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“คุณไชย” เร่ิมตนจากการเลาถึง “วิสัยทัศน” ของไทยประกันชีวิตวาเปน
ในแบบ people business   คือ เกี่ยวของกับคนในสังคม  คนในองคกร
ถาคนในองคกรรักองคกร เมื่ออยูในวิกฤติความยากลำบากอยางไรคนใน
องคกรมีความเขาใจ  มีความจริงใจตอกัน จะไมทิ้งกันจะชวยกันทำให
องคกรดีขึ้น 

“และถาเปนตัวแทนกับลูกคาก็ตองเขาใจลูกคาและตองไมท้ิงลูกคา เพราะ
ฉะนั้นอันนี้คือกุญแจแหงความสำเร็จของไทยประกันฯ เพราะฉะนั้นไมมี
ตัวเลข  คนทำงานดวยใจ ถาใจรักองคกร องคกรจะยากลำบากอยางไร
ทุกคนจะพรอมใจทุมเทที่จะทำใหองคกรนี้ดีขึ้น จะเรียกวาตัวเลขยังคง
บวกก็ได” 

สำหรับการกระตุนตัวแทนใหทำงานดีขึ้นนั้น “คุณไชย” เลาตอวา ไทย-
ประกันชีวิตใช “ใจตอใจ” และเปนกลยุทธการทำงานท่ีลอกเลียนแบบกัน
ไมไดงายดายนัก แมจะมองกันที่ “ตัวเลข” ที่วัดผลการเติบโต แตคุณไชย
มองวา “วิธีการสำคัญกวาตัวเลข” เพียงแตตองข้ึนอยูกับวา “เรา” จะใช
วิธีการอยางไรที่จะนำใหองคกรไปสูความสำเร็จ

…คนทำงานด้วยใจ
ถ้าใจรักองค์กร
องค์กรจะยากลำบากอย่างไร
ทุกคนจะพร้อมใจทุ่มเท
ที่จะทำให้องค์กรนี้ดีขึ้น…

จึงไมแปลกใจเลยกับการดำเนินธุรกิจของ “ไทยประกันชีวิต” ในชวงภาวะ
เศรษฐกิจตางๆ จากอดีตจนถึงปจจุบันและตอไปทั้งระยะสั้นและระยะยาว
“คุณไชย” ยังยืนยันใน “จุดขาย” ของไทยประกันชีวิตคือ มีความนาไว
วางใจและมีความรักใหตลอดกาล

โดย “คุณไชย” ย้ำวาจุดขายของไทยประกันชีวิตนั้น คือ 1. เราคือแบรนด
ที่สรางแรงบันดาลใจใหกับคนในสังคม และ 2. ชองทางการจำหนาย
เอเจนท แบงกแอสชัวรันส และ ไทยเทเลมารเก็ตติ้ง  โดยที่ “เรา” เขาใจ
ลูกคา จริงใจตอลูกคาและไมทิ้งลูกคา 

“เพราะการซ้ือประกันชีวิตเพราะเราไวใจในแบรนด ไวใจในตัวแทนท่ีมา
ขายให ฉะนั้นธุรกิจนี้อยูบนความไววางใจและความรัก” 

ดังนั้นจึงไดยินประโยคเดียวที่ “คุณไชย” พูดถึงกลยุทธครึ่งปหลัง (2560)
นี้วา “กระบี่อยูที่ใจ” ดวยภาวะเศรษฐกิจและปจจัยรอบดานยังสงผล
กระทบตอธุรกิจประกันชีวิตในครึ่งปหลังนี้ และทุกบริษัทตองเหนื่อย
เหมือนกันหมด แต “คุณไชย” มองวายังไมเหมือนวิกฤติป 2540 หรือ
วิกฤติแฮมเบอรเกอรไครซิส 

…การซื้อประกันชีว�ตเพราะเราไว�ใจในแบรนด�
ไว�ใจในตัวแทนที่มาขายให�

ฉะนั้นธุรกิจนี้อยู�บนความไว�วางใจ และความรัก…

นับเปนโอกาสดีอีกคร้ังหน่ึง! ท่ีทีมงาน “INN WHY?” ในนาม “The Coach”
นิตยสารออนไลน INN WHY MAGAZINE  ไดรับฟงแนวคิดแนวทางการ
บริหารจัดการองคกรขนาดใหญ “บมจ.ไทยประกันชีวิต” จากปากของ
“คุณไชย ไชยวรรณ” กรรมการผูจัดการใหญ หรือ เอ็มดี (MD) คนสำคัญ
ในฐานะทายาทผูดูแลธุรกิจสืบสานจากบิดา “คุณวาณิช ไชยวรรณ” 

      สิ่งที่ “คุณไชย” ถายทอดออกมาแบบงายๆ แตสื่อสารใหรับรูไดอยาง
ลึกซึ้งคือ “การบริหารคนตองบริหารดวยใจ” ไมใชอะไรอื่น เพราะองคกร
ตองถูกขับเคลื่อนดวยคน ดังนั้นจะทำอยางไรให “คนในองคกร” รักและ
พรอมเผชิญสถานการณทุกรูปแบบไปดวยกันไดทุกเวลา
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“คุณไชย” อธิบายเพิ่มเติมวา เศรษฐกิจไทยระยะนี้ไมไดเกิดวิกฤติขนาดหนัก
เพราะทั่วไปเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงเปนไปปกติ ยอมผกผันกับตัวเลขการเติบโตของ
องคกรธุรกิจที่อาจจะติดลบ หรือต่ำกวาเปาได แตทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับ วิธีการ
ทำงานของแตละบริษัทที่จะรักษาการเติบโตของตัวเองเอาไว

และหากมองผานมาตรฐาน KPI  เชิงบวกที่ไมใชการกดดันคนทำงาน แต KPI
ทำใหรูวา ถาตัวเลขแยลงจะปรับปรุงวิธีการทำงานอยางไรใหยังคงเดินไปสูเปา
หมายนั้น ซึ่งคุณไชยเขามอง KPI แบบญี่ปุนคือการ Improvement  คือการ
ปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้นนั่นเอง
(เสริม : KPI ยอมาจาก Key Performance Indicator หมายถึง ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จ
ของงาน)

“คนเปนผูนำตองเปนผูสรางแรงบันดาลใจใหกับคนในองคกร เปน เมนทอล
องคกรจะเขมแข็งหรือไมเขมแข็งอยูที่ผูนำจะสามารถนำพาองคกรใหไปสู
ความสำเร็จในรูปแบบไหน”

บิ๊กบอสไทยประกันชีวิต กลาวสรุปเปนแนวคิดแนวทางไววา การบริหารงาน
ท่ีดีท่ีสุดคือ การบริหารคน ย่ิงอยูตำแหนงท่ีสูงเทาไหรย่ิงตองบริหารคน ผูบริหาร
งานระดับลางคือการบริหารงาน ผูบริหารในระดับกลางคือ การบริหารใหคน
ไปทำงาน แตผูบริหารสูงๆ คือคนที่เอาสติปญญาของคนอื่นไปบริหารงาน

ผู้นำต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
      ให้กับคนในองค์กร
      องค์กรจะเข้มแข็งหรือไม่
      เข้มแข็งอยู่ที่ผู้นำ…

ทั้งนี้การบริหารงานใหองคกรประสบความสำเร็จนั้น “คุณไชย ไชยวรรณ” ยัง
ย้ำอีกครั้งวา ไมไดเกี่ยวกับความเปนศิลปนหรือไมใชศิลปน  ถาคนมีความสุข
รักองคกร ไมวาองคกรจะอยูในภาวะความยากลำบากหรือสถานการณอยางไร
สุดทายก็จะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จและยั่งยืนอยูได

ถาผูบริหารเปรียบเสมือนเรือ น้ำก็เปรียบเสมือนคนในองคกร น้ำสามารถทำให
เรือจมไดและลอยได ถาน้ำในองคกรคือคนดี เปนคนที่รวมใจกันที่จะทำใหองค
กรประสบความสำเร็จผูบริหารก็จะดีดวยจะหนุนใหเรือลอย ถาน้ำไมดีก็จะทำ
ใหผูบริหารเสียหายดวย 

“นี่คือ DNA ของไทยประกันชีวิต คือ Corporate Culture หรือ วัฒนธรรม
องคกรของไทยประกันชีวิต” 
(เสริม : DNA ยอมาจาก Deoxyribonucleic Acid DNA คือ สารพันธุกรรม)

ที่สำคัญ DNA เฉพาะองคกรนี้จะชวยใหการทำงานของ “คนรุนใหม” และ
“คนรุนเกา” ผสมผสานกลมกลืนเปนพลังบวกที่จะขับเคลื่อนองคกรไปบนเสน
ทางใหมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมผูบริโภคอยางมีสมรรถนะและศักยภาพ
สงผลใหงานออกมามีประสิทธิภาพเต็มที่ได

“คุณไชย” ยังเลาถึงรายละเอียดการ “ใสใจดูแล” พนักงานทุกระดับแมกระท่ัง
“คนเกษียณอายุ” การทำงานไปแลว แตบริษัทยังมอบโอกาสและใหชีวิตการ
ทำงานอยางมีความสุขตอเน่ืองในทุกวันน้ีดวยเพราะมองเห็นวา 
คุณสมบัติท่ีดีของพนักงานเกษียณคนน้ันยังมีอยูในตัวเองอยางมากมาย ซ่ึงเต็ม
ไปดวยประสบการณและความชำนาญ ยอมเปนประโยชนกับบริษัท และอายุ
งานท่ีอยูกับบริษัทก็ไดพิสูจนแลววาหลายๆ อยางกวาจะมาอยูตรงน้ีจะตองเปน
คนท่ีมีคุณลักษณะดี คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีและคุณลักษณะท่ีดี ประสบการณท่ีดี
ทักษะท่ีดีทำไมไมใหเขาทำงานอยูตอ
 
“ถึงแมบางคร้ังประสบการณท่ีเขามีอยูมากมายแตไมสามารถทันกับสภาพแวด
ลอม ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปเราฝกสอนเขาไดไหม เราใหความรูเขาไดไหม ฝก
สอนไดไหมใหความรูเขาได  เขาสามารถเขาใจและพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงเขา
จะเกงกวาเด็กรุนใหมไหมท่ีมีแคคุณสมบัติแตขาดประสบการณ”

“เขา” ยอมรับวาตอนน้ีสัดสวนคนรุนใหมเร่ิมเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในระดับ Middle
Management  คนเหลาน้ีเปนกำลังสำคัญของบริษัทในอนาคตอยางแนนอนและ
การท่ีคนเจนเนอรัลรุนใหมมาพบกับเจนเนอรัลรุนเกา ส่ิงหน่ึงคือการผสมผสาน
และเปนการแลกเปล่ียนความรู ทักษะ ประสบการณ ส่ิงเหลาน้ีก็จะทำใหบริษัท
อยูไดอยางย่ังยืน

สุดทาย “คุณไชย” ฝากไวส้ันๆ วา คนท่ีเปนผูบริหาร หัวหนาท่ีดีบางคร้ังไมตอง
ใชสมองบริหารแตตองใชใจบริหาร  ผูประกอบการบางคนไมไดจบการศึกษาสูง
แตส่ิงท่ีเขามีคือ สัญชาติญาณ ซ่ึงไมไดอยูในตำรา ไมตองมาน่ังดูสถิติส่ิงน้ันคือ
ใจลวนๆ 
“และอยากจะบอกวาการบริหารองคกรท่ีทำใหย่ังยืนคือ การบริหารใจของพนัก
งานส่ิงเหลาน้ีคือหัวใจสำเร็จขององคกร เพราะองคกรถูกขับเคล่ือนโดยคน”

น่ีคือแนวโคชช่ิง “องคกรอยางย่ังยืน” ของ “คุณไชย ไชยวรรณ” ผูบริหาร
ใหญมาดศิลปนทายาทคนสำคัญของ “ไทยประกันชีวิต” ท่ีเต็มไปดวยสไตล
ศิลปะบริหารคนอยางลึกซ้ึงหย่ังถึงรากฐานจริงๆ!! .-

“…การบริหารองคกรที่ทำใหยั่งยืนคือ การบริหารใจของพนักงาน…”

“…ผูบริหารเปรียบเสมือนเรือ น้ำเปรียบเสมือนคนในองคกร น้ำสามารถ
ทำใหเรือจมไดและลอยได…”


