










ฉบับนี้ กับรายงานพิเศษ การเขาถึงสินเชื่อของ SMEs ไทย โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ และ SME 
Bank ที่ผลสำรวจพบวา SMEs จะทำการขอสินเชื่อหรือกูเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคลองธุรกิจ และขยายธุรกิจ และ 
ชำระหนี้เกา เปนสามเรื่องแรกในการทำการขอสินเชื่อ โดยการขอสินเชื่อนี้จะนึกถึงธนาคารพาณิชยเอกชนมาเปน 
อันดับแรก และตามดวยธนาคารของภาครัฐ และเมื่อสอบถามถึงภาระหนี้สิน พบวา ครึ่งหนึ่งมีภาระหนี้สินจาก 
การดำเนินธุรกิจ และเมื่อถามถึงเหตุที่สถาบันการเงินในระบบไมอนุมัติสินเชื่อพบวา เหตุอันดับตน คือ หลักทรัพย 
ที่ค้ำมีมูลคานอย และไมมีประวัติการชำระเงิน และไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำธุรกิจและปริมาณสินเชื่อที่ 
ตองการ คิดเปนรอยละ 25.18 ของยอดขายของธุรกิจ ซึ่งรายงานพิเศษนี้จะเปนขอมูลที่ชวยใหเขาใจถึงความ 
ตองการของ SMEs และรูถึงการเขาถึงสินเชื่อของ SMEs 

ตอดวย บทสัมภาษณเรื่อง หอการคาไทย ปรับจีดีพี 61 โต 4.6% จากเดิม 4.5% สงออกโต 8.7% ชี้โอกาส 
เศรษฐกิจไทยฟนตัวไดกลางปหนา กับ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และตอดวยเรื่อง ทิศทางการสงออกของไทยในครึ่งปหลัง โดย ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง 
“เวียดนามกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการชำระเงินแบบ e-Payment”  

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
กับคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ “จุดเริ่มตนของเสนทางสูชัยชนะกาแฟนาน กับ ‘วัชรี พรมทอง’ แหง 
‘ภูมิใจคอฟฟ” และบทความกับเรื่อง Business Model Canvas “7 QUESTIONS TO ASSESS YOUR BUSINESS 
MODEL DESIGN” โดยคุณอมรเทพ ทวีพานิชย และ Family Business กับการสรางทายาทธุรกิจครอบครัว โดย 
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ YEC Update ฉบับนี้ กับการบทสัมภาษณประธาน YEC หอการคาสระบุรี 
“คุณวรรณภา ชินชูศักดิ์”

ฉบับนี้กับบทวิเคราะห บทความ และบทสัมภาษณมากมาย มาใหผูอานไดเติมเต็มแนวคิดเพื่อตอยอด บวกดวย 
เนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดคะ  

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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จากตัวเลขที่ไดปรับประมาณใหม 
โดยเศรษฐกิจไทยยังมีปจจัยลบในชวงที่เหลือของป 61 

ที่ยังตองจับตาอยางใกลชิด ไดแก สงครามการคาสหรัฐฯ กับจีน 
ดอกเบี้ยยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

และยังมีความเสี่ยงจากวิกฤติคาเงินในตลาดเกิดใหม 
ทำใหคาเงินออนคาอยางรวดเร็ว

“7 คำถามที่จะดูวา Business Model 
ของคุณเปนอยางไร”กลยุทธของ Value 

Proposition ของธุรกิจของคุณนั้นเปนอยางไร 
ซึ่งคุณ Alex ไดกลาวไวในการสัมมนาวา 
ธุรกิจของคุณจะยั่งยืนในระยะยาวและ

ประสบผลสำเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับ 
Business Model

เกือบทุกประเทศตื่นรับกับกระแสสังคมไรเงินสด 
(Cashless Society) ที่ขยายวงกวางมากขึ้น 

ไมเวนแมแตประเทศที่ประชาชนสวนใหญยังยึดติดกับ
การใชเงินสดอยางเวียดนาม สังเกตไดจากการที่

รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายอยางชัดเจน
ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู

การเปนสังคมไรเงินสด
ภายในป 2563

                       ป 2561 ประเทศไทย       
                   และประเทศตางๆในโลก
                  ยังตองเผชิญกับความเสี่ยง
         ในเรื่องของสงครามการคาระหวาง
     สหรัฐอเมริกาและจีน ที่คาดวาจะสงผล
      ใหเศรษฐกิจโลกหดตัวรอยละ 0.17 และ       
           สงผลกระทบโดยตรงตอการสงออกของ
             ประเทศตางๆ ในโลกรวมถึงประเทศไทย 
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การพยายามปกปองไมใหลูกๆ ตอง 
เสี่ยงกับอันตรายนี้ก็อาจทำใหหลายคน
สงตออันตรายไปสูผูอื่นแทน ซึ่งนี่ถือเปน

ประเด็นที่นาคิดอันหนึ่งวา สำหรับ
ลูกหลานเจเนอเรชั่นใหมๆ แลว บางทีอาจจะ

เปนการดีกวาถาจะลองเริ่มตนจากศูนย 
และกาวผานบทเรียนที่ยากที่สุดดวยตัวเอง  





ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ประเภท
ทะเบียนพาณิชย

กลุมแมบาน
กลุมเกษตร
คณะบุคคล

รอยละ
94.31
4.07
1.22
0.41

ประเภท
บริษัทจำกัด

หางหุนสวนจำกัด
หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน

รอยละ
66.86
31.43
1.71

ประเภท
เจาของคนเดียว

หางหุนสวนสามัญ

รอยละ
92.08
7.92

จำนวนรายได
ต่ำกวา 10,000
10,001-50,000
50,001-100,000
100,001-500,000

500,001-1,000,000
มากกวา 1,000,000 

บาทขึ้นไป

รอยละ
0.17
44.67
21.34
16.71
11.25
5.87

ระยะเวลา
1-3 ป
4-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป

มากกวา 20 ปขึ้นไป

รอยละ
18.84
18.93
33.72
18.51
6.20
3.80
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ภูมิภาค ประเภทกิจการ

รูปแบบการดำเนินกิจการ

ภาคเหนือ
18.58

ภาคกลาง
17.18

ภาคใต
14.04

นิติบุคคล
14.53%

อื่นๆ
20.31%

ภาคบริการ
17.34%

ภาคการผลิต
12.06%

ภาคการคา
70.60%

ไมได
จดทะเบียน

19.49%

บุคคลธรรมดา
45.66% ขนาดกลาง

7.10%

ขนาดเล็ก
92.90%

รวมหุน หรือมีหุนสวน
20.18%

เจาของคนเดียว
79.82%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27.00

กรุงเทพและปริมณฑล
23.20

70.60% 17.34%

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่าง

ขนาดธุรกิจ

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน

ระยะเวลาในการ
ก่อตั้งธุรกิจ

ความเป็นเจ้าของธุรกิจ
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การเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย

ทัศนะต่อการขอสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายการ
ยอดขาย
ตนทุน
กำไร
ราคาของสินคา/บริการ
สภาพคลองของธุรกิจ
การลงทุน/ขยายกิจการ

ปจจุบันเทียบกับ
ปที่ผานมา (รอยละ)

ลดลง
12.41
25.69
18.82
22.98
22.92
22.98

เทาเดิม
74.44
54.88
66.86
61.12
66.58
69.11

เพิ่มขึ้น
13.16
19.43
14.32
15.90
10.50
7.91

6 เดือนขางหนา
(รอยละ)

ลดลง
11.42
17.67
13.75
11.92
8.17
6.5

เทาเดิม
74.33
56.0
71.0
65.58
66.31
71.75

เพิ่มขึ้น
14.25
26.33
15.25
22.5
25.52
21.75

ประเภท
เพิ่มสภาพคลองธุรกิจ
ขยายธุรกิจ
ชำระหนี้เกา
ปรับปรุงสินคา
ลงทุนเทคโนโลยี
ซื้อเครื่องจักร

ขนาดเล็ก
55.5
46.3
31.7
24.9
20.4
4.8

ขนาดกลาง
45.3
51.2
40.7
16.3
22.1
7.0

ไมตองการ
ตองการ
กูจาก
  ธนาคารพาณิชย
  ธนาคารของรัฐ
  สถาบันการเงินอื่นๆ
  อื่นๆ ญาติพี่นอง

เสริมสภาพคลอง
43.77
56.23

41.21
30.80
2.06
4.95

ลงทุนหรือขยายกิจการ
38.6
61.4

40.94
30.19
2.15
4.96

ซื้อเครื่องจักร
4.95

ลงทุนเทคโนโลยี
20.48

ปรับปรุงสินคา
24.28

ชำระหนี้เกา
32.37

ขยายธุรกิจ
46.66

เพิ่มสภาพคลองธุรกิจ 
54.75

สถานการณ์ธุรกิจ

ในฐานะผู้ประกอบการท่านจะทำการขอสินเชื่อหรือกู้เงินเมื่อใด

ในฐานะผู้ประกอบการ
ท่านจะทำการขอสินเชื่อหรือกู้เงินเมื่อใด
แยกตามขนาดธุรกิจ

ในฐานะผู้ประกอบการ
ท่านจะทำการขอสินเชื่อหรือกู้เงินเมื่อใด
แยกตามการจดทะเบียนนิติบุคคล

ความต้องการเงินกู้ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา
หนวย : รอยละคนตอบ

หนวย : รอยละคนตอบ

หนวย : รอยละคนตอบ

ประเภท
เพิ่มสภาพคลองธุรกิจ
ขยายธุรกิจ
ชำระหนี้เกา
ปรับปรุงสินคา
ลงทุนเทคโนโลยี
ซื้อเครื่องจักร

นิติบุคคล
59.7
58.0
32.4
17.0
20.5
6.3

ไมใชนิติบุคคล
53.9
44.7
32.4
25.5
20.5
4.7

หนวย : รอยละคนตอบ

15

Special Report



สถาบันการเงินใหขอเสนอที่ดี
เงื่อนไขการผอนชำระอีกแหงดีกวา
สภาพคลองไมเพียงพอ
วงเงินที่ไดรับไมเพียงพอตอความตองการ
ตองการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น

รอยละ
ของผูตอบ

63.84
47.99
26.12
14.96
12.05

รายการ
ยอมรับจำนวนเงินที่ไดรับไมทำอะไรเพิ่ม
หาสถาบันการเงินอื่นกู
ไมทำการกูยืม
กูนอกระบบเพิ่มเติม

รอยละ
ของผูตอบ

50.62
26.01
18.17
13.79

ธนาคารพาณิชยเอกชน
รอยละ 28.78

สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
รอยละ 13.35

นายทุน
รอยละ 17.96

ญาติพี่นอง
รอยละ 16.43

ธนาคารของรัฐ
รอยละ 23.48

ในกรณีที่ท่านจะทำการกู้เงิน ท่านจะนึกถึงหน่วยงานหรือบุคคลใดก่อน

ทัศนะต่อการขอสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงินในระบบได้ แต่เงิน
ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
หรือที่ขอไป จะดำเนินการอย่างไร

ในกรณีที่ท่านจะทำการกู้เงิน 
ท่านจะนึกถึงหน่วยงานหรือบุคคลใดก่อน 
แยกตามขนาดธุรกิจ

ในกรณีที่ท่านจะทำการกู้เงิน
ท่านจะนึกถึงหน่วยงานหรือบุคคลใดก่อน
แยกตามการจดทะเบียนนิติบุคคล

ประเภท
ธนาคารพาณิชยเอกชน
ธนาคารของรัฐ
นายทุน
ญาติพี่นอง
สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร

ขนาดเล็ก
28.6
23.4
17.9
16.6
13.4

ขนาดกลาง
30.7
23.9
19.0
14.3
12.2

ประเภท
ธนาคารพาณิชยเอกชน
ธนาคารของรัฐ
นายทุน
ญาติพี่นอง
สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร

นิติบุคคล
30.2
24.2
18.3
15.4
11.9

ไมใชนิติบุคคล
28.5
23.3
17.9
16.6
13.6

หนวย : รอยละคนตอบ หนวย : รอยละคนตอบ

BANK

Designed by macrovector / Freepik

2 แหง
37.14%

3 แหง
3.59%

4 แหง
0.55%

1 แหง
58.71%
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ภาระหนี้สินในปัจจุบัน

รายการ
ธนาคารพาณิชยของเอกชน
ธนาคารของรัฐ
สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
นายทุน
ญาต ิพี่นอง คนรูจัก

รอยละ
63.25
53.33
10.26
5.13
15.56

สาเหตุ
เพื่อใชหมุนเวียน
เพื่อขยายธุรกิจ
เพื่อการชำระคืนเงินกู
เพื่อซื้อวัตถุดิบ/สินคา
จากการลงทุนทำธุรกิจเริ่มตน

รอยละ
ของผูตอบ

74.53
43.76
16.41
14.70
12.82

ภาระหนี้สินจากการดำเนินธุรกิจหรือการเริ่มธุรกิจ

ภาระหนี้สินและการผ่อนชำระโดยเฉลี่ย

ภาระหนี้สินปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา

ภาระหนี้สินและการผ่อนชำระโดยเฉลี่ย
แยกตามขนาดธุรกิจ

กรณีกู้นอกระบบ
อัตราดอกเบี้ยในการชำระหนี้ต่องวดในปัจจุบัน

สาเหตุของการมีภาระหนี้สิน

1. หนี้ในระบบโดยเฉลี่ยตอราย
(สถาบันการเงินตางๆ)
2. หนี้นอกระบบโดยเฉลี่ยตอราย
 (ญาต ิพี่นอง นายทุน แชร)
3. หนี้โดยรวมเฉลี่ยตอราย

หนี้สินเฉลี่ย
1,284,242.13 

 
675,043.86 

1,241,635.27 

การผอนชำระตอเดือน
24,098.43 

 
19,251.92 

23,658.38 

ในระบบ
นอกระบบ

เทาเดิม
34.66
26.42

ลดลง
44.22
64.55

เพิ่มขึ้น
21.12
9.03

ขนาดเล็ก
1. หนี้ในระบบโดยเฉลี่ยตอราย
(สถาบันการเงินตางๆ)
2. หนี้นอกระบบโดยเฉลี่ยตอราย
 (ญาต ิพี่นอง นายทุน แชร)
3. หนี้โดยรวมเฉลี่ยตอราย

หนี้สิน
1,093,799.56

668,063.06

1,072,926.14

การผอนชำระตอเดือน
19,398.68

14,364.71

19,313.36

ขนาดกลาง
1. หนี้ในระบบโดยเฉลี่ยตอราย
(สถาบันการเงินตางๆ)
2. หนี้นอกระบบโดยเฉลี่ยตอราย
 (ญาต ิพี่นอง นายทุน แชร)
3. หนี้โดยรวมเฉลี่ยตอราย

หนี้สิน
2,885,370.37

943,352.16

2,832,321.43

การผอนชำระตอเดือน
63,611.11

58,329.82

65,054.55

ไมมี
ภาระหนี้สิน 
51.17%

มีภาระ
หนี้สินอยู 
48.83%

ปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา (รอยละ)

ความคาดหวังในภาระหนี้สินอีก 1 ปีข้างหน้า
เทียบกับปัจจุบัน

ในระบบ
นอกระบบ

เทาเดิม
35.69
18.00

ลดลง
45.65
17.00

ไมมีหนี้สิน
2.36
60.00

เพิ่มขึ้น
16.30
5.00

อีก 1 ปขางหนาเทียบกับปจจุบัน(รอยละ)
รายวัน
รายสัปดาห
รายเดือน

อัตราดอกเบี้ย
7.50 ตอวัน

10.50 ตอสัปดาห
12.04 ตอป
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ขอจาก
ธนาคารพาณิชยเอกชนทั่วไป
ธนาคารของรัฐ
สถาบันการเงินอื่นๆ

รอยละคนตอบ
78.35
61.10
1.32

เนื่องจาก
ยังไงก็ไมไดอยูแลว
อื่นๆ ยังไมมีความจำเปน
ไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน
หลักฐานไมครบ
ไมมีคนค้ำประกัน

รอยละคนตอบ
44.11
31.65
15.82
13.13
5.39ผลการขอสินเชื่อ

ไมไดรับอนุมัติใหสินเชื่อ
ไดรับอนุมัติสินเชื่อ

รอยละ
10.62
89.38

ความต้องการสินเชื่อและการเข้าถึงสินเชื่อ

การยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบ

สาเหตุที่สถาบันการเงินในระบบไม่อนุมัติสินเชื่อ

ความต้องการสินเชื่อสำหรับธุรกิจ

วัตถุประสงค์ความต้องการสินเชื่อสำหรับธุรกิจ

รายการ
หลักทรัพยที่ค้ำมีมูลคานอย
หลักทรัพยที่ค้ำไมมี
ประวัติการชำระเงินไมมี
ไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำธุรกิจ
ไมมีบัญชีเงินฝากที่เคลื่อนไหวที่ชัดเจน
ประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจไมผาน

รอยละ
ของผูตอบ

42.39
36.96
36.96
28.26
17.39
13.04

สัดสวน
รอยละ
24.22
21.12
21.12
16.15
9.94
7.45

วัตถุประสงค
ตองการขยายธุรกิจ
ตองการซื้อเครื่องจักร
ตองการลงทุนเทคโนโลยี
เพิ่มสภาพคลองธุรกิจ
เพื่อตองการชำระหนี้เกา
ตองการปรับปรุงสินคา

ปจจุบัน
21.40
3.26
26.05
54.88
37.67
25.12

ภายใน 6 เดือน
28.57
6.25
22.32
62.50
31.25
23.21

ภายใน 1 ป
46.19
5.08
18.27
48.22
21.32
22.84

หนวย:รอยละของผูตอบ

วัตถุประสงค์ความต้องการสินเชื่อสำหรับธุรกิจ

สาเหตุ
ไมมีหลักประกัน/หลักประกันไมพอ
โครงการไมเปนที่สนใจ
ประวัติการชำระหนี้ไมดี
ไมมีแผนธุรกิจที่ดี
ไมมีประวัติการเคลื่อนไหวทางการเงิน/
มีการเคลื่อนไหวไมสม่ำเสมอ
งบการเงินไมดี
ไมรูจะติดตอธนาคารอยางไร
ไมมีบัญชีที่ชัดเจน

ปจจุบัน
14.29
28.57
57.14
14.29
57.14

42.86
0.00
28.57

ภายใน 6 เดือน
14.29
14.29
42.86
28.57
42.86

57.14
0.00
42.86

ภายใน 1 ป
25.00
25.00
25.00
37.50
50.00

50.00
12.50
12.50

หนวย:รอยละของผูตอบ

เคยยื่น
24.61%

ไมเคยยื่น
75.39%

ชวงเวลา
ปจจุบัน
ภายใน 6 เดือน
ภายใน 1 ป

ตองการ
17.78
9.54
16.79

ไมตองการ
82.22
90.46
83.21

วงเงินที่ตองการ (บาท)
300,000.00
491,936.94

1,019,642.89

กูไมได
3.37
6.54
4.21

กูได
73.08
33.64
48.95

ไมแนใจ
23.56
59.81
46.84

นอกระบบ
15.81
27.68
31.98

ในระบบ
93.02
88.39
84.26

ความตองการสินเชื่อ แหลงเงินกูที่ตองการ ความสามารถในการกู

ปริมาณสินเชื่อที่ตองการ
คิดเปนรอยละ 25.18 ของยอดขายของธุรกิจ

สามารถกูหรือไดรับสินเชื่อตามที่ตองการ 
จะทำใหยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 25.06 

เมื่อเทียบกับยอดขาย
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รายการ
ไมรูเงื่อนไขวาจะเขาไดหรือไมได
ธุรกิจขนาดเล็กมากไมนาจะผาน
ไมมีเงินเคลื่อนไหวในบัญชี
ไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน
ไมมีคนค้ำประกัน
ไมรูจะติดตอใครที่ไหนอยางไร
ทำบัญชีไมเปน

รอยละคนตอบ
42.14
28.05
25.35
19.13
16.67
10.92
3.64

ทัศนะต่อการจัดทำบัญชีเดียว

ในปัจจุบันท่านมีการทำบัญชีของธุรกิจ ในปัจจุบันท่านมีการทำบัญชีของธุรกิจ

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง

มีการทำ
เปนกิจลักษณะ

54.14
86.05

มีทำบาง
ไมเปนกิจจะลักษณะ

34.91
10.47

ไมไดมีการทำบัญชีเลย
10.95
3.49

อันดับ
1
2
3
4
5

สาเหตุ
ขั้นตอนเงื่อนไขในการกู
ปรับลดดอกเบี้ย
ระยะเวลาการอนุมัติ
หลักทรัพยค้ำประกัน
ในขณะนี้ไมจำเปนตองปรับปรุง

รอยละของผูตอบ
43.85
35.09
15.85
15.03
17.26

รอยละ
ไมมีโอกาสเลย
นอย
ปานกลาง
มาก

ขนาดเล็ก
1.2
15.1
66.8
16.9

ขนาดกลาง
2.4
8.2
61.2
28.2

ทัศนคติความต้องการ
ของการปรับปรุงรูปแบบการให้สินเชื่อ

โอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
มากน้อยเพียงใด กรณีรัฐบาลมี
นโยบายในการสนับสนุนSMEs 
แยกตามขนาดธุรกิจ

ทัศนะต่อความสามารถในการเข้าถึงนโยบายและมาตรการของรัฐ
ในการปล่อยสินเช่ือ

โอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบมากน้อยเพียงใด
กรณีรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน SMEs

ปานกลาง 66.39%

มาก 17.72%

ไมมีโอกาสเลย 1.24%

นอย 14.65%

ปานกลาง
53.40%

มาก
29.35%

นอย
16.83%

ไมมีโอกาสเลย
0.41%

สาเหตุที่ไมมีโอกาสเลย นอยหรือปานกลาง

ไมมีการ
ทำบัญชีเลย
10.43%

มีทำบาง
ไมเปนกิจจะลักษณะ

33.11%

มีการทำ
เปนกิจจะลักษณะ

57.46%

แยกตามขนาดธุรกิจ

นิติบุคคล
ไมใชนิติบุคคล

มีการทำ
เปนกิจลักษณะ

92.05
50.34

มีทำบาง
ไมเปนกิจจะลักษณะ

7.39
37.56

ไมไดมีการทำบัญชีเลย
0.57
12.10

แยกตามการจดทะเบียนนิติบุคคล
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รายการ

จดแคเปนรายรับ รายจาย 
และเหลือในแตละวันเทาไหร
เปนบัญชีงบเก็งกำไรขาดทุนงายๆ
บัญชีมาตรฐาน 
งบกำไรขาดทุน งบดุล

รอยละ
ของผูตอบ

22.85

34.32
42.83

กรณีที่มีการทำบัญชีของธุรกิจ

รู้หรือไม่ 2562 หากจะทำการเข้าถึงสินเชื่อ
หรือกู้เงินธนาคาร จำเป็นต้องทำบัญชีชุดเดียว
และสามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปีเป็นอย่างน้อย

การเตรียมตัวในการจัดทำบัญชีเดียว หากท่านต้องการขอสินเชื่อ 
จะจัดทำบัญชีเดียวหรือไม่

รู้หรือไม่ 2562 หากจะทำการเข้าถึงสินเชื่อ
หรือกู้เงินธนาคาร จำเป็นต้องทำบัญชีชุดเดียว
และสามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปีเป็นอย่างน้อย

นอย 30.88%
ไมรูเรื่องนี้มากอน 9.77%

มาก 13.58%

มาก
15.17%

ปานกลาง
35.99%

นอย
40.63%

ไมเตรียมตัวเลย
8.21%

ไมแนใจ
18.69%

ไมทำ
23.26%

ทำ
58.06%

ปานกลาง 45.78%

รูปแบบของการทำบัญชีในปจจุบัน

รายการ
ขายแลวเหลือเงินเทาไร 
คือ กำไร
ไมไดคำนึงถึงกำไรมากนัก 
ขอใหเหลือใช
มีเงินเหลือในการซื้อของ

รอยละของผูตอบ
27.50

26.67

45.83

กรณีที่ไม่มีการทำบัญชีของธุรกิจ
กรณีที่ไมทำบัญช ีมีวิธีการ

สรุปผลกำไรหรือขาดทุนแบบใด
รายการ
จดบางลืมจดบาง
ไมมีเวลาในการทำบัญชี
ไมไดเอาไปใชอะไร
เสียเวลาในการจัดทำ
ไมรูวาจะทำบัญชีอยางไร
เอกสารไมครบถวน

รอยละของผูตอบ
30.16
26.98
19.05
18.25
15.08
1.59

สาเหตุที่ไมเตรียมตัวหรือเตรียมตัวนอย
ไมรูวิธีทำบัญชีที่ถูกตอง
ไมมีหนวยงานรัฐในการแนะนำ
เปนธุรกิจเล็กทำในครอบครัว
ไมตองการจะขอสินเชื่อ
ไมรูวิธีทำบัญชีที่ถูกตอง

รอยละของผูตอบ
44.65
34.97
23.94
23.09
44.65

สาเหตุที่ไมทำบัญชี
หรือทำบางไมทำบาง

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง

ไมรูเรื่องนี้มากอน
10.34
2.33

นอย
30.66
33.72

ปานกลาง
45.63
47.67

มาก
13.37
16.28

นิติบุคคล
ไมใชนิติบุคคล

ไมรูเรื่องนี้มากอน
6.25
10.37

นอย
27.27
31.49

ปานกลาง
48.30
45.35

มาก
18.18
12.79

แยกตามขนาดธุรกิจ

แยกตามการจดทะเบียนนิติบุคคล
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หากต้องมีการจัดทำบัญชีเดียว จะมีอุปสรรค
ในการจัดทำหรือไม่

ปัจจุบันหากทำการขอสินเชื่อใหม่ จะจัดทำบัญชีเดียว มาตรการหรือความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ ที่ท่านต้องการได้รับ

หากเคยกู้มาแล้ว ท่านมีการจัดทำบัญชีเดียว
ในครั้งที่กู้ยืมครั้งที่แล้วหรือไม่

เพราะ : เอกสารยุงยาก 
มีคาใชจายเพิ่มเติม 

และไมมีวิธีการทำบัญชี

ไมจัดทำ
36.90%

ไมไดมีบัญชีเดียว
62.78%

มีบัญชีเดียว
37.22%

ไมมีอุปสรรคเลย
59.12%

อุปสรรค : เอกสารยังไมครบถวน ยังขาดความรูความเขาใจ
และการจัดทำบัญชียังไมเปนระเบียบ

มาก
1.33%

ปานกลาง
7.99%

นอย
31.56%

จัดทำ
63.09%

เพราะ : อนุมัติสินเชื่อไดรวดเร็ว
มากขึ้น มีประโยชนตอธุรกิจ 
และเพื่อประโยชนในอนาคต

1. ใหความรูและจัดทำการสอนเกี่ยวกับการทำ
บัญชีเดียว
2. ลดขั้นตอนการทำบัญชีใหสะดวกมากขึ้น 
3. มีบริการจัดทำบัญชีเดียวใหไมตองจางเอกชน 
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นายธนวรรธน พลวิชัย ผู 
อำนวยการ ศูนยพยากรณ 
เ ศ รษฐก ิ จ และธ ุ ร ก ิ จ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยวา 
หอการคาไทยไดปรับประมาณการการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจของ 
ไทยป 2561 ขยายตัวเฉลี่ย 4.6% เปน 
อยางนอย และมากกวาท่ีเคยคาดการณ 
ไววาจะเติบโตที่ 4.5% ขณะท่ีตัวเลข 
การสงออกโต 8.7% และอัตราเงินเฟอ 
อยูที่ 1.2% หลังจากภาคการสงออก 
และการทองเที่ยวของไทยขยายตัวดี 
ตอเนื่องตั้งแตตนปที่ผานมาตามทิศทาง
การเติบโตของเศรษฐกิจโลก

อยางไรก็ตามประกอบกับราคา 
พืชผลทางการเกษตรหลายรายการเริ่ม
ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะขาวเปลือก 
ออย และขาวโพด สงผลใหรายไดของ 
เกษตรกรปรับตัวดีข ึ ้นอยางชัดเจน 

น
ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟนตัว
ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งการใชจายและ 
การลงทุนภาครัฐมีโอกาสเรงตัวขึ้นใน 

ชวงคร่ึงปหลัง ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญ 
ทำใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวขึ้นแบบคอย 
เปนคอยไป

อยางไรก็ตาม จากตัวเลขท่ีไดปรับ 
ประมาณใหม โดยเศรษฐกิจไทยยังมี 
ปจจัยลบในชวงที่เหลือของป 61 ที่ยัง 
ตองจับตาอยางใกลชิด ไดแก สงคราม 

การคาสหรัฐฯ กับจีน ดอกเบี้ยยังมี 
แนวโนมเพิ่มขึ้น และยังมีความเส่ียง 
จากวิกฤติคาเงินในตลาดเกิดใหม ทำให 

คาเงินออนคาอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้ คงตองติดตามแมจะมีวัน 

เลือกตั้งท่ีชัดเจนแลว แตตองดูวา คณะ 
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ปลด 
ล็อกมากนอยแคไหน แตเชื่อวาชวงใกล 
เลือกตั้งจะมีเงินสะพัดตอการเลือกตั้ง 
30,000-40,000 ลานบาท เปนการ 

จากตัวเลขที่ได้ปรับประมาณใหม่ โดยเศรษฐกิจไทย 
ยังมีปัจจัยลบในช่วงท่ีเหลือของปี 61 ที่ยังต้อง 
จับตาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สงครามการค้าสหรัฐฯ 
กับจีน ดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังมี 
ความเสี่ยงจากวิกฤติค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ ทำให้ 
ค่าเงินอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว

หอการค้าไทย ปรับจีดีพี 61 
โต 4.6% จากเดิม 4.5%  
ส่งออกโต 8.7% ช้ีโอกาส
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้กลางปีหน้า
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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สรางความเชื่อมั่นทั้งคนในประเทศและ 
ตางประเทศ จะมีสวนดึงการลงทุนดาน 
ตาง ๆ ใหกลับมาดีขึ้นได

ดานสงออกโต-บาทแข็งหนุนดัชนี
ความเช่ือมั่นผูบริโภค เดือน ส.ค. อยูที่ 
83.2 สูงสุดในรอบ 64 เดือน พรอม 
เตรียมปรับจีดีพีเพิ่ม

ดานดัชนีความเชื ่อมั ่นผู บริโภค 
เมื่อเดือน ส.ค. 61 ที่ผานมาอยูที่ 83.2 
จาก 82.2 ในเดือน ก.ค. 61 ซึ่งปรับตัว 
ดีขึ้นตอเนื่องและอยูในระดับสูงสุดใน 
รอบ 64 เดือน ขณะท่ีดัชนีความเช่ือมั่น 
ตอเศรษฐกิจโดยรวมอยูที่ 70.2 จาก 
69.1 ในเดือนกอนหนา

ท ั ้ งน ี ้ม ีป จจ ัยบวกมาจากการ 
ประกาศอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
หรือ จีดีพใีนไตรมาสที่ 2/61 ที่เติบโต

4.6% ของสำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) หรือสภาพัฒน รวมถึงการคง 

ดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ของคณะ 
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคง 
ดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5%, และการ 
สงออกเดือน ก.ค. ขยายตัวอยูในเกณฑ 
ดี, เงินบาทแข็งคาขึ้น และ พืชผลทาง 
การเกษตรหลายรายการเริ ่มปรับตัว 
ดีขึ้น อยางไรก็ตามในไตรมาส 4/61 นี้ 

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจฯ เตรียม 
ปรับประมาณการจีดีพีเพิ่มขึ้น

อยางไรก็ตามคงตองจับตาดูปจจัย

ลบทางดานราคาน้ำมันขายปลีกใน 
ประเทศปรับเพ่ิมข้ึน และความรูสึกของ 
ประชาชนบางสวนที่รู สึกวาเศรษฐกิจ 
ฟนตัวชาและกระจุกตัว รวมถึงสถาน- 
การณน้ำทวมทึ ่อาจสงผลกระทบตอ 
เศรษฐกิจและการทองเที่ยวในพื้นที่ที่ 
เกิดน้ำทวมจะสงผลอยางไรตอไป 

ด้านดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเมื่อเดือน ส.ค. 61 
ที่ผ่านมาอยู่ที่ 83.2 จาก 82.2 ในเดือนก.ค. 61 
ซึ่งปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องและอยู่ในระดับสูงสุดใน 
รอบ 64 เดือน 
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นับตั้งแตป 2555 สถาน- 
การณ การส  งออกของ 
ประเทศไทยอยู ในภาวะ 

ชะลอตัวหรือหดตัว โดยในชวงป 2555 
การสงออกของไทยสามารถขยายตัวได 
เพียงรอยละ 2.9 ขณะท่ีในป 2554 
การสงออกของไทยขยายตัวอยูท่ีรอยละ 
15.1 สวนในชวงป 2556 และ 2558 
การสงออกของไทยอยูในภาวะหดตัว 
โดยมีมูลคาการสงออกท่ีหดตัวอยูระหวาง 
รอยละ 0.3 ถึง รอยละ 5.8 จากภาวะ 
เศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและตลาดคูคา 
หลัก อยางสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน 
และจีน มีการนำเขาท่ีลดลง ราคาน้ำมัน 
ดิบในตลาดโลกยังคงลดลงตอเนื่องและ 
ไมมีแนวโนมท่ีจะฟนตัวกระทบตอกำลัง 
ซื้อและการนำเขาสินคาของประเทศผู 
สงออกน้ำมัน รวมท้ังประเทศไทยยังมี 
ปญหาการเมืองในประเทศ ประกอบกับ 
สินคาเกษตรในตลาดโลกมีราคาลดลง 
ทำใหแมจะสามารถสงออกไดเทาเดิม 
ในรูปปริมาณ แตมูลคาการสงออกยัง 
คงลดลง อยางไรก็ตามในป 2559 การ 
สงออกของไทยกลับมาขยายตัวไดเล็ก 
นอยเทากับรอยละ 0.5 จากสถานการณ 
เศรษฐกิจและการคาโลกในชวงท่ีผานมา 

น
เริ่มมีทิศทางท่ีดีขึ้น แมจะมีการผันผวน 
ในบางชวงเวลา แตปจจัยพื้นฐานทาง 
เศรษฐกิจที ่สำค ัญมีท ิศทางที ่ด ีข ึ ้น 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน และญี่ปุน 
ประกอบกับราคาน้ำมันดิบเริ่มกลับมา 

ทรงตัวอีกคร้ัง และคาเงินบาทยังเคล่ือน 
ไหวในกรอบท่ีจำกัด รวมท้ังความสามารถ 
ในการปรับตัวของผูสงออกไทย ทำให 
การสงออกไทยเพิ่มสูงข้ึน จนกระทั่งใน 
ป 2560 การสงออกของไทยกลับขยาย 
ตัวไดในอัตราที่สูงถึงรอยละ 9.9 ซึ่ง 
เปนอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ 
5 ป

1. ทิศทางการส่งออก
ปี 2561

สำหรับป 2561 เปนอีกปที่คาดวา 
มูลคาการสงออกของไทยจะสามารถ 

เติบโตไดในระดับสูง โดยคาดวาจะมี 
มูลคา 255,802 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
(253,980-257,600 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 
หรือขยายตัว 8.1% (7.3-8.9%) โดย 
เปนผลจาก

1) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดวา 
จะสามารถเติบโตไดรอยละ 3.9 รวม 
ถึงการเติบโตของเศรษฐกิจคูคาสำคัญ 
ไดแก สหรัฐอเมริกาที่คาดวาภาวะ 
เศรษฐกิจจะขยายตัวรอยละ 2.9 ญี่ปุน 
ที ่คาดวาภาวะเศรษฐกิจจะขยายตัว 
รอยละ 1.0 สหภาพยุโรปที่คาดวาภาวะ 
เศรษฐกิจจะขยายตัวรอยละ 2.2 และ 
จีนที่คาดวาภาวะเศรษฐกิจจะขยายตัว 
รอยละ 6.6 

2) สหรัฐอเมริกาไดมีการตอสิทธิ 
พิเศษ GSP ใหไทยท้ังในสินคาเกษตร 
และอุตสาหกรรมประมาณ 3,500 รายการ 

ทิศทางการส่งออกของไทย
ในคร่ึงปีหลัง
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

สำหรับปี 2561 เป็นอีกปีที่คาดว่ามูลค่าการส่งออก 
ของไทยจะสามารถเติบโตได้ในระดับสูง โดยคาดว่า 
จะมีมูลค่า 255,802 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(253,980-257,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือ 
ขยายตัว 8.1% (7.3-8.9%) 
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โดยมีผล 22 เมษายน 2561 และจะ 
มีผลยอนหลังไปต้ังแต 31 ธ.ค. 60 
สำหรับการตออายุคร้ังน้ีสงผลใหโครงการ 
GSP ของไทยไดตออายุไปจนถึง 31 
ธ.ค. 63

3) คาเงินบาทที่เริ ่มออนคาเมื่อ 
เทียบกับดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนผลดีตอ 
การสงออก โดยคาดวาป 2561 อัตรา 
แลกเปลี่ยนจะเฉล่ียนอยูที่ 31-33 บาท 
/ดอลลารสหรัฐ

อยางไรก็ตามคาดวามูลคาการสง 
ออกของไทยในป 2561 แมจะมีอัตรา 
การขยายตัวที่สูง แตคาดวาจะมีอัตรา 
การขยายตัวที่ต่ำกวาป 2560 เนื่องจาก 
มีปจจัยเสียงหลายประการ ไดแก 

1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศคูคาหลายๆ ประเทศในป 
2561 คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวต่ำ 
กวาป 2560 ไดแก ญี่ปุน สหภาพยุโรป 
จีน ฮองกง แคนาดา และ อาเซียน 
บางประเทศ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร 
และเวียดนาม1 นอกจากนี้ในป 2561 
ประเทศไทยและประเทศตางๆในโลก 
ยังตองเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องของ 
สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกา 
และจีน ท่ีคาดวาจะสงผลใหเศรษฐกิจโลก 
หดตัวรอยละ 0.172 และสงผลกระทบ 
โดยตรงตอการสงออกของประเทศตางๆ 
ในโลกรวมถึงประเทศไทย 

2) แมวาอัตราแลกเปลี ่ยนของ 

ไทยจะออนคาลงซึ่งผลดีตอการสงออก 
แตปจจุบันประเทศอ่ืนๆ ก็มีอัตราแลก 
เปล่ียนท่ีออนคาลงเชนเดียวกับประเทศ 
ไทย โดยในชวงคร่ึงปแรกของป 2561 
พบวาประเทศที่มีคาเงินออนคาลงมาก 
กวาไทย ไดแก อินเดีย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส อังกฤษ เกาหลีใต เมียนมา 
และสหภาพยุโรป สำหรับประเทศท่ีมี 
คาเงินออนคานอยกวาไทย ไดแก จีน 
สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา และญี่ปุน โดยจากการออนคา 
เงินของประเทศตางๆ สงผลใหไทยไม 
ไดรับประโยชนจากคาเงินที่ออนลงมาก 
นัก เนื่องจากคาเงินของประเทศคูแขง 
ก็ออนคาลงเชนเดียวกับไทย

1 จากการคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศตางๆของ  IMF
2 อางอิงขอมูลจาก ING estimates

ภาพที่ 1 สถานการณการสงออกของไทยป 2561 
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3) ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น 
โดยในป 2561 คาดวาราคาน้ำมันจะ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 29-32 เมื่อ 
เทียบกับป 2560 ซึ่งจะสงผลใหตนทุน 
สินคาปรับตัวสูงข้ึน และราคาสินคาสูงข้ึน 

4) ราคาสินคาเกษตรมีแนวโนม 
ตกต่ำ สงผลใหมูลคาสงออกลดลงแม 
ปริมาณการสงออกจะเทาเดิม โดยเมื่อ 
พิจารณาดัชนีราคาสินคาเกษตรคร่ึงแรก 
ของป 2561 หดตัวอยูที่ รอยละ 9.2 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 
โดยรายการสินคาเกษตรสำคัญท่ีมีทิศทาง 
ราคาลดลง ไดแก ยางพาราท่ีราคาลด 
ลงมากที่สุด รองลงมาเปน ปาลมน้ำมัน 
ออย กุง สุกร ผัก ผลไม 

2. ทิศทางการส่งออก
คร่ึงหลังปี 2561

สำหรับทิศทางการสงออกของ 

ไทยในครึ ่งปหลังคาดวาจะมีม ูลคา 
129,990 ลานดอลลารสหรัฐฯ (128,168 
-131,789 ลานดอลลารสหรัฐฯ) หรือ 
ขยายตัว 5.5% (4.0-6.9%) โดยชะลอ 
ตัวลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตใน 
ครึ่งปหลังของป 2560 ซึ่งขยายตัว 
รอยละ 12 และชะลอตัวลงเมื่อเทียบ 
กับคร่ึงปแรก เน่ืองจากคาดวาผลกระทบ 
จากสงครามทางการคาจะเริ่มเห็นผลที่ 
ชัดเจนมากข้ึน โดยจากการขึ้นภาษีนำ 
เขาระหวางจีน และสหรัฐอเมริกาใน 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คาดวาจะสง 
ผลใหมูลคาการสงออกของไทยลดลง 
105 ลานดอลลารสหรัฐ หรือหดตัว 
รอยละ 0.04 และเม่ือสหรัฐอเมริกา 
เก็บภาษีนำเขาจากจีน มูลคา 200,000 
ลานดอลลารสหรัฐ โดยเก็บเพิ่ม 25% 
และจีนทำการตอบโต จะสงผลใหมูลคา 
การสงออกของไทยลดลง 351 ลาน 

ดอลลารสหรัฐ หรือหดตัวรอยละ 0.14 
และถาสหรัฐอเมร ิกาเก ็บภาษีเพ ิ ่ม 
มากขึ้นและมีการเรียกเก็บจากประเทศ 
อื่นๆ เพิ่มเติมจะสงผลใหมูลคาการสง 
ออกของไทยลดลง 2,881 ลานดอลลาร 
สหรัฐ หรือหดตัวรอยละ 1.13 นอกจาก 
ประเด็นสงครามการคา ภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศคูคาสำคัญอยางจีนและ 
สหรัฐอเมริกาก็เปนปจจัยสำคัญที ่มี 
อิทธิพลตอมูลคาการสงออกในคร่ึงปหลัง 
โดยคาดวาเศรษฐกิจของประเทศจีนใน 
ครึ่งปหลังอาจชะลอตัวลงจากผลการ 
ควบคุมสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง และผล 
กระทบจากสงครามการคาท่ีเร่ิมข้ึน อัตรา 
ภาษีนำเขา และเศรษฐกิจของประเทศ 
สหรัฐอเมริกาในครึ่งปมีโอกาสชะลอตัว 
ลงจากผลของสงครามการคา สวนประเด็น 
คาเงินของประเทศตางๆ คาดวาคาเงิน 
ของแตละประเทศจะออนคามากขึ้น 

ภาพที่ 1 สถานการณการสงออกคร่ึงหลังของไทยป 2561
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โดยเฉพาะจีนเพ่ือลดผลกระทบจากการ 
ขึ้นภาษีนำเขาของสหรัฐอเมริกา สวน 
ราคาน้ำมันดิบคาดวาจะมีแนวโนมสูง 
ขึ้นในคร่ึงปหลัง จากการที่อิหรานตอง 
เผชิญหนากับมาตรการคว่ำบาตรของ 
สหรัฐฯ สงผลใหตนทุนการผลิตและ 
ราคาสูงขึ้น

3. ประเด็นท่ียังคงต้อง
ติดตาม

จากผลการคาดการณการสงออก
ในขางขนยังมีประเด็นตางๆที ่ต อง 
ติดตามเนื่องจาก ประเด็นเหลานี้อาจ 
ส งผลให ผลการคาดการณส งออก 
เปลี่ยนแปลงไป โดยประเด็นที่ตองติด 
ตามมีประเด็นตางๆดังนี้

1) ยังคงต องต ิดตามประเด ็น 
ความรุนแรงของสถานการณสงคราม 
การคาระหวางสหรัฐอเมริกา และจีน ที่ 
คาดวาจะมีแนวโนมที ่รุนแรงมากขึ ้น 
และมีโอกาสท่ีจะยืดเย้ือตอไป อาจสราง 
ความกังวลใหกับสถานการณการคา 
ของโลก และอาจสงผลกระทบโดยตรง 
ตอเศรษฐกิจของโลก รวมทั้งเศรษฐกิจ 
ของประเทศตางๆ โดยเฉพาะ สหรัฐ 
อเมริกา และจีน ใหชะลอตัวลง และ 
เมื่อเศรษฐกิจของโลกเกิดการชะลอตัว
มูลคาการสงออกของไทยก็มีโอกาสที่ 
จะชะลอตัวตามอยางหลีกเลี่ยงไมได

2) แมป 2561 ไทยจะมีอัตราการ 
ขยายตัวของการสงออกเติมโตสูงขึ ้น 
มาก แตเมื่อพิจารณามูลคาการสงออก 
ของประเทศอ่ืนๆ ก็จะเห็นไดวาประเทศ 
อื่นๆ ก็มีการเติบโตของมูลคาการสง 
ออกที่สูงขึ้นเชนเดียวกับประเทศไทย 

และมีอีกหลายๆประเทศที่มีอัตราการ 
เติบโตของมูลคาการสงออกที่สูงกวา 
ไทย เชน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร 
สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา 

เมียนมา ลาว และสเปน เปนตน ดังนั้น 
ปจจัยหลักที่ทำใหการสงออกสูงขึ้นจึง 
เกิดจากเศรษฐกิจโลกท่ีเติบโต และมี 
การคาขายในตลาดโลกมากขึ้น ไมได 
เกิดจากความสามารถในการแขงขัน 
ของไทยที่สูงข้ึน

3) ถาพิจาณาสวนแบงตลาดของ 
ไทยในตลาดโลกในป 2561 คาดวาแม 
ประเทศไทยจะมีมูลคากการสงออกที่ 
สูงขึ้น มีอัตราการขยายตัวของการสง 
ออกที่สูง แตคาดวาสวนแบงตลาดของ 
ไทยในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงจาก 
รอยละ 1.50 เหลือรอยละ 1.48 

4) ตองติดตามผลจากการขึ ้น 
คาจางข้ันต่ำตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 
2561 วาจะสงผลกระทบตอการตนทุน 
การผลิต และราคาสินคาของไทยมาก 
นอยเพียงใด เนื่องจากคาจางขั้นต่ำใน 
ทุกจังหวัดของไทยประจำป 2561 มา 
อยูในชวง 308-330 บาท/วัน (เฉลี่ย 
316 บาท/วัน) จากอัตรา 300-310 

บาท/วันในป 2560 (เฉลี่ย 305 บาท/ 
วัน) ซึ่งกระทบโดยตรงตอตนทุนการ 
ผลิตของธุรกิจ โดยถาคาจางเปลี่ยน 
แปลงไป 1% คาดวาจะสงผลใหการ 

สงออกลดลง 0.06% และจากการขึ้น 
คาจางขึ ้นต่ำครั ้งนี ้อาจสงผลใหการ 
สงออกลดลง 0.16%-0.39% (หรือมี 
มูลคาประมาณ 409-990 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ

5) สถานการณของอิหรานการ 
เผชิญหนากับมาตรการคว่ำบาตรของ 
สหรัฐฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอ 
การสงออกน้ำมันของอิหราน ซึ่งเปน 
ประเทศสมาชิกรายใหญของ OPEC 
โดยคาดวามาตรการคว่ำบาตรดังกลาว 
จะทำใหอิหรานสงออกน้ำมันดิบลดลง 
ประมาณ 7 แสน – 1 ลานบารเรล/วัน 
ภายในสิ้นปนี้ ซึ่งหากเกิดสถานการณ 
ความขัดแยงของสหรัฐอเมริกาและ 
อหิรานรุนแรง และอุปทานของน้ำมัน 
ดิบจากอิหรานลดลง อาจสงผลใหราคา 
ปรับตัวสูงข้ึนถึง 80-90 ดอลลาร/ 
บาเรล ซึ่งจะกระทบโดยตรงตอตนทุน 
การผลิต ราคาสินคา และการสงออกใน 
ทายที่สุด

ปี 2561 ประเทศไทยและประเทศต่างๆในโลกยัง 
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องของสงคราม 
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ท่ีคาดว่าจะ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกหดตัวร้อยละ 0.17 และส่ง 
ผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกของประเทศ 
ต่างๆ ในโลกรวมถึงประเทศไทย 
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ปจจุบ ันเทคโนโลยีทาง 
การเงิน หรือที ่เร ียกวา 
FinTech (Financial 

Technology) เขามามีบทบาทอยาง 
มากกับพฤติกรรมการจับจายใชสอย 
แบบไรเงินสดของผูบริโภคทั่วโลก จน 
ทำใหเกือบทุกประเทศตื่นรับกับกระแส 
สังคมไรเงินสด (Cashless Society) 
ที่ขยายวงกวางมากขึ้น ไมเวนแมแต 
ประเทศที ่ประชาชนสวนใหญยังยึด 
ติดกับการใชเง ินสดอยางเว ียดนาม 
สังเกตไดจากการที่รัฐบาลเวียดนามมี
นโยบายอยางชัดเจนในการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู การเปนสังคมไรเงินสด 
ภายในป 2563 แมนักวิเคราะหสวน 
ใหญมองวาเปนเรื ่องยากที่เงินสดจะ 
หายไปจากสังคมเวียดนาม สวนหนึ่ง 
เปนเพราะชาวเวียดนามยังคุนเคยกับ
การใชเงินสดมากกวาการใชจายรูปแบบ 
อื่นๆ แตปจจุบันกลุมผูบริโภครายได 
ปานกลางในเว ียดนามที ่ม ีแนวโนม 
ขยายตัวอยางรวดเร็วก็ปรับพฤติกรรม 
การใชจายมาสูชองทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือ e-Payment มากขึ้นเปนลำดับ 

ประกอบก ับการพ ัฒนาโครงสร าง 
พื้นฐานดานการสื่อสารที่ทันสมัยทำให 
การชำระเงินผานระบบ e-Payment 
ในเวียดนามไดรับความนิยมเพิ ่มขึ ้น 
ตามไปดวย สะทอนไดจากมูลคาการ 
ชำระเงินผานระบบ e-Payment ใน 
เวียดนามท่ีสูงถึง 6.14 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ ในป 2560 เพิ่มขึ้นรอยละ 22 
จากปกอนหนา และคาดวามูลคาการ 
ชำระเงินผานระบบดังกลาวจะเพิ่มขึ้น 
เปนเทาตัวแตะระดับ 12.33 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ ในป 2565 ทั้งนี้ การ 
ที่เวียดนามจะบรรลุเปาหมายการเปน
สังคมไรเงินสดและการชำระเงินแบบ 
e-Payment จะกลายเปนชองทางหลัก 
ของคนทุกวัยในเวียดนามไดจริงหรือ 
ไม ตองวิเคราะหจากพลังของแรงหนุน 
สำคัญ ดังนี้

• การสนับสนุนจากภาคร ัฐ 
เนื่องจากเดิมเวียดนามเปนประเทศที่
เศรษฐกิจพึ่งพาเงินสด (Cash-based 
Economy) ในระดับสูง ซึ่งประเทศที่ 
พึ่งพาเงินสดจะมีตนทุนแฝงในระบบ 
เศรษฐกิจ อาท ิตนทุนการพิมพธนบัตร 

และตนทุนการทำธุรกรรมดวยเงินสด 
(ถอนเงิน โอนเงิน และเก็บรักษาเงิน) 
รวมทั ้งยังกอใหเกิดปญหาอื ่นหลาย 
ดาน อาทิ การคอรรัปชัน การฟอกเงิน 
และการหลบเลี่ยงภาษี เนื่องจากการ 
ทำธุรกรรมดวยเงินสดถูกตรวจสอบ 
และติดตามไดยาก ดังนั้น การกาวเขา 
สูสังคมไรเงินสดจะชวยลดตนทุนและ
ปญหาดังกลาวใหกับระบบเศรษฐกิจ 
ไดในระดับหนึ่ง รัฐบาลเวียดนามจึง 
วางนโยบายการกาวสูสังคมไรเงินสด
ภายในป 2563 โดยตั้งเปาลดสัดสวน 
การใชเงินสดในการทำธุรกรรมตางๆ 
ใหเหลือรอยละ 10 ของธุรกรรมทาง 
การเงินทั้งหมดของประเทศ ดวย 
มาตรการพัฒนาระบบ e-Payment 
ใหครอบคลุมการใชจายในชีวิตประจำ 
วันของชาวเวียดนามใหมากขึ้น อาทิ 
ตั้งเปารอยละ 70 ของการชำระคา 
สาธารณูปโภค ไดแก คาน้ำประปา 
คาไฟฟา และคาโทรศัพท จะสามารถ 
ทำผานระบบ e-Payment รวมถึง 
การจายเงินบำนาญของรัฐบาลและ 
สวัสดิการสังคมผานระบบ e-Payment 

ป
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เวียดนาม
กับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สู่การชำระเงินแบบ e-Payment
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อีกทั้งจะผลักดันใหเกิดจุดรับชำระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส (Point of Sale) 
เพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 300,000 จุดทั่ว 
ประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนาม 
ย ั งม ีแผนกระต ุ  นการใช  จ  ายของ 
ประชาชนผานบ ัตรเครด ิตมากข ึ ้น 
จากปจจุบันที่ยังอยู ในระดับต่ำเพียง 
รอยละ 2 (เทียบกับอัตราเฉลี่ยของ 
โลกที่รอยละ 18 และของไทยที่รอยละ 
6) ดวยการผลักดนใหหางสรรพสินคา 
และซูเปอรมารเก็ตทองถิ่นทั้งหมดใน
ประเทศสามารถรับชำระคาสินคาดวย 
บัตรเครดิต ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามตั้ง 
เปาใหการใชจายผานระบบ e-Payment 
ในประเทศเพิ่มขึ้นแตะระดับ 200 ลาน 

ธุรกรรมตอป ภายในป 2563
• การเขาถึงสถาบันการเงิน 

ของชาวเวียดนามที่มากขึ้น เปนที่ 
ทราบกันดีว าในอดีตชาวเว ียดนาม 
สวนใหญไมนิยมฝากเงินไวกับธนาคาร 
พาณิชย ซึ่งเปนคานิยมของชาวเวียด- 
นามในขณะนั ้นท ี ่มองว าต ัวเลขใน 
บัญชีมีคุณคาไมเทากับการเก็บเงินสด
ที่จับตองได อยางไรก็ตาม ปจจุบัน 
แนวคิดดังกลาวไดเปลี ่ยนแปลงไป 
ประกอบกับภาคธนาคารของเวียดนาม 
มีพัฒนาการที่แข็งแกรงขึ้น ทำใหชาว 
เวียดนามหันมาเปดบัญชีกับธนาคาร
พาณิชยมากขึ้นเปนลำดับ สะทอนได 
จากขอมูลของธนาคารกลางเวียดนาม

ท ี ่ ระบ ุว  าจำนวนบ ัญช ีธนาคารใน 
เวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 16.8 ลานบัญชี 
ในป 2553 เปน 67.4 ลานบัญชี ในป 
2560 ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามตั้งเปา 
ใหอยางนอยรอยละ 70 ของชาว 
เวียดนามที่มีอายุมากกวา 15 ป ตอง 
มีบัญชีธนาคารภายในป 2563 นับ 
เปนหนึ่งในมาตรการที่จะชวยสงเสริม
ใหชาวเวียดนามเขาถึงบริการทางการ
เงินของประเทศ โดยเฉพาะการใช 
จายผานชองทาง e-Payment ได 
มากขึ้น

• การใช อ ิน เทอร  เน ็ตและ 
สมารทโฟนของชาวเวียดนามที่เพิ่ม 
ขึ้น ตลาดอินเทอรเน็ตและสมารทโฟน 
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ในเวียดนามขยายตัวอยางตอเนื ่อง 
ในชวงกวา 10 ปที่ผานมา ทำให 
ปจจุบันเวียดนามถือเปนประเทศที่มี 
ผูใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดอันดับ 13 
ของโลก โดยในป 2560 จำนวนผูใช 
อินเทอรเน็ตในเวียดนามแตะระดับ 
50 ลานคน คิดเปนรอยละ 54 ของ 
ประชากรทั้งประเทศ ขณะที่จำนวน 
ผู ใช สมารทโฟนมีแนวโนมขยายตัว 
เปน 3 เทาจากราว 30 ลานคนในป 
2558 เปน 90 ลานคนในป 2564 ทั้ง 
นี้ การใชอินเทอรเน็ตและสมารทโฟน 
ในเวียดนามที ่ขยายตัวอยางรวดเร็ว 
ไดแรงหนุนสำคัญจากราคาสมารทโฟน 
ในเวียดนามที่ไมแพงมากนัก รวมถึง 
อัตราคาใชบริการโทรศัพทและอิน- 

เทอรเน็ตที่อยูในระดับต่ำ ซึ่งถือเปน 
ปจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการใชจาย 
ผานระบบ e-Payment ในระยะ 
ขางหนา

• การสรางความม่ันใจในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูบริโภค 
ชาวเวียดนาม การที่เวียดนามจะกาว 
ไปสูการเปนสังคมไรเงินสด สิ่งหนึ่งที่ 
จะมองขามไมได คือ การสรางความ 
เชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหกับผูบริโภค 
ชาวเวียดนาม หรืออยางนอยตองมั่นใจ 
ไดว าจะมีระบบกฎหมายมารองรับ 
หากเกิดปญหาขึ้น ดังนั้น รัฐบาล 
เวียดนามจึงไดออกกฎระเบียบภายใต 
Circular No.30/2016/TT-NHNN เม่ือ 

เดือนตุลาคม 2559 วาดวยสิทธิ์ของ 
ลูกคาในการรองเรียนปญหาจากการ 
ชำระเงินกับผูใหบริการ ซึ่งมีสวนชวย 
ใหผ ู บร ิโภคชาวเวียดนามยินดีที ่จะ 
เปลี่ยนไปใชระบบ e-Payment ไดใน 
ระดับหนึ่ง

การพัฒนาโครงสรางระบบการ 
ชำระเง ินและกระแสความตองการ 
ซื้อสินคาออนไลนที่เพิ่มขึ้น กอใหเกิด 
แรงดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 
เขามาสูเวียดนาม อาทิ ผูใหบริการ 
ระบบ e-Payment สำคัญของโลก 
อยาง Samsung Pay และ Apple 
Pay ขณะที่ธนาคารพาณิชยทองถิ่น 
ก็เริ่มปรับตัวรับกระแสดังกลาว ลาสุด 
Sacombank ไดเปดบริการชำระเงิน 
ดวย QR Code ในรานคาและราน 
อาหาร นับเปนธนาคารพาณิชยราย 
แรกในเวียดนามที ่เปดใหบริการการ 
ชำระเงินดวยวิธีดังกลาว สถานการณ 
เชนนี ้ ยิ่งกระตุนใหการบรรลุเปาหมาย 
ของการกาวสูการเปนสังคมไรเงินสด 
เกิดไดเร็วขึ้น และนั่นทำใหผูประกอบ 
การที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามที่ปรับ 
ตัวทันกับกระแสดังกลาวมีโอกาสกุม 
ความไดเปรียบทางธุรกิจทามกลาง 
สถานการณการแขงขันที ่ร ุนแรงขึ ้น 
ทุกขณะ

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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น
กวาจะไดแตละกิโลเราตองตัดสัก 200 
ตน เพื่อใหได 10 บาท บางคนไดแค 
10 บาทพอ แตเราไมพอ ตองใหไดรอย 
นึง มันเลยฝกใหเราอดทน ลมไมได 
แลวแมยังเปนตัวแทนชุมชนรับซื้อพืชไร 
สงขาย แมเปนคนขยัน อดทน 

“แอวเรียนจบปริญญาตรี Food 
Science จาก ราชภัฎอุตรดิตถ เลือก 
เรียน ตามเพื่อนทั้งที่ไมรูจัก แตที่นั่น 
Food Science เขาดังสุดเปนอันดับ 1

“เลือกเรียนท่ีอุตรดิตถเพราะพ่ีชาย 
สอบติดวิศวะฯ พระนครเหนือ เราเห็น 
วาแมไมไหวหรอก สงทั้งเรา สงทั้งพี่ 
เลยเปลี่ยนใจจากเอกชนไปอุตรดิตถ

“หลังเรียนจบตอนนั้นงานกำลัง 
หายาก เราเจียมตัววาเปนลูกเกษตรกร 
ไมไดจบมหาลัยดัง เลยไปทำงานเปน 
ผูชวยผูจัดการ 7-eleven มองวาเปน 
ที่เริ่มตนเรียนรูวาการขายมันเปนยังไง

“ทำงานเซเวนฯ ได 3 วัน บริษัท 
กาแฟขนาดใหญแหงหนึ่งเรียกเขาไป 
สัมภาษณทำงาน R&D

“การทำงานในเซเวนฯ 3 วัน ทำ 
ใหรูเลยวา นองๆ อึดมาก ทั้งคียหนา 
เครื่อง ทั้งเติมของ แคหองเล็กๆ ตรง 
นั้นเขาเติมของทั้งวัน เผลอๆ ยุงกวา 
โลตัส แมคโครอีก ใครผานเซเวนฯได 1 
เดือน บอกไดเลยวา ‘แกรง’

“เขาทำงาน R&D ตอนนั้นไดเงิน 
เดือน 8,500 บาท แลวพอมีผูจัดการ 
ฝาย QC ออก บริษัทก็เลื่อนใหไปเปน 
ผูจัดการ QC ทำได 2-3 ป ไดเลื่อนเปน 
ผู จัดการโรงงาน หลายคนก็งงกันวา 
เปนผูหญิง อายุยังไมถึง 30 ไดขึ้นเปน 
ผูจัดการโรงงานไดยังไง มีคนดูถูกวา 
‘ไมรอด’

“เด็กในไลนมีแตผูชาย แตละคน 
ตัวใหญๆ หนาโหดๆ ทั้งนั้น แซวกันวา 
‘แมมาแลว... แมมึงมาแลว’ แตมีพี ่ 
พนักงานค่ัวในไลนผลิตจบ ป.4 เงินเดือน 
30,000 เราจบ ป.ตรี ทำไมเราจะทำ 
ไมได เราก็เลยอยากพิสูจนใหเห็น แม 
งานจะหนัก ตอนน้ันเราน้ำหนัก 45 กก. 
ทั้งยกของและคั่วกาแฟ ครั้งแรกที่ได 
กลิ่นกาแฟในนั้น มันหอมมาก เริ่มรูสึก 
วากาแฟน่ีมันมีเสนห และเคาทำยังไงกัน 

“ไปสามวันแรก คั่วกาแฟของเขา 
ไหมดวย ทำใหเรารู ส ึกวาทำใหเขา 
เสียหาย เราตองชดใช ตองตั้งใจทำงาน

“ทำไปสักพักนึง อันไหนที่ลูกนอง 
มองวาเอาเปรียบ เราอยาไปทำ ก็เริ่ม 
ไดใจกัน ลูกนองยินดีทำงานใหเราดวย 
ใจ ไดความรวมมือ -- ทำใหทุกอยาง 
จบเร็ว อยางฝายขาย request มาวา 
‘ของล็อต นี้ตองไดวันนี้’ คนอื่นทำได 
หรือเปลาไมรู แตแอวจะทำไดตามนั้น 

ในการเดินทางของชีวิต 
เราคิดวาเรารูจักตัวเองด ี
แคไหน?

พูดถึง ‘นาน’ ทำใหนึกถึงถนนที่ 
ทอดตัวคดเคี้ยวสูจังหวัดเล็กๆ อันเปน 
ที ่หลงรักของนักทองเที ่ยว ทวาแม 
เสนทางจะชวนเวียนหัว หวาดเสียว 
ใครๆ ตางก็ว า มันคุ มคาเมื ่อไปถึง 
แลวกับเสนทางชีวิตของ ‘แอว วัชรี 
พรมทอง’ เจาของกิจการ ‘นานดูโอ 
คอฟฟ’ ละ เสนทางชีวิตของเธอเปน 
อยางไร มีจุดเริ่มตนที่ไหน? 

แม่มาแล้ว 
“แมชอบบอกวาแอวเปนคนดื้อ 

ดื้อของเราคือกัดไมปลอย ตั้งใจแลว 
จะทำใหสุด วางแผนตลอด เรียนไมเกง 
แตชอบวางแผน 

“ยิ่งหลังเรียนจบมา นี่ชัดเลย จะ 
วางแผนวาใน 1 ปนี้เราจะทำอะไร 3 
ปนี ้เราจะไปอยูตรงไหน อีก 5 ปเรา 
จะทำอะไร ถาไมวางแผน มันจะไมไป 
หรือถึงแมไปไดแค 50% มันก็ยังเกิน 
จากสิ่งที่คนอื่นทำ

“บานแอ วทำเกษตร แม  เป น 
เกษตรกร ตอนเราเปนเด็กก็ตองชวย 
เก็บมะเขือยาวที่สวน แลวมีผักขม ที่ 
แตกอนนี้มันแพงมาก กิโลละ 10 บาท 

จุดเริ่มต้น
ของเส้นทางสู่ชัยชนะกาแฟน่าน กับ 
‘วัชรี พรมทอง’ แห่ง ‘ภูมิใจ๋คอฟฟี่’
â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
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เกือบทุกครั้ง 
“งานอะไรที่สำคัญๆ แอวจะวาง 

มันเปน target วามันตองเสร็จกอน 
เวลา อันนี้คือ concept จนสรางชื่อ 

“พอมีตำแหนงวาง บริษัทก็อัพ 
ตำแหนงงานของเราขึ้นไปเรื่อยๆ

แตโดย mindset แลว เราไมได 
อยากเปนลูกจาง…”

พาแม่กลับบ้าน    
“ตอนนั้นอายุประมาณ 24 ป พอ 

อายุ 26 เริ่มคิดแลววา เปนลูกจางชีวิต 
เปนวงกลม จะทำอะไรนอกเหนือจาก 
นี้ไมไดเลย แอวชอบอานหนังสือ ชอบ 
ดูคนที่เคาประสบความสำเร็จ อานและ 
หาขอมูล แลวคิดวาวันหนึ่งอยากไป 
จุดนั ้น จะไปถึงหรือเปลาไมรู  แตไม 
อยากเปนลูกจาง 

“ตอนที่เปนลูกจาง เราก็ทำหนาที่ 
ใหดีที่สุด ตั้งใจทำงานใหเขาอยางดีจน 
ถึงวันสุดทาย เพราะเราอยากจะออก 
(จากงาน)แบบไมใหใครกังขา เราอยาก 
ออกแบบสงาเต็มภาคภูมิของเรา

“ระหวางทำงานเลือกเรียนตอโท
ทางดาน Marketing ดวยความที่เรา 
อยากเปนเจาของกิจการ จะไดขาย 
ของเกง เพราะมองวาผลิต ใครก็ผลิต 
ได ตัวเองผลิตไมเปนก็จางคนผลิตแลว 
เราชวยดูก็ได แตคนที่ขายของเกง คือ 
คนที่จะพาธุรกิจไปรอด

“ประกอบกับตอนนั้นในบริษัทมี
นโยบายใหฝายผลิตไปชวยฝายขายดีล 
กับลูกคาสำคัญๆ ทำใหเราไดเห็นภาพ 
รวมทั้งหมดของกาแฟ

“ตอนแรกที่คิดออกไปทำเอง คิด 
วามีเครื่องคั่วตัวนึง แลวคั่วสงลูกคาได 
สักสองสามรอยกิโลก็มีรายไดมากกวา 
เงินเดือนเราแลว พอรวบรวมเงินเก็บ 
กอนแรกได 300,000 บวกรถยนตอีก 

“เปนครั้งแรกที่แมยอมใหเราทำ 
ทั้งที่กอนหนานั้นแอวเคยจะเปดราน 
กาแฟ แมหาม แอวก็ถามวาทำไมแม 
ถึงใหออก แมบอกวากาแฟยังไงก็มี 
คนกิน เหมือนกินขาวเลย เพราะแมกิน 
กาแฟทุกวัน แมบอกวาถาเปนกาแฟ 
แมมองวามันไปรอด แมบอกประโยคนี้ 
แอวก็เลยลยุ 

ออก!
“เลือกไปทำที่ชลบุรี เพราะเปน 

เมืองอุตสาหกรรมที่เขากะทั้งกลางวัน 
และกลางคืน รานกาแฟรานนึง แทนที่ 
จะขายไดเฉพาะกลางวัน เขาขายได 3 
กะ รายไดมันเลยเปน 3 เทา คิดถูกตรง 
ท่ีวาไปต้ังโรงค่ัวเอาตลาดท่ีนูน กลางวัน 
เราวิ่งทำตลาดอยางเดียว ตอนเย็นกลับ 
มาคั่วกาแฟไวใหพนักงาน 2 คนแพ็ค 
ตอนกลางวัน วนอยูอยางนี้ประมาณ 
ครึ่งป จนกระทั่งฝกเขาจนคั่วเองได เรา 
ถึงไดวิ่งทำตลาดอยางเดียว

“ตอนนั ้นอายุเกือบ 30 เราฟต 
มาก กำลังสนุกเลย มันรูแตวาตองทำ 
เงินมันอยูตรงนี้ ตลาดมันอยูตรงนี้ เรา 
เปนเจาแรกที่เอากาแฟไปลงรานคาสง 

คันหนึ่ง รถยนตนี่กำลังจะหมด ยังไม 
หมดดี บานนี่ผอนไปไดครึ ่งหนึ่ง ซื้อ 
ตั้งแตเริ่มทำงาน และเงินจากการเซง 
รานการตูนใหเชาที่เริ ่มทำตั้งแตตอน 
เปนผู จัดการฯ รวมทั้งหมดประมาณ 
600,000 บาท ก็เร ิ ่ม Kick off ทำ 
โรงคั่วเองเลย

“เราเปนคนดื ้ออยางที ่บอก ถา 
มองวาจะทำ เมื่อวางแผนแลวก็จะทำ 
เลย แตมันแปลกที่วาทุกทีจะทำอะไร 
ไมคอยบอกแม เพราะหวงวาแมจะไม 
สบายใจจนนอนไมหลับ หรือถาแมคาน 
ปุบเราจะเปทันที แตครั้งนั้นตัดสินใจ 
ยังไงไมรู บอกแม

แมถาม ‘แลวมีตังกเทาไหร’
เอาบัญชีไปใหเคาดู ‘บอกเนี่ยมี 

300,000’ 
‘เคร่ืองคั่วเทาไหร’ 
‘เคร่ืองคั่วแสนกวา’ 
‘แลวเงินหมุนละ’
‘เงินหมุน เดี๋ยวขายบานเอา รถ 

ยังเอาเขาไฟแนนซได’ ตอนนั้นคิดแค 
นั้น 

แมบอกวา ‘งั้นออกเลย’ 
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เพราะตอนที่ทำงานประจำ บริษัทสง 
ไปสำรวจตลาด เราเห็นชาตรามือ เรา 
บอกนี่ไง ทำไมเราไมไปวางอยางนี้ มัน 
ไดทั่วประเทศ ไปเสนอในบอรด ทาน 
ประธานเขาแบบ

‘คุณจะเอากาแฟผมไปขายราคา 
ถูกไดยังไง?’

“เราคิดเลยวา ถาออกไปทำโรง 
คั่ว ตลาดที่เราจับตลาดแรกคือตลาดนี้ 

“ปรากฏวามันเปนตลาดหลังบาน
ที่เลี้ยงดูปนเราขึ้นมา

“กับรานคาสง เราตองลงของให 
กอน 1 เดือนแลวเก็บเงินทีหลัง เพราะ 
ฉะนั้นยิ่งเราเปดตลาดไปไดเรื่อยๆ เงิน 
มันจะจมไปเรื่อยๆ -- เดือนแรกขายได 
60,000 เดือนที่ 2 สองแสน จมเรื่อยๆ 
จนกระทั่งประมาณเกือบป เงินที่จะลง 
มันไมมี จมไปสองลาน แตมองวามัน 
มีตลาดใหญ ถาไมรีบจับมันจะไป เลย 
คุยกับแม แมตัดสินใจขายบานให ได 
เงินลานสี่เอามาชวยแลวพอมันหมุนทบ 
รอบ เก็บเปนกำไรกลับมา รายไดมัน 
กลายเปนบวกๆๆ

“ตั้งตัวอยูที่ชลบุรีไดประมาณ 3 
ปกวา ตอนนั้นเริ่มถูกปนกระแส เม็ด 
ดิบราคาพุง-พุง-พุง เราขึ้นลูกคา 20 

บาท เม็ดดิบขึ้น 50 เริ่มอยูไมได เลย 
วาง step วาตองกลับนาน

“จริงๆ มีแผนอยูแลววาจะกลับ 
นานเพื่อไปสงเสริมชาวบานปลูกกาแฟ 
เราไมอยากยืมจมูกคนอื่นหายใจ ถา 

เรายังซื ้อจากพอคาคนกลาง เคาป น 
มาแคไหน เราตองรับภาระตรงนั ้น 
เพราะฉะนั้นตองทำลูกไรเอง วางแผน 
เปนขั้นตอน ประเมินธุรกิจลวงหนา ทำ 
กาแฟ ถาไมทำตนน้ำ ระยะยาวอยูไม 
ได เปนสาเหตุใหตองกลับนานเร็วกวา 
ที่ตั ้งใจไว ก็ตัดสินใจ แอบแมไปซื้อที่ 
ปลูกโรงงานที่นาน ปลูกเสร็จปุบ บอก 
แมวา 

‘อีกเดือนนึงจะพากลับนานแลวนะ’ 
“แมงง เพราะไมรู วาเราแอบมา 

สรางโรงงานไว”

สร้างชื่อ ขยายตลาด  
“แอวดูแนวโนมตลอด เครื่องคั่ว 

ใครก็ซื้อได เผลอๆ รานกาแฟทุกราน 
จะมีเครื่องคั่วในรานของตัวเอง เพราะ 
ประเทศไทยเริ ่มผลิตเครื ่องคั ่วเองได 
แลวและไซตเล็กลงเรื่อยๆ เทรนดมัน 
มาแบบนี้ อนาคตโรงคั่วจะอยูยาก แต 
ทุกโรงคั่วสรางเม็ดดิบเองไมได เราเลย 
หันมาทำเม็ดดิบ 

“พอกลับไปที่นาน เริ่มชวนญาติ 
ปลูกกอน ชวนญาติปลูกปุบ เราก็รูวา 

มันไมพอ ตลาดมันไปไกลมาก เลยเริ่ม 
สงเสริมลูกไรปลูก เริ ่มแรก 30 ราย 
คอยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใชเวลาสรางลูกไร 
7 ป ปจจุบันนี้ 1,400 ราย ที่ปลูกกับ 
เรา เรารับซื้อทุกเม็ด take order กัน 

ลวงหนา คุยกันที 50 ตัน 100 ตัน แต 
ก็ยังผลิตไมเพียงพอกับตลาดที่มี

“ตอนแอวอยูป.5-ป.6 แมเคยโดน 
คนที่มาสงเสริมขายกลาพันธุ หลอกให 
ปลูกกระเจี๊ยบ--ก็ ปลูก ปลูกมะเขือมวง 
--ก็ปลูก สุดทายพอตอนจะมารับซื้อก็ 
หาย แมเปนนายหนารับเละอยูคนเดียว 
แตแมก็เลือกที่จะไมทิ้งชาวบาน เคาก็ 
รวบรวมมาแลวเอา ไปหาที่ขายไปสง 
ตลาดแถวนั้น มันทำใหเราซึมซับวาเรา 
จะไมทำแบบนี้ พอเราตองมาดูแลลูกไร 
เราจะดูแลกันไปตลอด ไมทิ้ง 

“เราไมไดเซ็นสัญญาแครุนเรา เรา 
เซ็นใหลูกดวย แนบสูติบัตรมาเลย เปด 
ใจอยางนี้เลย แตลุงตองเก็บอยางนี้นะ 
ตองดูแลตนอยางนี้นะ แลวหนูจะรับซื้อ 
ลุงในราคาท่ีลุงไปขายท่ีไหนก็ไมไดราคา 
นี้ เช็คราคาในตลาดไดเลย

“กาแฟนานเคยขายไดกิโลละ 8 
บาท 5 บาทก็มี เพราะเวลาคนนึกถึง 
กาแฟ คนนึกถึงเชียงรายกับเชียงใหม 
ดอยชาง ดอยวาวี ดอยสะเก็ด แตนึก 
ถึงนานนอยมาก ทั ้งที ่เราขายไปให 
เชียงราย เชียงใหมดวยซ้ำ กลายเปนวา 

การทำให้จังหวัดครั้งนั้น มันทำให้กาแฟน่าน 
ทุกรายโตขึ้น ปีนั้นทำให้กาแฟน่านดีดขึ้น จาก 130 
ขึ้นไปเป็น 160 ซึ่งเป็นราคาที่แท้จริงของตลาด 
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เค้าไม่รู้ว่ามีกาแฟที่น่าน พอเราส่ง 
เข้าอเมซอนได้ อเมซอนไป MOU ที่น่าน จัดงาน 
opening เปิดตัว ตลาดทุกท่ีๆ เป็นโรงค่ัวก็ว่ิงหาเลย 
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นานเปนแคคนขายเม็ดดิบ พอกลับไป 
นานปุบ เราก็รวมตัว สราง ‘ชมรมกาแฟ 
นาน’ ข้ึนมา แลวเร่ิมประมูล ‘อเมซอน’

“ตอนนั้นแอวเปนประธานชมรม
กาแฟนาน 2 สมัยแรก มองวากาแฟ 
นานโดนกดมาตลอด แมอเมซอนไม 
ไดซื้อแพง แตก็แพงกวาที่นานเคยขาย 
จึงรวมตัวกันทำขายในนามของจังหวัด 
ตัวเราบินมากรุงเทพฯ เพื่อมาประมูล 
เพื่อมาเซ็นตสัญญาอเมซอนโดยไมได 
กำไรจากตรงนั้นแมแตบาทเดียว ทำให 
จังหวัดลวนๆ 

“แตการทำใหจังหวัดครั้งนั้น มัน 
ทำใหกาแฟนานทุกรายโตขึ ้น ปนั ้น 
ทำใหกาแฟนานดีดขึ้น จาก 130 ขึ้น 
ไปเปน 160 ซึ่งเปนราคาที่แทจริงของ 
ตลาด ท้ังท่ีกอนหนาน้ีเคาไมรูวามีกาแฟ 
ท่ีนาน พอเราสงเขาอเมซอนได อเมซอน 
ไป MOU ที ่นาน จัดงาน opening 
เปดตัว ตลาดทุกที่ๆ เปนโรงคั่วก็วิ่งหา 
เลย 

“ดวยความที่จบ Food Science 
ทำใหถนัดในเรื ่องการแปรรูป ก็แบง 
เคกไปเลยวา 70% สีออกมาแพ็คใส 
กระสอบทำเม็ดดิบขายใหโรงคั ่ว โรง 
แปรรูปอื่นๆ สวนอีก 30% ที่เหลือเรา 
แปรรูปเอง จนตอนนี้เม็ดดิบกลายมา 
เปนตลาดหลัก แปรรูปกำไรเยอะ แต 
คาจัดการก็เยอะ

“หลักๆ เลยเราขายรานคาสงทั่ว 
ประเทศ ขายตั้งแตกอนที่จะกลับนาน 
แลว มันเปนตลาดหลังบาน และมองวา 
จะทำอยางไรจึงจะเปล่ียนสัดสวนเม็ดดิบ 
/แปรรูปจาก 70/30 เปน 50/50 ได

“เรามองตลาดอีคอมเมิรซ-ตลาด
ออนไลนมารเก็ตติ้ง ซึ่งไมตองเสียคา 
ใชจายในการวิ ่งมาก อีกสวนหนึ ่งก็ 
มองตลาดสงออก ที่ตอนนี้เริ่มสงออก 
ไปที่มาเลเซียกับยุโรปบางเล็กนอย และ 

มองวายังขยายได
“กาแฟของเรามีหลายตัว ครบทุก 

segment ตลาดพรีเมี่ยมเปน ‘ภูมิใจ 
คอฟฟ ’ ซึ ่งขายเปนของฝาก ตลาด 

กลาง คือรานคาสงทั่วประเทศ รวมทั้ง 
แฟรนไชส ตลาด mass คือเม็ดดิบ เรา 
เลือกที่จะทำโรบัสตา เพราะรูวาตลาด 
ตองการ

“ปท่ีแลวเราจับกระแสไดอยางหน่ึง 
วา กาแฟมันเหมาะกับการทองเที่ยว 
เลยทำโรงงานใหเปนแหลงทองเที่ยว 
แหลงดูงานของจังหวัด เพราะเราทำ 
มาตรฐานมีคอนเนคชั่นรวมกับอุตสาห- 
กรรม รวมกับโอท็อป เวลาจะดูงานปุบ 
เคาก็ตองสงมาที่เรา ทำหนาบานเปน 
โรงงาน หลังบานทำเปนฟารม-เปน 
สวนและเปนราน ทำใหมีรายไดจาก 
การดูงาน เดือนนึงเฉลี่ยอยูที่ 4 กรุป 
รายไดมาจากคาเบรก คาวิทยากร คาพา 
ชม คาอาหารมื้อเที่ยง แตรายไดหลักๆ 
มาจากการชอปปง เวลาเขามาเห็นเรา 
เคาจะซื้อสินคาเราไปเปนตนแบบ ก็ 

ไดยอด
“ เร ิ ่ มจากค ิดว าทำย ังไงให ม ี 

คอนเนคชั่นที่มีศักยภาพ ก็มองวาตอง 
‘หอการคา’ เทานั ้น คนคาขายตอง 

หอการคา เขาไปสมัครหอการคา คน 
อื่นเปนลูกเปนหลาน แลวไปตอเปน 
YEC แตเราถือกระดาษไปเลย 

‘หนูมาขอสมัครเปนหอการคา’
“ทานประธาน ‘สมบัติ ชินสุขเสริม’ 

(ประธานหอการคา จ.นาน) ตอนนี้ทาน 
ก็อยูเปนกรรมการหอการคาไทยดวย 
ทานเปนรุนพี่ พอทานเห็นความตั้งใจ 
ของเรา ทานจับปนทำโครงการเลย ทุก 
อยางทานผลักดันหมดเลย จึงไดทำงาน 
ใกลชิดกับทานอิสระ และทานกลินท 
ทำใหเราเห็นตลาดกอนใคร

“ทานประธานอยางทานอิสระ 
ทานกลินท สงเสริมเรื่องการทำเกษตร 
ทานอิสระทานบินขึ้นไปเพื่อไปเปดงาน 
แปลงกาแฟของเราที่แมจริม การขึ้นไป 
ของทานครั้งนั้นทำใหจังหวัดมาจับตา 
มองกาแฟวานานมันมีกาแฟแบบนี้

ถ้ามีตลาดรองรับและสามารถบริหารเรื่องการใช้หนี้ 
การทำธุรกิจกับการกู้เงินเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่กัน 
จากที่ค่อยๆ ต่อยอด มันจะเป็นการก้าวกระโดด
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“เม่ือปท่ีแลว ท่ีมีโครงการประชารัฐ 
ตอนนั้นผูจัดการ SME BANK เขาขอ 

‘คุณแอวชวยหนอย มาทำเปน 
เคสหนอย’

“แมไมอยากใหใชเงินกู เคาอยาก 
ใหใชเงินเก็บ หรือเงินอะไรที่เราไมตอง 
ไปซีเรียสวาตองจายดอกเบี้ย เราก็ใช 
วิธีนี้มาตลอดเลย เก็บสวนที่เกินเอามา 
ลงตลาดเพิ่ม ทำตอยอดเปนขั้นบันได 
ไปเรื่อยๆ

“แตถามีตลาดรองรับและสามารถ 
บริหารเรื่องการใชหนี้ การทำธุรกิจกับ 
การกูเงินเปนสิ่งที่ตองทำคูกัน จากที่ 
คอยๆ ตอยอด มันจะเปนการกาวกระโดด”

“ก็เปนรายแรกของประเทศที่กู  
เพื่อทำเปนเคส จากการกูเงินก็สราง 
ชื่อใหนาน สื่อเขามาหาเราเปน 10 สื่อ 
ทำใหเราเปนที่รูจัก”

ต้นทุนจากแม่ 
“แอวเปนคนที ่กัดไมปลอย ถา 

ตั ้งเปาวาปนี ้ต องทำ GMP HACCP 
โรงงานใหมใหเสร็จก็ตองทำใหเสร็จ 
ยอดขายเดือนละเทานี้ก็ตองทำใหเสร็จ 

บางทีไปจี้ผูจัดการ 
‘เดือนนี้เปามันหลุดไปนะ ไปตาม 

หนอย’ 
“ก็มารื ้อเลยวาลูกคาแตละราย 

ทำไมเดือนนี ้รายนี ้ไม เข า เขาหลุด 
เราก็ตามใหมันเขามา

“สัดสวนการเปดตลาดใหม เรา 
วางไววาเดือนนึงมันตอง 10% ถายังไม 
ได 10% มันเพราะอะไร ตองวิเคราะห 
ตลอด อันนี้คือกัดไมปลอย

“ตองมองเทรนดใหออกเพื ่อมา 
ประยุกตกับธุรกิจ วาจะขยับไดยังไง 
อยาหลุดเทรนดจะสูญเสียตลาด 

“อีกเรื ่องคือปญหา มันมีทุกวัน 
อยูแลว คนที่จะเปนเจาของกิจการได 
ตองเติมไฟใหตัวเองได ถาเรามีปญหา 
ไปปรึกษาแม ถาแมนอนไมหลับ ก็ 
บั่นทอนเราดวยเมื่อเห็นเคาไมสบายใจ 
เราก็เลือกที่จะคุยกับตัวเองแลวบอกแม 
เปนบางอยาง อันไหนที่มันหนักก็ไม 
ตองไปบอกเขา อันไหนที่เปนเรื่องยินดี 
ตองรีบบอกเขา เติมไฟใหตัวเองดวย 
การที่เราทอไมไดนะ ปญหาแคนี ้ โห 
เจอมาเยอะกวานี้ มันตองขามไปใหได 

“ตั้งแตทำธุรกิจมา ปญหามีเยอะ 
แตเราผานมันไดทุกครั้ง เพราะมองวา 
มันมีทางออกของมันเสมอ แรงผลักดัน  
ของเราคือ ครอบครัว ทุกวันนี้แมยัง 
ทำงานหนักพอๆ กับเรา แลวแมก็ชาง 
สังเกต อันไหนที่จะเปนของเสีย ทั้งที่ 
แมไมรู หรอก วาเรากำไร-ขาดทุน-ตั้ง 
ราคาขายเทาไหร แตแมรู  วาถาไมดู 
ตรงนี้ เงินจะจมไปเยอะ อันนี้แมจะย้ำ 
ตลอดและคอยดูเราในเรื่องนี้

“แมแมจะเปนเกษตรกร จบเพียง 
ชั้นป.4 แตทุกวันนี้แมยังย้ำกับเราวา

‘เม็ดกาแฟดิบล็อตนี้เปลือกหนา 
ตัวเนี้ยแอวจะเสียเยอะนะ ตากอยาให 
เกินเทานี้’ แมจะย้ำตลอด 

และดวยความที่เราซึมซับสิ่งที่แม
บอกมาตั้งแตเด็กวา 

‘อยาวางมันแรงนะ มะเขือยาว 
เนี่ย วางมันแรงมันจะเนา มันเนาแลว 
มันลามไปลูกอื่นดวย’ 

มันทำใหเราระมัดระวัง และซึมซับ 
ความเปนคนใสใจ ชางสังเกต

ตนทุนทั้งหมด มาจากแม”

ตนทุนทั้งหมดที่ไดรับการปลูกฝง
มาจากแม ไมเพียงสงผลใหเธอกลาย 
เปนผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จ 
แตกลายเปนหนึ่งในเรี่ยวแรงสำคัญ ที่ 
พากาแฟและเกษตรกรชาวไรกาแฟนาน 
ใหกลายเปนที่รูจัก ไดรับการยอมรับ มี 
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

จึงกลาวไดวาชัยชนะของเกษตรกร 
ชาวไรกาแฟนาน ชัยชนะของกาแฟ 
นาน และชัยชนะของภูมิใจคอฟฟ คือ 
ชัยชนะเดียวกัน ชัยชนะอันภาคภูมิใจ 
ของชาวนาน
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เม่ือเดือนกอน ผมไดเขารวมงาน Inno Meetup: 
Business Model Workshop by Alex 
Osterwalder ที่จัดโดย SCG หลายคนอาจ 

จะยังไมรูจัก คุณ Alex แตคิดวาหลายคนคงเคยไดยินและ 
รูเกี่ยวกับ Business Model Canvas เพราะเขาคนนี้ 

เปนคนคิดคนแนวคิดนี้ขึ ้นมาเพื่อสื่อสารใหคนเขาใจเกี่ยว 
กับการทำธุรกิจใหชัดมากขึ้น เขาใจงายแลวสามารถพัฒนา 
ตอยอดไปได โดยหนังสือของเขาไดตีพิมพหลายลานเลม 
และแปลเปนภาษามากกวา 30 ภาษา

น

Business Model Canvas
“7 QUESTIONS 
TO ASSESS YOUR 
BUSINESS MODEL DESIGN”
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อมรเทพ ทวีพานิชย

https://innoboard.de/innovation-management/alexander-osterwalder-business-model-innovation/innoboard-alexander-osterwalder-business-model-innovation/
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Alex ได้กล่าวไว้ในการ
สัมมนาครับว่า ธุรกิจของ 
คุณจะย่ังยืนในระยะยาว 
และประสบผลสำเร็จหรือไม่ 
ข้ึนอยู่กับ Business 
Model ครับ 

https://www.peterjthomson.com/business-model-generation/
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ซึ่งในตอนแรกนี้ผมจะขอเริ่มที่ “7 คำถามที่จะดูวา 
Business Model ของคุณเปนอยางไร” กลยุทธของ 
Value Proposition ของธุรกิจของคุณนั้น เปนอยางไร ซึ่ง 
คุณ Alex ไดกลาวไวในการสัมมนาครับวา ธุรกิจของคุณ 
จะยั่งยืนในระยะยาวและประสบผลสำเร็จหรือไม ขึ้นอยู 
กับ Business Model ครับ ดังนั้นกลยุทธในการทำธุรกิจ 
ผลตอบแทนทางธุรกิจ รวมทั้งการปองกันการแขงขัน ซึ่ง 
คุณ Alex ไดใหแนวคำถามไว 7 ขอดวยกันครับ

มาดูตัวอยางและคำอธิบายของแตละขอจะไดเขาใจ 
มากขึ้นครับ

1. Switching costs (ตนทุนในการเปลี่ยน): How 
easy or difficult is it for customers to switch to 
another company?

เปนโมเดลธุรกิจที่พยายามใหลูกคาไวใหอยูกับเราให
นาน และเปลี่ยนไปใชคนอื่นยาก ตัวอยางเชน Microsoft 

และ Apple ที่จะมีผูใชประจำเปนของตนเองโดยเปลี่ยน 
ไปใชสินคาหรือบริการของคนอื่นยาก
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2. Recurring Revenue (ลูกคาตอเนื่อง): Is every 
sale a new effort or will it result in follow-up 
revenues and purchases? How evenly distributed 
are your revenues through the year?

เปนโมเดลธุรกิจที่สรางยอดขายตอเนื่องที่ทำใหเกิด 
รายไดตามเรื่อยๆ ไมไดจบในครั้งเดียว เชน Nespresso 
ที่นอกจากขายเครื่องแลวลูกคาจะตองกลับมาซื้อแคปซูล 
กาแฟจากทางบริษัทไป

3. Earning vs. Spending (รับเงินกอนจายออก) 
Are you earning money before you are spending 
it?

เปนโมเดลทางธุรกิจทำใหเกิดรายไดกอนที่จะทำธุรกิจ 
ใหลูกคากอน เชน Dell Computer ที่ลูกคาสั่งซื้อ 
คอมพิวเตอรและจายเงินลวงหนากอนที่บริษัทจะเริ ่มตน 
ประกอบคอมพิวเตอรชิ้นดังกลาวใหลูกคา

4. Game Changing Cost Structure (แขงดวย 
ตนทุน) Is your cost structure substantially different 
and better than those of competitors?

เปลี่ยน Business Model ดวยตนทุนที่เปลี่ยน เชน 
AirBNB, Uber, Netflix, Skype ที่ใชเทคโนโลยีมาชวยใน 
การทำธุรกิจดวย business model ที่ทำใหตนทุนในการ 
ทำธุรกิจต่ำกวาคูแขงมาก

5. Others Who Do the Work (ใหคนอื่นทำงาน 
แทนเรา) How much does your business model get 
customers or third parties to create value for you?

เปนการปลอยใหคนอื่นนั้น เปนคนสรางคุณคาใน 
ธุรกิจโดยที่เจาของธุรกิจไมตองทำเองทั้งหมด ตัวอยางเชน 
Facebook ที่ผูใชเปนผูสราง content ขึ้นบน platform 
ดังกลาวใหโดยที่ facebook ไมไดจาง user หรือ IKEA 
ก็เชนกันที่ยกภาระในเรื่องการประกอบเฟอรนิเจอรใหกับ 
ลูกคาเปนผูไปทำเอง

6. Scalability (ขยายได) How rapidly and how 
easily can you grow your business model without 
hitting roadblocks?

เปนโมเดลทางธุรกิจที่สามารถที่จะเติบโตและขยาย 
ไดโดยที่ไมมีขอจำกัด เชน McDonald ที่สามารถขยาย 
สาขาไปไดทั่วโลก เชนเดียวกับ AirBnB และ Grab (จริงๆ 
แลวก็มีขอจำกัดดานกฎหมายของแตละประเทศ)

7. Protection from Competition (ปองกัน 
การแขงขัน) How much is your business model 
protecting your from your competition?

คือโมเดลทางธุรกิจที ่ปองกันไมใหคู แขงเขามาแยง 
ลูกคาในตลาดไปได ตัวอยางคือ appstore ของ Apple 
และ Linkedin

 
ในตอนนี้คิดวาหลายๆทานคงไดทบทวน Business 

Model ของตัวเองแลวนะครับ ในตอนหนาผมจะมากลาว 
เพิ่มถึง Value Proposition ตอของ Business Model 
Canvas ที่ คุณ Alex ไดมาแชรในวันนั้นครับ

http://whichnespresso.com/ranges/nespresso-creatista-coffee-machine/
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ทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุดในองคกร 
คือ คน ซึ่งก็คือพนักงานทุกคน เพราะถึงแม 
องคกรจะมีระบบการจัดการที่ดีเพียงใด หรือ 

ใชเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงขนาดไหน ก็ยังมีความจำเปน 
ตองใชคนในการควบคุม โดยเฉพาะในงานที่ตองใชความ 
คิดสรางสรรค ซึ่งยังไมมีเครื่องมือไหนที่ชาญฉลาดเทากับ 
สมองของมนุษย ในธุรกิจครอบครัวก็เชนเดียวกัน คน ใน 
ที่นี้หมายถึงสมาชิกของครอบครัวและทายาท ซึ่งมีความ 

สำคัญอยางยิ่งในการที่จะสืบทอดและสรางความเติบโต 
ใหกับธุรกิจ 

ธุรกิจครอบครัวประกอบขึ้นจากระบบยอย หรือมิติ 
ยอย 3 มิติ ไดแก ความเปนเจาของ(Owner)  ธุรกิจ 
(Business) และครอบครัว(Family) ซึ่งในแตละมิติสมาชิก 
ในครอบครัวตางมีบทบาทที ่แตกตางกันตามหนาที ่และ 
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ในขณะที่ธุรกิจครอบครัว 
สวนใหญมีการเตรียมความพรอมใหกับสมาชิกครอบครัว

ท

Family Business
ตอนการสร้างทายาทธุรกิจ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

- การบริหารธุรกิจ
- การลงทุน, การบริหารความเสี่ยง
- ภาวะผูนำ
- การสื่อสาร
- การสรางธรรมาภิบาลในองคกร
- การทำงานรวมกับมืออาชีพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร
- การบริหารผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร
- กระบวนการตัดสินใจ

- เปาหมายของครอบครัวในธุรกิจ
- การดูแลสวัสดิการสมาชิกครอบครัว
- การทำตามขอตกลงของสภาครอบครัวและธรรมนูญครอบครัว
- การสื่อสารกับคนในครอบครัว
- การประนีประนอมและรับฟงอยางจริงใจ

- การเปนผูถือหุนที่ดี
- การวางนโยบายของบริษัท
- การแตงตั้งผูบริหารธุรกิจครอบครัว

ดานธุรกิจ(Business) 

มิติของบทบาท ทักษะที่สำคัญ

ดานครอบครัว(Family)

ดานความเปนเจาของ(Owner)
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เพราฉะนั ้นครอบครัวตองมีการวางแผนอยางเปน 
ระบบเพื่อใหสมาชิกของความครัว มีการพัฒนาทักษะ 
ความรู ในหลากหลายดานเพื ่อที ่จะเปนประโยชนในการ 
ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผูที่ตองกาวขึ้นมาเปนผูนำในรุน 
ตอไป พอแมตองใหความสำคัญในเตรียมความพรอมให 
กับลูกในทุกๆดาน 

ครอบครัวจึงตองมีการศึกษาและวางแผนเรื ่องของ 
การสืบทอดของทายาท โดยกอนที่จะใหทายาทเขามาเปน 
ผูบริหารธุรกิจแบบเต็มตัว ครอบครัวตองเตรียมความพรอม 
ใหแกทายาทเพื่อใหมีทักษะความสามารถและศักยภาพที่ 
จะนำพาธุรกิจตอไปได อาจโดยการเตรียมในเรื่องของการ 
ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ หรือ 
บางครอบครัวจะมีกฎใหทายาทออกไปทำงานขางนอก 
ประมาณ 3-5 ป เพื่อเปนการเรียนรูการทำงานจากองคกร 
นั้น การเปนลูกนอง และศึกษาระบบการทำงานเพื่อที่จะ 
นำมาปรับใชภายในองคกร จากนั้นจึงพิจารณาวาบุตรหลาน 
มีความพรอมที่จะเขามาดูแลกิจการหรือไม มีความเต็มใจ 
ที่จะรับชวงตอจากรุนพอแมหรือยัง

ปัญหาที่ครอบครัว
มักพบในตัวผู้สืบทอด

1. ลูกไมมีความมุงมั่นในการทำงาน สำหรับปญหา 
นี้สามารถวิเคราะหไดหลายประเด็น ประการแรกอาจเกิด 
จากพอแมรักลูกมากเกินไป อยากใหลูกสุขสบายจึงกันลูก 
ออกหางจากธุรกิจ ปลอยใหลูกใชชีวิตตามอำเภอใจ ไม 
สรางเปาหมายใหแกลูกตั้งแตตน ไมทำใหลูกเกิดความภาค 
ภูมิใจในธุรกิจครอบครัว เมื่อลูกไมรูสึกถึงความสำคัญของ 
ธุรกิจ หรือมีเปาหมายของตนเองอยูแลว จึงไมอยากเขามา 
ทำงานในธุรกิจครอบครัว  แตถาหากลูกถูกบังคับใหกลับ 
มาทำงานโดยที่ไมสมัครใจ เปนธรรมดาที่ลูกจะไมมุงมั่น 
ทุมเท ใหกับธุรกิจของครอบครัว ในทางกลับกันถาลูก 
เต็มใจที่จะเขามารับสืบทอดธุรกิจของครอบครัว แตพอแม 
ยังคงครอบงำความคิด และไมใหอำนาจในการตัดสินใจ 
ใดๆ แกลูก เปรียบเสมือนใหเสื้อเกราะแตไมใหดาบ ไมรับ 
ฟงความคิดเห็น ปฏิเสธแนวคิดลูกโดยไมใหเหตุผล “แค 
บอกวาทำไมไดหรอก” สิ่งเหลานี้ยอมบั่นทอนกำลังใจใน 
การทำงาน ทำใหลูกเฉื่อยชา ไมทุมเท ในการทำงานได 

เชนกัน 
2. ลูกไมรักธุรกิจครอบครัว ปญหานี้มักมาจากการ 

ที่ลูกเองไมไดรับการปลูกฝงใหมีความรักในธุรกิจครอบครัว 
ตั้งแตเด็ก พอแมควรทำใหลูกตระหนักถึงคุณคาในความ 
เหนื่อยยากและน้ำพักน้ำแรงของพอแมตลอดจนบรรพบุรุษ 
ชื่อเสียง เกียรติยศ และชีวิตความเปนอยูที่ดี เพื่อใหเกิด 
ความรัก ความภาคภูมิใจในธุรกิจครอบครัว ดวยการตั้ง 
เปาหมายการเรียนรู และปลูกฝงตั ้งแตวัยเด็กใหคุ นเคย 
และเขาไปมีสวนรวมตามความเหมาะสม 

3. ลูกไมทำงานหนักเหมือนคนรุนพอแม ในอดีต 
คนรุนกอตั้งธุรกิจ หรือคนรุนเกาจำเปนตองทำงานหนัก 
เพื่อบุกเบิกกอรางสรางธุรกิจอยางจริงจัง เต็มกำลังความ 
สามารถเพื ่อวางรากฐานใหธุรกิจครอบครัวเจริญเติบโต 
อยางแข็งแกรง ในขณะที่คนรุนตอๆ มาจะเปนผูรับ 
สืบทอดธุรกิจหรือเปนผูสานตอธุรกิจที่มั่นคงแลว ดังนั้น 
ความจำเปนที ่จะตองทำงานหนักหรือทุ มเททำงานอยาง 
เต็มกำลังเริ่มลดนอยลง ทำใหลักษณะการทำงานจึงไดมี 
การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งคน 
หนุมสาวที่เปนพวก Generation Y (อายุต่ำกวา 31 ป 
ลงมา) จะเขาขายเปนพวกทำงานตามสำนวนภาษาอังกฤษ 
ที่วา “Work hard, play hard” (เวลาทำงานก็ทำงาน 
อยางทุมเท จริงจัง และเวลาเลนก็เลนอยางจริงจัง) มาก 
กวาคนรุนกอน พอแมตองพยายามทำความเขาใจธรรมชาต ิ
ของลูก แทนการบังคับวาลูกตองทำใหเหมือนพอแม แต 
เนนการสอนใหเห็นคุณคาของธุรกิจใหเขามีความรูสึกอยาก 
ที่จะลุกขึ้นมาทำโดยที่ไมมีใครตองบังคับ

4. ลูกมาทำงานสาย ครอบครัวควรมีขอตกลงรวม 
กันเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกครอบครัวที่จะเขาทำ 
งานในธุรกิจครอบครัวกอน ดังนั้น สมาชิกครอบครัวตอง 
ยอมรับทั้งขอตกลงของครอบครัวและกฎระเบียบของบริษัท 
ซึ่งหนาที่ของพนักงานก็คือตองมาทำงานใหทันเวลา และ 
หนาที่ของสมาชิกครอบครัวก็คือการเปนแบบอยางในการ 
ทำงานใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัวดวย

5. ลูกไมทำงานตามที่ไดรับมอบหมาย การมอบ 
หมายงานของลูกจะทำอยางไรกอนการมอบหมายงานควร 
มีแผนงานที่เปนรูปธรรม รวมถึงระบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยพิจารณามอบหมายตามความรู 
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ความสามารถ ประสบการณ และความเหมาะสมของลูก 
แตละคน รวมทั้งพิจารณาเปาหมายของครอบครัว ทั้งนี้ 
ตองไมสรางภาระและปญหาในการดำเนินธุรกิจครอบครัว 
ในอนาคต นอกจากนั้น ในการมอบหมายงานควรยึดหลัก 
คุณธรรม ความโปรงใส และประโยชนที่ธุรกิจครอบครัว 
จะไดรับเปนหลัก 

6. ตำแหนงงานควรเริ่มตนของผูสืบทอด ตำแหนง 
งานควรเริ่มตนตามโครงสรางของบริษัท โดยพิจารณาความ 
รู ความสามารถ และประสบการณ เนื่องจากการเริ่มตน 
ตำแหนงงานที่ต่ำกวาความสามารถที่มี จะบั่นทอนกำลังใจ 
และยังทำใหสมาชิกครอบครัวรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม 
ทั้งในเรื่องการสูญเสียโอกาส ดานคาตอบแทน และความ 
กาวหนาในการทำงาน แตหากเริ่มตนตำแหนงงานที่สูงกวา 
ความสามารถที่มี ก็จะทำใหเกิดการไมยอมรับจากผูรวม 
งาน และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจครอบครัวได

7. สมาชิกครอบครัวสรางปญหาใหกับธุรกิจ ครอบครัว 
ควรคำนึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจและครอบครัวโดยรวม 
มากกวาการใหความสำคัญกับสมาชิกครอบครัวคนใดคน 
หนึ่ง ดังนั้น การตัดสินใจใหสมาชิกครอบครัวออกจาก 
บริษัทควรเปนไปตามกฎระเบียบของบริษัท และสมาชิก 
ครอบครัวคนอ่ืนๆ ควรหลีกเล่ียงท่ีจะแทรกแซงการแกปญหา 
ของบริษัท การปองกันปญหานี้ในระยะยาว ครอบครัว 
ควรมีขั ้นตอนในการคัดกรองสมาชิกครอบครัวที ่จะเขา 
ทำงานในธุรกิจครอบครัว เพราะการนำสมาชิกครอบครัว 
เขาทำงานในบริษัทนั้นงายแตใหออกยาก

8. ผู สืบทอดธุรกิจควรศึกษาในสาขาที ่เกี ่ยวของ 
กับธุรกิจครอบครัวหรือไม

ผูสืบทอดธุรกิจควรศึกษาในสาขาที่เปนประโยชนกับ
ธุรกิจครอบครัว โดยครอบครัวควรแนะนำผูสืบทอดให 
ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของ เพราะจะสามารถนำความรูที่ 
เรียนมาใชพัฒนาธุรกิจตอไป แตอยางไรก็ตามถาผูสืบทอด 
มีความถนัดหรือมีพรสวรรคในดานอื ่นที ่ไมเกี ่ยวของกับ 
ธุรกิจครอบครัว ก็ควรใหการสนับสนุนเพราะอาจจะเปน 
ประโยชนตอการขยายธุรกิจใหมๆ ในอนาคต  

เพราะฉะนั้นผูที่ไดรับการสืบทอดจะตองเขาใจบทบาท 
ของตนเอง และฝกฝนตนเอง ภายใตกระบวนการเรียนรู 
ที่ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและคณะกรรมการระดับ 

สูงในองคกร ตามที่แผนสืบทอดธุรกิจไดกำหนดขั้นตอน 
เวลาของการปฏิบัติงาน บทบาทและอำนาจ สวนใหญจะ 
ประกอบไปดวย

- การเรียนรูธุรกิจ โดยอาจใหเขามาเรียนรูจาก 
ตำแหนงระดับปฏิบัติการหรือผูบริหารระดับตน โดยใหผู 

ที่มีความสามารถคอยใหคำแนะนำเปนที่ปรึกษาและวาง 
โปรแกรมใหมีการหมุนเวียนไปครบทุกฟงกชันของธุรกิจ

- ได ร ับอน ุญาตให ร วมต ัดส ินใจตามโอกาส 
เหมาะสม ซึ่งจะทำใหทายาทรูสึกถึงการมีสวนรวมใน 
ธุรกิจ ความรูสึกผูกพันกับธุรกิจ อีกทั้งยังเปนการเรียนรู 
และฝกกระบวนการตัดสินทางธุรกิจ ซึ่งเปนทักษะที่สำคัญ 
ในการบริหารกิจการในอนาคต

- รวมทำงานกับ Key persons หรือ Key       
contacts การทำงานรวมกับมืออาชีพเหลานี้เหมือนเปน 
การมีครูฝกประจำตัวหรือโคชสวนตัวนั่นเอง ทายาทจะได 
รับการถายทอดหลักการที่สำคัญในการบริหารงานจากคน 
เหลานี้อีกทั้งยังเปนการสรางความผูกพันกอนที่จะเขามา 
รับชวงตออยางเต็มตัว อีกทั้งยังเปนชวงที่ทายาทใชสราง 
โอกาสในการพิสูจนตัวเองเพื่อใหบุคคลสำคัญเหลานี้ยอมรับ 
กอนที่จะเขามาสืบทอดตำแหนง

- จัดแบงสวนธุรกิจใหดูแล โดยมีอำนาจเต็ม ลักษณะ 

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีมีผล 
อย่างมากต่อการอยู่รอดของธุรกิจ 
ครอบครัวคือ การมีทายาทสืบทอด 
ธุรกิจ ซ่ึงแน่นอนว่าทุกครอบครัว 
อยากให้มีทายาทท่ีเก่งและมีความ 
สนใจในธุรกิจเข้ามาสืบทอดกิจการ 
ของครอบครัว แต่ความสามารถและ 
ความสนใจในธุรกิจนั้นอาจไม่ได้ 
ถ่ายทอดกันทางสายเลือด จึงเป็น 
สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่ควรต้องเรียนรู้ 
วิธีการพัฒนาทายาท
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เชนนี้ จะทำใหทายาทไดฝกทักษะทุกอยางรอบดาน เปน 
เหมือนการจำลองธุรกิจแบบยอลงมา หรือการใหมีอำนาจ 
ดูแลเฉพาะตามความเชี่ยวชาญ เชน ฝายการตลาด หรือ 
ฝายการเงิน เหลานี้จะทำใหทายาทจะไดมีโอกาสแสดง 
ผลงานเพื่อพิสูจนความสามารถของตน

- เขาใจอยางชัดแจงวาบทบาทผู ร ับสืบทอดคือ 
อะไร และตองชัดเจน วาบทบาทความรับผิดชอบของลูก 
หลานและของผูสงตอดวย

การสร้างทายาทธุรกิจ
ธุรกิจครอบครัวที่มีทายาทนับวาโชคดี แตทั้งนี้พวก 

เขาอาจไมไดมองวาธุรกิจเปนอะไรมากไปกวาแหลงรายได 
ของครอบครัว พวกเขาอาจเห็นวามันเปนคูแขงที่แยงความ 
สนใจจากพอแมทั้งในอดีตและปจจุบัน พวกเขามักมองวา 
มันเปนการแสดงวิสัยทัศนของใครสักคน ที่ไมใชของพวก 
เขา ซึ่งตองการทักษะและความสามารถที่แตกตางจากที่ 
พวกเขามีหรือตองการจะไดรับ ธุรกิจนี้อาจเปนเลือด หยาด 
เหงื่อและน้ำตาของพอแม แตไมไดหมายความวาพวกเขา 
จะรูสึกเชนเดียวกัน และอาจไมใชธุรกิจหรืออาชีพที่พวก 
เขาสนใจมากนัก สำหรับครอบครัวที่ลูกไมตองการเดินตาม 
รอยเทาพอแม ควรยอมรับวาพวกเขาโตแลวและมีสิทธิเลือก 
ทางเดินชีวิตของตนเอง ควรเคารพและสนับสนุน ในสิ่งที่ 
พวกเขาเลือก อยางไรก็ตามอยาคิดวาการตัดสินใจครั้งแรก 
ในการเขามาสูธุรกิจครอบครัวจะเปนครั้งสุดทายของพวก 
เขา เพราะพวกเขาอาจอยูในชวงหลบเลี่ยงหรือตองการ 
ทำงานอื่นหรืออาชีพอื่นหรือประสบการณอื่นเปนอยางแรก 
กอน หากเปนเชนนั้นจงสนับสนุนพวกเขา เพราะพวกเขา 
อาจไดเรียนรูบทเรียนที่มีคาเกี่ยวกับการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ 
โดยทำงานใหใครสักคน และที่จริงแลวกลยุทธที่ผูเชี่ยวชาญ 
ดานธุรกิจครอบครัวสวนใหญเห็นดวยคือ สนับสนุนใหลูกๆ 
ของเจาของธุรกิจครอบครัวออกไปทำงานภายนอก 3-5 ป 
กอนที่จะเขามาทำงานในธุรกิจครอบครัว

การพัฒนาทายาทในธุรกิจครอบครัว
ปจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผลอยางมากตอการอยู 

รอดของธุรกิจครอบครัวคือ การมีทายาทสืบทอดธุรกิจ ซึ่ง 
แนนอนวาทุกครอบครัวอยากใหมีทายาทที่เกงและมีความ 

สนใจในธุรกิจเขามาสืบทอดกิจการของครอบครัว แตความ 
สามารถและความสนใจในธุรกิจนั้นอาจไมไดถายทอดกัน 
ทางสายเลือด จึงเปนสิ่งจำเปนที่พอแมควรตองเรียนรูวิธี 
การพัฒนาทายาทเพื่อเตรียมความพรอมในการรับชวงตอ 
ธุรกิจครอบครัวของตนเองและรับมือในกรณีที่ทายาทเลือก 
ที่จะไมเขาสูธุรกิจครอบครัว 

ดังนั ้นบทความนี้จึงนำเสนอแนวทางในการเตรียม 
ความพรอมใหทายาทเพื ่อเข าส ู ธ ุรก ิจครอบครัวซึ ่ง 
ประกอบดวย (1) แนวทางในการพัฒนาทายาท (2) 
การแสดงบทบาทของพอแม (3) การชักนำทายาทเขาสู 
ธุรกิจ (4) การปฏิบัติตอการเลือกเสนทางของทายาท 
(5) แนวทางในการเตรียมความพรอมใหทายาท

แนวทางการพัฒนาทายาท
ในธุรกิจครอบครัวจะเปนปญหายาวนาน หากพอแม 

คอยปกปองลูกจากขอมูลยอนกลับที ่ไมดีจากหนาที ่และ 
ความรับผิดชอบที่พวกเขาเขาไปมีบทบาทในธุรกิจ ซึ่งยอม 
ไมเปนผลดีตอลูกเพราะการเขาไปแทรกแซงของพอแมจะ 
ทำใหเปนการยากที่ลูกจะดูมีความสามารถและความนา 
เชื่อถือ และอาจใหผลที่เปนลบตอธุรกิจได (เชน พนักงาน 
ที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวอาจผิดหวังวาสมาชิกในครอบครัว 
นี้ไมมีความรับผิดชอบและทิ้งความยุงยากเอาไว) ดังนั้นสิ่ง 
สำคัญควรจำไววาสำหรับครอบครัวแลวการใหความรักและ 
การสนับสนุนเปนสิ่งสำคัญ ควรแนะแนวทางในการคิดและ 
การตัดสินใจ หากพอแมไมเคยปลอยใหลูกเผชิญกับความ 
รับผิดชอบ พวกเขาอาจจะพลาดการเรียนรูบทเรียนชีวิตที่ 
สำคัญบางอยางไป ความลมเหลวและการถอยหลังเปนบท 
เรียนชีวิตที่จำเปนตอการสรางความหยุนตัว (resilience) 
ความสามารถและความมั่นใจ ในการลุกขึ้นและลองใหม 
อีกครั้ง ซึ่งอาจเปนการยากที่จะผลักลูกออกไปจากรังและ 
มองดูพวกเขาตกลงไปบนพื้น แตพวกเขาจะไมไดเรียนรูที่ 
จะบินดวยตัวเองและพัฒนาความสามารถอยางเต็มที่ หาก 
พอแมไมปลอยใหพวกเขามีประสบการณกับความลมเหลว 
ในชีวิตดูบาง (Brun, 2011)

การแสดงบทบาทของพ่อแม่
เจาของธุรกิจครอบครัวรายหนึ่งกลาววา “ไมมีอะไร 
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ใกลกับสวรรคบนดินมากเทากับการที่ลูกเขามาชวยในธุรกิจ 
แลวทุกอยางเปนไปดวยดี และไมมีอะไรใกลกับนรกบนดิน 
เทากับการที่ลูกเขามาชวยในธุรกิจแลวทุกอยางเลวรายลง” 
เพราะเจาของธุรกิจสวนใหญตางคาดหวังใหทายาทเขามา 
สืบทอดกิจการตอจากตนเอง ในธุรกิจครอบครัวสมาชิกใน 
ครอบครัวแตละคนรับรูถึงบทบาทที่แตกตางกัน เชน เมื่อ 
เจาของธุรกิจพูดกับลูก เขาพูดในบทบาทที่เปนเจานายหรือ 
เปนพอ เมื่อลูกตองการคำแนะนำพวกเขาขอความชวยเหลือ 
จากซีอีโอหรือจากแม การเปนพอแมเปนบทบาทที่ยากจะ 
ละทิ้งได พัฒนาทายาทที่กำลังจะเขามาในธุรกิจครอบครัว 
ตองมี 2 บทบาทคือ เปนผูนำองคกรและผูนำครอบครัว 
ซึ่งหมายถึงการเปนเจานายของลูกและเปนพอแมที่รักลูก 
(Adams, 2012) สำหรับพอแมที่มีลูกที่ตองการจะเขารวม 
ในธุรกิจครอบครัวถือวาเปนความทาทาย และพอแมตอง 
แสดงออกทั้ง 2 บทบาทใหชัดเจน ในบางครั้งการเปน 
พอแมของลูกที ่กำลังกาวตามรอยพอแมเขาสู ธุรกิจไมใช 
เรื่องสนุกเสียทีเดียว จงมองดูพวกเขาเติบโตและพัฒนา 
ตนเอง รูจักความรับผิดชอบ เรียนรูการเปนผูนำ และนำ 
พาธุรกิจไปสูกำไรและความสำเร็จใหมๆ พนักงาน กรรมการ 
บริหารหรือผู ถ ือหุ นก็จะพึงพอใจและมีความสุขไปดวย 
และดวยความสามารถของผูสืบทอดธุรกิจนี้พอแมจึงสามารถ 
เริ่มคิดที่จะวางมือได(Adams, 2012)

การชักนำทายาทเข้าสู่ธุรกิจ
เมื่อตอนเด็กลูกๆอาจกระตือรือรนที่จะเขามาชวยใน

ธุรกิจครอบครัว แตเมื่อโตขึ้นความสนใจนั้นอาจเปลี่ยนไป 
เพราะเมื่อพวกเขาเขามาในธุรกิจอยางตอเนื่องความสนใจ 
อาจลดลง ซึ่งอาจสรางความผิดหวังใหพอแม แตในฐานะ 
ที่เปนพอแมควรมองวาความสนใจและการเขามาสูธุรกิจ 
ของพวกเขาเปนโบนัสมากกวาจะเปนการรับประกัน ขอดี 
ของการที่ลูกไดคลุกคลีกับธุรกิจครอบครัวและเห็นบทบาท 
ความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะของพอแม ก็จะดำเนิน 
รอยตาม  เนื่องจากเห็นวาพอสรางธุรกิจมาดวยความยาก 
ลำบาก ลูกเห็นพอทำงานตัวเปนเกลียว ลูกขึ้นมาคุม 
กิจการ เห็นพอ ปู สูชีวิตมาอยางไรก็จะดำเนินรอยตาม 
เกิดเปนความอดทน ตอสู ฝาฟนใหธุรกิจที่ตกมาถึงมือ 
ตนเองอยู รอดไปยังรุ นหลานหรือรุ นลูกของตนเองตอไป 

(อางถึง อำพล  นววงศเสถียร, 2553) โดยพอแมอาจมีวิธี 
ในการชักนำลูกเขาสูธุรกิจไดดังนี้  (Prime Parent Club,  
2012)

1. ไมสรางความกดดัน อยาเริ่มธุรกิจดวยแผนเดียว 
คือจะใหลูกเขามาสืบทอดเมื่อพอแมพรอมจะวางมือ ลูก 
จะรูสึกเหมือนถูกจับวางและตอตานมากขึ้น หากเริ่มสราง 
ธุรกิจจงทำเพื่อตัวคุณเองไมใชเพื่อลูก สรางหลายทางเลือก 
ใหธุรกิจเมื่อคุณตัดสินใจวางมือ เชน สงตอใหทายาท หรือ 
ปลอยใหคนอื่นบริหารตอไป

2. พูดถึงธุรกิจ ปลอยใหลูกเขามาดูการทำงานในแต 
ละวันในดานปฏิบัติการ การเงินและดานธุรกิจในบริษัท 
หากพวกเขาเขาใจมากขึ้นวาจะบริหารบริษัทอยางไร พวก 
เขาจะตัดสินใจไดวานี่คือสิ่งที่ตองการทำทั้งชีวิตหรือไม 

3. ใชจุดแข็ง  เมื่อลูกอายุมากขึ้นและพัฒนาความ 
สนใจและจุดแข็งของตนเอง นำมาใชใหดี มอบหมายงานที่ 
พวกเขาจะไดแสดงจุดแข็งนั้นซึ่งจะทำใหพวกเขาสนใจใน 
ธุรกิจมากขึ้น

4. สนับสนุนดานการศึกษา สนับสนุนใหลูกมีการ 
ศึกษาที ่ดีและปลอยใหพวกเขาเลือกเสนทางของตัวเอง 
อยาคิดเอาเองวาลูกอยากเรียนดานบริหารเพื่อรับชวงธุรกิจ 
ครอบครัว จงสนับสนุนสิ่งที่พวกเขาสนใจและบอกใหพวก 
เขารู วาไมเปนไรเลยหากพวกเขาจะทำตามความฝนของ 

เมื่อตอนเด็กลูกๆอาจกระตือรือร้นที่ 
จะเข้ามาช่วยในธุรกิจครอบครัว แต่ 
เม่ือโตข้ึนความสนใจน้ันอาจเปล่ียนไป 
เพราะเมื่อพวกเขาเข้ามาในธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่องความสนใจอาจลดลง 
ซึ่งอาจสร้างความผิดหวังให้พ่อแม่ 
แต่ในฐานะท่ีเป็นพ่อแม่ควรมองว่า 
ความสนใจและการเข้ามาสู่ธุรกิจของ
พวกเขาเป็นโบนัสมากกว่าจะเป็นการ
รับประกัน 
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เลือกทางเดินชีวิตของตนเอง ควรเคารพและสนับสนุนใน 
สิ่งที่พวกเขาเลือก อยางไรก็ตาม พอแมอยาคิดวาการ 
ตัดสินใจครั้งแรกในการเขามาสูธุรกิจครอบครัวจะเปนครั้ง 
สุดทายของพวกเขา เพราะพวกเขาอาจอยูในชวงหลบเลี่ยง 
หรือตองการทำงานอื่นหรืออาชีพอื่นหรือประสบการณอื่น 
เปนอยางแรกกอน หากเปนเชนนั้นจงสนับสนุนพวกเขา 
เพราะพวกเขาอาจไดเรียนรู บทเรียนที ่มีคาเกี ่ยวกับการ 
ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพโดยทำงานใหใครสักคน และที่จริงแลว 
กลยุทธที่ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจครอบครัวสวนใหญเห็นดวย 
คือ สนับสนุนใหลูกๆของเจาของธุรกิจครอบครัวออกไป 
ทำงานภายนอก 3-5 ป กอนที่จะเขามาทำงานในธุรกิจ 
ครอบครัว (Adams, 2012) 

แนวทางในการเตรียมความพร้อมให้
ทายาท

สำหรับพอแมที่ตองการเตรียมความพรอม อนุรัตน 
กองธรนินทร กรรมการผูจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก 
กลาไทย (สวลี  ตันกุลรัตน, 2553) ในฐานะผูที่มี 
ประสบการณตรงไดใหคำแนะนำเอาเปนแนวทางดังนี้

1. ทุกอยางเริ่มที่ "บาน" ตองเริ่มตั้งแตพวกเขายัง 
เปนเด็กเล็กๆ เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่พวกเขาเรียนรูในวัย 
เด็กจะกลายมาเปนพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเมื่อพวกเขา 
โตขึ้น และตองจำไววา เด็กๆ เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวโดย 
การเลียนแบบ ในความเปนจริงแลวหลักการในธุรกิจและ 
ครอบครัวมีความคลายกันมาก พอแมสามารถสอนดวยวิธี 
การตางๆ เพื่อสรางทักษะที่จำเปนในการชีวิตการทำงาน 
เชน การสอนใหเขาเปนนักบริหารเงินที่ดี สอนใหรูจักการ 
ยุติปญหาดวยวิธีการแบบประชาธิปไตย และการรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตและในการทำงาน แต 
ที่สำคัญ คือ พอแมตองเขาไปมีสวนรวมหรือใกลชิดกับ 
กิจกรรมที่ลูกๆ ทำเปนประจำ

นอกจากนี้กิจกรรมในครอบครัวการเชื่อมความสัมพันธ 
ของสมาชิกในครอบครัวบนโตะ

อาหารเย็นเปนกลยุทธการจัดการธุรกิจครอบครัวที่มี
ประสิทธิผลมากที่สุด (อางถึง อำพล  นววงศเสถียร, 2552)  
รวมถึงการมีกิจกรรมสรางความสัมพันธกันภายในสมาชิก 
ครอบครัวอยางสม่ำเสมอทุกเทศกาลวันหยุดที่สำคัญประจำ 

ตนเอง ไมวาเสนทางนั้นจะมีประโยชนตอธุรกิจครอบครัว 
หรือไมก็ตาม

5. ปลอยใหมีประสบการณ ลูกของคุณอาจสนใจใน 
ธุรกิจครอบครัวแตไมใชในตำแหนงที่คุณวางไวให เมื่อพวก 
เขาโตพอ จงปลอยใหพวกเขาไดทำหนาที่ความรับผิดชอบ 
อื่นๆภายในบริษัท และคุณอาจเซอรไพรสที่พบวาลูกของ 
คุณไมไดสนใจจะเขามาสืบทอดธุรกิจครอบครัว เมื่อพวก 
เขาพบเสนทางของตนเอง 

ในกรณีท่ีเม่ือลูกเขามาในธุรกิจแลวไมสามารถทำไดตาม 
ความคาดหวังของพอแม อยางนอยก็ในชวงเวลาหนึ่ง พวก 
เขาอาจทำใหผูมีสวนไดเสียคิดวาลูกๆไดรับสิทธิประโยชน 
พิเศษจากความสัมพันธพิเศษกับพอแม การคาดหวังวาพอ 
แมจะสามารถแบงปนความกระตือรือรน ความพยายาม 
และความภาคภูมิใจในกิจการใหกับพวกเขาได อาจทำให 
ผิดหวัง โดยเฉพาะหากพวกเขาหันไปทำอาชีพอื่นที่ตนเอง 
ชื่นชอบแทนและเมื่อลูกเลือกที่จะใชชีวิตโดยไมเขามายุง 
เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว โปรดจำไววาพวกเขาตางก็มีความ 
สนใจและเปาหมายของตนเอง ซึ่งพวกเขามีสิทธิที่จะเลือก 
ทางเดินหรือความผิดพลาดของตนเอง และพวกเขามีสิทธิ 
เชนกันที่จะเขามาในธุรกิจครอบครัว แตหากพวกเขาทำ 
สิ่งใดผิดพลาดไป จนอาจมีผลกระทบตอธุรกิจ พอแมตอง 
ตอบสนองกลับไปในฐานะผู นำองคกรไมใช ครอบครัว 
(Adams, 2012)

การปฏิบัติต่อการเลือกเส้นทางของ
ทายาท

ธุรกิจครอบครัวที่มีทายาทนับวาโชคดี แตทั้งนี้พวก 
เขาอาจไมไดมองวาธุรกิจเปนอะไรมากไปกวาแหลงรายได 
ของครอบครัว พวกเขาอาจเห็นวามันเปนคูแขงที่แยงความ 
สนใจจากพอแมทั้งในอดีตและปจจุบัน พวกเขามักมองวา 
มันเปนการแสดงวิสัยทัศนของใครสักคน ที่ไมใชของพวก 
เขา ซึ่งตองการทักษะและความสามารถที่แตกตางจากที่ 
พวกเขามีหรือตองการจะไดรับ ธุรกิจนี้อาจเปนเลือด หยาด 
เหงื่อและน้ำตาของพอแม แตไมไดหมายความวาลูกจะ 
รูสึกเชนเดียวกัน และอาจไมใชธุรกิจหรืออาชีพที่พวกเขา 
สนใจมากนัก สำหรับครอบครัวที่ลูกไมตองการเดินตาม 
รอยเทาพอแม ควรยอมรับวาพวกเขาโตแลวและมีสิทธิ 
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ป ถือเปนประเพณีปฏิบัติที่ควรยึดถือเปนกิจกรรมที่สำคัญ 
ที่สุดของธุรกิจครอบครัว (อางถึง อำพล  นววงศเสถียร, 
2552)

อยางไรก็ตาม “หากผูปกครองพลาดที่จะสื่อสารอยาง 
ชัดเจนถึงความปรารถนาที่จะใหลูกๆ เขามารวมธุรกิจ จะ 
ทำใหเด็กๆ หันหลังใหกับธุรกิจครอบครัวไดงายๆ เพราะ 
พวกเขาจะคิดเอาเองวา เขาไมเปนที่ตองการของธุรกิจ 
ครอบครัว” 

2. จูงใจไมใชบังคับ “การสื่อสารที่ชัดเจนวาตองการ 
ใหลูกๆ เขามารวมธุรกิจ” ไมใชการออกคำสั่ง เหมือนที่ 
พอแมทำกับเด็กตัวเล็กๆ มีอยู 4 ข้ันตอนสำหรับการเชิญชวน 
ใหลูกๆ อยากเขารวมเปนสวนหนึ่งของธุรกิจครอบครัว 
ดังนี้

1) แสดงเจตนาคือ ตองบอกกับเด็กๆ วา พวกเขาเปน 
ที่ตอนรับในการเขารวมบริษัท แตไมใชการบังคับ หรือ 
บอกพวกเขาวา เปนหนาที่ที่พวกเขาตองรับผิดชอบ ดังนั้น 
กระบวนการนี้ตองทำดวยวิธีการที่คอยเปนคอยไป และ 
บอกกับพวกเขาวา พวกเขามีสิทธิที่จะทำหรือไมทำก็ได 
และไมวาพวกเขาจะตัดสินใจอยางไรพอกับแมก็พรอมที่จะ 
สนับสนุน

2) การรอคำตอบ เพราะพอแมตองปลอยใหลูกๆ 
ตัดสินใจดวยตัวเอง โดยไมมีแรงกดดัน เพราะหากพวกเขา 
มีอิสระในการตัดสินใจและตัดสินใจเขามาทำงานในธุรกิจ 
ครอบครัว เขาจะทำงานอยางกระตือรือรนมากกวาการ 
ถูกบังคับ

3) เทคนิคที่สำคัญที่สุดอยูที่ตัวพอแมเอง เพราะหาก 
จะหนุนหลังใหเด็กๆ สนใจสานตอธุรกิจครอบครัวก็ตอง 
ทำใหพวกเขาเห็นภาพของธุรกิจวาเปนเรื่องนาตื่นเตนและ 
มีความพิเศษ เพราะฉะนั้นเวลาที่พอแมจะพูดคุยถึงตัว 
ธุรกิจใหลูกๆ ฟงก็ควรจะเลือกพูดถึงในมุมที่สนุกสนาน 
และประสบความสำเร็จ 

4) การทำขอตกลงกันเกี ่ยวกับโอกาสในการทำงาน 
ในธุรกิจครอบครัวใหชัดเจน (โดยเฉพาะครอบครัวใหญ) 
และควรทำใหเสร็จกอนที่ที ่รุ นตอไปพรอมที่จะเขามาเริ่ม 
ทำงาน

3. ออกไปเรียนถูกเรียนผิด ตองใหเขาไปหาประสบ- 
การณทำงานกับบริษัทภายนอกหลังจากจบการศึกษากอน 

เพราะประสบการณที่ไดจากการทำงานกับบริษัทอื่น จะ 
เปนโอกาสใหพวกเขาได “ลองวิชา” พัฒนาทักษะที่จำเปน 
ตอการทำงาน ไมจำเปนวาจะตองเปนงาน หรือตำแหนงที่ 
สำคัญอะไร เพราะนั่นไมใชหัวใจสำคัญ และไมวาจะทำงาน 

ในหนาที่อะไรตางชวยใหเกิดทักษะที่จำเปนตอการทำงาน 
ทั้งสิ้น และไมจำเปนวาตองทำงานในบริษัทที่อยูในธุรกิจ 
ประเภทเดียวกัน เพราะถาทำงานธุรกิจอื่นจะชวยใหมี 
มุมมองที่กวางขึ้น แตถาทำงานในธุรกิจเดียวกันก็จะทำ 
เขาใจและตอยอดธุรกิจของครอบครัวไดเร็วขึ้น แตสิ่งที่ 
สำคัญ คือ พวกเขาตองทำงานใหนานพอที่จะไดเลื่อน 
ตำแหนงอยางนอย 1 ขั้น ทำงานกับเจานายอยางนอย 2 
คน และตองมีหนาที่รับผิดชอบโครงการใดโครงการหนึ่ง 
ต้ังแตการคิดและนำไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงอาจจะใชเวลาประมาณ 
2-5 ป แมวาวัฒนธรรมไทยจะดูแลลูกแบบกลัวเขาผิดพลาด 
ทำใหเขาไมโต แตความผิดพลาดเปนบทเรียนที่ดี

พ่อแม่อย่าคิดว่าการตัดสินใจคร้ังแรก 
ในการเข้ามาสู่ธุรกิจครอบครัวจะเป็น
ครั้งสุดท้ายของพวกเขา เพราะพวก 
เขาอาจอยู่ในช่วงหลบเลี่ยงหรือต้อง
การทำงานอื่นหรืออาชีพอื่นหรือ 
ประสบการณ์อื่นเป็นอย่างแรกก่อน 
หากเป็นเช่นนั้นจงสนับสนุนพวกเขา 
เพราะพวกเขาอาจได้เรียนรู้บทเรียน
ท่ีมีค่าเก่ียวกับการทำงานเพ่ือเล้ียงชีพ 
โดยทำงานให้ใครสักคน และท่ีจริง 
แล้วกลยุทธ์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 
ครอบครัวส่วนใหญ่เห็นด้วยคือ 
สนับสนุนให้ลูกๆของเจ้าของธุรกิจ 
ครอบครัวออกไปทำงานภายนอก 
3-5 ปี ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในธุรกิจ 
ครอบครัว 
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4. เริ่มดวยงานที่เหมาะสม ตำแหนงในสายงานที่ 
ปรึกษาหรือตำแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ นาจะเปน 
ประโยชนนอยกวาตำแหนงอื่นๆ เพราะตำแหนงงานพวกนี้ 
ไมสามารถ|เอื้อใหโอกาสความรับผิดชอบที่ชัดเจนได การ 
เริ่มตนงานในธุรกิจครอบครัวไมใชแควาจะเปนงานอะไรก็ 
ได แตตองเปนงานที่มีความสำคัญในหนวยงานที่บริษัท 
จำเปนตองมี ดังนั้นตำแหนงงานที่เหมาะสม คือตำแหนง 
ในสายงานหลัก หรือตำแหนงในการปฏิบัติงานที่จะนำไป 
สูตำแหนงผูบริหารจัดการ นอกจากนี้พวกเขาควรไดรับ 
อิสระในการดูแลหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตัวเอง โดย 
การเปดพื้นที่ความรับผิดชอบใหม เชน เปดรานใหม เปด 
สาขาใหมใหเขาไดบริหารงาน หลายๆ ครอบครัวใหลูก 
ทำหนาที่ผูชวย ที่ปรึกษา แตไมไดสรางผลงานอะไร เพราะ 
ฉะนั้นใหเริ่มทำงานพื้นๆ ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใหเขาได 
แสดงฝมือและวัดผลงานอยางมีนัยสำคัญจะดีที่สุด และใน 
ที่สุดตองเปดโอกาสใหสรางแผนธุรกิจใน Line Function 
ของตัวเอง และสราง Profit Unit

5. พี่เลี้ยงที่ดีชวยได ควรมีพี่เลี้ยงไวคอย =สอนทั้ง 
เรื่องการบริหารงาน การบริหารเวลา รวมถึงหลักการตางๆ 
ที่มีคุณคาสำหรับการทำธุรกิจ และยิ่งมีพี่เลี้ยงมากกวา 1 
คนยิ่งดี พี่เลี้ยงที่ดีควรจะเปนคนที่ไมไดทำงานในธุรกิจ 
ครอบครัว มีประสบการณทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่ง 
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทก็นาจะเปนที่ปรึกษาที่ดีได 
การสอนงานจากพี่เลี้ยงมักจะใชเวลาประมาณ 2-3 ป หลัง 
จากนั้นความสำคัญของพี่เลี้ยงอาจจะลดลง เพราะลูกศิษย 
ที่อยูในการดูแลมีการพัฒนาและมีภาระรับผิดชอบมากขึ้น 
แลว สิ่งตอไปที่ตองทำ คือ การพัฒนาขึ้นมาเปนกลุมที่ 
ปรึกษาสวนตัว และเมื่อผานขั้นตอนเหลานี้แลวสุดทายจะ 
ฉายแววออกมาเองวา ทายาทคนไหนจะเหมาะสมกับการ 
กาวขึ้นเปนผูบริหารคนตอไป

อยางไรก็ตามการวางแผนใหลูกสืบทอดธุรกิจตองวาง
แผนกันเปนสิบป ไมใชวางกันหาปหกป ตองปูพื้นฐานการ 
ศึกษา ฝกฝนใหมีใจรัก ไดเห็นไดวิ่งเลนในบริษัท ใหเขาได 
เขาใจวานี่คือสวนหนึ่งของชีวิตเขาและเขาตองอยูกับมันไป 
จนวันตาย (วิชัย พูลวรลักษณ อางถึงใน อำพล นววงศเสถียร, 
2552) สำหรับเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสงมอบธุรกิจให 
กับลูก ถาลูกยังเยาววัยและยังขาดประสบการณ พอแม 

ควรใหการบมเพาะใหเกิดประสบการณที่มากพอ กอนการ 
สงมอบธุรกิจครอบครัว และเมื่อเวลานั้นมาถึงพอแมอาจ 
เปนผูใหคำปรึกษาและคำแนะนำ ชวยเหลือในการแกไข 
ปญหาอยูหางๆ ซึ่งนาจะเปนการวางแผนในการเตรียมเขา 
สูธุรกิจไดดีที่สุด (วิชัย พูลวรลักษณ อางถึงใน อำพล  
นววงศเสถียร, 2552)

คำกลาวที่อาจถือเปนบทสรุปในเรื่องการพัฒนาทายาท 
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วันน้ี ในเปาหมายชีวิตของ 
คุณ คุณไดตั ้งเปาหมาย 
ทางการเงินไวหรือไม 

เคยคิดถึงภาพเปาหมายชีวิตหลัง 
เกษียณหรือยังวา เราจะอยูที่ไหน อยู 
กับใคร และ อยูอยางไร

และเคยคิดไหมวา เราตองมีเงิน 
เทาไหร จึงจะเพียงพอกับชีวิตในวัย 
เกษียณ?

ลองคิดคราวๆ วาตัวเราจะมีชีวิต 
ถึงอายุเทาไหร และเราทำงานถึงอายุ 
เทาไหร และชวงที่เรียกวา เกษียณ 
อายุนั้น คุณจะใชเงินตอเดือนกี่บาท 
ลองคิดคราวๆ วาสมมุติเรานาจะมีชีวิต 
ถึง 80 ป เกษียณอายุการทำงานตอน 
อายุ 60 ป ชวงอายุ 61 -80 ปนั้นจะ 
ใชชีวิตอยางไร ใชเงินเดือนละเทาไหร 
สมมุติ 20,000 บาทตอเดือน แสดงวา 
1 ป ตองมีเงินใชจายอยูที่ 240,000 
บาท และคิดที่ 20 ป เพราะวาเรานา 
จะอยูถึงอายุ 80 ป จะตองมีเงินอยูที่ 
240,000 * 20 ป = 4,800,000 บาท 
สี่ลานแปดแสน!  นี่ยังไมรวมคาใชจาย 
ในการพบแพทย คาใชจายเวลาเจ็บ 
ปวย หรือคาอื่นๆ เชน ทองเที่ยว ที่จะ 
ใหคุณใชชีวิตอยางมีความสุขหลังเกษียณ 

และคาเงินท่ีอาจจะเปล่ียนแปลง เพราะ 
ฉะนั้น ชวงของการทำงานกอน 60 ป 
อยางนอยคุณตองมีเงินเก็บ 4,800,000 
บาท เพื่อการใชชีวิตหลังเกษียณ พอ 

รูแบบนี้แลวตองวางแผนทางการเงิน
อยางไร

 
ทบทวนตัวเอง 
เพื่ออนาคตตัวเอง    

จากขางบนที่ยกตัวอยาง หาก 
ตองเตรียมเงินไวใช 4,800,000 บาท 
เพื่อชีวิตวัยเกษียณ เราจะทำอยางไร 
แนนอนวาเราคงอยากเกษียณอยางมี
ความสุข ไมตองเจอภาวะ “เกษียณ 
ทุกข” เปนแน 

สำหรับใครที ่อยากเริ ่มวางแผน 
ไมร ู จะเร ิ ่มต นวางแผนชีว ิตและจัด 
ระบบระเบียบการเงินของตนเองจาก 
ตรงไหน ลองเริ่มจาก “ตั้งเปาหมาย” 
โดยแปลงจากเปาหมายชีวิตที่คิดไวให 

กลายเปนตัวเลขจำนวนเงินที่ตองเก็บ 
เพื่อบรรลุเปาหมายนั้น 

...บางคนอาจจะบอกวา ตอนนี้ 
แคเง ินเด ือนยังแทบไมพอใชจะตั ้ง 

เปาหมายไดยังไง บางคนบอกวาผอน 
บาน ผอนรถยังไมหมดเลย บางคน 
หนี้ยังอยู นึกไมออกวาตัวเองจะตั้ง 
เปาหมาย แลวทำมันสำเร็จไดอยางไร... 

ไดสิ..ถาคุณมีเปาหมาย มีวินัย 
และฉลาดใช ฉลาดลงทุน เพื่ออนาคต

รูเปาหมายตนเองแลว ตอดวย 
การทบทวนตัวเองกอนเลย 

เปาหมายหลังเกษียณเทาไหร 
แตละเดือนตองออมเงินเทาไหร จาก 
วันนี้ไปจนวันที่เกษียณ และเมื่อเทียบ 
แลวเงินเดือนเทาไหร  คาใชจายตอ 
เดือนที่ตองชำระเทาไหร เชน ผอน 
บานเทาไหร ผอนรถเทาไหร ชำระหนี้ 
(ถามี) เทาไหร และคงเหลือเงินในแต 
ละเดือนเทาไหร เรามีความสามารถ 

ว

เปลี่ยนตัวเอง เพื่อตัวเอง... 
กับการสร้างวินัยทางการเงิน 

เคยคิดถึงภาพเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณหรือยัง 
ว่า เราจะอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร และ อยู่อย่างไร
และเคยคิดไหมว่า เราต้องมีเงินเท่าไหร่ จึงจะ 
เพียงพอกับชีวิตในวัยเกษียณ?

â´Â

คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี 
หอการคาไทย 

52

วินัยการเงิน



อื่นๆ ที่เปนเปาหมายชีวิต สามารถ 
กำหนดไดเชนกัน เชน เปาหมายระยะ 
สั้น การใหรางวัลชีวิตกับตัวเองดวย 
การทองเที่ยว เปาหมายระยะกลาง 
การสงลูกเรียนตออเมริกา การมีบาน 
เปนของตัวเอง การเรียนตอปริญญา 
โท ปริญญาเอก และระยะยาวคือ การ 

ใชชีวิตหลังเกษียณ ทั้งหมดนี้สามารถ 
กำหนดเปนเปาหมายได และคุณก็มา 
คิดดูวา คุณจะตองวางแผนอยางไร 
สำหรับการออมเพื่อเปาหมาย 

เริ่มออกแบบการออม
จากเปาหมายที่วางไว เราจะดูวา 

  

อื่นๆไหม ที่จะสามารถหารายไดเสริม 
ลองคำนวณออกมา คุณจะไดแลววา 
คุณตองจะตองทำอยางไร 

เป้าหมาย ‘สุข’
เปาหมายไมเพียงจะเปนเปาหมาย 

ชีวิตหลังเกษียณเทานั้น เปาหมาย 
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เห็นเสนทางสูเปาหมายน้ันทำไดอยางไร 
ออกแบบแผนการออมที่ดี ถือวามีชัย 
ไปกวาครึ่ง เปรียบเสมือนเข็มทิศนำ 
ทางที่บอก เสนทางการออมที่ใหผล 
ตอบแทนที่เหมาะสม จำนวนเงินที่ 
ตองออมตอเดือน และระยะเวลาที่จะ 
บรรลุเปาหมาย รวมถึงตองเตรียมแผน 
สำรองเผื่อไวในกรณีที่เจอเหตุการณที่ 
ไมคาดฝน เมื่อมีแผนการออมที่ดี เรา 
ก็ไมหลงทาง 

ศึกษาทางเลือกลงทุน 
เมื ่อไดแผนการออมของตัวเอง 

มีเข็มทิศพรอมเริ่มเดินทางแลว แตจะ 
เลือกเดินทางดวยพาหนะไหนจึงจะ 
เหมาะสม เพราะไมใชแควาชวยใหถึง 
เปาหมายไดเร็วเพียงอยางเดียว แตก็ 
ตองขึ้นอยูกับความสบายใจ ระหวาง 
เดินทางดวยเชนกัน ดังนั้น ควรศึกษา 
ทางเลือกการลงทุนในสินทรัพยทาง 
การเงินตางๆ ท่ีเปรียบเสมือน “พาหนะ 
ชั้นดี” ที่จะชวยใหแผนการออมดวย 
การลงทุนอยางสม่ำเสมอของเราสำเร็จ 
ตามที่ตั้งใจไดอยาง ปลอดภัยไรกังวล 
อีกดวย ดังนั้นควรศึกษาวา เราจะ 
เลือกลงทุน แบบใด จะเปนลงทุนใน 
หุน กองทุนรวมหุน กองทุนรวมตลาด 
เงิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประกัน 
ชีวิตแบบสะสมทรัพย และอื่นๆ 

เริ่มเลย 
ตอนนี้ถึงเวลาซื้อตั๋วพาหนะเพื่อ

เดินทาง แลวเมื่อไหรจะไปถึงที่หมาย? 

ดังนั้น เมื่อศึกษารายละเอียด ทาง 
เลือกลงทุนตางๆ จนเขาใจถองแทแลว 
ลงมือปฏิบ ัต ิตามแผนใหได อย างม ี 
วินัย อยาไขวเขว ไปกับความสุขสบาย 

ชั่วครูชั่วยาม ในวันนี้ทองเอาไววา 
แผนการออมนี ้จะช วยใหเราสบาย 
ตั้งแตตอนนี้ไป จนถึงหลังเกษียณ

  
การเริ่มเลย...
เริ่มอย่างไร 
กับการสร้างวินัย
ให้กับตัวเอง 

• กำหนดการผูกมัดท่ีปรับเปล่ียน 
ยาก เชน การบังคับตัดบัญชีเงินฝาก 
เพ ื ่อเพ ิ ่มเง ินเก ็บในกองทุนสำรอง 
เลี้ยงชีพ หรือการฝากเงินเพื่อเปาหมาย 
บางอยาง ผานบัญชีที่ไมสามารถเบิก 
ถอนไดงายๆ 

• ยอมรับพฤติกรรมที่ดี และ 
ไมดี การตระหนักถึงพฤติกรรมที่เปน 
อุปสรรค หรือ สังคมที่มีคานิยมที่เปน 
อุปสรรคตอการสรางวินัยที่ดี ...คิด 
กอน ทำพฤติกรรมนั้นๆ เชน การใช 
จาย ซื้อสินคา อาหาร หรือ ของใชที่ 

  

ไมจำเปน 
• ใหรางวัลสำหรับชีวิตที่มีวินัย 

บาง  บางครั้งชีวิตที่เขมงวดเกินไป แข็ง 
ตึงเกินไป เกินกวาภาวะปกติของตัวเอง 

จะทำใหการสรางวินัยของเราเปนงาน 
ที่เหนื่อย  ดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่มี 
แนวโนม วินัยทางการเงินออนแอ ก็ 
ควรที่จะหมั่นใหรางวัลกับการมีวินัย 
ทางการเงินบาง เชน เมื่อสามารถมี 
วินัยในการเก็บเงิน หรือการใชเงินมา 
สัก 6 เดือน หรือ 1 ป ก็ควรที่จะให 
รางวัลกับตัวเอง ดวยการหาความ 
บันเทิง หรือความสุขจากเงินเล็กๆ 
นอยๆ ใสตัว

• ออกหางจากกิเลสทั้งปวง การ 
พาตัวเองเขาใกลกิเลสแหงการใชเงิน 
ทั้งหลาย นอกจากจะบั่นทอนวินัยทาง 
การเงินของเปาหมายอื่นๆ ในชีวิต 
แลว ยังเสี่ยงตอความลมเหลวในการ 
จัดการการเงินในภาวะปกติดวย ดังนั้น 
ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ การนำตัวออก 
หางจากกิเลสทั้งปวง เชน ไมผานไป 
ยังหางสรรพสินคาในชวงเทศกาลลด 
ราคา ไมเดินตลาดนัดหลังออฟฟต ไม 

จากเป้าหมายที่วางไว้ เราจะดูว่าเห็นเส้นทางสู่ 
เป้าหมายนั้นทำได้อย่างไร ออกแบบแผนการออม 
ที่ดี ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง เปรียบเสมือนเข็มทิศ 
นำทางที่บอก เส้นทางการออมที่ให้ผลตอบแทนที่ 
เหมาะสม จำนวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน และ 
ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย 
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ยุงเกี่ยวกับอบายมุข เชน การพนัน 
วงสังสรรคที่เนนการดื่มกิน เปนตน

โครงการวินัยการเงิน 
ลองคิดวา องคกรทานหากบุคลากร 

มีวินัยการเงิน จะเพิ่มประสิทธิภาพ 
ตอการทำงานมากขึ้นหรือไม ดังนั้น 
เมื่อป 2558  จึงเกิดโครงการรณรงค 
สรางวินัยทางการเงิน โดยการประสาน 
ความรวมมือ 6 ภาคีหลักรัฐรวม 
เอกชน อันประกอบดวย กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษยซึ ่งเปนผู กำหนดนโยบายและ 
ทำงานดานพัฒนาคุณภาพประชากร  
ตลาดหลักทร ัพย แห งประเทศไทย    
ซึ่งเปนศูนยกลางของผูลงทุนและระดม 
ทุน อีกทั้งมีองคความรูและดำเนินงาน 
ดานนี้อยางจริงจัง  หอการคาไทย ซึ่ง 
เปนศูนยรวมผูประกอบธุรกิจ การคา 
และอุตสาหกรรมทั่วประเทศ สมาคม 
ธนาคารไทยซึ่งเปนศูนยรวมผูประกอบ 
การดานการเงิน   สหพันธสมาคมสตรี 
นักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทยฯ  
และสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ    
เพื ่อสรางมิติใหมที ่เปนพลังมหาศาล 
ในการสรางผลสำเร็จอยางยิ่งใหญให 
กับการวางแผนการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  
สรางองครวมของ “สี่รูสูความมั่งคั่ง”

โดยการทำการอบรม “Happy 
Money องคกรสรางสุขทางการเงิน” 
ใหแกสมาชิกองคกรภาคีเครือขาย โดย 
การอบรมสรางพี่เลี้ยงทางการเงิน และ 
พี่เลี้ยงการเงินนี้จะเปนผูสรางโครงการ 

  

วินัยทางการเงินในองคกร ซึ่งการอบรม 
น้ี พนักงานท่ีผานการอบรมจากโครงการฯ 
จะไปสรางตองไปพัฒนาหัวหนางาน 
ในองคกรใหเปน Trainer เพื่อเปนที่ 

ปรึกษาดานการวางแผนใชจายเงินและ 
การบริหารหนี้สินแกพนักงานในองคกร 
ซึ่งจะเปนการรวมกลุมกันเพื ่อศึกษา 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจาย 
โดยการจัดทำบัญชีรายรับรายจาย 
ปลูกฝงแนวคิดและไดลงมือฝกปฎิบัติ 
ตามเทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือใหพนักงาน 

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจาย 
หมดหนี้ มีออม เปนรากฐานสูชีวิต 
ครอบครัวที่มั่นคงตอไป 

ดวยทางหอการคาไทย ซึ่งมีคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็ก เยาวชน และ สตรี หอการคาไทย เปนรวมริเริ่มและดำเนินโครงการ 
จึงไดนำโครงการนี้ เปดอบรมใหแกบุคลากรในสถานประกอบการ บริษัท 
สมาชิกของหอการคาจังหวัด ใหตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อ 
การเกษียณอาย ุ โดยเรียนเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยเปนผูใหความรู ทั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ มีความยินด ี
ที่ดำเนินการรวมกับทางหอการคาจังหวัดที่สนใจ ทั้งนี้หอการคาจังหวัดที ่
สนใจรวมจัดการอบรมนี ้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
ฝายพัฒนาสังคมและเสริมสรางธรรมภิบาล (รัตนวรา) เบอรโทรศัพท  

02-018-6912  Email : ratwara.th@thaichamber.org

“Happy Money องค์กรสร้างสุขทางการเงิน” 
ให้แก่สมาชิกองค์กรภาคีเครือข่าย โดยการอบรม 
สร้างพี่เลี้ยงทางการเงิน และพี่เลี้ยงการเงินนี้จะ 
เป็นผู้สร้างโครงการวินัยทางการเงินในองค์กร 
ซึ่งการอบรมนี้ พนักงานที่ผ่านการอบรมจาก 
โครงการฯ จะไปสร้างต้องไปพัฒนาหัวหน้างานใน 
องค์กรให้เป็น Trainer เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการ 
วางแผนใช้จ่ายเงินและการบริหารหนี้สินแก่ 
พนักงานในองค์กร ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อ 
ศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย 
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ถ

YEC สร้างจิตสำนึก 
รักบ้านเกิด และให้โอกาส 
ลงมือทำ

คุณจา หรือ คุณวรรภา ชินชูศักดิ์ 
เลาใหฟงวา เธอเปนรุนกอตั้ง YEC 
หอการคาสระบุรี ตั้งแตเริ่มแรกรวม 
กับประธาน YEC คนแรกเลยทีเดียว 
ซึ่งขณะนั้นการรวบรวมสมาชิกก็ใชวิธี
เดียวกับหลายที่ คือ ชักชวนลูกหลาน 
สมาชิกหอการคาจังหวัด ที่ตางคนไป 
เรียนตางถิ่น หรือ ตางประเทศ กลับ 
มาทำธุรกิจที ่บานก็จะไมรู จ ักคนรุ น 
เดียวกันมากนัก ดังนั้นกิจกรรมในชวง 
เริ่มแรกของสมาชิก YEC จะเปนการ 
ทำความรูจักใหมากยิ่งขึ้น จนตนเอง 
เริ ่มเปลี ่ยนแปลงแบบหักมุมจากการ 
เขารวมอบรม Seed 2 จัดโดยหอ 

การคาแหงประเทศไทย ที่กรุงเทพ 
“ตอนเรกก็ไมไดคิดอะไร แคอยาก 

ออกจากบานมาหาเพื่อน เหนื่อยกับ 

การอยูบาน บางครั้งความคิดไมคอย 
ตรงกัน ขัดกันเองระหวางพอแมลูกก็ 
มีบาง นั่นเพราะเราอยากใชศักยภาพ 
ที่เรามีใหเต็มที่ แตไมมีโอกาสไดใช จึง 
ตัดสินใจไปอบรม 5 วัน บอกเลยวา ไป 
แลวอินเลย เราถูกดึงความคิดที่ซอน 

อยูวา เราเปนแค SMEs ทำธุรกิจ 
Family Business เล็กๆ ไป เราจะมี 
บทบาทชวยอะไรราชการได แตเมื่อ 

เรารวมกลุมกันเปน YEC เรามีพลังพอ 
ที่จะชวยจังหวัดได ไมตองชวยดวย 
เงิน 100 ลาน หรือ 10,000 ลาน แต 
เราสามารถชวยไดดวยความมุงม่ัน พลัง 
ความคิดที่มี ดวยความเปนจิตอาสา 
ทำใหม ุมมองของเราที ่มองจ ังหว ัด 

ประธาน YEC หอการค้าสระบุรี เจน 2 
วรรณภา ชินชูศักดิ์

หลังจากอบรม Seed 2 ทำให้คุณจ๋ากลับบ้านไป 
พร้อมไฟแรงสูง อยากทำเร่ิมทำงานให้จังหวัด 
อยากสร้างสรรค์โครงการดีๆให้เกิดขึ้นในจังหวัด 
สระบุรี เป็นที่มาของแนวคิดท่ีต้องการจะถ่ายทอด 
ความคิด 
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เปลี่ยนไป”

พลังขับด้านบวก ต่อการ
สร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่

หลังจากอบรม Seed 2 ทำให 
คุณจากลับบานไป พรอมไฟแรงสูง 
อยากทำเริ่มทำงานใหจังหวัด อยาก 
สรางสรรคโครงการดีๆใหเกิดขึ ้นใน 
จังหวัดสระบุรี เปนที่มาของแนวคิดที่ 
ตองการจะถายทอดความคิด ความรู 
ที่ไดรับจากการอบรม Seed มาใชใน 
การเปลี ่ยนแปลงทัศนคติสมาชิกรุ น 
ใหมๆ บาง ดวยความเชื่อวา สิ่งดีดีลวน 
ขับเคลื่อนมาจากทัศนคติที่ดีทั้งสิ้น

“พอหมดวาระของประธาน YEC 
รุนที่ 1 และเราไดรับเลือกใหขึ้นเปน 
ประธาน YEC รุนที่ 2 เปาหมายของ 
เราคือ จะทำอยางไรให YEC มีความ 
ยั่งยืน ไมอยากใหมองวา พวกเราเปน 

แคพอคา แมคา ที่คิดแตจะปกปอง 
ผลประโยชนของตัวเองเทานั้น แตเรา 
พรอมทำเพื่อสวนรวม ดวยจิตสำนึก 
เดียวกันในฐานะจิตอาสาที ่ต องการ 
เห็นจังหวัดของเราดีขึ้น และโดดเดน 
นี่คือ คุณคาที่ตองการสรางใหเกิดขึ้น 
กับ YEC หอการคา สระบุรี”

เสื้อขาวปกน้ำเงิน คือ
แบรนด์ YEC

การอบรมเกิดขึ ้นแบบรุ นตอรุ น 
รุนพี่อบรมรุนนอง ทำใหเกิดการสง 
ตอแนวความคิด และทัศนคติการเปน 
จิตอาสา “คุณจะขายสินคาได เมื่อคุณ 
รูจักใหคนอื่นเปน” สรางนักธุรกิจให 
กลายเปนผูให ทำให YEC หอการคา 
สระบุรียุคใหมเริ ่มออกไปประชุมกับ 
หนวยงานภาครัฐตางๆ มากขึ้น ภาพ 
เสื้อขาวปกน้ำเงินที่สมาชิก YEC สวม 

ใสไปประชุม เปรียบเสมือน แบรนด 
YEC ที่เริ่มแสดงบทบาทมากขึ้นในเวที 
ตางๆ เราแบงสมาชิกเปนรุนๆ จาก 
YEC เจน 2 สู เจน 3  รุนพี่จะทำหนาที่ 
จัดอบรมเพ่ือคนหาสมาชิกรุนนอง สราง 
ความรู และทัศนคติที่วา หอการคาไม 
ไดแสวงหากำไร แตเปนการดึงศักยภาพ 
ของแตละคน ออกมาใชเพื่อพัฒนา 
ตนเอง และพัฒนาจังหวัด ปจจุบันสิ่ง 
ที่ทำเริ่มเปนที่รับรูมากขึ้น รวมถึงผูวา 
ราชการจังหวัดเองก็เกิดความเขาใจ 
ในบทบาทของ YEC ยิ่งขึ้น

ก่อการใหญ ่จัดแข่งขัน
วิ่งฮาล์ฟมาราธอนเอง 
หวังชูจุดขายสระบุรี

ดวยความรูสึกเปน Pain point 
วา สระบุรีเปนจังหวัดทางผานไปสู 
ภาคอีสาน จุดประกายไอเดียให YEC 
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หอการคาสระบุรีตองการสรางกิจกรรม 
ใหญลบลางความรูสึกดังกลาว ดวย 
การชูจุดเดนของจังหวัดใหเปนที่รับรู 
อยางแพรหลาย ไมวาจะเปนจังหวัดที่ 
มีโอโซนติดอันดับตนๆ มีสถานที่ทอง 
เที่ยวสวยงามอยางน้ำตกเจ็ดสาวนอย 
ที่ไดรับการโปรโมทใหเปนวนอุทยาน 
แหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แหง 
แรก หรือ มวกเหล็กเปนที่ใหกำเนิด 
นม UHT กลองแรกของประเทศไทย 
ประกอบกับกระแสของกิจกรรมวิ ่ง 
กำลังเปนที่นิยม จึงเปนที่มาของไอเดีย 
ที่สมาชิก YEC หอการคาสระบุรีชวย 
กันคิดวา ควรจัดกิจกรรม มวกเหล็ก 
ฮาลฟ มาราธอน ขึ้นเมื่อปที่ผานมา 
จากงบประมาณที่ไมมีเลย แตทุกคน 
ชวยกันคนละไมละมือทำกันเองทั้งหมด 
ผลที ่ ได ประสบความสำเร ็จร ับเก ิน 
คาด บัตรขายหมดภายใน 3 อาทิตย 

ที่พักเด็ม อาหารไมพอขาย ทำให 
เห็นวา จังหวัดสระบุรีมีความนาสนใจ 
ที่ควรไดรับการโปรโมทอยางตอเนื่อง 

และปนี้ YEC จะจัดกิจกรรมวิ่ง ฮาลฟ 
มาราธอน อีกเปนปที่ 2 ตอเนื่อง เพื่อ 
ตอกย้ำความสวยงามของสถานที่ทอง 
เที่ยวของสระบุรี

สิ่งที่ประธาน YEC สระบุรี
ตั้งใจทำไม่สูญเปล่า  

นอกจากสมาชิก YEC สระบุรีจะ 

รวมกันจัดกิจกรรมที ่ดีใหแกจังหวัด 
แลว เนื่องจากปจจุบันรัฐบาลใหความ 
สำคัญตอการพัฒนาชุมชน หมูบาน 
ตางๆ ตามโครงการชุมชมทองเที่ยว 

เราได้รับเลือกให้ขึ้นเป็นประธาน YEC รุ่นที่ 2 
เป้าหมายของเราคือ จะทำอย่างไรให้ YEC มีความ 
ยั่งยืน ไม่อยากให้มองว่า พวกเราเป็นแค่พ่อค้า 
แม่ค้า ท่ีคิดแต่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง 
เท่านั้น แต่เราพร้อมทำเพื่อส่วนรวม ด้วยจิตสำนึก 
เดียวกันในฐานะจิตอาสาที่ต้องการเห็นจังหวัด 
ของเราดีขึ้น และโดดเด่น นี่คือ คุณค่าที่ต้องการ 
สร้างให้เกิดขึ้นกับ YEC หอการค้า สระบุรี”
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โอทอปนวัตวิถี คุณจาไดสงนองๆ 
สมาชิก ไปชวยงานสำนักงานพัฒนา 
ชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยเขารวมเปน 
วิทยากรอบรมใหความรู แกชาวบาน 
ในหมูบานเปาหมาย 42 แหง เปน 
การอบรม Business Model Canvas 
12 อำเภอ เปนครั้งแรกที่หอการคา 
จงหวัดสระบุรีรวมจัดเพื่อใหชาวบาน 
ไดรูจักหอการคามากขึ้น เสียงสะทอน 
จากสมาชิก YEC ที่เขารวมกิจกรรม 
เกินคาด นองๆ รูสึกวา สิ่งที่พวกเขา 
ทำมีประโยชนตอชาวบาน ทำใหพวก 
เขาเกิดความรูสึก “อยากชวยเหลือ” 
และเขาใจวา “มาเปน YEC ทำไม” 
เปนเสียงสะทอนที่ทำใหคุณจารู สึกดี 
กับสิ่งที่ทำมาทั้งหมด ในที่สุดทำให 
สมาชิก YEC นักธุรกิจรุนใหมของ 
จังหวัดสระบุรี เกิดความเขาใจความ 
เปนจิตอาสา และบทบาทของ YEC
จริงๆ

ตอกย้ำ เดินหน้าต่อ... 
คุณจา ยังคงเดินหนาทำกิจกรรม 

เพื่อสังคม ชวยเหลืองานจังหวัดสระบุร ี
อยางตอเนื่อง ดวยจำนวนสมาชิก 
ปจจุบันคือ 90 คน ถึงจะไมได Active 
ทั้งหมด ทุกคน แตเมื่อขอความชวย 
เหลือใหรวมทำกิจกรรมสวนใหญจะ 
ไมปฎิเสธในการใหความรวมมือ และ 
อยูบนพื้นฐานความเขาใจที่นักธุรกิจ 
ทุกคนตองใหเวลากับงานหลักกอน 
เปนเรื่องแรก การเปนผูนำก็สำคัญใน 
การเปนตนแบบที่ดีกอน ถาเราให เรา 
เสียสละ สมาชิกจะเห็นและทำตาม 

เอง อยางกิจกรรมอบรมความรูใหแก 
ชาวบานในโครงการนวัตวิถี โดยรวม 
มือสงสมาชิก YEC ลงหมูบานอยาง 

ตอเนื่อง หรือกิจกรรมแขงขันวิ่งฮาลฟ 
มาราธอน ปนี้ก็จะจัดอีกในวันที่ 25 
พฤศจิกายนนี้ โดยตอกย้ำเสนทางเดิม 
สระบุรี – โคราชระยะทาง 21 กม. 10 
กม. และ 5 กม. รายไดจากคาสมัคร 
จะนำไปสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือ
แพทยใหแกโรงพยาบาลมวกเหล็กตอ
ไป

สวนกิจกรรมอบรมลาสุด จะเปด 
หลักสูตร YEC Saraburi Gen 4 
“Strong Leadership from the 

inside out” เปนกิจกรรมรับสมัคร 
สมาชิก YEC หอการคาสระบุรีประจำ 
ป จัดโดย YEC สระบุรี เจน 3 เพื่อ 

คนหาเจน 4 ผูมีจิตสาธารณะเดียวกัน 
มารวมทำงานเพื่อสรางสรรคสิ่งที่ดีให
แกจังหวัดสระบุรีตอไป

เพื่อให YEC มีความเปนสวน 
หนึ่งของหอการคาฯ ดังนั้นชื่ออยาง 
เปนทางการของ YEC จึงใชเต็มๆวา 
YEC หอการคา เชน YEC หอการคา 
สระบุรี เปนตน สำหรับแนวคิดของ 
คุณจา ประธาน YEC หอการคา 
สระบุรีเจน 2 นาจะจุดประกายใหนัก 
ธุรกิจหลายคนไมมากก็นอย 

การอบรม Business Model Canvas 12 อำเภอ 
เป็นครั้งแรกที่หอการค้าจ้งหวัดสระบุรีร่วมจัดเพื่อ 
ให้ชาวบ้านได้รู้จักหอการค้ามากขึ้น เสียงสะท้อน 
จากสมาชิก YEC ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกินคาด น้องๆ 
รู้สึกว่า สิ่งท่ีพวกเขาทำมีประโยชน์ต่อชาวบ้าน 
ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึก “อยากช่วยเหลือ” และ 
เข้าใจว่า “มาเป็น YEC ทำไม” 
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