
INN WHY MAGAZINE

นิตยสารออนไลน� รายป�กษ� THE COACH ฉบับที่ 008 ประจำวันที่ 18-09-2017

LINE@innwhy.tv

“ไมค์ แพล็กซ์ตัน”
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เปนไปตามปกติของวัฏจักรการเติบโตของบุคคลผูมีความสามารถ
กับสถานะเดิมในองคกรแหงหนึ่งที่ไมอาจรองรับได จึงจำตองมี
การเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการเติบโตและขอบขายหนาที่การงานที่
กวางใหญขึ้น

“กอนหนาน้ีคุณอามานก็เคยมาคุยกับผมในเร่ืองโอกาสการเติบโต
ในอาชีพ ซึ่งโอกาสอันนี้ ผมก็ไมมีใหคุณอามานในเอฟดับบลิวดี
เหมือนกัน ซึ่งผมก็แนะนำวา ใหคุณอามานรับจ็อบนี้ ไปเถอะ
เพราะจะทำใหแคเรียพารทของคุณอามานใหญขึ้น จึงแนะนำให
ไปเถอะ ซึ่งวันหนึ่งคุณอามานอาจจะกลับมารับตำแหนงที่ใหญ
ขึ้นใน เอฟดับบลิวดีฯ” 

“คุณไมค แพล็กซตัน” ไดกลาวตอวา เขาไมคิดขัดขวางความต้ังใจ
ของคุณอามาน ดวยเพราะมองเห็นวาถาความสามารถของพนัก
งานคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไดอีก กับในอีกสถานที่หนึ่งเขาก็จะไม
หามเลย  เพราะที่ผานมานับวาคุณอามานก็เปนหัวหนาและเปน
ลีดเดอรที่ดีในทีมงานการตลาดของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ของคุณไมคเชนกัน

กระแสหนึ่ง! คุณไมค�จะเกษียณแล�วหรือ!!

โคช FWD บรรลุพันธกิจอันดับ 5 
“ไมมีมหาวิทยาลัยไหนสอนเปน CEO ไดดีเทา มหาวิทยาลัยชีวิต!!”

“ไมค์ แพล็กซ์ตัน”

ระหวางเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2560 
ที่ผานมามีกระแสความเคล่ือนไหวในแวดวงการ
“ประกันชีวิต” มากมาย โดยเฉพาะกระแส
เกี่ยวกับ “ผูบริหารระดับสูง” ในแตละบริษัท
หนึ่งในนั้นก็มีความนาสนใจของ
“คุณไมค แพล็กซตัน” ประธานเจาหนาที่
บริหาร (CEO) บริษัท เอฟดับบลิวดี 
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมอยูดวย!

กระแสหนึ่ง! ถาคุณไมยังไมไปไหน แลวจะมีทิศทางบริหารงาน
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตอยางไรตอ!!

กระแสเหลาน้ีไมนาจะอยูแคความสนใจของ “ส่ือมวลชน” เทาน้ัน
แตนาจะเปนความสนใจของคนวงกวางดวยทามกลางกระแสการ
จะมาของ “คนใหม” ซึ่งจะมารับไมตอเกาอี้ ประธานเจาหนาที่
บริหาร (CEO) อยางครึกโครมหวงเวลานี้

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 “คุณไมค แพล็กซตัน” ไดสละเวลา
ชวงครึ่งเชาของวันจันทร ซึ่งเปนวันแรกของการทำงานในสัปดาห
สุดทายของเดือนใหกับสื่อมวลชนกลุมวงในธุรกิจประกันชีวิตกลุม
หนึ่ง พรอมกับเปดใจเลาถึงเหตุการณในกระแสและสถานการณ
ตางๆ ระหวางชวงเวลาท่ีผานมาอยางชนิดท่ีตองบอกวา “ไมเคย”
ไดยินที่ไหนมากอน

“คุณไมค” เร่ิมตนดวยการพูดคุยถึงสถานการณท่ี “เอฟดับบลิวดี
ประกันชีวิต” ตองเผชิญกับการ “ลาออก” ของ “คุณอามาน คาปวร”
อดีตประธานเจาหนาที่บริหารฝายการตลาด (CMO) วาเปนสิ่งที่

www.innwhy.com Facebook.com/INNWHY.TV     Youtube.com/c/innwhy 1/3



นิตยสารออนไลน� รายป�กษ� THE COACH ฉบับที่ 008 ประจำวันที่ 18-09-2017

INN WHY MAGAZINE

กับความรูสึกที่มีตอสถานการณเอฟดับบลิวดีประกันชีวิตในชวง
กำลังขาด CMO ในเวลานี้ “คุณไมค” ไดใหสัมภาษณขอเท็จจริง
ที่ฟงแลวกลับรูสึกเชื่อมั่นตรงกันขามอยางไมนาเชื่อ กับการบอก
เลาถึงการทำงานของพนักงาน ระดับ “ลีดเดอรสายงาน”
ตำแหนงรองคุณอามานจำนวน 4-5 คน ในฝายการตลาดที่เปน 
“ฟนเฟอง” ตัวจริงของกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมงานตางๆ 
ออกมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน และกำลังจะเปนไปอยางตอเนื่อง
ในอนาคต 

“คุณไมค” บอกวาเขาไมกังวลอะไรกับการที่ฝายงานตลาดจะขาด
ลีดเดอรไปช่ัวขณะ เพราะกลยุทธการตลาดของบริษัทฯ ยังดำเนิน
ไปอยางที่เคยเปนมาและเปนไปอยางปกติ ดวยเพราะคนทำงาน
ตัวจริงยังอยูครบทีม แมวันน้ีจะไมมี CMO ผูท่ีผานมาก็เปนเพียง
ผูทำหนาที่ควบคุมดูแลใหฟนเฟองเหลานั้นหมุนไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ เทานั้น

สำหรับลีดเดอรแตละสายที่เปน “พลังขับเคลื่อน” งานดานการ
ตลาดท่ี “คุณไมค” ไดเปดตัวพรอมกัน 5 คน เร่ิมท่ี “คุณนัทธหทัย
นาวานุเคราะห” ผูอำนวยการอาวุโสฝายภาพลักษณและสื่อสาร
องคกร  “คุณปฎล เจฟฟรีย จิรสันติ์” ผูอำนวยการแผนกการ
ตลาดดิจิตอล “คุณกิตติ ประกาศสัจธรรม” ผูอำนวยการอาวุโส
ฝายบริหารประสบการณลูกคา “คุณกัลยา สินธุพัฒนสุข” ผูอำ-
นวยการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ และ “คุณศุลีพร  ยงวิทิตสถิต”
ผูชวยผูอำนวยการฝายประชาสัมพันธและกิจกรรมเพื่อสังคม

แต!! คุณไมคก็ยอมรับวา เพื่อใหเปนไปตามความเหมาะสมและ
เสริมสรางประสิทธิภาพการทำงานดานการตลาดใหสูงสุด เขาจึง
จำตองสรรหาบุคคลที่จะมาทำหนาที่ CMO คนใหมในระยะ 2-3
เดือนนี้  โดยเขาย้ำเนนวาไมจำเปนตองเรงดวน เพราะตองการ
คนที่ใชและมีศักยภาพเหมาะกับทิศทางการเติบโตขององคกรที่
มีความมุงมั่นจะเปลี่ยนมุมมองลูกคาตอประกันชีวิต วามีความ-
สดใส และแปลกใหม งาย สืบตอไปในอนาคต

กับการเปดประเด็นเลาถึงการลาออกไปของ CMO แลวมาปด
ทายสรุปทิศทางการเดินหนาตอไปของฝายการตลาดที่มีพลังขับ
เคลื่อนจาก 5 เสือฟนเฟอนตัวทำงานจริงวันนี้ของ “CEO ไมค”
ทำใหเห็นถึง “ทักษะฝมือ” การบริหารจัดการทามกลางกระแส
สงสัยแคลงใจใหกลับเปนโอกาสเดินหนาตอไปไดตามปกติ
เหมือนจะประกาศใหรูกันวาองคกรจะเติบโตไปขางหนาไมไดขึ้น
อยูแคตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

แตทั้งหมดเดินตามนโยบายบริษัทเปนหลัก!! ภายใตการนำของ
“คุณไมค แพล็กซตัน” ผูที่อยูในอาชีพนักบริหารประกันชีวิตนี้
อยางยาวนานรวม 40 ปดวยประสบการณที่หลากหลาย เริ่มจาก
เปน “ตัวแทน” ในอังกฤษประเทศบานเกิดกอนไปบริหารงานตัว
แทนในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายบริษัทหลายประเทศกระทั่ง
มาเปน CEO ใน 2 บริษัทประเทศไทย

“คุณไมค” เปน CEO ที่เซ็ทอัพ “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต”
กอนจะเกษียณไปเมื่ออายุ 60 ปกวาๆ แลวก็มีโอกาสกลับมาเซ็ท
อัพประกันชีวิตแบรนดใหม “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” ที่
ประกาศเปล่ียนแบรนดจากบริษัทเดิม “บมจ.ไอเอ็นจี ประกันชีวิต”
อยางเปนทางการเมื่อ 28 สิงหาคม 2556 
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นับเปนเวลา 4 ปกวา ที่คุณไมคในฐานะผูนำการสรางการรับรู
แบรด “FWD” ไดขยายการเขาถึงประชาชนคนไทยเปนวงกวางข้ึน
ตามลำดับมาถึงวันนี้ ซึ่ง “คุณไมค” ย้ำวาเขายังไมเกษียณภายใน
ป 2560 น้ี เพราะตองทำพันธกิจสำคัญท่ีเขาจะนำพา เอฟดับบลิว
ประกันชีวิต กาวสูอันดับ 5 อุตสาหกรรมภายใน 5 ปใหบรรลุกอน
ขณะนี้ไตระดับมาอยูอันดับ 6 แลว ดังนั้นภายในปหนา 2561
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะเปนบริษัทแบรนดนองใหมที่อยูใน
อันดับ 5 แนนอน 

“ถายอนในชวง 4 ปที่ผานมา จากแบรนดประกันชีวิตที่เติบโตไว
ท่ีสุดก็คือ เอฟดับบลิวดีฯ และโปรดักสก็เยอะเกือบจะท่ีสุดในประ
เทศไทย ซึ่งเรากำลังมองถึงการเติบโต 30-40% ตอปเลยทีเดียว
และปนี้ FWD ถือวาเราเติบโตสุด เพราะโตกวา 400% เมื่อเทียบ
4 ป ซึ่งผมไมไดทำ แตพนักงานรวมกันมือทำ เปนความสำเร็จ
ของพวกเขาทุกคน” 

อยางไรก็ตามหากมองถึงการทำงานในฐานะ CEO ที่มีผลงานดี
บรรลุตามเปาหมายของบริษัทกับอายุวัย 68 ปของ “คุณไมค”
ปจจุบันแลว นับวาเขาเปนผูบริหารที่ประสบความสำเร็จยิ่งคน
หน่ึงในวงการประกันชีวิตไทย และกลาวไดวาเขาคือ “The Coach”
ที่โคชชิ่งองคกรไดสำเร็จทุกครั ้งกับความรับผิดชอบในหนาที่

“คุณไมค” ไดเลาเปดใจถึงการทำงานในหนาที่วา เขาทำงานดวย
ความมุงมั่นยึดใน “เปาหมาย” และ “วัตถุประสงค” ขององคกร
หรือบอรดบริษัทที่มอบหมายใหเขารับผิดชอบอยางเต็มที่มาโดย
ตลอด ซึ่งการทำงานของคุณไมคก็คือการเปน “โคช-Coach” กำ
กับดูแลพนักงานทุกคนทำงานใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
นั่นเอง ขณะเดียวกันการทำงานนั้นๆ คุณไมคจะปลอยใหพนัก-
งานมีโอกาสแสดงความสามารถอยางเต็มกำลังเชนกัน โดยคุณ
ไมคจะเปนผูรับผิดมากกวารับชอบ หากเกิดความผิดพลาดขึ้น

“คุณไมค” เผยเคล็ดลับการบริหารงาน CEO ของเขาวามาจาก
“มหาวิทยาลัยชีวิต” ที่ทุกวันทำมาอยางตอเนื่องและสั่งสมเปน
ประสบการณ เริ่มจากการกลับมาดูและทบทวนตัวเองกอนวา
การที่เขาสื่อสารวัตถุประสงคออกไปนั้นเคลียรหรือไม พนักงาน
เขาใจกันขนาดไหนอยางไรที่รับฟงไป และเมคชัวรหรือเปลาวา
งานที่มอบหมายไปนั้นพนักงานเขามีทรัพยากรอยางพอเพียง
ทั้งกำลังคนและเครื่องมือทำงานตางๆ

ที่สำคัญคือ ตองยึดมั่นการทำงานวา ถาเขาไปผูบริหารที่มุงแต
จะวากลาวตักเตือนพนักงานเชื่อวาในการทำงานจริง พนักงาน
เหลานั้นก็ไมสะทอนปญหาหรือขอความจริงบางอยางใหเขารับ
ทราบเพื่อการแกไขที่ถูกตองแนนอน และนั่นก็คือการเดินไปสู
เปาหมายที่ไมสำเร็จ!

“มีใครมองผมทำงานตางจาก CEO คนอื่นหรือ (ยิ้ม) จริงๆ แลว
ผมจบสถาปนิก และไมมีมหาวิทยาลัยไหนเลยที่มีการสอนงาน
บริหารเปน CEO และผมมองวามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในชีวิตก็
คือมหาวิทยาลัยชีวิตน่ีแหละ ซ่ึงเวลากลับบานก็ใชเวลา 2-3 นาที
คิดถึงวันนี้ทำอะไรแลวบาง ซึ่งผมจะคิดถึงสิ่งที่ทำดีและสิ่งที่ทำ
ไมคอยดี สวนใหญก็อยูที่ผมที่ทำไมคอยดี กอนจะโทษคนอื่นเรา
ตองโทษตัวเองกอน”  

สำหรับอนาคต 2-3 ปของ “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” นับจาก
น้ีไป “คุณไมค” มองวา แมจะยังเปนหวงเวลาลำบากของการสราง
แบรนดตอเนื่องที่ตองใชเวลาไมนอยกวา 10 ป แตนับเปนความ
โชคดีที่องคกรนี้มี “บอรด” คอยใหนโยบายวัตถุประสงคและเปา
หมายที่ชัดเจนกับการจะเปนบริษัทที่ตองการเปลี่ยนมุมมองคน
ที่จะทำประกันชีวิตใหม ทำใหทุกฝายยังตองทำงานอยางจริงจัง
ตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุความตองการสรางบริษัทประกันชีวิตที่ลูก
คาไวใจชั่วชีวิต

อยางไรก็ตาม “คุณไมค แพล็กซตัน” ปดทายการสนทนาเปดใจ
ครั้งสำคัญนี้ดวยคำกลาวที่เหมือนเปนคำมั่นสัญญาวาเขายังอยู
ตอไปถึงระยะการทำงานที่จะบรรลุพันธกิจและเปนบทพิสูจน
ความสำเร็จการทำหนาที่ CEO ดวยวัยสูงสุด 68 ป ทามกลาง
กระแสขาวลือในหวงเวลานี้วา  “ผมเช่ือวาส้ินปน้ี 2017 เราไดท่ี 
5 แนนอน และถาไมไดก็จะเปนความผิดของผม และมกราคม
ปหนา 2018 เรามาเจอกันและดูกันวาผมจะทำอยางไร” !!.-

การที่จะเป�น CEO ที่ดีได� เราต�องเป�นตัวเอง 
และเป�นตัวจร�ง และให�โอกาสกับทีมในการแสดงฝ�มือ

ออกมา ผมทำมาตลอดคือให�โอกาสให�สเปคแล�วให�เขา
กลับไปทำกัน และถ�าเขาทำอะไรที่ดี 

ต�องแสดงความชื่นชม และสิ�งเดียวที่จะไม�ทำคือ 
ไม�ชี้นิ�วสั่งไปที่คนอ่ืน เพราะนิ�วท่ีช้ีว�าใครเขาไป 1 นิ�ว

เท�าน้ัน แต�กลับมีนิ�วช้ีกลับมาหาตัวเองถึง 3 นิ�ว
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