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ธุรกิจของผูประกอบการยุคใหมแนวสตารทอัพป เทรนด

“คุณประวิทย” เลาประสบการณ วา ชีวิตเริ่มตนกอนมาทำธุรกิจ
รานกาแฟ “แบล็คแคนยอน” และยืนไดมาถึงวันนี้ไดนั้น ชีวิตได
ผานความลมเหลว ผานอุปสรรคมามากมาย นับตั้งแตกาวแรกที่
เร่ิมตนมาจากการเปนลูกจางของบริษัทตางชาติหลายแหง ท้ังการ
ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ทำงานมาระยะหน่ึงเร่ิมเกิดแนวคิด
อยากเริ่มตนชีวิตของการเปนผูประกอบการเอง  จึงตั้งบริษัท
ซอรฟแวรเฮาสเล็กๆ เปนตัวแทนจำหนายระบบซอรฟแวรของ 
IBM  ตอมาความคิดเปลี่ยนหลังจากไดดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่ง
คือ อยากกระจายการทำธุรกิจไปสูธุรกิจภาคอื่นที่ไมเฉพาะดาน
ไอทีอยางเดียว

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ถูกมองกอนเพราะเปนหนึ่งในปจจัยสี่
ที่สำคัญของมนุษย แตชวงนั้นไดเกิดคำถามมากมาย เชนถาเขา
มาเริ ่มธุรกิจในหมวดอาหารจะเริ ่มตนบริหารจัดการอยางไร? 
เพราะไมไดอยูในกลุมธุรกิจอาหาร  ที่สุดก็ไดตัดสินใจเริ่มลงทุน
จากการทำแบบเล็กๆ ไปกอน  แตชวงนั้นก็ถือวาเปนการลงทุน
ที่สูงเพราะธุรกิจยังไมมีความพรอมดานการเงิน การลงทุนและ
การบริหารจัดการ

เพราะจากมนุษยไอทีมาสูการเปนมนุษยขายกาแฟ ขายอาหาร
เรียกวา เปนชีวิตที่พลิกผันมาก ยอมรับวา ชวงตนแรกของการ
เริ่มธุรกิจที่ไมคุนเคยมีความยากลำบากมาก ลำบากจากที่ไมมี
ความรูในธุรกิจที่ทำ  มีการลองผิดลองถูกหลายตอหลายเรื่อง 
เจ็บตัวก็มีมาแลว ดวยเพราะไมมีความพรอมในหลายๆ ดานจึง
นำไปสูความผิดพลาดบอย โดยเฉพาะการตัดสินใจผิดพลาด

“...ผมมีความเชื่อมั่นวา คนที่เปนผูประกอบการแลว ถาผิดพลาด
ขอใหมองวา เปนความผิดที่เล็กๆนอยๆ เรายังมีโอกาสฟนหรือ
ลุกขึ้นมาตอสูใหมได แตถาผิดพลาดในเรื่องใหญ ทำให ตองสิ้น
เนื้อประดาตัวอาจทำใหเราลำบากนิดหนึ่ง…”
  
“คุณประวิทย” กลาววา เดี๋ยวนี้คนยุคใหม มนุษยเงินเดือน เด็ก-
จบใหม ตางหันมาเปนผูประกอบการกันเองมากขึ้น   ซึ่งมองวา
เปนนิมิตหมายท่ีดีมีคนรุนใหมมีความกระตือรือลนประกอบธุรกิจ
ดวยลำแขงตัวเอง แทนการเปนลูกจาง หรือไปทำงานใหคนอื่น
ถือเปนการสรางจิตวิญญาณของคนรุนใหมใหเปนผูประกอบการ 

2017 ยังมาแรง นักธุรกิจหนาใหมวัยนอยๆ เดินทางเขาสูการเปน
นักธุรกิจใหมมากมาย แตการเดินทางบนถนนสายสตารทอัพยุค
ใหมเดินอยางไร ? และเดินแลวจะไปใหถึงเปาหมายไดอยางไร?
ทีมงาน INN WHY?  ในนาม The Coach นิตยสารออนไลน 
INN WHY MAGAZINE ไดนำหลักคิดของการบริหารจัดการธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเปนธุรกิจบริการที่มีการแขงขันอยางสูง
ในตลาดปจจุบัน จาก “คุณประวิทย จิตนราพงศ” 
กรรมการผู จ ัดการและเจ าของธ ุรก ิจร านกาแฟแบรนดดัง 
“แบล็คแคนยอน” รวมถึงรานแฟรนไชสทั้งในประเทศ และตาง-
ประเทศที่มีสาขาอยูทั่วประเทศกวา 300 สาขาและประเทศเพื่อน
บานอีกไมนอยกวา 50 สาขา มาถายทอดหลักคิด รวมถึงแบงปน
ประสบการณจากพี่สูนองเหลาบรรดาสตารทอัพกัน   
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“ปจจุบันคนรุนใหมๆ มีไมนอยที่ทำธุรกิจแลวยังลมลุกคลุกคลาน
บางคร้ังอาจยังไมพรอมเต็มท่ี หรือขาดประสบการณ  ขาดเงินทุน
หรือขาดปจจัยอ่ืนๆ มาเก้ือหนุนก็ตองอาศัยเวลา อายุนอยประสบ
ความลมเหลวผมมองวาเปนเพียงแคบทเรียนเล็กๆที่ทุกคนจะ
ตองผานพนอุปสรรคเหลาน้ีไปใหได...”

สวนความทาทายที่ 2 ที่มีความสำคัญอยางมากคือ เรื่องของเงิน
ทุน เพราะเวลาทำธุรกิจแรกๆ สวนใหญมักมองในเรื่องของ การ
มองโลกในแงดี แตก็ไดมองในแงรายเพื่อเกลี่ยจุดออนในแงตางๆ
ไว เมื่อรวมกับความอยากทำธุรกิจมีมากกวา  เลยทำใหมองวา
ปญหาเหลานี้เล็กนอย เงินทุนเหลานี้เดี๋ยวก็หมุนไปได พอทำไป

“ความผิดที่เราทำไปอาจเพราะความที่เราไมมีประสบการณ เชน 
การเลือกทำเลไมเปน  การไมรูจักพารทเนอรเพียงพอหรือ อาจไป
เจอคูคาทางธุรกิจที่ไมคอยดีมากนัก อาจมีการทุจริต ไมซื่อตรง
ท่ีสุดแลวเม่ือเจอกับปญหาจะคอยๆ แกไขข้ึนมา คนทำธุรกิจใหมๆ
อาจเจ็บปวดในชวง 3 ปแรก จากนั้นจะคอยๆ ดีขึ้น…”

สวนความทาทายระยะเริ่มตนธุรกิจของ “แบล็คแคนยอน” คือ 
1.ความไมมีประสบการณในธุรกิจที่ทำ แตมีความอยาก มีความ
ปรารถนา  มีความรูสึกวาจะตองเอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆ
ใหได  ความทาทายแรกจึงเกิดวา ทำอยางไรจึงจะกาวพนขีดของ
ความกลัว ความไมกลา เพราะยังไมเคยทำเร่ืองน้ีข้ึนมาและจะทำ
อยางไรใหกลาที่จะลงทุน กลาที่จะไปเจอกับปญหากับอุปสรรค
ของสิ่งเหลานั้นขึ้นมา 

ชวงน้ันไดกาวขามความกลัวไปได ถาใหมองคงเปนเพราะมีพ้ืนฐาน
อยูในครอบครัวพอคา มองเห็นมาตลอดวา การทำธุรกิจอยางใด
อยางหน่ึงตองมีความเส่ียง เส่ียงท่ีจะสำเร็จหรือลมเหลว และบวก
รวมกับพื้นฐานตนเองที่ผานการศึกษา   การทำงานเปนลูกจาง 
ทั้งดานการบริหารธุรกิจ  ดานอีคอมเมิรซ  จากประสบการณที่
เคยไดวางระบบใหกับองคกรขนาดใหญ ทำใหเกิดความรูเร่ืองการ
บริหารจัดการ เร่ืองบัญชี เร่ืองระบบการคุมสินคาคงคลัง เร่ืองการ
จัดการทรัพยากรคนมาบาง เลยคิดวา ตัวเองนาจะชนะปญหา
เหลาน้ีได ส่ิงตางๆ ท่ีจะตองเผชิญขางหนานาจะพอแกไขปญหาได

มานั่งคิดแกปญหาตอไปอีกวาจะตองทำอยางไรที่จะหมุนเงินให
กระแสเงินสดของธุรกิจดีข้ึนปจจัยเหลาน้ีลวนเปนอีกความทาทาย
ที่ตองแกปญหา ตองมองถึงสภาพคลองการหมุนธุรกิจของตัวเอง
ใหได

ฉะนั้นชวงเริ่มตนธุรกิจเมื่อไมมีประสบการณดานระบบงาน ดาน
บริหารจัดการรานอาหาร  รานกาแฟ สิ่งที่ทำไดคือ การหาผูเชี่ยว
ชาญแขนงนั้นๆมาเปนที่ปรึกษา ใหคำแนะนำก็สามารถชวยให
ธุรกิจบรรลุเปาหมายได.

... การทำธุรกิจไมมีปจจัยใดปจจัยหนึ่งที่จะ

เปนปจจัยเสี่ยงที่สุด ทุกปจจัยลวนมีความ

หมาย มีความสำคัญทั้งสิ้น แมการบริหาร

จัดการคนที่มองดูวา ตองมีทีมทำงานที่มา

จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายประสบการณ

หลากหลายวุฒิภาวะ  การบริหารจัดการคน

เปนพันคน ก็ไมใชเรื่องงายเหมือนกัน...

ทำมาธุรกิจเร่ิมขยาย ไดมีการซ้ือสินคาคงคลัง
เขามา ตองมีการนำเงินไปมัดจำสินคา เปน
เงินกอนใหญๆ จมอยูหลายเดือน ทำใหตอง
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