัด 
เดียวกัน และตางจังหวัด

• คอนเน็คช่ัน (Connection) 
หมายถึง การไดมโีอกาสพบเจอนกัธรุกจิ 
ขาราชการผู ใหญในจังหวัดและตาง 
จังหวัด ทําใหมีโอกาสในการสร าง 
คอนเน็คชั่น

• หุนสวน หรือ คูครอง (Partner) 
หมายถึง การมีโอกาสพบหุนสวนทาง 
ธุรกิจ หรือ หุนสวนชีวิต

ดวยวสิยัทัศนท่ีชัดเจนของ ประธาน 
YEC KAN หอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ตองการเริ่มตนภารกิจผูนําดวยการ 
สรางภาพลักษณที่ดีใหแก YEC เพื่อ 
ทําใหผูใหญท้ังภาครัฐ และเอกชนมอง 
YEC KAN ในมุมมองใหมดวยความ 
ยอมรับในความคิดริเริ่มสรางสรรคของ 
คนรุนใหม ที่กลาคิด กลาพูด กลาทํา 
เพราะเวทสีาํคญัของ YEC KAN คอื การ 
สรางกจิกรรมเพือ่เสริมสรางภาพลักษณ 
ท่ีดี และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อจังหวัด 
กาญจนบรุใีนรูปแบบใหม อยางมเีปาหมาย 
รวมกบัสมาชกิทีมุ่งมัน่ตัง้ใจอยางแรงกลา 
ท่ีตองการทําประโยชนใหแกจังหวัด 
บานเกิดอยางแทจริง 

แมวา ภารกิจจะมากมาย แตก็ 
ยอมใหกับความตั้งใจและเอาจริงของ 
สาวเกงทานนี ้ขอเปนกําลงัใจให ประธาน 
YEC KAN เจนใหมและมวลหมูสมาชิก 
นักธุรกิจรุนใหมแหง YEC หอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี ประสบความสําเร็จ 
ในงานจิตอาสา และงานที่รับผิดชอบ 
ตอไปนะคะ
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ณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ
ประธาน YEC KAN 62 หอการค้า
จังหวัดกาญจนบุรีเจนใหม่วิสัยทัศน์ไกล
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ประวัติโดยสังเขป - 
กลุ่มธุรกิจ - ความ 
รับผิดชอบ

คุณณัฐรินทร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทสาว คนที่ 2 จากจํานวนทายาท 
4 คนของคุณพอ คุณแม คือ นายสมพงษ 
และนางนลินภัสร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทเจน 3 ของอากง – อามา แหง 
ตระกูลโลวเฮงหมง (พงษวิทยภานุ) 
และทายาททั้ง 4 คนนับเปนทายาทเจน 
4 แหงยุคของการแขงขันที่ดุเดือด และ 
ยุคของการเปลี่ยนแปลงใหทันตอโลก 
ดิจิทัล และเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ 
สรางความยั่งยืนใหแกอาณาจักรธุรกิจ
ครอบครวัมลูคากวา 2,500 ลาน ภายใต 
ชื่อ “โลวเฮงหมง” ที่ชาวกาญจนบุรี 
รูจักคุนเคยกันดี กับ 5 สายธุรกิจใหญ 
ไดแก 

1. กลุมธุรกิจยานยนต (Automo-

bile Sector) ประกอบดวย บริษัท 
บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงมอเตอร จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด, 
บริษัท เอ.บี.เอส.ออโต บอดี้ เซอรวิส 
จาํกดั, Honda Big Wing Kanchanaburi

2. กลุ มธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Sector) ประกอบดวย 
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท 
(1992) จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
เฮาสซิ่ง จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
พร็อพเพอรต้ี จํากัด คลอบคลุม 3 
จังหวัดภาคกลาง ภายใตช่ือโครงการ 
หมู บ  านพฤกษากาญจน   (จั งหวัด 
กาญจนบุรี), โครงการหมู บ านชีวา 
(จังหวัดราชบุรี), และ โครงการหมูบาน 
ลาวัลเล (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ซ่ึง 
มีเปาหมายในการพัฒนาที่ดิน ขยาย 
ชมุชนเพือ่สรางเมอืงใหเตบิโต และสราง 

ความเจริญใหแตละจังหวัด
3. กลุมธรุกจิบริการสนิเชือ่ (Leasing 

Sector) ประกอบดวย บริษทั ควิก ลสิซิง่ 
จํากัด มีสาขามากกวา 300 สาขาท่ัว 
ประเทศ ทนุจดทะเบยีนจาก 50,000,000 
บาท และเพิ่มข้ึนเปน 246,570,000 
บาท ในป 2015 งบการเงินตรวจสอบ 
โดย EY และควบคุมภายในโดย PWC 
โดยมีแผนจะเขาตลาดหลักทรัพยภายใน 
1 -2 ปนี้ 

4. กลุมธุรกิจการบริการ (Service 
Sector) ประกอบดวย Community 
Mall, ปมนํ้ามัน, โรงแรม ไดแก Sabai 
Mall by LHM, Big Arena Kanchanaburi 
by LHM, ปมนํา้มนั ปตท. วงัสารภ ี(PTT 
Happy Station), โรงแรม WesTory 
Design Poshtel 

5. กลุมธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนกิส 
(E-Commerce Service Sector) 

ประกอบดวย บริษัท ตลาดดอทคอม 
จํากัด (Tarad.com) บริการครบวงจร 
สําหรับธุรกิจท่ีตองการเขาสูโลกการคา 
ออนไลน

คุณณัฐรินทร หรือ “แอม” เปน 
หนึ่งในทายาทเจน 4 สายกลุมธุรกิจ 
ยานยนต จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 
มหิดล คณะบริหารธุรกิจ (Business 
Administration) และปริญญาโท 
ดานการตลาด จาก Northumbria 
University, United Kingdom 
เร่ิมหาประสบการณจากการฝกงาน 
แหงแรกในตําแหนง Procurement 
Manager ระยะเวลา 3 เดอืนที ่Cup-pa 
Coffee House ของวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กอนจะเขารับ 
ผิดชอบงานในธุรกิจครอบครัวเต็มตัว 
โดยเร่ิมตัง้แตเปนเจาหนาทีล่กูคาสมัพนัธ 
เพื่อทําความเขาใจพ้ืนฐานงานบริการ 

ลูกคา กอนรับแตงตั้งเปน General 
Manager 8 ป จนรัง้ตาํแหนง Managing 
Director ท่ี บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี 
จํากัด ยาวนานถึงปจจุบันเปนเวลา 5 ป

“ถึงแอมตองทํางานธรุกิจผูจาํหนาย 
รถยนตอีซูซุ ก็ไมคิดวาเปนอุปสรรค 
เพราะมีความคุนเคยมาตั้งแตเกิด กิน 
นอนอยูบนโชวรมู วิง่เลนอยูแถวโรงซอม 
รถ เห็นคุณพอ คุณแมทํางานท่ีนี่มา 
ตลอด จนปจจุบันเรามีสาขาใหบริการ 
คลอบคลุมในจังหวัดกาญจนบุรีแลวถึง 
3 แหง ไดแก สํานักงานใหญ (อ.เมือง) 
สาขาทาเรือ (อ.ทามะกา) และสาขา 
ทองผาภูมิ (อ.ทองผาภูมิ) บริษัทเราได 
ผานมาตรฐานการรับรองระดับสากล 
ISO 9001:2015 ดานการใหบริการที่ 
ระดับโลกยอมรับ ทําใหเราสามารถนํา 
เสนอผลติภัณฑและบรกิารดวยคณุภาพ 
ทีเ่สมอตนเสมอปลาย แตในฐานะทายาท 
เจน 4 ของกลุมธุรกิจ “โลวเฮงหมง” จะ 

ไมหยุดขยายธุรกิจไว เท านี้แน นอน 
เพราะส วนหน่ึงเป นธรรมนูญของ 
ครอบครัวที่สมาชิกที่ดูแลธุรกิจแตละ 
สายตองบริหารจัดการธุรกิจของตน 
ใหมีความมั่นคง พรอมขยาย ตอยอด 
ธุรกิจตอไป น่ีคือ Challenge ของ 
ทายาทรุน 4 อยางเราคะ”

ธุรกิจมากมายที่
รับผิดชอบไม่เป็น
ปัญหากับงานจิตอาสา 
ถ้าแบ่งเวลาเป็น

เพราะสิง่ทีค่รอบครัวอบรมสัง่สอน 
มาคอื การทําธรุกิจอะไรกต็าม ถงึแมเรา 
ไมอยูแลว แตธุรกิจนั้นตองเดินตอไปได 
- การเปนผูนาํทีด่ ีจะตองสอนใหลกูนอง 
ทํางานเปน และสามารถรับผิดชอบ 
ผลงานที่ได รับมอบหมายได อีกท้ัง 
สามารถตัดสินใจ หรือ ทํางานแทนเรา 
ไดภายใตเงื่อนไข และอํานาจที่เรา 

มอบหมายให ผูบริหารที่ดีตองมีทักษะ 
ดานความรู (Hard Skills) และทักษะ 
ดานอารมณ (Soft Skills) ซึ่งถือวา 
สําคัญมากตอชีวิตการบริหารงาน และ 
การบริหารคน ดังนั้นตั้งแตรุ นคุณพอ 
คุณแม ถึงจะมีภารกิจมากมาย แตทาน 
ก็เสียสละเวลาไปชวยงานหอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี และคุณแมก็เปนผู 
กอตั้ง สโมสรโรตารี่มณีกาญจน ต้ังแต 
อดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นคุณแอมจึงถูก 
ชักชวนใหเขารวมกจิกรรมกับหอการคา 
จังหวัดมาโดยตลอด เพราะคําสอนที่วา 
“คนที่ทําธุรกิจแบบมี Connection 
กับไมมี Connection ใชเวลาในการ 
ทํางานถึงเปาหมายตางกัน” หลังจาก 
ทํางานในธุรกิจครอบครัวไดชวงหน่ึง 
คุณแอมจึงตัดสินใจเปนตัวแทนคุณพอ 
เข าร วมงานตําแหน งกรรมการใน 
หอการคาจังหวัดฯ ในฐานะ “ลูกอูด” 
เรื่อยมา และไดเขาเปนกรรมการ YEC 
KAN 1 ป กอนไดรับเลือกต้ังใหเปน 

ประธาน YEC KAN คนใหม เจน 3 
เมื่อไมนานนี้

บทบาทผู้นำนักธุรกิจ 
รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา

คุณแอมเลาวา ภารกิจเบื้องตนคือ 
การวิเคราะหหา Pain & Gain ใหกับ 
YEC KAN ดวยความเชื่อมั่นวา การ 
บรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพคอื การ 
สรางจุดเปลี่ยนใหเกิดขึ้น และทําให 
สมาชิกเห็นความสําคัญในการทํางาน 
จิตอาสา และความอยากมีสวนรวมใน 
การทํางาน ดวยความเชื่อวา การที่นัก 
ธุรกิจแตละคนจะพรอมเสียสละเวลา 
มาทํางานจิตอาสา นั่นหมายถึงทุกคน 
ตองมีเปาหมายรวมกันวา เราจะทาํอะไร 
ทาํเพือ่อะไร จงึเปนทีม่าของการกาํหนด 
สโลแกน “ไปดวยกัน  ไปไดไกล กับ นัก 
ธุรกิจรุ นใหมหอการคากาญจนบุรี – 
“Move Together…Growth Together” 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการ

ทํางานเปนทีม และใหเกิดผลลัพธตาม 
เป าหมายท่ีเราทุกคนตองการ คือ 
Connection / Friend / Partner / Social 
/ Opportunity / Self-Development 

นอกจากน้ียังมีการแบงงานให 
สมาชิก YEC KAN ทุกทานตามความ 
ถนัดของแตละคน Put the right man 
on the right job เพื่อใหทุกคนพรอม 
รวมทํางานกันดวยความเต็มใจ และ 
ทําใหทุกคนเห็นความสําคัญของการ 
เขาประชุมรวมกับหอการคา หนวยงาน 
ราชการตาง ๆ  เพราะสมาชิกจะไดเรียนรู 
การทํางานรวมกับหนวยงานราชการ 
แลว ยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดี 
กับภาครัฐอีกดวย

“ปจจุบันเรามีจํานวนสมาชิกเกา 
และสมาชิกใหมที่ทานประธานหมู YEC 
เจน 2 หาเพ่ิมใหมใหอีก 30 คน รวมเปน 
100 คน เราเพิ่งจัด YEC KAN Outing 
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 ภายใตชื่องาน 
“สานสัมพันธ เรียนรู ครอบครัว YEC @ 
หวัหนิ” เพือ่สรางความสนทิสนมคุนเคย 
ระหวางกันใหดยีิง่ขึน้ เปาหมายการทาํงาน 
ของแอมเบือ้งตนคอื ทาํใหกลุมนักธุรกจิ 
รุนใหมหอการคากาญจนบรุ ี (YEC KAN) 
เปนทีย่อมรับของสมาชิกในกลุมหอการคาฯ 
หนวยงานราชการ และองคกรภายนอก 
และทําใหเราไดรับความเชื่อมั่นจาก 
สมาชิก YEC KAN ในการรวมเดินทาง 
ไปสูเปาหมายรวมกัน ตลอดจนไดรับ 
ความเชือ่มัน่จากบคุคลภายนอก และจุด 
เริม่ตนอนัดับแรก คอืทุกคนตองใหความ 
รวมมอืเขาประชุมประจาํเดือนหอการคา 
กาญจนบุรี หรือ การเขาประชุมกับ 
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวสิาหกจิ 
หรือ บริษัทเอกชนอื่นใด ที่ไดเชิญให 
เรารวมแสดงความคดิเห็นในมมุมองของ 

คนรุนใหมไฟแรงใหมากยิง่ข้ึน เพราะเรา 
ตองสรางมาตรฐานใหม สรางภาพลกัษณ 
ที่ดี เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการ 
นาํเสนอความคิดเห็นในมุมมองใหม หรอื 
การทํางานรูปแบบใหม ตอท่ีประชุมได 
เพื่อเปนมาตรฐานใหคนรุนใหมสามารถ 
ใชเปนแนวทางในการสานตอการทาํงาน 
ของหอการคากาญจนบุรีตอไปไดใน 
อนาคต”

YEC คือ ความเป็น 
จิตอาสา กับการ 
มองมุมใหม่

บทบาทของประธานใหม คือ การ 
วางระบบการบริหารงาน และระบบ 
สมาชิก การไมเนนการประชุมในราน 
อาหาร แตเปลี่ยนเปนการประชุมตาม 
ออฟฟศของสมาชิก เพื่อทําความรูจัก 
กบัธรุกจิของสมาชกิมากขึน้และยงัสราง 
บริบทวา การประชุม YEC คือ การ 
ทํางาน ไมใชแคการ Hang Out เทานั้น

“เราอยากเห็นความต้ังใจจริงใน 

การทํางาน เราจะประชุมงานใหเสร็จ 
กอนการปารตี ้แลวแยกยายกนักลับบาน 
เราตองการ Keep Up การประชุม 
หารือถึงแนวทางในการพัฒนาจังหวัด 
ใหเกิดความคืบหนา เพื่อเปนการใช 
เวลาอยางคุมคาสูงสุด”

คุณแอมไดกําหนดเปาหมายรวม 
กันกับสมาชิกวา เราจะไปดวยกัน และ 
ไปไดไกล หากเราเขารวมกิจกรรมกับ 
หอการคา และ YEC KAN อยางตอเนือ่ง 
และทุกคนจะไดรับความเปนจิตอาสา 
กับการมองมุมใหมในการเปนสมาชิก 
YEC KAN ตามเป าหมายที่วางไว  
ประกอบดวย

• สงัคม (Social) หมายถงึ การมี 
โอกาสในการรวมพฒันา สงัคม เศรษฐกจิ 
และประเทศชาติ หรือ การทําใหตนเอง 
เปนที่ยอมรับของสังคม 

• โอกาส (Oppor tun i ty ) 
หมายถึง การไดรับโอกาสในการพัฒนา 
จังหวัด หรือ การเห็นโอกาสทางธุรกิจ  

• การพัฒนาตนเอง (Self - 
Development) หมายถึง การไดรับ 

โอกาสในการพฒันาตนเอง หรือการเพ่ิม 
ประสบการณในการเรียนรู

• เพื่อน (Friend) หมายถึง การ 
มีโอกาสในการพบเจอเพื่อนในจังหวัด 
เดียวกัน และตางจังหวัด

• คอนเน็คชั่น (Connection) 
หมายถงึ การไดมโีอกาสพบเจอนักธุรกจิ 
ขาราชการผู ใหญในจังหวัดและตาง 
จังหวัด ทําให มีโอกาสในการสร าง 
คอนเน็คชั่น

• หุนสวน หรือ คูครอง (Partner) 
หมายถึง การมีโอกาสพบหุนสวนทาง 
ธุรกิจ หรือ หุนสวนชีวิต

ดวยวสิยัทศันทีช่ดัเจนของ ประธาน 
YEC KAN หอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ตองการเริ่มตนภารกิจผูนําดวยการ 
สรางภาพลักษณที่ดีใหแก YEC เพ่ือ 
ทําใหผูใหญทั้งภาครัฐ และเอกชนมอง 
YEC KAN ในมุมมองใหมดวยความ 
ยอมรับในความคิดริเริ่มสรางสรรคของ 
คนรุนใหม ที่กลาคิด กลาพูด กลาทํา 
เพราะเวทสีาํคญัของ YEC KAN คอื การ 
สรางกจิกรรมเพือ่เสรมิสรางภาพลกัษณ 
ที่ดี และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อจังหวัด 
กาญจนบรุใีนรูปแบบใหม อยางมเีปาหมาย 
รวมกบัสมาชกิทีมุ่งมัน่ตัง้ใจอยางแรงกลา 
ที่ตองการทําประโยชนใหแกจังหวัด 
บานเกิดอยางแทจริง 

แมวา ภารกิจจะมากมาย แตก็ 
ยอมใหกับความต้ังใจและเอาจริงของ 
สาวเกงทานนี ้ขอเปนกาํลงัใจให ประธาน 
YEC KAN เจนใหมและมวลหมูสมาชิก 
นักธุรกิจรุนใหมแหง YEC หอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี ประสบความสําเร็จ 
ในงานจิตอาสา และงานที่รับผิดชอบ 
ตอไปนะคะ
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ประวัติโดยสังเขป - 
กลุ่มธุรกิจ - ความ 
รับผิดชอบ

คุณณัฐรินทร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทสาว คนที่ 2 จากจํานวนทายาท 
4 คนของคุณพอ คุณแม คือ นายสมพงษ 
และนางนลินภัสร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทเจน 3 ของอากง – อามา แหง 
ตระกูลโลวเฮงหมง (พงษวิทยภานุ) 
และทายาททั้ง 4 คนนับเปนทายาทเจน 
4 แหงยุคของการแขงขันที่ดุเดือด และ 
ยุคของการเปลี่ยนแปลงใหทันตอโลก 
ดิจิทัล และเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ 
สรางความยั่งยืนใหแกอาณาจักรธุรกิจ
ครอบครวัมลูคากวา 2,500 ลาน ภายใต 
ชื่อ “โลวเฮงหมง” ที่ชาวกาญจนบุรี 
รูจักคุนเคยกันดี กับ 5 สายธุรกิจใหญ 
ไดแก 

1. กลุมธุรกิจยานยนต (Automo-

bile Sector) ประกอบดวย บริษัท 
บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงมอเตอร จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด, 
บริษัท เอ.บี.เอส.ออโต บอดี้ เซอรวิส 
จาํกดั, Honda Big Wing Kanchanaburi

2. กลุ มธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Sector) ประกอบดวย 
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท 
(1992) จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
เฮาสซิ่ง จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
พร็อพเพอรต้ี จํากัด คลอบคลุม 3 
จังหวัดภาคกลาง ภายใตชื่อโครงการ 
หมู บ  านพฤกษากาญจน   (จั งหวัด 
กาญจนบุรี), โครงการหมู บ านชีวา 
(จังหวัดราชบุรี), และ โครงการหมูบาน 
ลาวัลเล (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ซึ่ง 
มีเปาหมายในการพัฒนาที่ดิน ขยาย 
ชมุชนเพือ่สรางเมอืงใหเตบิโต และสราง 

ความเจริญใหแตละจังหวัด
3. กลุมธรุกจิบริการสนิเชือ่ (Leasing 

Sector) ประกอบดวย บริษทั ควิก ลสิซิง่ 
จํากัด มีสาขามากกวา 300 สาขาทั่ว 
ประเทศ ทนุจดทะเบยีนจาก 50,000,000 
บาท และเพิ่มขึ้นเปน 246,570,000 
บาท ในป 2015 งบการเงินตรวจสอบ 
โดย EY และควบคุมภายในโดย PWC 
โดยมีแผนจะเขาตลาดหลักทรพัยภายใน 
1 -2 ปนี้ 

4. กลุมธุรกิจการบริการ (Service 
Sector) ประกอบดวย Community 
Mall, ปมนํ้ามัน, โรงแรม ไดแก Sabai 
Mall by LHM, Big Arena Kanchanaburi 
by LHM, ปมน้ํามนั ปตท. วงัสารภ ี(PTT 
Happy Station), โรงแรม WesTory 
Design Poshtel 

5. กลุมธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 
(E-Commerce Service Sector) 

ประกอบดวย บริษัท ตลาดดอทคอม 
จํากัด (Tarad.com) บริการครบวงจร 
สําหรับธุรกิจที่ตองการเขาสูโลกการคา 
ออนไลน

คุณณัฐรินทร หรือ “แอม” เปน 
หนึ่งในทายาทเจน 4 สายกลุมธุรกิจ 
ยานยนต จบการศกึษาระดับปรญิญาตรี 
จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 
มหิดล คณะบริหารธุรกิจ (Business 
Administration) และปริญญาโท 
ดานการตลาด จาก Northumbria 
University, United Kingdom 
เร่ิมหาประสบการณจากการฝกงาน 
แหงแรกในตําแหนง Procurement 
Manager ระยะเวลา 3 เดือนที ่Cup-pa 
Coffee House ของวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กอนจะเขารับ 
ผิดชอบงานในธุรกิจครอบครัวเต็มตัว 
โดยเริม่ตัง้แตเปนเจาหนาทีล่กูคาสมัพันธ 
เพื่อทําความเขาใจพ้ืนฐานงานบริการ 

ลูกคา กอนรับแตงตั้งเปน General 
Manager 8 ป จนรัง้ตาํแหนง Managing 
Director ท่ี บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี 
จํากัด ยาวนานถึงปจจุบันเปนเวลา 5 ป

“ถงึแอมตองทํางานธรุกิจผูจําหนาย 
รถยนตอีซูซุ ก็ไมคิดวาเปนอุปสรรค 
เพราะมีความคุนเคยมาตั้งแตเกิด กิน 
นอนอยูบนโชวรมู วิง่เลนอยูแถวโรงซอม 
รถ เห็นคุณพอ คุณแมทํางานท่ีนี่มา 
ตลอด จนปจจุบันเรามีสาขาใหบริการ 
คลอบคลุมในจังหวัดกาญจนบุรีแลวถึง 
3 แหง ไดแก สํานักงานใหญ (อ.เมือง) 
สาขาทาเรือ (อ.ทามะกา) และสาขา 
ทองผาภูมิ (อ.ทองผาภูมิ) บริษัทเราได 
ผานมาตรฐานการรับรองระดับสากล 
ISO 9001:2015 ดานการใหบริการที่ 
ระดับโลกยอมรับ ทําใหเราสามารถนํา 
เสนอผลติภัณฑและบรกิารดวยคณุภาพ 
ทีเ่สมอตนเสมอปลาย แตในฐานะทายาท 
เจน 4 ของกลุมธุรกิจ “โลวเฮงหมง” จะ 

ไมหยุดขยายธุรกิจไว เท านี้แน นอน 
เพราะส วนหนึ่ ง เป นธรรมนูญของ 
ครอบครัวที่สมาชิกที่ดูแลธุรกิจแตละ 
สายตองบริหารจัดการธุรกิจของตน 
ใหมีความมั่นคง พรอมขยาย ตอยอด 
ธุรกิจตอไป นี่คือ Challenge ของ 
ทายาทรุน 4 อยางเราคะ”

ธุรกิจมากมายที่
รับผิดชอบไม่เป็น
ปัญหากับงานจิตอาสา 
ถ้าแบ่งเวลาเป็น

เพราะสิง่ท่ีครอบครวัอบรมสัง่สอน 
มาคอื การทําธรุกิจอะไรกต็าม ถงึแมเรา 
ไมอยูแลว แตธุรกิจนั้นตองเดินตอไปได 
- การเปนผูนาํทีด่ ีจะตองสอนใหลกูนอง 
ทํางานเปน และสามารถรับผิดชอบ 
ผลงานที่ได รับมอบหมายได อีกทั้ง 
สามารถตัดสินใจ หรือ ทํางานแทนเรา 
ไดภายใตเงื่อนไข และอํานาจท่ีเรา 

มอบหมายให ผูบริหารที่ดีตองมีทักษะ 
ดานความรู (Hard Skills) และทักษะ 
ดานอารมณ (Soft Skills) ซึ่งถือวา 
สําคัญมากตอชีวิตการบริหารงาน และ 
การบริหารคน ดังนั้นตั้งแตรุ นคุณพอ 
คุณแม ถึงจะมีภารกิจมากมาย แตทาน 
ก็เสียสละเวลาไปชวยงานหอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี และคุณแมก็เปนผู 
กอตั้ง สโมสรโรตาร่ีมณีกาญจน ต้ังแต 
อดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นคุณแอมจึงถูก 
ชกัชวนใหเขารวมกจิกรรมกับหอการคา 
จังหวัดมาโดยตลอด เพราะคําสอนที่วา 
“คนที่ทําธุรกิจแบบมี Connection 
กับไมมี Connection ใชเวลาในการ 
ทํางานถึงเปาหมายตางกัน” หลังจาก 
ทํางานในธุรกิจครอบครัวไดชวงหน่ึง 
คุณแอมจึงตัดสินใจเปนตัวแทนคุณพอ 
เข าร วมงานตําแหน งกรรมการใน 
หอการคาจังหวัดฯ ในฐานะ “ลูกอูด” 
เร่ือยมา และไดเขาเปนกรรมการ YEC 
KAN 1 ป กอนไดรับเลือกตั้งใหเปน 

ประธาน YEC KAN คนใหม เจน 3 
เมื่อไมนานนี้

บทบาทผู้นำนักธุรกิจ 
รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา

คุณแอมเลาวา ภารกิจเบื้องตนคือ 
การวิเคราะหหา Pain & Gain ใหกับ 
YEC KAN ดวยความเชื่อมั่นวา การ 
บรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพคอื การ 
สรางจุดเปลี่ยนใหเกิดขึ้น และทําให 
สมาชิกเห็นความสําคัญในการทํางาน 
จิตอาสา และความอยากมีสวนรวมใน 
การทํางาน ดวยความเชื่อวา การที่นัก 
ธุรกิจแตละคนจะพรอมเสียสละเวลา 
มาทํางานจิตอาสา นั่นหมายถึงทุกคน 
ตองมีเปาหมายรวมกันวา เราจะทําอะไร 
ทาํเพือ่อะไร จงึเปนทีม่าของการกาํหนด 
สโลแกน “ไปดวยกัน  ไปไดไกล กับ นัก 
ธุรกิจรุ นใหมหอการคากาญจนบุรี – 
“Move Together…Growth Together” 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการ

ทํางานเปนทีม และใหเกิดผลลัพธตาม 
เป าหมายที่ เราทุกคนตองการ คือ 
Connection / Friend / Partner / Social 
/ Opportunity / Self-Development 

นอกจากน้ียังมีการแบงงานให 
สมาชิก YEC KAN ทุกทานตามความ 
ถนัดของแตละคน Put the right man 
on the right job เพื่อใหทุกคนพรอม 
รวมทํางานกันดวยความเต็มใจ และ 
ทําใหทุกคนเห็นความสําคัญของการ 
เขาประชุมรวมกับหอการคา หนวยงาน 
ราชการตาง ๆ  เพราะสมาชกิจะไดเรียนรู 
การทํางานรวมกับหนวยงานราชการ 
แลว ยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดี 
กับภาครัฐอีกดวย

“ปจจุบันเรามีจํานวนสมาชิกเกา 
และสมาชิกใหมที่ทานประธานหมู YEC 
เจน 2 หาเพ่ิมใหมใหอีก 30 คน รวมเปน 
100 คน เราเพิ่งจัด YEC KAN Outing 
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 ภายใตชื่องาน 
“สานสัมพันธ เรียนรู ครอบครัว YEC @ 
หวัหนิ” เพ่ือสรางความสนิทสนมคุนเคย 
ระหวางกันใหดยีิง่ขึน้ เปาหมายการทาํงาน 
ของแอมเบือ้งตนคอื ทาํใหกลุมนักธรุกจิ 
รุนใหมหอการคากาญจนบรุ ี (YEC KAN) 
เปนทีย่อมรับของสมาชิกในกลุมหอการคาฯ 
หนวยงานราชการ และองคกรภายนอก 
และทําใหเราไดรับความเชื่อมั่นจาก 
สมาชิก YEC KAN ในการรวมเดินทาง 
ไปสูเปาหมายรวมกัน ตลอดจนไดรับ 
ความเชือ่มัน่จากบคุคลภายนอก และจุด 
เร่ิมตนอนัดับแรก คอืทุกคนตองใหความ 
รวมมอืเขาประชุมประจาํเดือนหอการคา 
กาญจนบุรี หรือ การเขาประชุมกับ 
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวสิาหกจิ 
หรือ บริษัทเอกชนอ่ืนใด ที่ไดเชิญให 
เรารวมแสดงความคดิเห็นในมมุมองของ 

คนรุนใหมไฟแรงใหมากยิง่ขึน้ เพราะเรา 
ตองสรางมาตรฐานใหม สรางภาพลกัษณ 
ที่ดี เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการ 
นาํเสนอความคิดเห็นในมุมมองใหม หรือ 
การทํางานรูปแบบใหม ตอที่ประชุมได 
เพื่อเปนมาตรฐานใหคนรุนใหมสามารถ 
ใชเปนแนวทางในการสานตอการทาํงาน 
ของหอการคากาญจนบุรีตอไปไดใน 
อนาคต”

YEC คือ ความเป็น 
จิตอาสา กับการ 
มองมุมใหม่

บทบาทของประธานใหม คือ การ 
วางระบบการบริหารงาน และระบบ 
สมาชิก การไมเนนการประชุมในราน 
อาหาร แตเปล่ียนเปนการประชุมตาม 
ออฟฟศของสมาชิก เพ่ือทําความรูจัก 
กบัธุรกิจของสมาชกิมากขึน้และยงัสราง 
บริบทวา การประชุม YEC คือ การ 
ทํางาน ไมใชแคการ Hang Out เทานั้น

“เราอยากเห็นความต้ังใจจริงใน 

การทํางาน เราจะประชุมงานใหเสร็จ 
กอนการปารตี ้แลวแยกยายกนักลบับาน 
เราตองการ Keep Up การประชุม 
หารือถึงแนวทางในการพัฒนาจังหวัด 
ใหเกิดความคืบหนา เพื่อเปนการใช 
เวลาอยางคุมคาสูงสุด”

คุณแอมไดกําหนดเปาหมายรวม 
กันกับสมาชิกวา เราจะไปดวยกัน และ 
ไปไดไกล หากเราเขารวมกิจกรรมกับ 
หอการคา และ YEC KAN อยางตอเนือ่ง 
และทุกคนจะไดรับความเปนจิตอาสา 
กับการมองมุมใหมในการเปนสมาชิก 
YEC KAN ตามเป าหมายที่วางไว  
ประกอบดวย

• สงัคม (Social) หมายถึง การมี 
โอกาสในการรวมพฒันา สงัคม เศรษฐกจิ 
และประเทศชาติ หรือ การทําใหตนเอง 
เปนที่ยอมรับของสังคม 

• โอกาส (Oppor tun i ty ) 
หมายถึง การไดรับโอกาสในการพัฒนา 
จังหวัด หรือ การเห็นโอกาสทางธุรกิจ  

• การพัฒนาตนเอง (Self - 
Development) หมายถึง การไดรับ 

โอกาสในการพฒันาตนเอง หรอืการเพิม่ 
ประสบการณในการเรียนรู

• เพื่อน (Friend) หมายถึง การ 
มีโอกาสในการพบเจอเพื่อนในจังหวัด 
เดียวกัน และตางจังหวัด

• คอนเน็คช่ัน (Connection) 
หมายถึง การไดมโีอกาสพบเจอนกัธรุกจิ 
ขาราชการผู ใหญในจังหวัดและตาง 
จังหวัด ทําใหมีโอกาสในการสร าง 
คอนเน็คชั่น

• หุนสวน หรือ คูครอง (Partner) 
หมายถึง การมีโอกาสพบหุนสวนทาง 
ธุรกิจ หรือ หุนสวนชีวิต

ดวยวสิยัทัศนท่ีชัดเจนของ ประธาน 
YEC KAN หอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ตองการเริ่มตนภารกิจผูนําดวยการ 
สรางภาพลักษณที่ดีใหแก YEC เพื่อ 
ทําใหผูใหญท้ังภาครัฐ และเอกชนมอง 
YEC KAN ในมุมมองใหมดวยความ 
ยอมรับในความคิดริเริ่มสรางสรรคของ 
คนรุนใหม ที่กลาคิด กลาพูด กลาทํา 
เพราะเวทสีาํคญัของ YEC KAN คอื การ 
สรางกจิกรรมเพือ่เสริมสรางภาพลักษณ 
ท่ีดี และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อจังหวัด 
กาญจนบรุใีนรูปแบบใหม อยางมเีปาหมาย 
รวมกบัสมาชกิทีมุ่งมัน่ตัง้ใจอยางแรงกลา 
ท่ีตองการทําประโยชนใหแกจังหวัด 
บานเกิดอยางแทจริง 

แมวา ภารกิจจะมากมาย แตก็ 
ยอมใหกับความตั้งใจและเอาจริงของ 
สาวเกงทานนี ้ขอเปนกําลงัใจให ประธาน 
YEC KAN เจนใหมและมวลหมูสมาชิก 
นักธุรกิจรุนใหมแหง YEC หอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี ประสบความสําเร็จ 
ในงานจิตอาสา และงานที่รับผิดชอบ 
ตอไปนะคะ
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ประวัติโดยสังเขป - 
กลุ่มธุรกิจ - ความ 
รับผิดชอบ

คุณณัฐรินทร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทสาว คนที่ 2 จากจํานวนทายาท 
4 คนของคุณพอ คุณแม คือ นายสมพงษ 
และนางนลินภัสร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทเจน 3 ของอากง – อามา แหง 
ตระกูลโลวเฮงหมง (พงษวิทยภานุ) 
และทายาททั้ง 4 คนนับเปนทายาทเจน 
4 แหงยุคของการแขงขันที่ดุเดือด และ 
ยุคของการเปลี่ยนแปลงใหทันตอโลก 
ดิจิทัล และเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ 
สรางความยั่งยืนใหแกอาณาจักรธุรกิจ
ครอบครวัมลูคากวา 2,500 ลาน ภายใต 
ชื่อ “โลวเฮงหมง” ที่ชาวกาญจนบุรี 
รูจักคุนเคยกันดี กับ 5 สายธุรกิจใหญ 
ไดแก 

1. กลุมธุรกิจยานยนต (Automo-

bile Sector) ประกอบดวย บริษัท 
บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงมอเตอร จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด, 
บริษัท เอ.บี.เอส.ออโต บอดี้ เซอรวิส 
จาํกดั, Honda Big Wing Kanchanaburi

2. กลุ มธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Sector) ประกอบดวย 
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท 
(1992) จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
เฮาสซิ่ง จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
พร็อพเพอรต้ี จํากัด คลอบคลุม 3 
จังหวัดภาคกลาง ภายใตช่ือโครงการ 
หมู บ  านพฤกษากาญจน   (จั งหวัด 
กาญจนบุรี), โครงการหมู บ านชีวา 
(จังหวัดราชบุรี), และ โครงการหมูบาน 
ลาวัลเล (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ซ่ึง 
มีเปาหมายในการพัฒนาที่ดิน ขยาย 
ชมุชนเพือ่สรางเมอืงใหเตบิโต และสราง 

ความเจริญใหแตละจังหวัด
3. กลุมธรุกจิบริการสนิเชือ่ (Leasing 

Sector) ประกอบดวย บริษทั ควิก ลสิซิง่ 
จํากัด มีสาขามากกวา 300 สาขาท่ัว 
ประเทศ ทนุจดทะเบยีนจาก 50,000,000 
บาท และเพิ่มข้ึนเปน 246,570,000 
บาท ในป 2015 งบการเงินตรวจสอบ 
โดย EY และควบคุมภายในโดย PWC 
โดยมีแผนจะเขาตลาดหลักทรัพยภายใน 
1 -2 ปนี้ 

4. กลุมธุรกิจการบริการ (Service 
Sector) ประกอบดวย Community 
Mall, ปมนํ้ามัน, โรงแรม ไดแก Sabai 
Mall by LHM, Big Arena Kanchanaburi 
by LHM, ปมนํา้มนั ปตท. วงัสารภ ี(PTT 
Happy Station), โรงแรม WesTory 
Design Poshtel 

5. กลุมธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนกิส 
(E-Commerce Service Sector) 

ประกอบดวย บริษัท ตลาดดอทคอม 
จํากัด (Tarad.com) บริการครบวงจร 
สําหรับธุรกิจท่ีตองการเขาสูโลกการคา 
ออนไลน

คุณณัฐรินทร หรือ “แอม” เปน 
หนึ่งในทายาทเจน 4 สายกลุมธุรกิจ 
ยานยนต จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 
มหิดล คณะบริหารธุรกิจ (Business 
Administration) และปริญญาโท 
ดานการตลาด จาก Northumbria 
University, United Kingdom 
เร่ิมหาประสบการณจากการฝกงาน 
แหงแรกในตําแหนง Procurement 
Manager ระยะเวลา 3 เดอืนที ่Cup-pa 
Coffee House ของวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กอนจะเขารับ 
ผิดชอบงานในธุรกิจครอบครัวเต็มตัว 
โดยเร่ิมตัง้แตเปนเจาหนาทีล่กูคาสมัพนัธ 
เพื่อทําความเขาใจพ้ืนฐานงานบริการ 

ลูกคา กอนรับแตงตั้งเปน General 
Manager 8 ป จนรัง้ตาํแหนง Managing 
Director ท่ี บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี 
จํากัด ยาวนานถึงปจจุบันเปนเวลา 5 ป

“ถึงแอมตองทํางานธรุกิจผูจาํหนาย 
รถยนตอีซูซุ ก็ไมคิดวาเปนอุปสรรค 
เพราะมีความคุนเคยมาตั้งแตเกิด กิน 
นอนอยูบนโชวรมู วิง่เลนอยูแถวโรงซอม 
รถ เห็นคุณพอ คุณแมทํางานที่นี่มา 
ตลอด จนปจจุบันเรามีสาขาใหบริการ 
คลอบคลุมในจังหวัดกาญจนบุรีแลวถึง 
3 แหง ไดแก สํานักงานใหญ (อ.เมือง) 
สาขาทาเรือ (อ.ทามะกา) และสาขา 
ทองผาภูมิ (อ.ทองผาภูมิ) บริษัทเราได 
ผานมาตรฐานการรับรองระดับสากล 
ISO 9001:2015 ดานการใหบริการที่ 
ระดับโลกยอมรับ ทําใหเราสามารถนํา 
เสนอผลติภัณฑและบรกิารดวยคณุภาพ 
ทีเ่สมอตนเสมอปลาย แตในฐานะทายาท 
เจน 4 ของกลุมธุรกิจ “โลวเฮงหมง” จะ 

ไมหยุดขยายธุรกิจไว เท านี้แน นอน 
เพราะส วนหน่ึงเป นธรรมนูญของ 
ครอบครัวที่สมาชิกที่ดูแลธุรกิจแตละ 
สายตองบริหารจัดการธุรกิจของตน 
ใหมีความมั่นคง พรอมขยาย ตอยอด 
ธุรกิจตอไป น่ีคือ Challenge ของ 
ทายาทรุน 4 อยางเราคะ”

ธุรกิจมากมายที่
รับผิดชอบไม่เป็น
ปัญหากับงานจิตอาสา 
ถ้าแบ่งเวลาเป็น

เพราะสิง่ทีค่รอบครัวอบรมสัง่สอน 
มาคอื การทําธรุกิจอะไรกต็าม ถงึแมเรา 
ไมอยูแลว แตธุรกิจนั้นตองเดินตอไปได 
- การเปนผูนาํทีด่ ีจะตองสอนใหลกูนอง 
ทํางานเปน และสามารถรับผิดชอบ 
ผลงานที่ได รับมอบหมายได อีกท้ัง 
สามารถตัดสินใจ หรือ ทํางานแทนเรา 
ไดภายใตเงื่อนไข และอํานาจที่เรา 

มอบหมายให ผูบริหารที่ดีตองมีทักษะ 
ดานความรู (Hard Skills) และทักษะ 
ดานอารมณ (Soft Skills) ซึ่งถือวา 
สําคัญมากตอชีวิตการบริหารงาน และ 
การบริหารคน ดังนั้นตั้งแตรุ นคุณพอ 
คุณแม ถึงจะมีภารกิจมากมาย แตทาน 
ก็เสียสละเวลาไปชวยงานหอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี และคุณแมก็เปนผู 
กอตั้ง สโมสรโรตารี่มณีกาญจน ต้ังแต 
อดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นคุณแอมจึงถูก 
ชกัชวนใหเขารวมกจิกรรมกับหอการคา 
จังหวัดมาโดยตลอด เพราะคําสอนที่วา 
“คนที่ทําธุรกิจแบบมี Connection 
กับไมมี Connection ใชเวลาในการ 
ทํางานถึงเปาหมายตางกัน” หลังจาก 
ทํางานในธุรกิจครอบครัวไดชวงหน่ึง 
คุณแอมจึงตัดสินใจเปนตัวแทนคุณพอ 
เข าร วมงานตําแหน งกรรมการใน 
หอการคาจังหวัดฯ ในฐานะ “ลูกอูด” 
เรื่อยมา และไดเขาเปนกรรมการ YEC 
KAN 1 ป กอนไดรับเลือกตั้งใหเปน 

ประธาน YEC KAN คนใหม เจน 3 
เมื่อไมนานนี้

บทบาทผู้นำนักธุรกิจ 
รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา

คุณแอมเลาวา ภารกิจเบื้องตนคือ 
การวิเคราะหหา Pain & Gain ใหกับ 
YEC KAN ดวยความเชื่อมั่นวา การ 
บรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพคอื การ 
สรางจุดเปลี่ยนใหเกิดขึ้น และทําให 
สมาชิกเห็นความสําคัญในการทํางาน 
จิตอาสา และความอยากมีสวนรวมใน 
การทํางาน ดวยความเชื่อวา การที่นัก 
ธุรกิจแตละคนจะพรอมเสียสละเวลา 
มาทํางานจิตอาสา นั่นหมายถึงทุกคน 
ตองมีเปาหมายรวมกันวา เราจะทาํอะไร 
ทาํเพือ่อะไร จงึเปนทีม่าของการกาํหนด 
สโลแกน “ไปดวยกัน  ไปไดไกล กับ นัก 
ธุรกิจรุ นใหมหอการคากาญจนบุรี – 
“Move Together…Growth Together” 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการ

ทํางานเปนทีม และใหเกิดผลลัพธตาม 
เป าหมายท่ีเราทุกคนตองการ คือ 
Connection / Friend / Partner / Social 
/ Opportunity / Self-Development 

นอกจากน้ียังมีการแบงงานให 
สมาชิก YEC KAN ทุกทานตามความ 
ถนัดของแตละคน Put the right man 
on the right job เพื่อใหทุกคนพรอม 
รวมทํางานกันดวยความเต็มใจ และ 
ทําใหทุกคนเห็นความสําคัญของการ 
เขาประชุมรวมกับหอการคา หนวยงาน 
ราชการตาง ๆ  เพราะสมาชิกจะไดเรียนรู 
การทํางานรวมกับหนวยงานราชการ 
แลว ยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดี 
กับภาครัฐอีกดวย

“ปจจุบันเรามีจํานวนสมาชิกเกา 
และสมาชิกใหมที่ทานประธานหมู YEC 
เจน 2 หาเพ่ิมใหมใหอีก 30 คน รวมเปน 
100 คน เราเพิ่งจัด YEC KAN Outing 
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 ภายใตชื่องาน 
“สานสัมพันธ เรียนรู ครอบครัว YEC @ 
หวัหนิ” เพือ่สรางความสนทิสนมคุนเคย 
ระหวางกันใหดยีิง่ขึน้ เปาหมายการทาํงาน 
ของแอมเบือ้งตนคอื ทาํใหกลุมนักธุรกจิ 
รุนใหมหอการคากาญจนบรุ ี (YEC KAN) 
เปนทีย่อมรับของสมาชิกในกลุมหอการคาฯ 
หนวยงานราชการ และองคกรภายนอก 
และทําใหเราไดรับความเชื่อมั่นจาก 
สมาชิก YEC KAN ในการรวมเดินทาง 
ไปสูเปาหมายรวมกัน ตลอดจนไดรับ 
ความเชือ่มัน่จากบคุคลภายนอก และจุด 
เริม่ตนอนัดับแรก คอืทุกคนตองใหความ 
รวมมอืเขาประชุมประจาํเดือนหอการคา 
กาญจนบุรี หรือ การเขาประชุมกับ 
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวสิาหกจิ 
หรือ บริษัทเอกชนอื่นใด ที่ไดเชิญให 
เรารวมแสดงความคดิเห็นในมมุมองของ 

คนรุนใหมไฟแรงใหมากยิง่ข้ึน เพราะเรา 
ตองสรางมาตรฐานใหม สรางภาพลกัษณ 
ที่ดี เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการ 
นาํเสนอความคิดเห็นในมุมมองใหม หรอื 
การทํางานรูปแบบใหม ตอท่ีประชุมได 
เพื่อเปนมาตรฐานใหคนรุนใหมสามารถ 
ใชเปนแนวทางในการสานตอการทาํงาน 
ของหอการคากาญจนบุรีตอไปไดใน 
อนาคต”

YEC คือ ความเป็น 
จิตอาสา กับการ 
มองมุมใหม่

บทบาทของประธานใหม คือ การ 
วางระบบการบริหารงาน และระบบ 
สมาชิก การไมเนนการประชุมในราน 
อาหาร แตเปลี่ยนเปนการประชุมตาม 
ออฟฟศของสมาชิก เพื่อทําความรูจัก 
กบัธรุกจิของสมาชกิมากขึน้และยงัสราง 
บริบทวา การประชุม YEC คือ การ 
ทํางาน ไมใชแคการ Hang Out เทานั้น

“เราอยากเห็นความต้ังใจจริงใน 

การทํางาน เราจะประชุมงานใหเสร็จ 
กอนการปารตี ้แลวแยกยายกนักลับบาน 
เราตองการ Keep Up การประชุม 
หารือถึงแนวทางในการพัฒนาจังหวัด 
ใหเกิดความคืบหนา เพื่อเปนการใช 
เวลาอยางคุมคาสูงสุด”

คุณแอมไดกําหนดเปาหมายรวม 
กันกับสมาชิกวา เราจะไปดวยกัน และ 
ไปไดไกล หากเราเขารวมกิจกรรมกับ 
หอการคา และ YEC KAN อยางตอเนือ่ง 
และทุกคนจะไดรับความเปนจิตอาสา 
กับการมองมุมใหมในการเปนสมาชิก 
YEC KAN ตามเป าหมายที่วางไว  
ประกอบดวย

• สงัคม (Social) หมายถงึ การมี 
โอกาสในการรวมพฒันา สงัคม เศรษฐกจิ 
และประเทศชาติ หรือ การทําใหตนเอง 
เปนที่ยอมรับของสังคม 

• โอกาส (Oppor tun i ty ) 
หมายถึง การไดรับโอกาสในการพัฒนา 
จังหวัด หรือ การเห็นโอกาสทางธุรกิจ  

• การพัฒนาตนเอง (Self - 
Development) หมายถึง การไดรับ 

โอกาสในการพฒันาตนเอง หรือการเพ่ิม 
ประสบการณในการเรียนรู

• เพื่อน (Friend) หมายถึง การ 
มีโอกาสในการพบเจอเพื่อนในจังหวัด 
เดียวกัน และตางจังหวัด

• คอนเน็คชั่น (Connection) 
หมายถงึ การไดมโีอกาสพบเจอนักธุรกจิ 
ขาราชการผู ใหญในจังหวัดและตาง 
จังหวัด ทําให มีโอกาสในการสร าง 
คอนเน็คชั่น

• หุนสวน หรือ คูครอง (Partner) 
หมายถึง การมีโอกาสพบหุนสวนทาง 
ธุรกิจ หรือ หุนสวนชีวิต

ดวยวสิยัทศันทีช่ดัเจนของ ประธาน 
YEC KAN หอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ตองการเริ่มตนภารกิจผูนําดวยการ 
สรางภาพลักษณที่ดีใหแก YEC เพ่ือ 
ทําใหผูใหญทั้งภาครัฐ และเอกชนมอง 
YEC KAN ในมุมมองใหมดวยความ 
ยอมรับในความคิดริเริ่มสรางสรรคของ 
คนรุนใหม ที่กลาคิด กลาพูด กลาทํา 
เพราะเวทสีาํคญัของ YEC KAN คอื การ 
สรางกจิกรรมเพือ่เสรมิสรางภาพลกัษณ 
ที่ดี และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อจังหวัด 
กาญจนบรุใีนรูปแบบใหม อยางมเีปาหมาย 
รวมกบัสมาชกิทีมุ่งมัน่ตัง้ใจอยางแรงกลา 
ที่ตองการทําประโยชนใหแกจังหวัด 
บานเกิดอยางแทจริง 

แมวา ภารกิจจะมากมาย แตก็ 
ยอมใหกับความต้ังใจและเอาจริงของ 
สาวเกงทานนี ้ขอเปนกาํลงัใจให ประธาน 
YEC KAN เจนใหมและมวลหมูสมาชิก 
นักธุรกิจรุนใหมแหง YEC หอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี ประสบความสําเร็จ 
ในงานจิตอาสา และงานที่รับผิดชอบ 
ตอไปนะคะ
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ประวัติโดยสังเขป - 
กลุ่มธุรกิจ - ความ 
รับผิดชอบ

คุณณัฐรินทร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทสาว คนที่ 2 จากจํานวนทายาท 
4 คนของคุณพอ คุณแม คือ นายสมพงษ 
และนางนลินภัสร พงษวิทยภานุ เปน 
ทายาทเจน 3 ของอากง – อามา แหง 
ตระกูลโลวเฮงหมง (พงษวิทยภานุ) 
และทายาททั้ง 4 คนนับเปนทายาทเจน 
4 แหงยุคของการแขงขันที่ดุเดือด และ 
ยุคของการเปลี่ยนแปลงใหทันตอโลก 
ดิจิทัล และเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ 
สรางความยั่งยืนใหแกอาณาจักรธุรกิจ
ครอบครวัมลูคากวา 2,500 ลาน ภายใต 
ชื่อ “โลวเฮงหมง” ที่ชาวกาญจนบุรี 
รูจักคุนเคยกันดี กับ 5 สายธุรกิจใหญ 
ไดแก 

1. กลุมธุรกิจยานยนต (Automo-

bile Sector) ประกอบดวย บริษัท 
บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงมอเตอร จํากัด, บริษัท 
โลวเฮงหมงเซลส แอนด เซอรวิส จํากัด, 
บริษัท เอ.บี.เอส.ออโต บอดี้ เซอรวิส 
จาํกดั, Honda Big Wing Kanchanaburi

2. กลุ มธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Sector) ประกอบดวย 
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท 
(1992) จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
เฮาสซิ่ง จํากัด, บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. 
พร็อพเพอรต้ี จํากัด คลอบคลุม 3 
จังหวัดภาคกลาง ภายใตชื่อโครงการ 
หมู บ  านพฤกษากาญจน   (จั งหวัด 
กาญจนบุรี), โครงการหมู บ านชีวา 
(จังหวัดราชบุรี), และ โครงการหมูบาน 
ลาวัลเล (จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ซึ่ง 
มีเปาหมายในการพัฒนาที่ดิน ขยาย 
ชมุชนเพือ่สรางเมอืงใหเตบิโต และสราง 

ความเจริญใหแตละจังหวัด
3. กลุมธรุกจิบริการสนิเชือ่ (Leasing 

Sector) ประกอบดวย บริษทั ควิก ลสิซิง่ 
จํากัด มีสาขามากกวา 300 สาขาทั่ว 
ประเทศ ทนุจดทะเบยีนจาก 50,000,000 
บาท และเพิ่มขึ้นเปน 246,570,000 
บาท ในป 2015 งบการเงินตรวจสอบ 
โดย EY และควบคุมภายในโดย PWC 
โดยมีแผนจะเขาตลาดหลักทรพัยภายใน 
1 -2 ปนี้ 

4. กลุมธุรกิจการบริการ (Service 
Sector) ประกอบดวย Community 
Mall, ปมนํ้ามัน, โรงแรม ไดแก Sabai 
Mall by LHM, Big Arena Kanchanaburi 
by LHM, ปมน้ํามนั ปตท. วงัสารภ ี(PTT 
Happy Station), โรงแรม WesTory 
Design Poshtel 

5. กลุมธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 
(E-Commerce Service Sector) 

ประกอบดวย บริษัท ตลาดดอทคอม 
จํากัด (Tarad.com) บริการครบวงจร 
สําหรับธุรกิจที่ตองการเขาสูโลกการคา 
ออนไลน

คุณณัฐรินทร หรือ “แอม” เปน 
หนึ่งในทายาทเจน 4 สายกลุมธุรกิจ 
ยานยนต จบการศกึษาระดับปรญิญาตรี 
จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 
มหิดล คณะบริหารธุรกิจ (Business 
Administration) และปริญญาโท 
ดานการตลาด จาก Northumbria 
University, United Kingdom 
เร่ิมหาประสบการณจากการฝกงาน 
แหงแรกในตําแหนง Procurement 
Manager ระยะเวลา 3 เดือนที ่Cup-pa 
Coffee House ของวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กอนจะเขารับ 
ผิดชอบงานในธุรกิจครอบครัวเต็มตัว 
โดยเริม่ตัง้แตเปนเจาหนาทีล่กูคาสมัพันธ 
เพื่อทําความเขาใจพ้ืนฐานงานบริการ 

ลูกคา กอนรับแตงตั้งเปน General 
Manager 8 ป จนรัง้ตาํแหนง Managing 
Director ท่ี บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี 
จํากัด ยาวนานถึงปจจุบันเปนเวลา 5 ป

“ถึงแอมตองทํางานธรุกิจผูจําหนาย 
รถยนตอีซูซุ ก็ไมคิดวาเปนอุปสรรค 
เพราะมีความคุนเคยมาตั้งแตเกิด กิน 
นอนอยูบนโชวรมู วิง่เลนอยูแถวโรงซอม 
รถ เห็นคุณพอ คุณแมทํางานที่นี่มา 
ตลอด จนปจจุบันเรามีสาขาใหบริการ 
คลอบคลุมในจังหวัดกาญจนบุรีแลวถึง 
3 แหง ไดแก สํานักงานใหญ (อ.เมือง) 
สาขาทาเรือ (อ.ทามะกา) และสาขา 
ทองผาภูมิ (อ.ทองผาภูมิ) บริษัทเราได 
ผานมาตรฐานการรับรองระดับสากล 
ISO 9001:2015 ดานการใหบริการที่ 
ระดับโลกยอมรับ ทําใหเราสามารถนํา 
เสนอผลติภัณฑและบรกิารดวยคณุภาพ 
ทีเ่สมอตนเสมอปลาย แตในฐานะทายาท 
เจน 4 ของกลุมธุรกิจ “โลวเฮงหมง” จะ 

ไมหยุดขยายธุรกิจไว เท านี้แน นอน 
เพราะส วนหนึ่ ง เป นธรรมนูญของ 
ครอบครัวที่สมาชิกที่ดูแลธุรกิจแตละ 
สายตองบริหารจัดการธุรกิจของตน 
ใหมีความมั่นคง พรอมขยาย ตอยอด 
ธุรกิจตอไป นี่คือ Challenge ของ 
ทายาทรุน 4 อยางเราคะ”

ธุรกิจมากมายที่
รับผิดชอบไม่เป็น
ปัญหากับงานจิตอาสา 
ถ้าแบ่งเวลาเป็น

เพราะสิง่ท่ีครอบครวัอบรมสัง่สอน 
มาคอื การทําธรุกิจอะไรกต็าม ถงึแมเรา 
ไมอยูแลว แตธุรกิจนั้นตองเดินตอไปได 
- การเปนผูนาํทีด่ ีจะตองสอนใหลกูนอง 
ทํางานเปน และสามารถรับผิดชอบ 
ผลงานที่ได รับมอบหมายได อีกทั้ง 
สามารถตัดสินใจ หรือ ทํางานแทนเรา 
ไดภายใตเงื่อนไข และอํานาจท่ีเรา 

มอบหมายให ผูบริหารที่ดีตองมีทักษะ 
ดานความรู (Hard Skills) และทักษะ 
ดานอารมณ (Soft Skills) ซึ่งถือวา 
สําคัญมากตอชีวิตการบริหารงาน และ 
การบริหารคน ดังนั้นตั้งแตรุ นคุณพอ 
คุณแม ถึงจะมีภารกิจมากมาย แตทาน 
ก็เสียสละเวลาไปชวยงานหอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี และคุณแมก็เปนผู 
กอตั้ง สโมสรโรตาร่ีมณีกาญจน ต้ังแต 
อดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นคุณแอมจึงถูก 
ชกัชวนใหเขารวมกจิกรรมกับหอการคา 
จังหวัดมาโดยตลอด เพราะคําสอนที่วา 
“คนที่ทําธุรกิจแบบมี Connection 
กับไมมี Connection ใชเวลาในการ 
ทํางานถึงเปาหมายตางกัน” หลังจาก 
ทํางานในธุรกิจครอบครัวไดชวงหน่ึง 
คุณแอมจึงตัดสินใจเปนตัวแทนคุณพอ 
เข าร วมงานตําแหน งกรรมการใน 
หอการคาจังหวัดฯ ในฐานะ “ลูกอูด” 
เร่ือยมา และไดเขาเปนกรรมการ YEC 
KAN 1 ป กอนไดรับเลือกตั้งใหเปน 

ประธาน YEC KAN คนใหม เจน 3 
เมื่อไมนานนี้

บทบาทผู้นำนักธุรกิจ 
รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา

คุณแอมเลาวา ภารกิจเบื้องตนคือ 
การวิเคราะหหา Pain & Gain ใหกับ 
YEC KAN ดวยความเชื่อมั่นวา การ 
บรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพคอื การ 
สรางจุดเปลี่ยนใหเกิดขึ้น และทําให 
สมาชิกเห็นความสําคัญในการทํางาน 
จิตอาสา และความอยากมีสวนรวมใน 
การทํางาน ดวยความเชื่อวา การที่นัก 
ธุรกิจแตละคนจะพรอมเสียสละเวลา 
มาทํางานจิตอาสา นั่นหมายถึงทุกคน 
ตองมีเปาหมายรวมกันวา เราจะทําอะไร 
ทาํเพือ่อะไร จงึเปนทีม่าของการกาํหนด 
สโลแกน “ไปดวยกัน  ไปไดไกล กับ นัก 
ธุรกิจรุ นใหมหอการคากาญจนบุรี – 
“Move Together…Growth Together” 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการ

ทํางานเปนทีม และใหเกิดผลลัพธตาม 
เป าหมายที่ เราทุกคนตองการ คือ 
Connection / Friend / Partner / Social 
/ Opportunity / Self-Development 

นอกจากน้ียังมีการแบงงานให 
สมาชิก YEC KAN ทุกทานตามความ 
ถนัดของแตละคน Put the right man 
on the right job เพื่อใหทุกคนพรอม 
รวมทํางานกันดวยความเต็มใจ และ 
ทําใหทุกคนเห็นความสําคัญของการ 
เขาประชุมรวมกับหอการคา หนวยงาน 
ราชการตาง ๆ  เพราะสมาชกิจะไดเรียนรู 
การทํางานรวมกับหนวยงานราชการ 
แลว ยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดี 
กับภาครัฐอีกดวย

“ปจจุบันเรามีจํานวนสมาชิกเกา 
และสมาชิกใหมที่ทานประธานหมู YEC 
เจน 2 หาเพ่ิมใหมใหอีก 30 คน รวมเปน 
100 คน เราเพิ่งจัด YEC KAN Outing 
ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 ภายใตชื่องาน 
“สานสัมพันธ เรียนรู ครอบครัว YEC @ 
หวัหนิ” เพ่ือสรางความสนิทสนมคุนเคย 
ระหวางกันใหดยีิง่ขึน้ เปาหมายการทาํงาน 
ของแอมเบือ้งตนคอื ทาํใหกลุมนักธรุกจิ 
รุนใหมหอการคากาญจนบรุ ี (YEC KAN) 
เปนทีย่อมรับของสมาชิกในกลุมหอการคาฯ 
หนวยงานราชการ และองคกรภายนอก 
และทําใหเราไดรับความเชื่อมั่นจาก 
สมาชิก YEC KAN ในการรวมเดินทาง 
ไปสูเปาหมายรวมกัน ตลอดจนไดรับ 
ความเชือ่มัน่จากบคุคลภายนอก และจุด 
เร่ิมตนอนัดับแรก คอืทุกคนตองใหความ 
รวมมอืเขาประชุมประจาํเดือนหอการคา 
กาญจนบุรี หรือ การเขาประชุมกับ 
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวสิาหกจิ 
หรือ บริษัทเอกชนอ่ืนใด ที่ไดเชิญให 
เรารวมแสดงความคดิเห็นในมมุมองของ 

คนรุนใหมไฟแรงใหมากยิง่ข้ึน เพราะเรา 
ตองสรางมาตรฐานใหม สรางภาพลกัษณ 
ที่ดี เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการ 
นาํเสนอความคิดเห็นในมุมมองใหม หรือ 
การทํางานรูปแบบใหม ตอที่ประชุมได 
เพื่อเปนมาตรฐานใหคนรุนใหมสามารถ 
ใชเปนแนวทางในการสานตอการทาํงาน 
ของหอการคากาญจนบุรีตอไปไดใน 
อนาคต”

YEC คือ ความเป็น 
จิตอาสา กับการ 
มองมุมใหม่

บทบาทของประธานใหม คือ การ 
วางระบบการบริหารงาน และระบบ 
สมาชิก การไมเนนการประชุมในราน 
อาหาร แตเปล่ียนเปนการประชุมตาม 
ออฟฟศของสมาชิก เพ่ือทําความรูจัก 
กบัธุรกิจของสมาชกิมากขึน้และยงัสราง 
บริบทวา การประชุม YEC คือ การ 
ทํางาน ไมใชแคการ Hang Out เทานั้น

“เราอยากเห็นความต้ังใจจริงใน 

การทํางาน เราจะประชุมงานใหเสร็จ 
กอนการปารตี ้แลวแยกยายกนักลบับาน 
เราตองการ Keep Up การประชุม 
หารือถึงแนวทางในการพัฒนาจังหวัด 
ใหเกิดความคืบหนา เพื่อเปนการใช 
เวลาอยางคุมคาสูงสุด”

คุณแอมไดกําหนดเปาหมายรวม 
กันกับสมาชิกวา เราจะไปดวยกัน และ 
ไปไดไกล หากเราเขารวมกิจกรรมกับ 
หอการคา และ YEC KAN อยางตอเนือ่ง 
และทุกคนจะไดรับความเปนจิตอาสา 
กับการมองมุมใหมในการเปนสมาชิก 
YEC KAN ตามเป าหมายที่วางไว  
ประกอบดวย

• สงัคม (Social) หมายถึง การมี 
โอกาสในการรวมพฒันา สงัคม เศรษฐกจิ 
และประเทศชาติ หรือ การทําใหตนเอง 
เปนที่ยอมรับของสังคม 

• โอกาส (Oppor tun i ty ) 
หมายถึง การไดรับโอกาสในการพัฒนา 
จังหวัด หรือ การเห็นโอกาสทางธุรกิจ  

• การพัฒนาตนเอง (Self - 
Development) หมายถึง การไดรับ 

โอกาสในการพฒันาตนเอง หรอืการเพิม่ 
ประสบการณในการเรียนรู

• เพื่อน (Friend) หมายถึง การ 
มีโอกาสในการพบเจอเพื่อนในจังหวัด 
เดียวกัน และตางจังหวัด

• คอนเน็คช่ัน (Connection) 
หมายถึง การไดมโีอกาสพบเจอนกัธรุกจิ 
ขาราชการผู ใหญในจังหวัดและตาง 
จังหวัด ทําใหมีโอกาสในการสร าง 
คอนเน็คชั่น

• หุนสวน หรือ คูครอง (Partner) 
หมายถึง การมีโอกาสพบหุนสวนทาง 
ธุรกิจ หรือ หุนสวนชีวิต

ดวยวสิยัทัศนท่ีชัดเจนของ ประธาน 
YEC KAN หอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ตองการเริ่มตนภารกิจผูนําดวยการ 
สรางภาพลักษณที่ดีใหแก YEC เพื่อ 
ทําใหผูใหญท้ังภาครัฐ และเอกชนมอง 
YEC KAN ในมุมมองใหมดวยความ 
ยอมรับในความคิดริเริ่มสรางสรรคของ 
คนรุนใหม ที่กลาคิด กลาพูด กลาทํา 
เพราะเวทสีาํคญัของ YEC KAN คอื การ 
สรางกจิกรรมเพือ่เสริมสรางภาพลักษณ 
ท่ีดี และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อจังหวัด 
กาญจนบรุใีนรูปแบบใหม อยางมเีปาหมาย 
รวมกบัสมาชกิทีมุ่งมัน่ตัง้ใจอยางแรงกลา 
ท่ีตองการทําประโยชนใหแกจังหวัด 
บานเกิดอยางแทจริง 

แมวา ภารกิจจะมากมาย แตก็ 
ยอมใหกับความตั้งใจและเอาจริงของ 
สาวเกงทานนี ้ขอเปนกําลงัใจให ประธาน 
YEC KAN เจนใหมและมวลหมูสมาชิก 
นักธุรกิจรุนใหมแหง YEC หอการคา 
จังหวัดกาญจนบุรี ประสบความสําเร็จ 
ในงานจิตอาสา และงานที่รับผิดชอบ 
ตอไปนะคะ

60

YEC UPDATE




	1
	Blank Page

	Ebook_May62
	2-3
	2
	Blank Page

	3
	Blank Page


	4
	5
	Blank Page

	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	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
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	ad_wanted
	wanted
	Blank Page


	Blank Page




