






ฉบับนี้ ปดทายปกับรายงานพิเศษ การนำเสนอเรื่อง กลยุทธ SMEs สงออกสไตลปหนู หนึ่งปที่ผานมาถือเปน 

ปที่โลกเผชิญสถานการณที่ผันผวนและเกิดความวุนวายในหลายประเทศ ซึ่งก็หลีกเลี่ยงไมได ที่จะกระทบกับการ 

สงออกของไทย โดยในชวง 11 เดือนแรก ป 2562 มูลคาสงออกของไทยลดลง 2.8% และคาดวาจะหดตัวลงอีกราว 

3% ดังนั้น ปหนู ผูประกอบการ SMEs สงออก ตองวางกลยุทธเพื่อรับมือกับความทาทายที่รออยู ฉบับนี้จึงนำเรื่อง 

กลยุทธ SMEs สงออกสไตลปหนูมาเปนรายงานพิเศษ 

และฉบับนี้ยังไดนำโพลลเรื่อง 10 อันดับธุรกิจเดน และพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคในชวงเทศกาลปใหม 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวย Strategy กับธุรกิจครอบครัว ตอน 

คานิยมธุรกิจครอบครัว โดย รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ปดทายดวย บทสัมภาษณ YEC 

พบกับ ประพิณ เศรษฐชยานนท ประธาน YEC หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ฉบับนี้ ไดนำเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ โพลล กลยุทธ SMEs และ แนวทางการพัฒนาธุรกิจ 

ครอบครัว และหลักการทำงานของนักธุรกิจรุนใหมกับ YEC Update ทั้งหมดนี้เราหวังวาเนื้อหาที่ทีมบรรณาธิการ 

ไดจัดหามานั้นจะสรางคุณประโยชนทางความคิดและการพัฒนาธุรกิจและองคกรใหกับผูอานทุกทาน และตอนนี้ 

ทุกทานสามารถติดตามอาน Thailand Economic & Business Review ทางสื่อออนไลนไดที่ Facebook: 

https://www.facebook.com/ThailandEcoReview  Line Official: @ThailandEcoReview  คะ

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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ประพิณ เศรษฐชยานนท

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี เจน 3  

คุณคา และ Team Spirit คือเปาหมาย
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คานิยมธุรกิจครอบครัว
(Family Business Values)

10 อันดับธุรกิจเดน 
ป 2563

ปรับกลยุทธ SMEs สงออก 
สไตลปหนู
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36

คานิยมครอบครัว 
เปนสิ่งที่คิดและกําหนด 

โดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนว 
ประพฤตปิฏบัิตท่ีิคาดหวงัใหเกดิขึน้ 

ในตัวทายาทและสมาชิกครอบครัว 
คนอื่นๆ รวมถึงมีการถายทอดคานิยมจาก 

รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งตอไปโดยอาศัยสภาพ 
แวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติตามคานิยม 
อยางสมํ่าเสมอตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน 
คานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึกในจิตวิญญาณ 

ของทุกคนในครอบครัว

ปจจัยสนับสนุน
- การดําเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของภาครัฐอยางตอเนื่อง
- เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น 
โดยคาดวาจํานวนนักทองเที่ยวจะเขามาในประเทศ 

41-42 ลานคน
- ภาครัฐเรงเบิกจายงบประมาณ

คาดการณสภาพ 
เศรษฐกิจในป 2563 

จะยังอยูในภาวะชะลอตัว 
อาจสงผลกระทบตอผูประกอบ 

การไทยขนาดกลางและขนาดยอม 
หรือเอสเอ็มอี จําเปนอยางยิ่งที่ผู 
ประกอบการกลุมนี้ตองไดรับการดูแลและ 
สนบัสนนุอยางใกลชดิธนาคารพัฒนาวสิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 
หรือ SME D Bank ในฐานะสถาบนัการเงิน เพ่ือเอสเอม็อี 

ไทย จึงเดินหนาชวยเหลือผานชุดมาตรการดาน 
การเงิน 

ในป 2563 ซึ่งถือเปนปหนู ผูประกอบการ SMEs 
สงออก สามารถวางกลยุทธธุรกิจอยาง “หนู” เพื่อ 
รับมือกับความทาทายที่รออยู โดยหากนึกถึงจุดเดน 

ของหนูที่เห็นไดชัดมีอยู 3 ดาน ไดแก (1) การมี 
ประสาทสัมผัสไวในการหาอาหาร (2) การตื่นตัวและ 

ระแวดระวังภัยอยูเสมอ และ (3) การปรับตัวตอ 
สภาพแวดลอมตางๆ ไดดี ซึ่งการที่ SMEs 

เปนธุรกิจขนาดเล็ก จึงนาลองนําเอา 
จุดเดนดังกลาวมาปรับเปน 

กลยุทธในการดําเนิน 
ธุรกิจ
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พิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจของหอการค้าโพล
(Chamber Business Poll)

กรอบการพิจารณาธุรกิจเด่น

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ

 ขอมูลดานการนำเขาและสงออก

 ขอมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

 ขอมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใชกำลังการผลิต

 ขอมูลดัชนีราคาผูบริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค 

 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

 ตารางปจจัยการผลิต  I-O Table

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศคูคาที่สำคัญ

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย

 อื่นๆ

 ผลการสำรวจผูประกอบการรายสาขา
 ผลการสำรวจสถานภาพธุรกิจไทย
 ผลการสำรวจปจจัยเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ

CEBF Business Research : CEBF BR
การวิจัยทางธุรกิจ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

เกณฑการพิจารณา ระดับคะแนน
ดานยอดขาย
ดานตนทุน
สวนตางของยอดขายตอตนทุน (กำไรสุทธิ)
ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงและภาวะการแขงขัน
ความตองการ/ความสอดคลองกับกระแสนิยม
รวม

20
20
20
20
20
100

เกณฑ์การให้คะแนน

สภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563

 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 3.1 (2.7%-3.4%)
 อัตราการขยายตัวในภาคการเกษตรขยายตัวรอยละ 2.8 (1.8%-3.4%)
 อัตราการขยายตัวนอกภาคการเกษตรขยายตัวรอยละ 3.2(2.7%-3.7%)
 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 4.0 (3.6%-4.3)  
 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 4.1 (3.9%-4.6%)
 การสงออกขยายตัวรอยละ 1.8 (0.1%-3.4%)
 อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 1.0 (0.8%-1.2%)

 การสงออกหดตัว 5.1%
 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว  4.5% 
 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว  3.0% 
 อัตราเงินเฟอขยายตัว 0.8%
 ภาคเกษตรกรรมขยายตัว 0.6%
 ภาคอุตสาหกรรมหดตัว  0.3%

GDP

2.5%
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ที่มา: ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ประเมินผล 10 อันดับธุรกิจรุ่งปี 2563

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยที่บั่นทอน

 การดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐอยางตอเนื่อง
 เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นโดยคาดวาจำนวน
นักทองเที่ยวจะเขามาในประเทศ 41-42 ลานคน
 ภาครัฐเรงเบิกจายงบประมาณ
 การลงทุนของภาครัฐมีโอกาสเรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน
 การลงทุนของภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น (โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC/
โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ)
 ธนาคารกลางทั่วโลกใชนโยบายการเงินผอนคลาย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 
อาทิเชน การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เปนตน
 มาตรการชวยเหลือผูประกอบการ SME ใหเขาถึงสินเชื่อควบคูกับการ
พัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
 กำลังซื้อของประชาชนฐานรากที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแหงรัฐ
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และมาตรการประกันราคาสินคาเกษตร

 ความไมแนนอนของสถานการณเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะความเสี่ยง
ในเรื่องสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน รวมทั้ง Brexit 
 เศรษฐกิจจีนมีโอกาสในการขยายตัวต่ำกวา 6% 
 ในป 2563 สถาบันการเงินของประเทศไทยตองใชมาตรฐานทาง
บัญชี TFRS9 ซึ่งจะทำใหมีความระมัดระวังในการใหสินเชื่อ 
 เงินบาทแข็งคาอยางตอเนื่อง และแข็งคามากกวาสกุลเงินหลักอื่นๆ 
โดยคาดวาจะแข็งคาประมาณ 29.75-30.50 บาทตอดอลลารสรอ.
 ความไมแนนอนทางการเมืองสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ตางชาติ
 หนี้เสีย (NPL) ของสถาบันการเงิน และการเพิ่มความเขมงวดในการ
ปลอยสินเชื่อ
 ภัยธรรมชาติ
 ตนทุนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นจากการขึ้นคาแรงขั้นต่ำ การจัดเก็บ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ปัจจัยสนับสนุนและบั่นทอนการดำเนินธุรกิจในปี 2563

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2563

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

ธุรกิจ แพลตฟอรม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางดานอิเล็กทรอนิกส)
ธุรกิจ e-commerce (ธุรกิจที่ทำการซื้อขายผานอิเล็กทรอนิกส)
ธุรกิจเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ รวมทั้งผูใหบริการโครงขาย
ธุรกิจเกมส ธุรกิจพัฒนา appication
ธุรกิจขนสงโลจิสติกส
ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
ธุรกิจบริการทางการแพทยและความงาม
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจบน Street food 
ธุรกิจเกี่ยวกับผูสูงอายุ
ธุรกิจดาน fintech และการชำระเงินผานระบบเทคโนโลยี
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจกอสรางและโครงสรางพื้นฐาน
ธุรกิจที่ปรึกษาดานกฎหมาย/บัญชี
ธุรกิจความเชื่อ
ธุรกิจเกี่ยวกับทางดานทองเที่ยว ธุรกิจ Hostel modern tourism และ lifestyle tourism
ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว

95.5
94.8
94.8
93.1
92.5
91.4
91.4
88.9
88.9
87.1
86.5
86.5
85.6
95.6
84.4
84.4
84.4  

ลำดับ 10 อันดับธุรกิจเดน รวม
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ธุรกิจเด่นอันดับ 1 ธุรกิจแพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์)�

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
19.2 19.3 19.2 95.518.7 19.1ธุรกิจ แพลตฟอรม

1. ความหลากหลายและรูปแบบการใหบริการ 
รวมทั้งความตองการของผูประกอบการที่ตองการทำธุรกิจออนไลนมากขึ้น 
2. การใชชีวิตที่เรงรีบในชีวิตประจำวัน ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผูคน
3. พฤติกรรมของผูบริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลง และหันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้น 
รวมทั้งความเคยชินกับการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
4. กระแสการพัฒนาแพลตฟอรมทั่วโลก ทำใหผูประกอบการสามารถเขาถึงผูบริโภคได 
อยางตรงจุด
5. ธุรกิจมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. การผลักดันนโยบาย/มาตรการ ธุรกิจแพลตฟอรมของภาครัฐ

1. การแขงขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคูแขงในประเทศ และ 
คูแขงตางประเทศ
2. ขอจำกัดทางดานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ 
องคความรูในการพัฒนา Platform ยังไมเพียงพอ
3. ความไมชัดเจนของกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. ความปลอดภัยและการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล
5. การเปลี่ยนแปลงของระดับเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว

ธุรกิจเด่นอันดับ 2 ธุรกิจ E-Commerce

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
19.3 19.0 19.1 94.818.4 19.0ธุรกิจ E-Commerce

1. พฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันที่มีความสะดวกและการเขาถึงงาย และราคาไมแพง 
ทำใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายขนาดใหญทั่วโลก ฐานผูซื้อขยายกวางขึ้น
2. การที่มีผูประกอบการในการใหบริการ Platform รายใหญเขามาขยายในไทย อาทิ อาลีบาบา ลาซาดา 
ชอปป เปนตน
3. ระบบการขนสงที่ทันสมัยและรวดเร็ว รวมไปถึงพัฒนาไปตามความตองการของลูกคา มีระบบการ ติดตาม 
(Tracking) ตรวจสอบสถานะสิ่งที่แมนยำ
4. มีชองทางการจำหนายจำนวนมาก และตนทุนต่ำ ไมตองมีหนาราน และสามารถซื้อขายสินคาได 24 ชม. 
5. ประชากรเขาถึงอินเทอรเน็ตไดงาย ประกอบกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้นมีราคาถูกลง
6. นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ เชน นโยบายพรอมเพย (PromptPay) และโครงการสนับสนุนผูประกอบการ 
SMEs Go Online เปนตน
7. ระบบการชำระเงินที่หลากหลาย สะดวกและรวดเร็ว เชน เก็บเงินปลายทาง ชำระเงินผานระบบออนไลน
8. การมีแอปพลิเคชั่นในการเลือกซื้อสินคาและบริการโดยมีสวนลด เงื่อนไข หรือราคาพิเศษใหกับลูกคาเพิ่ม 
มากขึ้น
9. การเปดตัวฟเจอรใหมๆ ของสื่อโซเชียลมีเดีย ที่ชวยใหผูประกอบการสามารถปดการขายไดภายใน 
แอปพลิเคชันเดียว เชน Facebook Pay, Instragram Shopping, Line Shopping เปนตน 
10. การรีวิวสินคาของ Net Idol หรือ Youtuber หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและลูกคาที่เคยใชสินคา

1. นโยบายเก็บภาษีธุรกิจคาขายออนไลน
2. การแขงขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคูแขงเดิม
และคูแขงรายใหม โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมที่หันมาทำการตลาดออนไลน
มากขึ้น
3. ความนาเชื่อถือของรานคา หรือผูคา 
ออนไลน
4. ปญหาการหลอกขายสินคา 
สินคาไมไดคุณภาพ 
5. ขอจำกัดในการเขาถึงระบบอินเตอรของ
ผูบริโภคบางสวน 
6. กฎหมายดานภาษีนำเขาและสงออกของ
แตละประเทศ
7. การสั่งซื้อสินคาออนไลนขามประเทศ 
มีขอจำกัดคาขนสงที่สูง ระยะเวลาการ
จัดสงชา
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ธุรกิจเด่นอันดับ 2 ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ 
รวมทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
19.0 18.7 18.8 94.818.9 19.4ธุรกิจเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. คูแขงในตลาดมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะทางดานของผูใหบริการโครงขาย 
2. การพัฒนาอุปกรณการสื่อสารหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของมีมากขึ้น 
3. การผลักดันใหเกิด 5G ในประเทศไทย 
4. พฤติกรรมของคนยุคปจจุบัน เนนการใชเทคโนโลยี 
5. การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องในทุกป ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงในทุกป 
6. นโยบายภาครัฐที่ใหบริการประชาชนผานระบบออนไลน หรือ Application มากขึ้น 
7. สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมืองมากขึ้น สงผลใหไลฟสไตลการใชชีวิตในปจจุบันที่มีการนำ 
เทคโนโลยีมาชวยอำนวยความสะดวกในการชีวิตประจำวัน
8. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบโทรคมนาคมของไทยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ราคาอุปกรณสื่อสารตางๆ มีระดับราคาต่ำลง และมีฟงกชั่นการทำงานที่หลากหลาย
10. นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการสงเสริมการศึกษาโดยผานระบบออนไลน หรือ Application

1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
2. โครงขายที่ไมครอบคลุมในพื้นที่ที่หางไกล
3. ธุรกิจมีการแขงขันสูงในเรื่องของระดับ
ราคาและคุณภาพ 
4. ผลิตภัณฑเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จำหนาย
มีการแขงขันสูง
5. ความปลอดภัยในดานของขอมูลสวนบุคคล 
และความปลอดภัยในการขโมยขอมูล 
6. ตนทุนการพัฒนาโครงขาย และ
คาสัมปทานการประมูลคลื่น

ธุรกิจเด่นอันดับ 3 ธุรกิจเกมส์ ธุรกิจพัฒนา Application

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
18.8 18.5 18.8 93.118.4 18.6ธุรกิจเกมส ธุรกิจพัฒนา Application

1. การเขาถึงอินเทอรเน็ตและการใชเทคโนโลยีของผูบริโภคมีมากขึ้น
2. พฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการเลนเกมสเพื่อผอนคลาย 
และสรางรายไดเสริมจากการขายของที่อยูในเกมสมีมากขึ้น
3. พฤติกรรมของผูบริโภคตองการใช Application 
เพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการใชชีวิตประจำวันหรือทำธุรกิจมีมากขึ้น
4. การมีเวทีในการแขงขัน (E-Sports)เพื่อชิงรางวัลมากขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนาเปนกีฬาอาชีพได
5. ธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญหันมาลงทุนในตลาดเกมสมากขึ้น 
ซึ่งมีการสงเสริมใหเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและตางประเทศ
6. กลยุทธการเพิ่มยอดขายของธุรกิจผาน Application มีเพิ่มขึ้น
7. สถาบันการศึกษาทั่วโลกมีการเปดการสอนวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบเกมส และการพัฒนา 
Application เพิ่มมากขึ้น

1. บุคลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในการ 
พัฒนา Application และเกมส ยังไมเพียงพอตอ 
ความตองการ
2. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
3. คูแขงทางดานธุรกิจเกมส และการจัดทำ 
Application มีจำนวนมาก
4. อุตสาหกรรมเกมสของไทยยังอยูในระยะเริ่มตน
ในการพัฒนาจากผูใชงานเปนผูผลิต โดยยังคง 
ตองการแรงสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
5. โครงขายและความเร็วของอินเตอรเน็ตที่ยังไม 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
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ธุรกิจเด่นอันดับ 4 ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
18.7 18.2 18.6 92.518.3 18.7ธุรกิจขนสงโลจิสติกส

1. บริการสงสินคาจากการซื้อผานออนไลน หรือการที่ผูคาสงรายใหญมีบริการขนสงสินคา 
ใหกับลูกคาถึงบาน ทำใหความตองการใชบริการขนสงสินคาเพิ่มสูงขึ้น
2. การมีธุรกิจแพลตฟอรมมากขึ้น ทั้ง แพลตฟอรมรับสงเอกสาร เดินทาง สั่งอาหาร สงสินคา 
เปนตน
3. การเชื่อมโยงเครือขายระหวางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทำใหมีการขนสงที่กระจายพื้นที่มากขึ้น
4. การพัฒนาเมือง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ 
ในพื้นที่ตางๆ นาจะทำใหความตองการขนสงสินคาเพิ่มขึ้น
5. การสรางสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนสงสินคา และบริการมีมากขึ้น อาทิ Kerry 
Grab LineMan
6. การขยายตัวของอีคอมเมิรซ ทำใหความตองการบริการ E-Logistics เพิ่มขึ้นอีกดวย
7. รูปแบบ Ride-Hailing Delivery ที่พรอมทั้งสงตรงสินคาถึงมือผูบริโภคภายในวันเดียว 
(Same Day Delivery) ทำใหความตองการใชบริการขนสงสินคามากขึ้น

1. ราคาพลังงานมีแนวโนมทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้น
2. มาตรฐานของกฎระเบียบในการขนสงสินคาระหวาง 
ประเทศ
3. การแขงขันที่รุนแรงขึ้นจากการเขามาของบริษัทตางชาติ 
ทำใหสวนแบงการตลาดสวนใหญตกอยูในมือบริษัทตางชาติ 
โดยเฉพาะการขนสงทางน้ำและการขนสงทางอากาศ 
4. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางดานคมนาคมของ 
ภาครัฐที่ยังไมแลวเสร็จ
5. ความลาชาและการแออัดบริเวณชายแดน 
ทำใหมีการขนสง ลาชา และมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น
6. ขอจำกัดดานเงินทุน ทำใหมีความเสี่ยงของผูประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ธุรกิจเด่นอันดับ 5 ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
18.4 18.3 18.2 91.418.0 18.5ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

1. การยกเลิก LTF ทำใหเกิดโอกาสในการออมเพื่อลดหยอนภาษีผานการประกัน
2. ความตองการซื้อประกันภัยสำหรับธุรกิจมากขึ้น เพื่อคุมครองความเสี่ยงตอบริษัท และ 
ครัวเรือน
3. ความตองการซื้อประกันภัยและประกันชีวิตสำหรับครอบครัวและตนเองมีมากขึ้น 
เนื่องจากความรูและความเขาใจมีมากขึ้น และลดภาระคาใชจายหากมีภัยเกิดขึ้น 
4. มาตรการลดหยอนภาษีของภาครัฐที่ยังมีตอเนื่อง
5. เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการดำเนินงาน การเพิ่มชองทางการจำหนายใหหลากหลาย 
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
6. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น
7. ประชาชนหันมาใหความสำคัญการออมในระยะยาวมากขึ้น 
8. การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในธุรกิจอื่นๆ สงผลตอผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น
9. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการวางแผนทางการเงินของคนยุคปจจุบัน
10. รัฐบาลมีการสงเสริมใหมีการทำการประกันภัยมากและประกันชีวิตมากขึ้น

1. การแขงขันที่รุนแรงขึ้นทั้งระหวางบริษัทประกันชีวิตดวย 
กันเองบริษัทประกันสุขภาพรวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
2. การแขงขันทางธุรกิจในเรื่องของผลิตภัณฑและราคาเพื่อ 
จูงใจลูกคา
3. หลักเกณฑตางๆ ในการกำกับดูแลบริษัทในกลุมประกันที่ 
เขมงวด
4. การเปลี่ยนแปลงของคาครองชีพที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 
5. อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยและความผันผวนของ 
อัตราแลกเปลี่ยน
6. ภัยธรรมชาติ 
7. ความเชื่อมั่นตอธุรกิจ (การใหขอมูลที่ไมชัดเจนหรือเกิน 
จริงของตัวแทน/การบังคับทำประกันของธนาคาร/ระบบ 
ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของลูกคา)
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ธุรกิจเด่นอันดับ 5 ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
18.8 18.0 18.1 91.417.8 18.7ธุรกิจบริการทางการแพทยและความงาม

1. กระแสการใหความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามยังมีอยางตอเนื่อง 
มีการลงทุนพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
2. การบริการทางการแพทยและความงามของประเทศไทยมีคุณภาพดีและราคาไมแพง 
ในสายตาของชาวไทยและชาวตางประเทศ
3. ประเทศเพื่อนบานใหความเชื่อมั่นกับประเทศไทยในเรื่องการดูแลรักษา และความงาม 
โดยเฉพาะกลุม CLMV
4. การขยายธุรกิจสถานพยาบาล เปน ธุรกิจ wellness มากขึ้น
5. พฤติกรรมในการดูแลเรื่องผิวพรรณที่มีมากขึ้น รวมไปถึงจำนวนผูสูงอายุในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
6. มาตรการลดหยอนภาษีดานสุขภาพ
7. สถานการณฝุนพิษ PM 2.5 ที่เกิดเพิ่มขึ้น

1. การแขงขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคูแขงเดิมและคูแขงราย 
ใหมธุรกิจขนาดเล็กยังขาดการพัฒนานวัตกรรมการกอสราง 
2. การแขงขันทางดานราคาเพิ่มมากขึ้น เชน การแขงขัน 
การทำโปรโมชั่นดานราคา 
3. การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. การปลอมแปลงเวชภัณฑ และการหลอกลวงในการ 
ใหบริการจนเปนเหตุใหเกิดความไมนาเชื่อถือ
5. จำนวนผูเชี่ยวชาญและความเพียงพอของบุคลากรใน 
การรักษา โดยเฉพาะสาขาพยาบาล และแพทยเฉพาะทาง 
มีจำนวนจำกัด

ธุรกิจเด่นอันดับ 6 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
18.0 17.5 17.5 88.917.6 17.3ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

1. รูปแบบการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว เชน การสั่งอาหารผานอินเตอรเน็ต หรือ 
Application และบริการสงถึงที่ หรือการรับจัดเลี้ยงในงานประชุม/งานสังสรรค
2. การแปรรูปสินคาอาหารดวยนวัตกรรมตางๆ 
3. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑดานอาหารและเครื่องดื่มมีมากขึ้น เชน เพื่อสุขภาพ 
อาหารฮาลาล  อาหาร Fusion Food
4. สังคมเมืองที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการดูแลภาพลักษณภายนอกมากขึ้น 
โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนและใหสารอาหารครบ
5. หนวยงานของรัฐบาลสงเสริมคนรักสุขภาพและหันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน

1. ปญหาภัยธรรมชาติ สงผลใหสินคาเกษตรที่เปนวัตถุดิบ 
ขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น 
2. การเขามาแขงขันของธุรกิจตางชาติ
3. คูแขงทางธุรกิจสูง และแขงขันกันตัดราคา
4. การเปลี่ยนแปลงการบริโภคตามกระแสนิยม 
5. มาตรการกีดกันทางดานการคาระหวางประเทศที่ไมใชภาษี
6. ปญหาทางดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการใชจายเงินของคน 
วัยทำงาน

ธุรกิจเด่นอันดับ 6 ธุรกิจบน Street Food

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
18.1 17.3 17.7 88.917.4 18.4ธุรกิจบน Street Food

1. การไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
2. มีนโยบายสนับสนุนการเปดถนนคนเดิน เพื่อดึงดูดการทองเที่ยว
3. มีนโยบายสนับสนุนใหเปนจุดขายดานการทองเที่ยว ดวยการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและ 
ความปลอดภัย 
4. ชื่อเสียงดาน Street Food ของประเทศไทยที่เปนที่รูจักของชาวตางประเทศ
5. เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว นักชิมทั้งชาวไทยและตางชาติ
6. มีการจัดระเบียบพื้นที่คาขายบนทางเทาใหมีความเหมาะสม เพื่อคุมครองผูบริโภคและเปน
ภาพลักษณที่ดีตอการทองเที่ยวไทย
7. ในปจจุบันมีชองทางการทำตลาดเพิ่มมากขึ้น เชน โฆษณาผานโซเชียล การรีวิวบอกตอของ 
ผูบริโภค การสงสินคาผาน Application เชน Lineman, GrapFood, GET เปนตน

1. ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร 
ความนาเชื่อถือของธุรกิจ
2. คูแขงทางธุรกิจมีจำนวนมาก
3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
4. นโยบายการจัดระเบียบผูคาบน ทางเทา
5. ผูคนในสังคมเมืองเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น
6. อันตรายจากการปรุงอาหารและความสะอาดซึ่ง
อาจทำใหภาพลักษณและความเชื่อมั่นลดลงได
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ธุรกิจเด่นอันดับ 8 ธุรกิจพลังงาน

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
17.6 17.0 17.2 86.516.9 17.8ธุรกิจพลังงาน

1. ความตองการพลังงานยังคงมีอยางตอเนื่อง และเพิ่มขึ้น
2. ภาคธุรกิจพลังงานถือเปนโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนของประเทศ เพื่อตอบสนองตอ 
ความตองการของผูใชงาน
3. โอกาสการลงทุนของผูประกอบการทั้งในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจอื่น ๆ เมื่อรถยนตไฟฟา 
ครองตลาดมากขึ้น เชน การลงทุนในสถานีชารจไฟฟา ธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่ เปนตน
4. เทรนดของบริษัทน้ำมันยักษใหญไดปรับกลยุทธมาลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ 
พลังงานไฟฟาตลอด Value chain มากขึ้น
5. นโยบายสงเสริมของภาครัฐ และกระแสรักษโลกที่ตองการลดการปลอยกาซคารบอน 
สูสังคมคารบอนต่ำ (low carbon)

1. ปญหาตนทุนการผลิตตอหนวยโดยเฉพาะการผลิตไฟฟาจาก 
พลังงานแสงอาทิตย ปจจุบันยังอยูในระดับคอนขางสูง
2. ขอกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือระเบียบ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
พลังงานมีจำนวนมากและสรางอุปสรรคตอผูประกอบกิจการ 
พลังงาน
3. ขอจำกัดการพัฒนาพลังสะอาดที่ยังคงมีตนทุนสูง และตองใช 
เทคโนโลยีระดับสูง
4. ความผันผวนของระดับราคาพลังงานของโลก 
5. ปญหาภัยธรรมชาติ

ธุรกิจเด่นอันดับ 7 ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
17.6 17.0 17.3 87.117.5 17.7ธุรกิจเกี่ยวกับผูสูงอายุ

1. จากโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุ
2. สภาพสังคมยุคปจจุบันที่คนวัยทำงานตองออกไปทำงานนอกบาน ทำใหมีเวลาในการดูแล 
ผูสูงอายุในครอบครัวนอยลง
3. มีบุคลากรทางการแพทยที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุมากขึ้น
4. ความกาวหนาทางวิทยาการทำใหมีอาหารและยาที่ดี
5. การสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐและการสงเสริมการลงทุนที่เกี่ยวของกับกลุมผูสูงอายุ
6. มีแนวโนมพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งการบริการพื้นฐานที่ดูแลดาน 
สุขภาพไปสูการบริการที่ครบวงจร

1. ธุรกิจที่ผลิตสินคาเกี่ยวกับผูใหญมีการแขงขันสูงขึ้น
2. สวัสดิการสำหรับผูสูงอายุยังมีไมมาก
3. คาครองชีพมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
4. ระดับรายไดของผูสูงอายุที่ยังคงมีไมสูง
5. อาชญากร หลอกลวงผูสูงอายุ
6. ความเชื่อมั่นตอธุรกิจในการใหบริการกับผูสูงอายุ 
7. ความคาดหวังนอกเหนือขอบเขตของการใหบริการ

ธุรกิจเด่นอันดับ 8 ธุรกิจด้าน Fintech และการชำระเงินฝากระบบเทคโนโลยี

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
17.4 17.2 17.1 86.517.0 17.8ธุรกิจดาน Fintech และการชำระเงินฝาก

ระบบเทคโนโลยี

1. นโยบายการละเวนคาธรรมเนียมทางการเงิน ในการโอน การชำระเงิน และอื่นๆ 
2. การพัฒนาแหลงการชำระเงินตามรานคา ผูประกอบการที่มีการชำระผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
เพิ่มมากขึ้น
3. พฤติกรรมการชำระเงินดวยอิเล็กทรอนิกสมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนรุนใหม
4. การปรับตัวของธนาคารพาณิชยเพื่อเขาสูสังคมไรเงินสดโดยการเพิ่มระบบการเงินดิจิตอลเพื่อให 
การทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกยิ่งขึ้นโดยที่ไมตองเดินทางไปธนาคารสาขา 
5. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการเงินในรูปแบบ Online มากขึ้น
6. สังคมเมืองที่ตองการความสะดวกสบาย และการใชระยะเวลารอคอยนอย
7. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตอบสนองตอความตองการของลูกคามีมากขึ้น
8. การสั่งซื้อสินคา และการทำธุรกรรมผานออนไลนมีจำนวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง

1. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอความปลอดภัยใน 
การใหบริการผานแฟลตฟอรม
2. ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการใหบริการ 
ขอมูลแกลูกคา
3. ภัยคุกคามทางไซเบอรที่เพิ่มสูงขึ้นตามพัฒนาการ 
เทคโนโลยี
4. ขาวเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของขอมูล และ 
อาชญากรรมทางดานเทคโนโลยี 
5. ความตองการใชผานระบบออนไลนยังมีจำนวน 
ไมมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ
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ธุรกิจเด่นอันดับ 9 ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
17.3 16.8 17.0 85.617.0 17.5ธุรกิจกอสรางและโครงสรางพื้นฐาน

1. นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและการพัฒนาพื้นที่เขต 
เศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐ 
2. การขยายตัวของเมืองที่มีเพิ่มขึ้นตามโครงการลงทุนของภาครัฐ ทำใหมีความตองการลงทุน 
และกอสรางที่อยูอาศัย หรืออาคารเพื่อการพาณิชย
3. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ทำใหความตองการพัฒนาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น
4. มาตรการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย เชน การลดคาธรรมเนียมในการโอนและการจด 
จำนองลงเหลือรอยละ 0.01 มาตรการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ การสนับสนุนเงินดาวน 
50,000 บาทใหประชาชนกับ 1 แสนราย

1. การขึ้นคาแรงขั้นต่ำ สงผลใหตนทุนการกอสรางเพิ่มขึ้น
2. ตนทุนวัสดุกอสรางที่สูงขึ้น
3. กฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐในการควบคุมการ 
กอสรางใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย
4. ความลาชาของการเบิกจายงบประมาณ
5. ระดับรายไดของเกษตรกรที่ยังคงไมสูง
6. การชะลอตัวลงของการปลอยสินเชื่อเพื่อการกอสราง 
หรือธุรกิจดานการการกอสรางและอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจเด่นอันดับ 9 ธุรกิจทางด้านกฎหมายและบัญชี

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
17.5 16.7 17.1 85.616.9 17.4ธุรกิจทางดานกฎหมายและบัญชี

1. มาตรฐานบัญชีเดียวที่ SMEs ตองดำเนินการในป 63 
2. พฤติกรรมในการรักษาสิทธิสวนบุคคลมากขึ้น ทำใหกฎหมายมีความสำคัญอยางมาก
3. ภาวะเศรษฐกิจที่สงผลตอธุรกิจ อาทิเชน การผิดนัดชำระ การจัดทำสัญญา และทวงถาม เปนตน
4. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ขอกฏหมาย และมาตรการตางๆของประเทศไทยมีมากขึ้นทำให 
ตองมีการติดตามและปรับเปลี่ยนขอสัญญาตางๆ
5. ปจจุบันการติดตอการคากับประเทศเพื่อนบานหรือตางประเทศมีมากขึ้น
6. กฏหมายเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผูคน 
7. นโยบายของภาครัฐที่เขมงวดขึ้นในการจัดทำบัญชีและภาษีของผูประกอบ

1. บุคคลทั่วไปหรือผูประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการ 
ทางดานกฎหมายและทางบัญชีเองได 
2. เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองความ 
ตองการผูประกอบการในหลากหลายดาน เชน บัญชี 
การใหคำแนะนำกฎหมายเบื้องตน เปนตน
3. ความนาเชื่อถือและความไววางใจ
4. มีคูแขงทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและมีความหลากหลาย 
มากขึ้น

ธุรกิจเด่นอันดับ 10 ธุรกิจความเชื่อ

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
17.0 16.8 17.0 84.416.6 17.0ธุรกิจความเชื่อ

1. ผูคนจำนวนไมนอยตองการหาที่พึ่งยึดเหนียวจิตใจทั้งดานการงาน การเงิน ความรัก และความศรัทธา
2. กระแสนิยม พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคม
3. ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนสิ่งที่มีคูกับอารยธรรมมนุษยมาตลอดและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตาม 
ยุคสมัย
4. เปนที่นิยมจากชาวตางชาติเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน เสริมบารมี สักยันต
5. กลุมลูกคาคือกลุมที่ยินดีจะจายในทุกราคาเพื่อสิ่งที่ตนเองเชื่อ

1. บุคคลแอบอางหรือมิจฉาชีพมา 
ดำเนินธุรกิจ
2. ความนาเชื่อถือของธุรกิจ
3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
4. การหลอกลวง และอาชญากรรมที่ 
เกิดขึ้น
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ธุรกิจเด่นอันดับ 10 ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจ Hostel 
Modern Tourism และ Lifestyle Tourism

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
17.2 16.5 16.9 84.416.4 17.4ธุรกิจเกี่ยวกับทางดานการทองเที่ยว

1. จำนวนนักทองเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
2. พฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเอง โดยไมพึ่งบริษัททั่วรหรือตัวกลาง
3. เทคโนโลยีในการทองเที่ยวที่อำนวยความสะดวกในการทองเที่ยวมากขึ้น เชน การจองที่พัก 
การจองตั๋วตางๆ เปนตน
4. การประชาสัมพันธการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
5. ความหลากหลายในสถานที่และวัฒนธรรมของประเทศไทย
6.นโยบายสนับสนุนดานการทองเที่ยวของประเทศไทย 
7. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจทางดานการทองเที่ยวมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
ในพื้นที่ตางๆ สิทธิประโยชนทางภาษี
8. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทองเที่ยว เชน การเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว

1. การแขงขันทางธุรกิจสูง และแขงขันกันตัดราคา
2. การแข็งคาอยางตอเนื่องของคาเงินบาท
3. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศและ 
ตางประเทศที่สงผลตอการเดินทางทองเที่ยว
4. ความไมแนนอนจากภัยธรรมชาติ
5. มาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ตางๆ 
6. ปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยของนัก
ทองเที่ยว สงผลกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยวไทย
7. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบการเดินทาง

ธุรกิจเด่นอันดับ 10 ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุง

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยเสี่ยง

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
17.0 16.6 16.9 84.416.3 17.6ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุง

1. พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพผิวพรรณ ของทุกชวงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะผูสูงอายุ 
ที่มีกำลังซื้อสูงและตองการดูแลตัวเอง
2. การประชาสัมพันธ การโฆษณาที่เขาถึงทุกชวงวัยไดมากขึ้น
3. ชองทางการจัดจำหนายมีหลากหลายชองทาง เชนระบบออนลน หนาราน โทรทัศน เปนตน
4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในทุกชวงอายุ โดยเฉพาะในกลุม 
ผลิตภัณฑลดริ้วรอยหรือชะลอวัย (Anti Aging)
5. ตางประเทศใหความสนใจเปนที่ยอมรับมากขึ้น
6. โอกาสการขยายตลาดเขาสูกลุมประเทศในอาเซียนมีสูง
7. การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ

1. มีการแขงขันทางธุรกิจคอนขางสูง
2. มาตรฐานของผลิตภัณฑที่สงผลตอความ 
นาเชื่อถือ
3. กฎหมายที่เกี่ยวของในดานเครื่องสำอาง 
และ ครีมบำรุง
4. การเขามาแขงขันของธุรกิจตางประเทศ 
5. การปลอมแปลง ลอกเลียนแบบวัตถุดิบ
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ประเมินผล 10 อันดับธุรกิจร่วงปี 2563

10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2563

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในปี 2563

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

ธุรกิจเชาหนังสือ
ธุรกิจผลิตโทรศัพทพื้นฐาน และเครื่องโทรสาร
ธุรกิจรานใหบริการอินเตอรเน็ต
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และวารสาร
ธุรกิจผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปที่ใชแรงงานเยอะและขายในประเทศ
ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอรนิเจอรไม (ดังเดิมที่ไมไดมีการปรับตัว)
ธุรกิจการคาแบบดั้งเดิม
ธุรกิจคนกลาง
ธุรกิจจำหนายอุปกรณความจำ Storage media ก็คือ CDs, DVDs, Blu-Ray Discs, External Hard Drives, Memory Cards
ธุรกิจดังเดิมไมมีดีไซด และใชแรงงานเยอะ (เฟอนิเจอร ของเลน 
ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน
ธุรกิจรานถายรูป

11.7
12.5
13.2
14.1
15.6
15.6
18.7
20.3
23.5
25.7
27.9
27.9

ลำดับ ธุรกิจดาวรวง รวม

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในป 63 ธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลางป 63

ธุรกิจรานกาแฟ ที่ทำเลไมดี ไมมีแฟรนไชส และขนาดเล็ก
ธุรกิจรานชานมไขมุกที่ทำเลไมดี

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริม
ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ที่ทำเลไมดี 
ธุรกิจรานอาหาร ที่พึ่งเปด ขนาดเล็ก

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในป 63 เหตุผล

 ธุรกิจรานกาแฟ ที่ทำเลไมดี ไมมีแฟรนไชส และขนาดเล็ก
 ธุรกิจรานชานมไขมุกที่ทำเลไมดี
 ธุรกิจเบเกอรี่  
 ธุรกิจรานอาหารที่พึ่งเปด ขนาดเล็ก และทำเลที่ไมดี

ธุรกิจมีจำนวนมาก และมีการเขามาแข็งขันอยางตอเนื่อง 
(Over Supply) 
มีการตัดราคา

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในป 63

 ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
 ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริม

 ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ที่ทำเลไมดี 

ธุรกิจมีจำนวนมาก และมีการเขามาแข็งขันอยางตอเนื่อง 
(Over Supply)
ตนทุนการดำเนินธุรกิจที่สูง
Over Supply และ มาตรการบานหลังที่ 2 
รวมทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลางในป 63
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เปรียบเทียบธุรกิจดาวรุ่ง

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในปี 2563

เปรียบเทียบ  10 อันดับธุรกิจดาวรุ่งในปี 2562 และ 2563

เปรียบเทียบ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง 2562 และ 2563

ธุรกิจ 63 ที่มีอันดับลดลงจากป 62

ธุรกิจเดนป 62 ที่ไมโดดเดนติด 1 ใน 10 ป 63
(ธุรกิจป 62 ที่ไมติด 1 ใน 10 ในป 63)

ธุรกิจ

ธุรกิจ e-commerce

ธุรกิจดาน fintech และการชำระเงินผานระบบเทคโนโลยี

ธุรกิจเกี่ยวกับทางดานทองเที่ยว ธุรกิจ Hostel modern tourism และ lifestyle tourism

ธุรกิจบริการทางการแพทยและความงาม

ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว

 ธุรกิจดานติวเตอร สถาบันภาษา โดยเฉพาะจีน และอังกฤษ
 ธุรกิจอาหารเสริม และสุขภาพ
 ธุรกิจ car care
 ธุรกิจสิ่งพิมพ ปายโฆษณา และบรรจุภัณฑ

ธุรกิจดาวรุงป 63 ที่ไมติด 1 ใน 10 ในป 62
(ธุรกิจใหมที่เขามาติด 1 ใน 10 ในป 63)

 ธุรกิจ แพลตฟอรม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางดานอิเล็กทรอนิกส)
 ธุรกิจพลังงาน
 ธุรกิจความเชื่อ
 ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย/บัญชี

ธุรกิจที่มีความเสี่ยง
 ธุรกิจรานกาแฟ ที่ทำเลไมดี และไมมีแฟรนไชด
 ธุรกิจรานชานมไขมุก
 ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

 ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริม
 ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ที่ทำเลไมดี 
 ธุรกิจเบเกอรี่

 ธุรกิจรานอาหาร ที่พึ่งเปด ขนาดเล็ก
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อันดับ

ธุรกิจ 63 ที่มีอันดับสูงขึ้นกวาป 62

ธุรกิจ

ธุรกิจเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ รวมทั้งผูใหบริการโครงขาย

ธุรกิจเกมส ธุรกิจพัฒนา application 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
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ข้อมูลทั่วไป

เพศ อายุ

ภูมิภาค ภูมิลำเนา

การศึกษา

สำรวจระหวางวันที ่11-20 ธันวาคม 2562   จำนวน 1,223 ตัวอยาง ทั่วประเทศ

หญิง
52.2%

ชาย
47.8%

รอยละ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

6.2
9.8
12.0
14.5
49.5
8.0

อาชีพ

รอยละ

กำลังศึกษา
ไมไดทำงาน
รับจางรายวัน
พนักงานเอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เจาของกิจการ
แมบาน/พอบาน/เกษียณอายุ
เกษตรกร

4.8
12.4
16.5
19.4
19.7
20.3
5.7
1.4

รายได

รอยละ

ต่ำกวา5,000บาท
5,000-10,000บาท
10,001-20,000บาท
20,001-30,000บาท
30,001-40,000บาท
มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป

9.8
21.7
30.0
16.6
12.2
9.6

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต

รอยละ

15.4
29.9
22.6
18.8
13.2

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต

รอยละ

12.5
29.3
25.7
18.9
13.6

50-59 ป
14.1%

20-29 ป
22.0%

15-19 ป
0.3%

40-49 ป
24.1%

30-39 ป
28.6%

ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
10.9%

พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
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การใช้จ่ายเพื่อตนเอง

การใชจาย
ใชจายสำหรับตนเอง
ใชจายสำหรับผูอื่น
ใชจายทั้งตนเองและผูอื่น
รวม

ป 52
10.1
0.2
89.7
100.0

ป 54
16.2
0.6
83.2
100.0

 ป 53
19.1
2.8
78.1
100.0

ป 55
31.0
2.4
66.6
100.0

ป 57
23.9
0.2
75.9
100.0

ป 56
25.1
5.3
69.5
100.0

ป 58
22.3
7.1
70.6
100.0

ป 60
12.9
0.9
86.2
100.0

ป 59
23.1
4.6
72.3
100.0

ป 61
2.1
0.5
97.4
100.0

ป 63
24.6
1.3
74.1
100.0

ป 62
6.4
3.6
90.1
100.0

ทำบุญทางศาสนา
ไปสวนสนุก
พักผอน
สังสรรค*/จัดเลี้ยง
ซื้อเสื้อผา,รองเทา
ชวยเหลือผูอื่น, บริจาค
ซื้อสินคาฟุมเฟอย (เครื่องประดับ, Smart phone ฯลฯ)
ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
ซื้อสินคาคงทน (เครื่องใชไฟฟา,เครื่องเรือน ฯลฯ)
ไปดูหนัง
ซื้อสุรา/ไวน
เสี่ยงโชค
ซื้อสินคา OTOP
ซื้อสินคาเพื่อสังคม
อื่นๆ

ลดลง
11.4
11.2
16.6
23.2
24.6
47.1
27.0
20.4
26.1
20.7
27.8
14.3
33.3
0.4
28.0

เทาเดิม
28.0
40.4
40.9
36.1
36.5
14.7
37.3
42.6
38.8
44.8
39.1
57.1
66.7
99.0
68.0

เพิ่มขึ้น
60.6
48.4
42.5
40.7
38.9
38.2
35.7
37.0
35.1
34.5
33.1
28.6
0.0
0.6
4.0

พฤติกรรมการใชจายสำหรับตนเองในชวงปใหม

การเปลี่ยนแปลงมูลคาการใชจายในชวงปใหม

พฤติกรรมการใชจายเงินในชวงปใหม

ทำบุญทางศาสนา
สังสรรค/จัดเลี้ยง

ทองเที่ยว
สินคาฟุมเฟอย (เครื่องประดับ, ทอง ฯลฯ)

เสื้อผา,รองเทา
สินคาคงทน (เครื่องใชไฟฟา, เครื่องเรือน ฯลฯ)

ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
ซื้อสุรา/ไว

ชวยเหลือผูอื่น, บริจาค
พักผอนอยูกับบาน

ไปดูหนัง
ไปสวนสนุก

ซื้อสินคาเพื่อสังคม
OTOP

เสี่ยงโชค

91.1
90.7
76.8
68.6
61.0
57.6
45.2
39.6
33.9
30.3
22.9
13.6
10.2
3.4
2.1

92.4
96.4
87.7
62.9
83.5
59.1
45.0
51.6
63.9
13.5
41.5
13.0
30.1
4.8
0.5

2563 2562 รอยละของผูตอบ

*พาครอบครัวหรือนัดกลุมเพื่อนไปทานขาวนอกบาน
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การใช้จ่ายเพื่อซื้อของขวัญให้ผู้อื่น

ของขวัญยอดนิยมในชวงปใหม

                          ประเภท
ของรับประทาน
สินคาคงทน(เครื่องใชไฟฟา ,เครื่องเรือนฯลฯ)
เครื่องดื่มบำรุงรางกาย
กระเชาของขวัญ
สินคาฟุมเฟอย(เครื่องประดับ,ทองฯ,ฯ)
กระเชาผลไม
จัดเลี้ยง/สังสรรคให
เสื้อผา

รอยละ
20.0
17.3
13.5
11.9
10.4
8.1
5.3
4.1

รอยละ
20.0
17.3
13.5
11.9
10.4
8.1
5.3
4.1

                         ประเภท
ดอกไม
เงินสด/เช็คของขวัญ
ซื้อสินคาหัตถกรรมไทย
ซื้อการดอวยพร
สุรา/ไวน
ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
OTOP
เสี่ยงโชค

                      การใชจาย
ซื้อสินคาฟุมเฟอย (เครื่องประดับ,ทอง ฯลฯ)
เสี่ยงโชค
ซื้อสินคา OTOP
ซื้อสินคาคงทน (เครื่องใชไฟฟา,เครื่องเรือน ฯลฯ)
งบเที่ยวรวม
ซื้อเสื้อผา,รองเทา
สังสรรค/จัดเลี้ยง
ซื้อสุรา/ไวน
ไปสวนสนุก
ซื้อสินคาเพื่อสังคม
ทำบุญทางศาสนา
พักผอน
ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
ชวยเหลือผูอื่น, บริจาค
ไปดูหนัง

จำนวนเงินเฉลี่ย/คน
16,362.55
1,115.27
1,062.64
4,507.01
30,353.56
1,774.04
7,018.70
856.33

1,512.60
724.68

1,275.42
1,339.62
957.84
519.11
642.32

รอยละของการใชเงิน
20.2
16.3
12.6
12.4
6.3
5.5
4.7
4.1
2.8
2.4
2.3
2.2
1.7
1.4
1.3

แผนการใชเงินสำหรับตนเอง

                 ปจจัย
คุณภาพ
ราคา
ประโยชนในการนำไปใชงาน
โปรโมชัน
ยี่หอ/ตราสินคา
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ
ความสะดวก

รอยละ
27.9
20.5
16.8
15.7
7.5
7.0
4.6

ปจจัยสำคัญในการเลือกซื้อของขวัญ
ใหกับตนเอง จะพิจารณาจาก...

เสื้อผา
จัดเลี้ยง/สังสรรคให*
ซื้อการดอวยพร
ดอกไม
กระเชาของขวัญ
กระเชาผลไม
ของรับประทาน
ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล

สินคาฟุมเฟอย (เครื่องประดับ, Smart phone ฯลฯ)
สินคาคงทน(เครื่องใชไฟฟา,เครื่องเรือน ฯลฯ)
เครื่องดื่มบำรุงรางกาย
สุรา/ไวน
เงินสด/เช็คของขวัญ
ซื้อสินคา OTOP 
ซื้อสินคาหัตถกรรมไทย
เสี่ยงโชค

ลดลง
14.6
23.5
20.0
30.0
27.7
33.3
22.0
50.0

เทาเดิม
12.2
11.8
33.3
25.0
37.0
34.6
47.3
25.0

เพิ่มขึ้น
73.2
64.7
46.7
45.0
35.3
32.1
30.7
25.0

ลดลง
32.4
34.8
28.0
16.7
22.7
50.0
95.5
12.0

เทาเดิม
50.5
49.4
59.4
72.8
77.3
50.0
4.5
86.7

เพิ่มขึ้น
17.1
15.8
12.6
10.5
0.0
0.0
0.0
1.3

การเปลี่ยนแปลงมูลคาการใชจายสำหรับผูอื่นในชวงปใหม

*พาครอบครัวหรือนัดกลุมเพื่อนไปทานขาวนอกบาน
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงปีใหม่

                      การใชจาย
สินคาฟุมเฟอย (เครื่องประดับ,ทอง ฯลฯ)
ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
เงินสด/เช็คของขวัญ
สินคาคงทน(เครื่องใชไฟฟา,เครื่องเรือน ฯลฯ)
สุรา/ไวน
เสี่ยงโชค
ซื้อสินคา OTOP 
จัดเลี้ยง/สังสรรคให
ของรับประทาน
เสื้อผา
กระเชาของขวัญ
ดอกไม
เครื่องดื่มบำรุงรางกาย
กระเชาผลไม
ซื้อสินคาหัตถกรรมไทย
ซื้อการดอวยพร

จำนวนเงินเฉลี่ย/คน
5,981.99
241.17

2,038.64
3,803.71
1,160.90
318.16
977.28

2,536.71
1,047.01
3,657.50
1,207.95
463.50

1,205.46
1,006.81
568.99
110.91

รอยละของการใชเงิน
0.5

-10.5
-0.1
-0.3
-0.2
1.0
-5.6
8.9
3.8
9.5
4.3
1.7
-0.5
3.7

-20.9
1.9

แผนการใชเงินสำหรับผูอื่น

การวางแผนออกนอกพื้นที่ในชวงเทศกาลปใหม

เปรียบเทียบการทองเที่ยวตางประเทศและในประเทศ 
(ป 62&63)

เปรียบเทียบการทองเที่ยวตางประเทศ (ป 62&63)

                 ปจจัย
คุณภาพ
ราคา
ประโยชนในการนำไปใชงาน
โปรโมชัน
ยี่หอ/ตราสินคา
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ
ความสะดวก

รอยละ
25.0
22.8
17.1
12.5
8.2
7.5
6.9

                 
ไมมี
มี
o ทองเที่ยว
o ทองเที่ยวและกลับบาน
o กลับบาน

โดยรวม
23.2
76.8
43.8
24.2
8.8

กรุงเทพฯ
10.8
89.2
53.1
22.3
13.8

ตางจังหวัด
25.5
74.5
42.0
24.7
7.7

ปจจัยสำคัญในการเลือกซื้อของขวัญ
ใหกับผูอื่น จะพิจารณาจาก...

หนวย: รอยละ

ป 62
เที่ยวตางประเทศป 62

เที่ยวตางประเทศป 63
ป 63

ตางประเทศ 9.5%

เอเชีย 85.6%

ยุโรป 4.4%

อเมริกา 10.0%

เอเชีย 95.8%

ออสเตรเลีย 1.2%

ยุโรป 2.5%

อเมริกา 0.5%

ในประเทศ 90.5%

ตางประเทศ 15.3%

ในประเทศ 84.7%

DEPARTED

HONG KONG
0234 0234

NOV 18 2011

DEPARTED

HONG KONG
0234 0234

NOV 18 2011

ARRIVAL

0124 0124

PARIS
15.06.2013

ARRIVAL

0124 0124

PARIS
15.06.2013

DEPARTED
UNITED STATES OF AMERICA

NEW YORK
02 DECEMBER 2014

DEPARTED
UNITED STATES OF AMERICA

NEW YORK
02 DECEMBER 2014

DEPARTED
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แผนการใชเงินสำหรับผูอื่น

สถานที่จะไปทองเที่ยวในประเทศ การเปลี่ยนแปลงมูลคาการใชจายการไปทองเที่ยวที่ตางๆ

                 สถานที่
ภูเขา
ทะเล
อื่นๆ (วัด)
น้ำตก
โบราณสถาน
เพื่อสุขภาพ

รอยละ
32.7
30.1
18.2
11.2
5.3
2.5

การทองเที่ยว
ในประเทศ 
ตางประเทศ 

ป 62
14,448.60
61,939.16

ป 63
15,615.89
58,842.20

พาหนะ
รถยนต
เครื่องบิน
รถทัวร
เชารถตู
รถ บขส.
รถจักรยานยนต
รถไฟ

รอยละ
66.1
10.2
9.2
6.1
4.1
2.6
1.7

บุคคลที่ไปเที่ยวกับทานในเทศกาล
ปใหม

การใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยว การวางแผนการเดินทางไป
ทองเที่ยว

ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมีผลตอการใชจายในชวงเทศกาลปใหมอยางไร

บุคคลที่ทานไปเที่ยวดวย
ครอบครัว
แฟน/คูรัก
กลุมเพื่อน
อื่นๆ

63
61.1
22.3
12.1
4.5

61
81.2
9.3
8.5
1.6

62
70.2
16.7
12.4
0.7

                 
โบราณสถาน
น้ำตก
ทะเล
ภูเขา
เพื่อสุขภาพ
อื่นๆ

ลดลง
16.0
13.0
31.9
11.7
9.1
60.2

เทาเดิม
28.0
31.4
21.0
46.1
63.6
31.8

เพิ่มขึ้น
56.0
55.6
47.1
42.2
27.3
8.0

หนวย: รอยละ

หนวย: รอยละ

เฉลี่ย (บาท/คน)

กระบี่, ภูเก็ต,
นครศรีธรรมราช ขอนแกน, เลย, อุดรธาน ี

เชียงใหม, เชียงราย, เพชรบูรณ
ชลบุรี, ระยอง,

กาญจนบุรี

ใต
8.6%

กทม.และปริมณฑล
11.3%

ตะวันออกเฉียงเหนือ
14.1%

เหนือ
36.4% กลาง

29.7%

มาก
30.2%

ไมมีผลเลย
10.4%

นอย
30.0%

ปานกลาง
29.4%

> เดินทางออกนอกพื้นที ่วันที ่28 ธ.ค. 62 
   กลับวันที ่1 ม.ค. 63
> ไปตางจังหวัดโดยเฉลี่ยประมาณ  3-5 วัน
> ไปเที่ยวเฉลี่ยประมาณ  2-4  คนตอกลุม
> เดินทางโดย
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ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

กิจกรรมอื่น ไปเที่ยว

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

กิจกรรมอื่น ไปเที่ยว

มูลคาการใชจายและจำนวนชิ้นที่ซื้อในชวงปใหมเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอน

แหลงที่มาของเงินใชจาย

สรุปแผนการใชจายของประชาชนในชวงปใหม 2563 สรุปแผนการใชจายของคนกรุงเทพในชวงปใหม 2563

เงินจำนวนดังกลาวที่ทานใชจะผาน
มาตรการชิม ชอป ใช หรือไม อยางไร

                     แหลงที่มา
เงินเดือน/รายไดตามปกติ
เงินออม
โบนัส/รายไดพิเศษ
รวม

รอยละ
66.5
22.3
11.2
100.0

หนวย: รอยละ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ไมเปลี่ยนแปลง
63.4

ลดลง 16.7

เพิ่มขึ้น 19.9

ไมเปลี่ยนแปลง
52.9

ลดลง 34.3

เพิ่มขึ้น 12.8

มูลคา
การใชผานมาตรการฯ

รูปแบบการใช

จำนวนชิ้น

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รวมคาใชจายที่ประชาชนใช
ในชวงปใหม 2563 (ทั่วประเทศ)
ประมาณ 137,809.47 ลานบาท

สรุปแผนการใชจายของคนตางจังหวัดในชวงปใหม 2563 บรรยากาศในชวงเทศกาลปใหมปนี้จะเปนอยางไร
เมื่อเทียบกับปที่แลว

เลี้ยงสังสรรค 
6,603.66 ลานบาท

สินคาคงทน
688.27 ลานบาท

ในประเทศ 
35,665.31 ลานบาท

ไมคึกคัก
19.7%

คึกคักมากกวาปที่แลว
17.0%

คึกคัก
นอยกวาปที่แลว

20.1%

คึกคัก
พอๆกับปที่แลว
43.2%

ทำบุญ 
6,729.32 ลานบาท 

สินคาฟุมเฟอย 
723.51 ลานบาท

ตางประเทศ 
18,279.98 ลานบาท

อุปโภคบริโภค 
10,461.67 ลานบาท รวมคาใชจายที่ประชาชนใช

ในชวงปใหม 2563 (ตางจังหวัด)
ประมาณ 79,151.71 ลานบาท

เลี้ยงสังสรรค 
4,402.44 ลานบาท

สินคาคงทน 
1,605.97 ลานบาท

ในประเทศ 
24,543.74 ลานบาท

ทำบุญ 
2,884.00 ลานบาท 

สินคาฟุมเฟอย 
443.44 ลานบาท

ตางประเทศ
17,787.16 ลานบาท

อุปโภคบริโภค 
6,974.44 ลานบาท รวมคาใชจายที่ประชาชนใช

ในชวงปใหม 2563 (กรุงเทพฯ)
ประมาณ 58,657.77 ลานบาท

ใช
17.0%

ชิม
50.5%

ชอป
36.3%

ไมใช
83.0%

ใช
13.2%

กิจกรรมอื่น

เลี้ยงสังสรรค 
11,006.09 ลานบาท

สินคาคงทน 
2,294.24 ลานบาท

ทำบุญ 
9,613.32 ลานบาท 

สินคาฟุมเฟอย
1,166.95 ลานบาท

อุปโภคบริโภค 
17,436.11 ลานบาท

ในประเทศ 
60,449.67 ลานบาท

ตางประเทศ 
35,843.09 ลานบาท

ไปเที่ยว
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เปรียบเทียบปี 56 – ปี 63

เปรียบเทียบแผนการใชเงินสำหรับตนเอง

เปรียบเทียบการใชจายเงินเพื่อการทองเที่ยว (ป 49-63)

เปรียบเทียบมูลคาการใชจายในชวงเทศกาลปใหม ป 49-63

     การใชจาย
ทองเที่ยว 
สินคาคงทน 
สินคาฟุมเฟอย 
เสื้อผา,รองเทา 
สังสรรค/จัดเลี้ยง 
ทำบุญ 
ซื้อสุรา/ไวน 
OTOP 
อื่นๆ 

59
19,342.79
4,812.04
5,747.06
1,599.29
5,971.90
1,837.73
1,816.52
1,236.43
1,233.33

60
20,965.59
5,097.76
9,127.54
1,602.69
6,031.15
1,902.53
1,066.24
1,689.13
1,500.00

58
17,425.95
5,342.86
5,547.62
1,583.28
4,181.43
1,480.88
1,788.64
942.31

4,320.39

62
25,294.63
4,375.74
16,041.72
1,756.48
6,814.27
1,597.90
852.07

1,060.52
2,883.58

63
30,353.56
4,507.01
16,362.55
1,774.04
7,018.70
1,275.42
856.33

1,062.64
1,224.00

58
40.9
12.5
13.0
3.7
9.8
3.5
4.2
2.2
10.1

59
44.4
11.0
13.2
3.7
13.7
4.2
4.2
2.8
2.8

60
42.8
10.4
18.6
3.3
12.3
3.9
2.2
3.4
3.1

61
39.6
7.5
27.4
3.2
12.1
2.1
1.6
1.9
4.5

62
41.7
7.2
26.4
2.9
11.2
2.6
1.4
1.7
4.8

63
47.1
7.0
25.4
2.8
10.9
2.0
1.3
1.6
1.9

61
21,078.86
4,001.20
14,595.79
1,693.37
6,410.67
1,116.93
847.77

1,036.34
2,401.91

ในประเทศ 
ตางประเทศ 

 ป 49
4,144.63
32,987.53

 ป 50
5,216.27
34,005.56

 ป 51
5,533.07
38,414.29

 ป 52
5,736.73
33,000.92

 ป 53
6,658.10
46,012.71

 ป 54
6,857.84
52,909.09

 ป 55
7,427.04
68,956.72

ในประเทศ 
ตางประเทศ 

 ป 56
9,153.70
74,321.43

 ป 57
9,856.24
75,228.22

 ป 58
10,425.95
80,126.73

 ป 59
12,332.55
90,247.84

 ป 60
12,818.22
65,357.50*

 ป 61
13,960.00
60,135.11

 ป 62
14,448.60
61,939.16

 ป 63
15,615.89

58,842.20**

เฉลี่ย (บาท/คน)

* ราคาทัวรลดลงประมาณรอยละ 10-30         ** เที่ยวเอเชียสูงและราคาทัวรลดลงจากสายการบิน LOW COST

จำนวนเงินเฉลี่ย/คน รอยละของการใชเงิน

ไมเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ป 49/48
69.5
18.0
12.5

ป 50/49
41.5
33.6
24.9

ป 51/50
48.5
33.0
18.5

ป 52/51
34.0
36.2
29.8

ป 53/52
47.9
36.7
15.4

ป 54/53
44.8
46.5
8.7

ป 55/54
50.6
38.3
11.1

ไมเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ป 56/55
49.8
41.5
8.7

ป 57/56
48.6
34.3
17.1

ป 58/57
46.9
34.9
18.7

ป 59/58
45.5
42.7
11.8

ป 60/59
24.5
57.9
17.9

ป 61/60
22.7
69.4
7.9

ป 62/61
21.8
66.7
11.5

ป 63/62
63.4
19.9
16.7

หนวย:รอยละ

สรุปเปรียบเทียบแผนการใชจายของประชาชนในชวงปใหม ป 2550-2563

การใชจาย
%yoy
GDP Growth

2550
69,493.21

5.0
5.0 (ป 2549)

2551
73,940.78

6.4
5.4 (ป 2550)

2552
76,528.71

3.5
1.7 (ป 2551)

2553
80,584.73

5.3
-0.7 (ป 2552)

2554
89,046.13

10.5
7.5 (ป 2553)

2555
91,520.52

2.78
0.8 (ป 2554)

2556
105,827.15

15.6
7.2 (ป 2555)

การใชจาย
%yoy
GDP Growth

2557
111,757.01

5.6
2.7 (ป 2556)

2558
 117,471.15 

5.1
1.0 (ป 2557)

2559
125,014.94

6.4
3.1 (ป 2558)

2560
129,293.58

3.4
3.4 (ป 2559)

2561
132,050.09

2.1
4.0 (2560)

2562
 135,279.74 

2.5
4.1 (2561)

2563
137,809.47

1.9
2.6 (คาดการณป 2562)

หนวย:ลานบาท
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                                    คำอวยพร
ขอใหสมเด็จพระราชินีใน ร. 9 และ ร. 10 ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ขอใหเศรษฐกิจดีขึ้น
ขอใหคาขายดีๆ
ขอใหประเทศไทยปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
ขอใหมีรายไดเยอะๆ
ขอใหคนไทยกลุมตางๆ มีความสมานฉันท
ขอใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ขอใหสังคมมีความสุข
ขอใหการเมืองมีเสถียรภาพ
ขอใหภาคใตสงบสุข
รวม

รอยละ
15.0
12.0
10.6
10.4
10.3
9.7
9.2
9.2
7.1
6.5

100.0

                                    
เศรษฐกิจโดยรวม
ปญหาสังคม
เสถียรภาพทางการเมือง
การเตรียมความพรอมรับมือภัยธรรมชาติ
การทุจริตคอรรัปชัน

รอยละ
31.0
26.5
21.9
20.5
0.1

คำอวยพรใหกับประเทศไทย

 สิ่งที่เปนหวง
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สุขอนามัย
คาครองชีพ
ปญหาเยาวชน
คอรรัปชัน
การตกงาน
การเมือง

           สิ่งที่เปนหวง
ยาเสพติด
ภัยธรรมชาติ(น้ำทวม,ฝนแลง)
ราคาน้ำมัน
ความไมสามัคคีกันในประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การกอการราย
อัตราดอกเบี้ย

คะแนน
7.36
6.92
6.75
6.74
6.69
6.58
6.54
6.52

คะแนน
6.36
6.13
6.03
6.00
5.70
5.49
5.48

                       ดาน
การเตรียมความพรอมมือภัยธรรมชาติ
ปญหาสังคม
ปญหาคอรรัปชัน
ปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาโดยรวม
ปญหาความขัดแยง

คะแนน (เต็ม 10)
7.67
6.23
5.81
5.56
5.44
5.34

ปจจัยที่นาเปนหวงในป 2563

ประเมินผลการแกไขปญหาในดานตางๆ ของรัฐบาล
ในรอบปที่ผานมา

ปญหาที่รัฐบาลควรแกไขอยางเรงดวนที่สุด

                                    
ทำประโยชนเพื่อสวนรวม
ใชจายอยางประหยัด
เปนคนดี
ตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียน
ออกกำลังกาย/รักษาสุขภาพ
มีความซื่อสัตยสุจริต
มีน้ำใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ

> ขอใหร่ำรวยเงินทอง โชคดีตลอดไป
> ขอใหการงานมีความเจริญรุงเรือง
> ขอใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
> ขอใหสิ่งที่คิดสมปรารถนาใหพบเจอแตสิ่งดีๆ ในชีวิต
> ขอใหครอบครัวมีแตความสุขตลอดไป
> อยากใหไมมีการคอรรัปชั่น ประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดไกล

> พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา รอยละ 58.8
> นายอนุทิน ชาญวีรกุล  รอยละ 21.5
> พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ  รอยละ 9.0
> นายวิษณุ เครืองาม  รอยละ 5.6

รอยละ
17.4
16.9
16.6
16.2
12.7
11.4
8.8

สิ่งที่ตองการปรับปรุงตัวเองมากที่สุด...ในปหนา

ของขวัญหรือพรที่ทานตองการใหกับตนเองทานอยากใหของขวัญดารานักแสดง/นักรองคนไหนมากที่สุด

ทานอยากใหของขวัญที่เปนกำลังใจใหกับรัฐมนตรีคนไหนมากที่สุด

> นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ  รอยละ 20.2
> พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  รอยละ 18.5
> นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  รอยละ 10.4
> นายทักษิณ ชินวัตร  รอยละ 8.5

ทานอยากเดินทางไปทองเที่ยวกับนักการเมืองคนไหนมากที่สุด

คะแนนหวงมากที่สุดเต็ม 10

ชาย
ณเดชน คูกิมิยะ
เกรท วรินทร
มาริโอ เมาเรอ

หญิง
ญาญา อุรัสยา
อั้ม พัชราภา
ใหม ดาวิกา

ชาย
ตูน บอดี้สแลม
เบิรด ธงไชย
ไผ พงศธร

หญิง
ตาย อรทัย
ปาลมมี่

อาม ชุติมา

นักแสดง นักรอง
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ทัศนะทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต

คาดการณการใชจายในป 2563 เทียบกับป 2562 

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

เทาเดิม 43.1

เพิ่มขึ้น 30.5

ลดลง 26.4

เทาเดิม 42.8

เพิ่มขึ้น 21.2

ลดลง 35.8

มูลคา จำนวนชิ้น

ดีขึ้นปานกลาง
17.5%

ดีขึ้นเล็กนอย
49.6%

ดีขึ้นมาก
6.0% ไมดีขึ้น

26.9%

การขยายตัว
ต่ำกวา 2.50%
2.51%-3.00
3.01%-3.50%
3.51%-4.00%
มากกวา 4.00%
ไมทราบ/ไมแนใจ

รอยละ
35.8
22.5
13.6
8.5
5.4
14.2

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2563 จะเปนอยางไรเมื่อเทียบกับป 2562

การขยายของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 62 และป 63

ป 2562

การขยายตัว
ต่ำกวา 2.50%
2.51%-3.00
3.01%-3.50%
3.51%-4.00%
มากกวา 4.00%
ไมทราบ/ไมแนใจ

ป 2563

รอยละ
26.8
20.9
12.4
6.5
6.9
26.4
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สิ่งที่อยากใหรัฐบาลดำเนินการในป 2563

                                      แนวทางที่ควรดำเนินการ
• ควบคุมราคาสินคาที่จำเปนตอชีวิตประจำวัน
• จัดหาแหลงเงินทุนในระบบที่มีดอกเบี้ยต่ำ และลดขอจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
• สงเสริมการเปนครูรุนใหมที่ด ีพัฒนาเด็กไดใหเทาเทียมกัน
• การพัฒนาอุปกรณการเรียน และระบบการศึกษาใหมากขึ้น
• ลดดอกเบี้ยปรับการกูยืม กยศ.
• ดูแลคาครองชีพควบคุมราคาสินคาใหเหมาะสม
• แกปญหาการวางงานและดูแลสวัสดิการใหประชาชน
• ดูแลสภาวะทางเศรษฐกิจใหเสถียรภาพ
• ลดขั้นตอนการอนุมัติเพื่อใหทันตอการทำธุรกิจ
• ลดเอกสารหลักประกัน และเปลี่ยนแปลงการพิจารณาการไดรับอนุมัติ
• การปลอยกูดอกเบี้ยต่ำ
• การลงทุนอิสระที่สามารถใหทุนไดโดยทันที
• อบรมความรูดานอาชีพใหมากขึ้น (ฟรี)
• หาเงินทุนเพื่อมาชวยผูประกอบการขนาดเล็ก
• ชวยสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
• ลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
• ดูแลแกไขปญหาการดำรงชีวิตของประชาชน
• สงเสริมทุนเรื่องการวางแผนการผลิต เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
• ตั้งกองทุนดอกเบี้ยต่ำแกเกษตรกร
• ลดตนทุนและการบริหารจัดการ
• ดูแลและใหความสำคัญปญหายาเสพติดอยางเขมงวด
• การใชกิจกรรมกลุมเพื่อน มีการดูแลซึ่งกันและกัน
• การสงเสริมการเรียนรูเรื่องโทษของยาเสพติดใหกับเยาวชน
• ใหความสำคัญกับหนวยงานที่ตรวจสอบการทำงานรัฐบาล
• การปฏิรูปพรรคการเมือง ลดการใชอำนาจของขาราชการ
• ทำการเมืองใหโปรงใส และไมมีเสนสายในการประมูลงาน
• สงเสริมทักษะ และองคความรูที่มีความจำเปนในปจจุบันใหแกแรงงานในทุกประเภท
• ชวยพัฒนาความเปนอยูและอาชีพในชุมชนใหดีขึ้น
• ดูแลคาเงินบาทใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้นๆ
• ดึงดูดนักการลงทุนเขามาลงทุนในประเทศมากขึ้น
• ประชาสัมพันธโครงการตางๆ ใหแกนักลงทุนทั้งชาวไทยและตางประเทศ
• วางแผนการใชงบลวงหนา และสามารถเบิกจายไว
• กระจายความเจริญสูภูมิภาค
• ชวยเหลือผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
• การทำงานควรทำเพื่อความถูกตองและเปนธรรมใหประชาชนไดรับประโยชน
• ไมเห็นแกประโยชนของตนเองในการทำงานเพื่อสวนรวม
• พัฒนาระบบเชื่อมโยงงานบริการขอมูลซึ่งกันและกัน
• พัฒนาการใหบริการประชาชนมากขึ้น รวบรวมบริการหลายสวนในที่เดียว
• การทำฝายเพื่อชวยชะลอน้ำ และกักเก็บน้ำในยามภัยแลง
• สงเสริมการใชน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด
• มีการแจงเตือนภัยใหประชาชนใหพื้นที่ทราบลวงหนา
• สรางความปรองดองใหกับประชาชนในพื้นที่
• เพิ่มการดูแลประชาชนและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่

                                   การขยายตัว
1. ปญหาหนี้ครัวเรือน (7.3%)

2. พัฒนาระบบการศึกษา (6.8%)

3. ดูแลคาครองชีพใหเหมาะสม (6.7%)

4. การเขาถึงแหลงเงินทุน/เงินกู (6.5%)

5. ดูแลการมีงานทำ/สรางงาน สรางรายได (6.5%)

6. ดำเนินมาตรการเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (6.4%)

7. ใหความชวยเหลือและพัฒนาเกษตรกร (6.4%)

8. แกไขปญหายาเสพติด (6.3%)

9. แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน (6.2%)

10. ยกระดับศักยภาพของแรงงาน (6.0%)

11. ดูแลคาเงินบาทใหมีเสถียรภาพ (5.5%)
12. เรงการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน (5.5%)

13.เ รงรัดการเบิกจายงบประมาณป 63 (5.4%)

14. ความมีเสถียรภาพทางการเมือง (5.1%)

15. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน (4.8%)

16. จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยพิบัต ิ(4.4%)

17. สรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต (4.2%)
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ปรับกลยุทธ์ SMEs ส่งออก 
สไตล์ปีหนู
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ป 2562 ท่ีเพิ่งผ านไป 

ถือเปนปที่โลกตองเผชิญ

สถานการณทีผ่นัผวนและ 

เกิดความวุนวายในหลายประเทศ ซึ่งก็ 

หลีกเลี่ยงไมไดที่จะกระทบตอการสง 

ออกของไทย โดยในชวง 11 เดือนแรก 

ป 2562 มูลคาสงออกของไทยลดลง 

2.8% และคาดวามูลคาสงออกทั้งปจะ 

หดตัวราว 3% ซึ่งแมวาอัตราการหดตัว 

ของการสงออกของไทยยังตํ่ากวาคูแขง 

หลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต ไตหวัน 

สิงคโปร อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แตก็ 

นิ่งนอนใจไมไดวาการสงออกของไทย 

จะมีภูมิคุมกันที่ดีกวาประเทศอื่นอยาง 

ถาวร ดังนั้น ในป 2563 ซึ่งถือเปนปหนู 

ผูประกอบการ SMEs สงออก สามารถ 

วางกลยทุธธรุกจิอยาง “หน”ู เพือ่รบัมอื 

กับความทาทายที่รออยู โดยหากนึกถึง 

จุดเดนของหนูที่เห็นไดชัดมีอยู 3 ดาน 

ไดแก (1) การมีประสาทสัมผัสไวใน 

การหาอาหาร (2) การตืน่ตวัและระแวด 

ระวังภัยอยูเสมอ และ (3) การปรับตัว 

ตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี ซึ่งการที่ 

SMEs เปนธุรกิจขนาดเล็ก จึงนาลองนํา 

เอาจุดเดนดังกลาวมาปรับเปนกลยุทธ 

ป
ในการดําเนินธุรกิจเพื่อพรอมเผชิญกับ 

ความทาทายในป 2563 โดยสามารถ 

พัฒนาขึน้เปนกลยุทธทางธรุกิจได 3 ดาน 

ดังนี้

รวดเรว็ในการแสวงหาตลาดใหม 

หนมูปีระสาทสมัผสัทีด่เียีย่ม โดยเฉพาะ 

การดมกลิ่นเพื่อหาอาหาร เชนเดียวกับ 

ธรุกจิในยคุปจจบุนั ทีจ่าํเปนตองรวดเรว็ 

ในการแสวงหาตลาดใหมๆ เนื่องจาก 

ตลาดเดิมที่เคยเปนคูคาสําคัญ อาท ิ

สหรัฐฯ จีน และ EU ตางเผชิญปญหา 

มากมาย ไมวาจะเปนสงครามการคา 

ที่ตอบโตกันไปมา รวมถึง ความไม 

แนนอนจากสถานการณ Brexit ดังนั้น 

การเสาะหาตลาดใหมที่มีศักยภาพเพื่อ 

เปนกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจจึงเปน 

สิง่จําเปน ซึง่หากดแูนวโนมการขยายตวั 

ทางเศรษฐกิจในอกี 5 ปขางหนา ภูมภิาค 

อยางเอเชียใตที่เศรษฐกิจมีแนวโนม 

ขยายตัวเฉลี่ย 7% ตอป เชนเดียวกับ 

อาเซียนที่เติบโตราว 5% ตอป ไปจนถึง 

แอฟริกาเหนือท่ีขยายตัว 4.4% ตอป 

เศรษฐกิจตลาดใหมเหลานี้ลวนมีอัตรา 

ขยายตัวสูงกวาเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ 

ขยายตัวเฉลี่ย 3.6% ตอป โดยเอเชียใต 

อินเดียและบังกลาเทศเปนประเทศท่ีมี 

แนวโนมขยายตวัโดดเดน ขณะทีอ่าเซียน 

CLMV และฟลิปปนส เปนประเทศที่ 

เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวดี สวน 

แอฟริกาเหนือก็มีอียิปตเปนตัวชูโรงใน 

ชวง 5 ปขางหนา  

ระวังภัยความเสี่ยงอยางเทาทัน 

นอกจากปญหาใหญอย างสงคราม 

การคา และ Brexit ที่ยังไมสามารถ 

จบลงไดภายในป 2562 ปญหาการ 

ชุมนุมประทวงที่บานปลายเปนความ 

วุ นวายในหลายประเทศไลไปตั้งแต 

ฮองกง เลบานอน อิรัก อิหราน ฝรั่งเศส 

สเปน โบลิเวีย และชิลี นอกจากนี้ ความ 

ขดัแยงระหวางสหรัฐฯ กบัอหิรานทีป่ะทุ 

ขึ้นก็ถือเปนความเส่ียงที่ผูประกอบการ 

ตองตดิตามอยางใกลชดิ เนือ่งจากจะสง 

ผลกระทบตอกาํลงัซือ้ของหลายประเทศ 

รวมถึงบรรยากาศการคาการลงทุนของ 

โลกโดยรวม

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 

ใหมทางธุรกิจ ปจจุบันมีธุรกิจจํานวน 

มากท่ีต องป ดกิจการจากการที่ ไม  

สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ 

ภาวะแวดลอมทางธุรกิจอยางรุนแรง 

และรวดเร็ว จนสงผลกระทบตอการ 

ดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมอยางสิ้นเชิง 

(Disruption) ดังนั้น การปรับตัวใหเขา 

กับสภาพแวดลอมใหมใหไดอยางทัน 

ทวงทีจะเปนเกราะปองกันให SMEs 

สามารถรับมือกับความทาทายที่จะ 

เกิดขึ้น ตลอดจนยังสามารถขยายผล 

ไปสูการสรางโอกาสใหมๆ ใหกับ SMEs 

ไดอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ตัวอยาง 

เช นกรณีของการพัฒนาการส่ือสาร 

ไรสายอยาง 3G/4G ทีส่งผลใหโลกธุรกจิ 

เขาสูดิจิทัล โดยเฉพาะดานพฤติกรรม 

ผู บริโภคที่เปลี่ยนไปซ้ือสินคาและใช 

บรกิารตางๆ ผานโทรศพัทมอืถอืมากขึน้ 

ผู ประกอบการ SMEs ที่เข าใจและ 

สามารถนําธุรกิจเขาไปสูโลกออนไลน 

ไดทันการณก็มีแนวโนมที่จะยืนหยัด 

อยูรอดได ซึง่ในป 2563 โลกกาํลงัจบัตา 

ไปที่การลงทุนเทคโนโลยี 5G ที่จะเปน 

การยกระดับการรบัสงขอมลูแบบไรสาย 

ขึ้นไปอีกขั้น ดังนั้น หาก SMEs สามารถ 

ใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่กําลังจะ 

มาถึงเพื่อสรางประสบการณที่ดีใหกับ 

ผูบริโภคในตลาด ก็จะชวงชิงความได 

เปรียบเหนือคูแขงได
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

ป 2562 ท่ีเพิ่งผ านไป 

ถือเปนปที่โลกตองเผชิญ

สถานการณทีผ่นัผวนและ 

เกิดความวุนวายในหลายประเทศ ซึ่งก็ 

หลีกเลี่ยงไมไดที่จะกระทบตอการสง 

ออกของไทย โดยในชวง 11 เดือนแรก 

ป 2562 มูลคาสงออกของไทยลดลง 

2.8% และคาดวามูลคาสงออกทั้งปจะ 

หดตัวราว 3% ซึ่งแมวาอัตราการหดตัว 

ของการสงออกของไทยยังตํ่ากวาคูแขง 

หลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต ไตหวัน 

สิงคโปร อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แตก็ 

นิ่งนอนใจไมไดวาการสงออกของไทย 

จะมีภูมิคุมกันที่ดีกวาประเทศอื่นอยาง 

ถาวร ดังนั้น ในป 2563 ซึ่งถือเปนปหนู 

ผูประกอบการ SMEs สงออก สามารถ 

วางกลยทุธธรุกจิอยาง “หน”ู เพือ่รบัมอื 

กับความทาทายท่ีรออยู โดยหากนึกถึง 

จุดเดนของหนูที่เห็นไดชัดมีอยู 3 ดาน 

ไดแก (1) การมีประสาทสัมผัสไวใน 

การหาอาหาร (2) การตืน่ตวัและระแวด 

ระวังภัยอยูเสมอ และ (3) การปรับตัว 

ตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี ซึ่งการที่ 

SMEs เปนธุรกิจขนาดเล็ก จึงนาลองนํา 

เอาจุดเดนดังกลาวมาปรับเปนกลยุทธ 

ในการดําเนินธุรกิจเพื่อพรอมเผชิญกับ 

ความทาทายในป 2563 โดยสามารถ 

พัฒนาขึน้เปนกลยุทธทางธรุกิจได 3 ดาน 

ดังนี้

รวดเรว็ในการแสวงหาตลาดใหม 

หนมูปีระสาทสมัผสัทีด่เียีย่ม โดยเฉพาะ 

การดมกลิ่นเพื่อหาอาหาร เชนเดียวกับ 

ธรุกจิในยคุปจจบุนั ทีจ่าํเปนตองรวดเรว็ 

ในการแสวงหาตลาดใหมๆ เนื่องจาก 

ตลาดเดิมที่เคยเปนคูคาสําคัญ อาทิ 

สหรัฐฯ จีน และ EU ตางเผชิญปญหา 

มากมาย ไมวาจะเปนสงครามการคา 

ที่ตอบโตกันไปมา รวมถึง ความไม 

แนนอนจากสถานการณ Brexit ดังนั้น 

การเสาะหาตลาดใหมที่มีศักยภาพเพ่ือ 

เปนกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจจึงเปน 

สิง่จาํเปน ซึง่หากดแูนวโนมการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจในอกี 5 ปขางหนา ภูมภิาค 

อยางเอเชียใตที่เศรษฐกิจมีแนวโนม 

ขยายตัวเฉลี่ย 7% ตอป เชนเดียวกับ 

อาเซียนที่เติบโตราว 5% ตอป ไปจนถึง 

แอฟริกาเหนือท่ีขยายตัว 4.4% ตอป 

เศรษฐกิจตลาดใหมเหลานี้ลวนมีอัตรา 

ขยายตัวสูงกวาเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ 

ขยายตัวเฉลี่ย 3.6% ตอป โดยเอเชียใต 

อินเดียและบังกลาเทศเปนประเทศท่ีมี 

แนวโนมขยายตัวโดดเดน ขณะทีอ่าเซียน 

CLMV และฟลิปปนส เปนประเทศท่ี 

เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวดี สวน 

แอฟริกาเหนือก็มีอียิปตเปนตัวชูโรงใน 

ชวง 5 ปขางหนา  

ระวังภัยความเสี่ยงอยางเทาทัน 

นอกจากปญหาใหญอย างสงคราม 

การคา และ Brexit ที่ยังไมสามารถ 

จบลงไดภายในป 2562 ปญหาการ 

ชุมนุมประทวงที่บานปลายเปนความ 

วุ นวายในหลายประเทศไลไปตั้งแต 

ฮองกง เลบานอน อิรัก อิหราน ฝรั่งเศส 

สเปน โบลิเวีย และชิลี นอกจากนี้ ความ 

ขดัแยงระหวางสหรัฐฯ กบัอิหรานทีป่ะทุ 

ขึ้นก็ถือเปนความเสี่ยงที่ผูประกอบการ 

ตองตดิตามอยางใกลชดิ เนือ่งจากจะสง 

ผลกระทบตอกาํลงัซ้ือของหลายประเทศ 

รวมถึงบรรยากาศการคาการลงทุนของ 

โลกโดยรวม

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 

ใหมทางธุรกิจ ปจจุบันมีธุรกิจจํานวน 

มากที่ต องป ดกิจการจากการที่ ไม  

สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ 

ภาวะแวดลอมทางธุรกิจอยางรุนแรง 

และรวดเร็ว จนสงผลกระทบตอการ 

ดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมอยางสิ้นเชิง 

(Disruption) ดังนั้น การปรับตัวใหเขา 

กับสภาพแวดลอมใหมใหไดอยางทัน 

ทวงทีจะเปนเกราะปองกันให SMEs 

สามารถรับมือกับความทาทายที่จะ 

เกิดขึ้น ตลอดจนยังสามารถขยายผล 

ไปสูการสรางโอกาสใหมๆ ใหกับ SMEs 

ไดอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ตัวอยาง 

เช นกรณีของการพัฒนาการสื่อสาร 

ไรสายอยาง 3G/4G ทีส่งผลใหโลกธรุกจิ 

เขาสูดิจิทัล โดยเฉพาะดานพฤติกรรม 

ผู บริโภคที่เปลี่ยนไปซื้อสินคาและใช 

บรกิารตางๆ ผานโทรศพัทมอืถอืมากขึน้ 

ผู ประกอบการ SMEs ท่ีเขาใจและ 

สามารถนําธุรกิจเขาไปสูโลกออนไลน 

ไดทันการณก็มีแนวโนมท่ีจะยืนหยัด 

อยูรอดได ซึง่ในป 2563 โลกกาํลงัจบัตา 

ไปท่ีการลงทุนเทคโนโลยี 5G ที่จะเปน 

การยกระดบัการรบัสงขอมลูแบบไรสาย 

ขึ้นไปอีกขั้น ดังนั้น หาก SMEs สามารถ 

ใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่กําลังจะ 

มาถึงเพื่อสรางประสบการณท่ีดีใหกับ 

ผูบริโภคในตลาด ก็จะชวงชิงความได 

เปรียบเหนือคูแขงได
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SME D Bank มีคำตอบ 
ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเอสเอ็มอีไทย

จากปจจยัเสีย่งตางๆ ภาย 
นอก ทาํใหคาดการณสภาพ 
เศรษฐกจิในป 2563 จะยงั 

อยูในภาวะชะลอตัว อาจสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการไทยขนาดกลางและ 
ขนาดยอม หรือเอสเอ็มอี จําเปนอยาง 
ยิง่ทีผู่ประกอบกลุมนีต้องไดรบัการดแูล 
และสนับสนุนอยางใกลชิดธนาคาร 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME 
D Bank ในฐานะสถาบันการเงิน เพ่ือ 
เอสเอม็อไีทย จงึเดนิหนาชวยเหลอืผาน 
ชุดมาตรการดานการเงิน เพ่ือเปน 
คําตอบใหแกทุกกลุมเอสเอ็มอีไทย 

สาํหรบัมาตรการทางการเงนิที ่SME 
D Bank จัดเตรียมไว มีจุดเดนที่อัตรา 
ดอกเบีย้ตํา่และเงือ่นไขพจิารณาผอนปรน 
และครอบคลมุทุกกลุม ประกอบดวย

สําหรับกลุ ม “บุคคลธรรมดา” 
ผานโครงการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ 
เศรษฐกิจชุมชน” ผอนนาน 7 ป อัตรา 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.51% ตอเดือน วงเงิน 
กูสูงสุด 2 ลานบาท หากจด VAT ไดวง 
เงนิกูสูงสุด 5 ลานบาท เพือ่เอสเอม็อใีน 
ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจเกี่ยวกับการ 

จ

ทองเทีย่ว ผูประกอบการใหม หรอืธุรกิจ 
คาสงคาปลีก นําไปใชเปนเงินทุนหมุน 
เวียน ลงทุนขยายธุรกิจ หลักประกัน 
ตามเกณฑธนาคาร/บสย. และ “สินเชือ่ 
Transformation Loan (Soft Loan 
เครื่องจักร)” สําหรับนําไปลงทุนซื้อ 
เครื่องจักรแปรรูปสินคา ผอนนาน 7 
ป  คิด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.33%
ตอเดือน วงเงินกูสูงสุด 15 ลานบาท 
หลักประกัน ตามเกณฑธนาคาร/บสย. 

สําหรบักลุมนติบุิคคล ผาน “สนิเชือ่ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” ผอน 
นาน 7 ปอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย 0.44% 
ตอเดือน วงเงินกูสูงสุด 5 ลานบาท นํา 
ไปเสริมสภาพคลอง เพ่ิมเงินทุนหมุน 
เวียนขยายธรุกิจ เพ่ือเอสเอม็อกีลุมธุรกจิ 
เกษตรแปรรปู ธรุกจิเกีย่วกบัการทองเทีย่ว 
ผู ประกอบการใหม หรือธุรกิจคาสง 
คาปลีก “สินเชื่อ SMART SME” คิด 
อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย 0.55%ตอเดือน 
วงเงินกูสูงสุด 15 ลานบาท เพื่อใชเปน 
เงินลงทุน ขยายกิจการ ปรับปรุงกิจการ 
และเปนเงนิทนุหมนุเวียน หรอืรไีฟแนนซ 
เพ่ือชําระหนี ้และไถถอนหลกัประกนัจาก 
สถาบนัการเงนิเดมิ หลกัประกนัตามเกณฑ 
ธนาคาร และ“สนิเช่ือ Transformation 
Loan (Soft Loan เครือ่งจกัร)” สาํหรบั 
นําไปลงทุนซื้อเครื่องจักร ปรับปรุง 
โรงงาน หรือซื้อยานพาหนะใชในการ 
ประกอบกธุรกิจ ผอนนาน 7 ปคิดอัตรา 

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.33% ตอเดือน วงเงินกู 
สูงสุด 15 ลานบาท หลักประกันตาม 
เกณฑธนาคาร/บสย. 

และสําหรับธุรกิจนิติบุคคลภาค 
การผลิต ภาคบริการ และภาคคาสง 
คาปลกี ทีม่ลีกูหนีก้ารคาท่ีเปนหนวยงาน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจัดเตรียม 
“สินเชื่อ SMART Factoring บัญชี 
เดยีว”ไวรองรบั คดิอตัราดอกเบีย้เร่ิมตน 
0.57% ตอเดือน รับซื้อสูงสุด 90% ของ 
มูลหน้ีทางการคา ใหเครดิตนาน 180 
วันรับเงินภายในวันเดียว ชวยใหเครดิต 
การคาไมสะดุด ธุรกิจเติบโตไดตอเนื่อง

ผูประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจส
ามารถยื่นความประสงคขอสินเชื่อได 
ผานระบบ Online Service Request 
หรือ OSR ที่ลิงคhttps://qrgo.page. 
link/x6eRX หรือผานแอปพลิเคชั่น 
SME D Bank ตลอดเวลา ทุกสถานที่ 
รวมถงึ 95 สาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 
สอบถามเพิ่มเติมไดสามารถติดตอได 
ผาน Call Center หมายเลข 1357

นอกจากมาตรการทางการเงินแลว
SME D Bankจะสนับสนุนดานความรู 
และการตลาดควบคูไปดวยเสมอโดย 
พาผู ประกอบการเขาสู กระบวนการ 
พัฒนา โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
เชน พาอบรมการทําตลาดออนไลน 

บริหารจัดการตนทุนธุรกิจจัดทําบัญชีเขาสู  
ระบบ การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนตน และ 
ชวยขยายตลาดใหมเพิ่มยอดขาย เชน พาออก 
งานแสดงสินคาที่ธนาคารจัดขึ้นโดยไมมีคา 
ใชจายใดๆ พาเปดตลาดอีคอมเมิรซ ผาน 
แพลตฟอรม ชอปป งออนไลนชื่อดังอยาง
Thailandpostmart.com Shopee และ
Lazada อกีท้ังชวยนําสนิคาหรอืบริการโปรโมท 
ผานส่ือตางๆ ชวยใหธุรกิจเปนที่รู จักอยาง 
กวางขวาง เปนตน 

จากมาตรการดานการเงิน และดาน 
ความรูที่ SME D Bank เตรียมไว เชื่อวาจะเปน 
คําตอบแกโจทยใหแกเอสเอ็มอีไทยทุกกลุม 
รวมถึง มสีวนกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับ 
ฐานรากใหเติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน
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จากปจจยัเสีย่งตางๆ ภาย 
นอก ทาํใหคาดการณสภาพ 
เศรษฐกิจในป 2563 จะยงั 

อยูในภาวะชะลอตัว อาจสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการไทยขนาดกลางและ 
ขนาดยอม หรือเอสเอ็มอี จําเปนอยาง 
ยิง่ทีผู่ประกอบกลุมนีต้องไดรบัการดแูล 
และสนับสนุนอยางใกลชิดธนาคาร 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME 
D Bank ในฐานะสถาบันการเงิน เพื่อ 
เอสเอม็อไีทย จงึเดนิหนาชวยเหลอืผาน 
ชุดมาตรการดานการเงิน เพ่ือเปน 
คําตอบใหแกทุกกลุมเอสเอ็มอีไทย 

สําหรบัมาตรการทางการเงนิที ่SME 
D Bank จัดเตรียมไว มีจุดเดนท่ีอัตรา 
ดอกเบีย้ตํา่และเงือ่นไขพจิารณาผอนปรน 
และครอบคลมุทุกกลุม ประกอบดวย

สําหรับกลุ ม “บุคคลธรรมดา” 
ผานโครงการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ 
เศรษฐกิจชุมชน” ผอนนาน 7 ป อัตรา 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.51% ตอเดือน วงเงิน 
กูสูงสุด 2 ลานบาท หากจด VAT ไดวง 
เงนิกูสูงสดุ 5 ลานบาท เพือ่เอสเอม็อใีน 
ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจเก่ียวกับการ 

ทองเทีย่ว ผูประกอบการใหม หรอืธรุกจิ 
คาสงคาปลีก นําไปใชเปนเงินทุนหมุน 
เวียน ลงทุนขยายธุรกิจ หลักประกัน 
ตามเกณฑธนาคาร/บสย. และ “สินเชือ่ 
Transformation Loan (Soft Loan 
เครื่องจักร)” สําหรับนําไปลงทุนซื้อ 
เครื่องจักรแปรรูปสินคา ผอนนาน 7 
ป คิด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.33%
ตอเดือน วงเงินกูสูงสุด 15 ลานบาท 
หลักประกัน ตามเกณฑธนาคาร/บสย. 

สาํหรบักลุมนติบุิคคล ผาน “สนิเชือ่ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” ผอน 
นาน 7 ปอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย 0.44% 
ตอเดือน วงเงินกูสูงสุด 5 ลานบาท นํา 
ไปเสริมสภาพคลอง เพ่ิมเงินทุนหมุน 
เวยีนขยายธรุกิจ เพ่ือเอสเอม็อกีลุมธุรกจิ 
เกษตรแปรรปู ธรุกจิเกีย่วกบัการทองเทีย่ว 
ผู ประกอบการใหม หรือธุรกิจคาสง 
คาปลีก “สินเชื่อ SMART SME” คิด 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.55%ตอเดือน 
วงเงินกูสูงสุด 15 ลานบาท เพื่อใชเปน 
เงินลงทุน ขยายกิจการ ปรับปรุงกิจการ 
และเปนเงนิทนุหมนุเวยีน หรอืรไีฟแนนซ 
เพือ่ชําระหนี ้และไถถอนหลกัประกันจาก 
สถาบนัการเงนิเดมิ หลกัประกนัตามเกณฑ 
ธนาคาร และ“สนิเช่ือ Transformation 
Loan (Soft Loan เครือ่งจกัร)” สาํหรับ 
นําไปลงทุนซื้อเครื่องจักร ปรับปรุง 
โรงงาน หรือซื้อยานพาหนะใชในการ 
ประกอบกธุรกิจ ผอนนาน 7 ปคิดอัตรา 

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.33% ตอเดือน วงเงินกู 
สูงสุด 15 ลานบาท หลักประกันตาม 
เกณฑธนาคาร/บสย. 

และสําหรับธุรกิจนิติบุคคลภาค 
การผลิต ภาคบริการ และภาคคาสง 
คาปลีก ทีม่ลีกูหนีก้ารคาท่ีเปนหนวยงาน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจัดเตรียม 
“สินเชื่อ SMART Factoring บัญชี 
เดยีว”ไวรองรบั คดิอตัราดอกเบ้ียเริม่ตน 
0.57% ตอเดือน รับซื้อสูงสุด 90% ของ 
มูลหนี้ทางการคา ใหเครดิตนาน 180 
วันรับเงินภายในวันเดียว ชวยใหเครดิต 
การคาไมสะดุด ธุรกิจเติบโตไดตอเนื่อง

ผูประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจส
ามารถยื่นความประสงคขอสินเชื่อได 
ผานระบบ Online Service Request 
หรือ OSR ท่ีลิงคhttps://qrgo.page. 
link/x6eRX หรือผานแอปพลิเคชั่น 
SME D Bank ตลอดเวลา ทุกสถานท่ี 
รวมถงึ 95 สาขาของธนาคารท่ัวประเทศ 
สอบถามเพิ่มเติมไดสามารถติดตอได 
ผาน Call Center หมายเลข 1357

นอกจากมาตรการทางการเงนิแลว
SME D Bankจะสนับสนุนดานความรู 
และการตลาดควบคูไปดวยเสมอโดย 
พาผูประกอบการเขาสู กระบวนการ 
พัฒนา โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
เชน พาอบรมการทําตลาดออนไลน 

บริหารจัดการตนทุนธุรกิจจัดทําบัญชีเขาสู  
ระบบ การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนตน และ 
ชวยขยายตลาดใหมเพิ่มยอดขาย เชน พาออก 
งานแสดงสินคาที่ธนาคารจัดขึ้นโดยไมมีคา 
ใชจายใดๆ พาเปดตลาดอีคอมเมิรซ ผาน 
แพลตฟอรม ชอปป งออนไลนชื่อดังอยาง
Thailandpostmart.com Shopee และ
Lazada อกีท้ังชวยนาํสนิคาหรอืบริการโปรโมท 
ผานสื่อตางๆ ชวยใหธุรกิจเปนที่รู จักอยาง 
กวางขวาง เปนตน 

จากมาตรการดานการเงิน และดาน 
ความรูที่ SME D Bank เตรียมไว เชื่อวาจะเปน 
คําตอบแกโจทยใหแกเอสเอ็มอีไทยทุกกลุม 
รวมถึง มสีวนกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับ 
ฐานรากใหเติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน
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จากปจจยัเสีย่งตางๆ ภาย 
นอก ทาํใหคาดการณสภาพ 
เศรษฐกจิในป 2563 จะยงั 

อยูในภาวะชะลอตัว อาจสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการไทยขนาดกลางและ 
ขนาดยอม หรือเอสเอ็มอี จําเปนอยาง 
ยิง่ทีผู่ประกอบกลุมนีต้องไดรบัการดแูล 
และสนับสนุนอยางใกลชิดธนาคาร 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME 
D Bank ในฐานะสถาบันการเงิน เพ่ือ 
เอสเอม็อไีทย จงึเดนิหนาชวยเหลอืผาน 
ชุดมาตรการดานการเงิน เพ่ือเปน 
คําตอบใหแกทุกกลุมเอสเอ็มอีไทย 

สาํหรบัมาตรการทางการเงนิที ่SME 
D Bank จัดเตรียมไว มีจุดเดนที่อัตรา 
ดอกเบีย้ตํา่และเงือ่นไขพจิารณาผอนปรน 
และครอบคลมุทุกกลุม ประกอบดวย

สําหรับกลุ ม “บุคคลธรรมดา” 
ผานโครงการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ 
เศรษฐกิจชุมชน” ผอนนาน 7 ป อัตรา 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.51% ตอเดือน วงเงิน 
กูสูงสุด 2 ลานบาท หากจด VAT ไดวง 
เงนิกูสูงสุด 5 ลานบาท เพือ่เอสเอม็อใีน 
ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจเกี่ยวกับการ 

ทองเทีย่ว ผูประกอบการใหม หรอืธุรกิจ 
คาสงคาปลีก นําไปใชเปนเงินทุนหมุน 
เวียน ลงทุนขยายธุรกิจ หลักประกัน 
ตามเกณฑธนาคาร/บสย. และ “สินเชือ่ 
Transformation Loan (Soft Loan 
เครื่องจักร)” สําหรับนําไปลงทุนซื้อ 
เครื่องจักรแปรรูปสินคา ผอนนาน 7 
ป  คิด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.33%
ตอเดือน วงเงินกูสูงสุด 15 ลานบาท 
หลักประกัน ตามเกณฑธนาคาร/บสย. 

สําหรบักลุมนติบิคุคล ผาน “สนิเชือ่ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” ผอน 
นาน 7 ปอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย 0.44% 
ตอเดือน วงเงินกูสูงสุด 5 ลานบาท นํา 
ไปเสริมสภาพคลอง เพ่ิมเงินทุนหมุน 
เวียนขยายธรุกิจ เพ่ือเอสเอม็อกีลุมธุรกจิ 
เกษตรแปรรปู ธรุกจิเกีย่วกบัการทองเทีย่ว 
ผู ประกอบการใหม หรือธุรกิจคาสง 
คาปลีก “สินเชื่อ SMART SME” คิด 
อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย 0.55%ตอเดือน 
วงเงินกูสูงสุด 15 ลานบาท เพื่อใชเปน 
เงินลงทุน ขยายกิจการ ปรับปรุงกิจการ 
และเปนเงนิทนุหมนุเวียน หรอืรไีฟแนนซ 
เพ่ือชําระหนี ้และไถถอนหลกัประกนัจาก 
สถาบนัการเงนิเดมิ หลกัประกนัตามเกณฑ 
ธนาคาร และ“สนิเช่ือ Transformation 
Loan (Soft Loan เครือ่งจกัร)” สาํหรบั 
นําไปลงทุนซื้อเครื่องจักร ปรับปรุง 
โรงงาน หรือซื้อยานพาหนะใชในการ 
ประกอบกธุรกิจ ผอนนาน 7 ปคิดอัตรา 

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.33% ตอเดือน วงเงินกู 
สูงสุด 15 ลานบาท หลักประกันตาม 
เกณฑธนาคาร/บสย. 

และสําหรับธุรกิจนิติบุคคลภาค 
การผลิต ภาคบริการ และภาคคาสง 
คาปลกี ทีม่ลีกูหนีก้ารคาท่ีเปนหนวยงาน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจัดเตรียม 
“สินเชื่อ SMART Factoring บัญชี 
เดยีว”ไวรองรบั คดิอตัราดอกเบีย้เร่ิมตน 
0.57% ตอเดือน รับซื้อสูงสุด 90% ของ 
มูลหน้ีทางการคา ใหเครดิตนาน 180 
วันรับเงินภายในวันเดียว ชวยใหเครดิต 
การคาไมสะดุด ธุรกิจเติบโตไดตอเนื่อง

ผูประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจส
ามารถยื่นความประสงคขอสินเชื่อได 
ผานระบบ Online Service Request 
หรือ OSR ที่ลิงคhttps://qrgo.page. 
link/x6eRX หรือผานแอปพลิเคชั่น 
SME D Bank ตลอดเวลา ทุกสถานที่ 
รวมถงึ 95 สาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 
สอบถามเพิ่มเติมไดสามารถติดตอได 
ผาน Call Center หมายเลข 1357

นอกจากมาตรการทางการเงินแลว
SME D Bankจะสนับสนุนดานความรู 
และการตลาดควบคูไปดวยเสมอโดย 
พาผู ประกอบการเขาสู กระบวนการ 
พัฒนา โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
เชน พาอบรมการทําตลาดออนไลน 

บริหารจัดการตนทุนธุรกิจจัดทําบัญชีเขาสู  
ระบบ การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนตน และ 
ชวยขยายตลาดใหมเพิ่มยอดขาย เชน พาออก 
งานแสดงสินคาที่ธนาคารจัดขึ้นโดยไมมีคา 
ใชจายใดๆ พาเปดตลาดอีคอมเมิรซ ผาน 
แพลตฟอรม ชอปป งออนไลนชื่อดังอยาง
Thailandpostmart.com Shopee และ
Lazada อกีท้ังชวยนําสนิคาหรอืบริการโปรโมท 
ผานส่ือตางๆ ชวยใหธุรกิจเปนที่รู จักอยาง 
กวางขวาง เปนตน 

จากมาตรการดานการเงิน และดาน 
ความรูที่ SME D Bank เตรียมไว เชื่อวาจะเปน 
คําตอบแกโจทยใหแกเอสเอ็มอีไทยทุกกลุ ม 
รวมถึง มสีวนกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับ 
ฐานรากใหเติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน
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จากปจจยัเสีย่งตางๆ ภาย 
นอก ทาํใหคาดการณสภาพ 
เศรษฐกิจในป 2563 จะยงั 

อยูในภาวะชะลอตัว อาจสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการไทยขนาดกลางและ 
ขนาดยอม หรือเอสเอ็มอี จําเปนอยาง 
ยิง่ทีผู่ประกอบกลุมนีต้องไดรบัการดแูล 
และสนับสนุนอยางใกลชิดธนาคาร 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME 
D Bank ในฐานะสถาบันการเงิน เพื่อ 
เอสเอม็อไีทย จงึเดนิหนาชวยเหลอืผาน 
ชุดมาตรการดานการเงิน เพ่ือเปน 
คําตอบใหแกทุกกลุมเอสเอ็มอีไทย 

สําหรบัมาตรการทางการเงนิที ่SME 
D Bank จัดเตรียมไว มีจุดเดนท่ีอัตรา 
ดอกเบีย้ตํา่และเงือ่นไขพจิารณาผอนปรน 
และครอบคลมุทุกกลุม ประกอบดวย

สําหรับกลุ ม “บุคคลธรรมดา” 
ผานโครงการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ 
เศรษฐกิจชุมชน” ผอนนาน 7 ป อัตรา 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.51% ตอเดือน วงเงิน 
กูสูงสุด 2 ลานบาท หากจด VAT ไดวง 
เงนิกูสูงสดุ 5 ลานบาท เพือ่เอสเอม็อใีน 
ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจเก่ียวกับการ 

ทองเทีย่ว ผูประกอบการใหม หรอืธรุกจิ 
คาสงคาปลีก นําไปใชเปนเงินทุนหมุน 
เวียน ลงทุนขยายธุรกิจ หลักประกัน 
ตามเกณฑธนาคาร/บสย. และ “สินเชือ่ 
Transformation Loan (Soft Loan 
เครื่องจักร)” สําหรับนําไปลงทุนซื้อ 
เครื่องจักรแปรรูปสินคา ผอนนาน 7 
ป คิด อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.33%
ตอเดือน วงเงินกูสูงสุด 15 ลานบาท 
หลักประกัน ตามเกณฑธนาคาร/บสย. 

สาํหรบักลุมนติบุิคคล ผาน “สนิเชือ่ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” ผอน 
นาน 7 ปอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย 0.44% 
ตอเดือน วงเงินกูสูงสุด 5 ลานบาท นํา 
ไปเสริมสภาพคลอง เพ่ิมเงินทุนหมุน 
เวยีนขยายธรุกิจ เพ่ือเอสเอม็อกีลุมธุรกจิ 
เกษตรแปรรปู ธรุกจิเกีย่วกบัการทองเทีย่ว 
ผู ประกอบการใหม หรือธุรกิจคาสง 
คาปลีก “สินเชื่อ SMART SME” คิด 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.55%ตอเดือน 
วงเงินกูสูงสุด 15 ลานบาท เพื่อใชเปน 
เงินลงทุน ขยายกิจการ ปรับปรุงกิจการ 
และเปนเงนิทนุหมนุเวยีน หรอืรไีฟแนนซ 
เพือ่ชําระหนี ้และไถถอนหลกัประกันจาก 
สถาบนัการเงนิเดมิ หลกัประกนัตามเกณฑ 
ธนาคาร และ“สนิเช่ือ Transformation 
Loan (Soft Loan เครือ่งจกัร)” สาํหรับ 
นําไปลงทุนซื้อเครื่องจักร ปรับปรุง 
โรงงาน หรือซื้อยานพาหนะใชในการ 
ประกอบกธุรกิจ ผอนนาน 7 ปคิดอัตรา 

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.33% ตอเดือน วงเงินกู 
สูงสุด 15 ลานบาท หลักประกันตาม 
เกณฑธนาคาร/บสย. 

และสําหรับธุรกิจนิติบุคคลภาค 
การผลิต ภาคบริการ และภาคคาสง 
คาปลีก ทีม่ลีกูหนีก้ารคาท่ีเปนหนวยงาน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจัดเตรียม 
“สินเชื่อ SMART Factoring บัญชี 
เดยีว”ไวรองรบั คดิอตัราดอกเบ้ียเริม่ตน 
0.57% ตอเดือน รับซื้อสูงสุด 90% ของ 
มูลหนี้ทางการคา ใหเครดิตนาน 180 
วันรับเงินภายในวันเดียว ชวยใหเครดิต 
การคาไมสะดุด ธุรกิจเติบโตไดตอเนื่อง

ผูประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจส
ามารถยื่นความประสงคขอสินเชื่อได 
ผานระบบ Online Service Request 
หรือ OSR ท่ีลิงคhttps://qrgo.page. 
link/x6eRX หรือผานแอปพลิเคชั่น 
SME D Bank ตลอดเวลา ทุกสถานท่ี 
รวมถงึ 95 สาขาของธนาคารท่ัวประเทศ 
สอบถามเพิ่มเติมไดสามารถติดตอได 
ผาน Call Center หมายเลข 1357

นอกจากมาตรการทางการเงนิแลว
SME D Bankจะสนับสนุนดานความรู 
และการตลาดควบคูไปดวยเสมอโดย 
พาผูประกอบการเขาสู กระบวนการ 
พัฒนา โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
เชน พาอบรมการทําตลาดออนไลน 

บริหารจัดการตนทุนธุรกิจจัดทําบัญชีเขาสู  
ระบบ การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนตน และ 
ชวยขยายตลาดใหมเพิ่มยอดขาย เชน พาออก 
งานแสดงสินคาที่ธนาคารจัดขึ้นโดยไมมีคา 
ใชจายใดๆ พาเปดตลาดอีคอมเมิรซ ผาน 
แพลตฟอรม ชอปป งออนไลนชื่อดังอยาง
Thailandpostmart.com Shopee และ
Lazada อกีท้ังชวยนาํสนิคาหรอืบริการโปรโมท 
ผานสื่อตางๆ ชวยใหธุรกิจเปนที่รู จักอยาง 
กวางขวาง เปนตน 

จากมาตรการดานการเงิน และดาน 
ความรูที่ SME D Bank เตรียมไว เชื่อวาจะเปน 
คําตอบแกโจทยใหแกเอสเอ็มอีไทยทุกกลุม 
รวมถึง มสีวนกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับ 
ฐานรากใหเติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน
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คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อ 

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคน

หรือกลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผนใน 

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะถายทอด 

ทั้งในคนรุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซ่ึงจะปฏิบัติอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาวนาน จน 

กอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) มีลักษณะที่ให 

ความสําคัญกับสิ่งท่ีครอบครัวตองการ ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดจาก 

ความคิด มุมมอง ความเชื่อรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวให 

สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สําหรับคานิยม 

ธุรกิจ (Business Values) มีลักษณะท่ีใหความสําคัญกับ 

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งเปนความตองการท่ีเปน 

เปาหมายรวมกันของผูมสีวนไดสวนเสยีในธรุกิจ โดยเปาหมาย 

จะเนนแนวทางการดําเนินงานเพื่อสรางผลตอบแทน การ 

เติบโต และความสําเร็จใหกับธุรกิจ ท้ังคานิยมของธุรกิจ 

และครอบครัวนั้น จะแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะตาม 

แตละครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและคานิยมธุรกิจ ลักษณะ 

ของคานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values) จึง 

เปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะสงผล 

ตอความสาํเรจ็ของครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานยิม 

ของธรุกิจครอบครวัควรจะมกีารกําหนดรวมกันและมเีปาหมาย 

สอดคลองกัน เพื่อจะไดสรางสรางรากฐานในการกําหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบคานิยม 

(Value Systems) ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 

ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

ค

อิทธิพลของค่านิยมต่อ
ธุรกิจครอบครัว (The Powers of 
Values in the Family Business)

คานิยมมีบทบาทตอความคิด ความรูสึก และการแสดง 

ออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการเกิดคานิยมตางๆ 

มาจากความเชื่อและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววา 

เปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดงออกโดยการกระทํา 

ออกมาตามสถานการณตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปน 

เสมือนพืน้ฐานของการประพฤตปิฏบิตัขิองบคุคลโดยตรง การ 

วางแนวทางของระบบคานยิมระหวางตวับคุคลและธรุกจิ ควร 

เชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และ 

คานิยมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการ 

ธุรกิจที่ดีจึงจําเปนตองมีนโยบายกําหนดคานิยม เพ่ือสราง 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติท้ังตัวบุคคลและธุรกิจไปสูความ 

สาํเร็จทัง้ในครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานิยมจะสงผล 

ตอธุรกิจครอบครัวดังนี้

1. สรางแกนของวัฒนธรรมองคกร Laying the 

bedrock for corporate culture): ธุรกิจจะเติบโตได 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัว 

ขับเคลื่อนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนดเปาหมาย 

และวัตถุประสงค แผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการ 

สืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑการตัดสินใจ การจัดการนโยบาย 

กําหนดคานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญตอการเติบโต 

ในระยะยาวของธุรกิจ

2. แบบแผนเพือ่การตัดสนิใจ (Providing a template 

for decision-making): คานิยมทําหนาที่เปนแบบแผน 

การจดัการสาํหรบัการตดัสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจาของ 

ธรุกจิจะตดัสนิใจผานกรอบของคานยิม และพจิารณาเลอืกทาง 

เลือกที่ดีที่สุด 

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

(Inspiring top performance): คานิยมเปนแรงผลักดัน 

ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน บางองคกรที่กําหนดเปาหมาย 

เพ่ือหวังผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศนหรือเปาหมาย 

ที่ตองการในอนาคต สวนใหญองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

และมีความไดเปรียบในการแขงขัน มักจะมีคานิยมที่เนนการ 

สรางแรงจูงใจโดยการพัฒนาความสามารถและสนับสนุน 

พนักงานใหมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ ซึ่งสามารถ 

สรางความกระตอืรอืรนในการทาํงาน ทาํใหพนักงานเกิดความ 

ภาคภูมใิจตองานท่ีรบัผดิชอบ และมคีวามรูสึกวาเปนสวนหน่ึง 

ขององคกร รวมถึงการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

ค่านิยมธุรกิจครอบครัว
(Family Business Values)

4. ยอมรบัแรงกดดนัและมมีมุมองในระยะยาว (Sup-

porting a patient, long-term view): ธุรกจิครอบครวัทีม่ี 

มุมมองระยะยาวมากกวาระยะสั้น จะมีความมั่นคงมากกวา 

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้งตองการรักษาความเปน 

เจาของธุรกิจเอาไวใหกับรุ นลูกหรือรุ นหลาน จึงเปนสิ่งที่ 

ทําใหผูกอตั้งตองวางแผนการลงทุน เปาหมายการเติบโต 

และกลยุทธการจัดการในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาจะนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพยหรือละทิ้งธุรกิจ 

โดยธรรมชาตธิรุกจิครอบครวัมีความระมดัระวังในการดาํเนนิ 

งานอยูแลว ถึงแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง 

แตธรุกจิครอบครวัจะไดรบัผลกระทบเพียงเลก็นอย การสราง 

คานิยมพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจ จึงเปนการวางแนวทาง 

ปฏิบัติงานใหทุกคนในองคกรดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 

5. สรางความไววางใจในธุรกิจ (Contract trust): 

คานิยมครอบครัวไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 

ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในครอบครัว ความมุงมัน่ และความซือ่สตัยทีมี่ตอธุรกิจ ทําให 

ธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับความ 

ไววางใจ ทาํใหผูถือหุนภายนอก และผูมสีวนไดสวนเสยีคนอืน่ๆ 

มีแนวโนมที่จะยอมรับกับความเสี่ยง ยอมเสียสภาพคลอง 

ระยะสั้นเพื่อเปาหมายของธุรกิจในระยะยาว คานิยมจึงเปน 

เครื่องมือชวยสรางความสัมพันธความไววางใจและพันธะ 

สัญญาระหวางเจาของธุรกิจที่มีตอผูถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที่ทาทายและแปลกใหม (Challeng-

ing conventional thinking): คานิยมไมไดถูกกําหนด 

จากเพียงความเชื่อเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อและ 

เรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนส่ิงที่สรางความรูสึกทาทาย 

กระตุนใหจาของเกิดความกระตือรือรนและพัฒนาตนเอง 

เพื่อจะหาวิธีการดําเนินธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง (Adapting to 

change): เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 

เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไกขับเคลื่อนจาก 

รปูแบบหนึง่สูคานยิม วฒันธรรมอกีรปูแบบหนึง่ ทาํใหเจาของ 

ธุรกิจตองกลาตัดสินใจที่จะเดินหนาไปในทิศทางใหมท่ียังไม 

เคยไป ซึ่งจะนําไปสู การสรางนวัตกรรมและโอกาสความ 

กาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธ  ดีขึ้น (Improving strategic 

planning): คานิยมหลักเปนแนวทางที่ช วยหลีกเลี่ยง 

เหตุการณหรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จที่ผานมา ทําให 

มีการเรียนรูใหมๆ มีมุมมองที่กวางขึ้น และนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและเหมาะสมอยางสมดุล

9. การบริหารเชิงกลยุทธ (Executing strategy): 

การกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของเจาของ 

ธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร ชวยนํากลยุทธไปสู 

การปฎิบัติดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และเขาใจใชกลยุทธ 

นั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเปนตัวชวยทําใหพนักงานเกิด 

ความรักและแรงจูงใจในการทํางาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Forging strategic 

alliances): จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมที่เนน 

เรื่องความเชื่อถือได ความซื่อสัตย และความจงรักภักดีตอ 

ครอบครัวและธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัวและ 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียคนอื่นๆ การดําเนินธุรกิจดวย 

ความซ่ือสัตย โปรงใส ทําใหผูมีสวนไดเสียภายนอกธุรกิจ 

ครอบครัวมีความไววางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการสราง 

มิตรทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาวไดรับการถายทอด 

จากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหน่ึงสูทายาทธุรกิจอีกรุนหนึ่ง 

ตอไป

11. การสรรหาและการธาํรงรกัษาพนกังาน (Recruiting 

and retaining employees): ครอบครัวที่มีคานิยมการ 

ใหความเคารพ และใหเกยีรต ิซึง่กนัและ จะมองเหน็คณุคาของ 

พนกังานและยอมรบัความแตกตางของแตละคนในองคกร ซึง่ 

เปนกลยุทกหนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความจงรักภักดี 

และอยูกับองคกรนานๆ คนที่กําลังหางานทํามักจะมองหา 

องคกรท่ีมีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคน 

เหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน  

12. ทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Lending  

meaning to work): ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบที่เนนการใหบริการทั้งแกลูกคารวมถึง 

พนกังานในองคกร โดยการสรางคานยิมรวมทีมุ่งเนนหลกัการ 

มีสวนรวมและพนักงานเปนศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติ 

ซึ่งกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแก 

พนักงาน คานิยมรวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนักถึง 

เปาหมายขององคกรและมกีารทาํงานตามกรอบเดยีวกนั เพือ่ 

ใหงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

การสร้างค่านิยมหลัก
(Establishing Core Values) 

กระบวนคานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนด 

โดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให 

เกิดข้ึนในตัวทายาทและสมาชิกครอบครวัคนอืน่ๆ รวมถงึมกีาร 

ถายทอดคานยิมจากรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ตอไปโดยอาศยั 

สภาพแวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติ 

ตามคานิยมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป 

จนกลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึก 

ในจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครวั นอกจากเจาของธรุกจิจะถายทอดคานิยมในรปูแบบ 

ท่ีตนตองการใหกบัทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครวัแลว ยงั 

ถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่ทํางานใน 

ธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึงสะทอนใหเห็น 

วฒันธรรมขององคกร และสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางการปฏบิตัิ 

ตอผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมี 

สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือ 

เปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน 

(Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัว 

สนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุตาม 

เปาหมายขององคกร หากขาดการกาํหนดคานยิมหลกั องคกร 

อาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายในและการตัดสินใจ 

ที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและกําหนดคานิยมหลัก 

ในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ประสาน 

กันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี 

แนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีขึ้นอีกดวย โดยได 

แนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบรหิารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพ่ือกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและการระดมพลงัสมอง โดย 

ใหทุกคนไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความคิดเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลงัจากการอภปิราย ใหเรียบเรยีงเขยีนเปนคํา หรอื 

ขอความทีส่ัน้ กะทดัรดั ไดใจความสาํคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสลวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุงทีค่านยิมทีส่าํคญัตามสถานภาพความเปนไปได และองคกร 

ตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมท่ีถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ- 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวาง 

คานิยมหลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 

ทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางายมี 

3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) และ 

สํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การเขาใจถึง 

หนาทีแ่ละดําเนินงานอยางเตม็ความสามารถใหเกดิประโยชน  

สงูสดุ รวมทัง้การเอาใจใสในการดําเนนิงานดวยความรอบคอบ 

และยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพดูกลาทาํในสิง่ทีถ่กูตอง (Courage): การยดึมัน่ 

ในส่ิงที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ 

อยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรบัฟงความเหน็ของผูอืน่ (Open-Minded- 

ness): การยอมรับความคิดเห็นของผูอืน่ไดอยางด ีไมมอีารมณ 

และอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรยีนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเท่ียงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนอผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซ่ือ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคาของ 

เงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรูสึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 

เห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและ

17. การรักษาชื่อเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): การสํานึกในบุญคุณ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19. ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20. ความอดทน (Patience): ความทนสูตอความยาก 

ลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย และ 

ใจได
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คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อ 

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคน

หรือกลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผนใน 

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะถายทอด 

ท้ังในคนรุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซ่ึงจะปฏิบัติอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาวนาน จน 

กอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) มีลักษณะที่ให 

ความสําคัญกับสิ่งท่ีครอบครัวตองการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดจาก 

ความคิด มุมมอง ความเช่ือรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวให 

สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สําหรับคานิยม 

ธุรกิจ (Business Values) มีลักษณะท่ีใหความสําคัญกับ 

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซ่ึงเปนความตองการท่ีเปน 

เปาหมายรวมกนัของผูมสีวนไดสวนเสยีในธรุกิจ โดยเปาหมาย 

จะเนนแนวทางการดําเนินงานเพื่อสรางผลตอบแทน การ 

เติบโต และความสําเร็จใหกับธุรกิจ ท้ังคานิยมของธุรกิจ 

และครอบครัวน้ัน จะแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะตาม 

แตละครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและคานิยมธุรกิจ ลักษณะ 

ของคานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values) จึง 

เปนสิ่งที่พึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะสงผล 

ตอความสาํเรจ็ของครอบครวัและธรุกจิครอบครวั โดยคานิยม 

ของธรุกจิครอบครัวควรจะมกีารกาํหนดรวมกนัและมเีปาหมาย 

สอดคลองกัน เพื่อจะไดสรางสรางรากฐานในการกําหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบคานิยม 

(Value Systems) ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 

ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

อิทธิพลของค่านิยมต่อ
ธุรกิจครอบครัว (The Powers of 
Values in the Family Business)

คานิยมมีบทบาทตอความคิด ความรูสึก และการแสดง 

ออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการเกิดคานิยมตางๆ 

มาจากความเชื่อและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววา 

เปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดงออกโดยการกระทํา 

ออกมาตามสถานการณตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปน 

เสมือนพ้ืนฐานของการประพฤติปฏบิติัของบคุคลโดยตรง การ 

วางแนวทางของระบบคานยิมระหวางตัวบคุคลและธรุกจิ ควร 

เชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และ 

คานิยมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการ 

ธุรกิจที่ดีจึงจําเปนตองมีนโยบายกําหนดคานิยม เพ่ือสราง 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติทั้งตัวบุคคลและธุรกิจไปสูความ 

สาํเร็จทัง้ในครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานิยมจะสงผล 

ตอธุรกิจครอบครัวดังนี้

1. สรางแกนของวัฒนธรรมองคกร Laying the 

bedrock for corporate culture): ธุรกิจจะเติบโตได 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัว 

ขับเคลื่อนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ท้ังการกําหนดเปาหมาย 

และวัตถุประสงค แผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการ 

สืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑการตัดสินใจ การจัดการนโยบาย 

กําหนดคานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโต 

ในระยะยาวของธุรกิจ

2. แบบแผนเพือ่การตัดสนิใจ (Providing a template 

for decision-making): คานิยมทําหนาท่ีเปนแบบแผน 

การจดัการสาํหรบัการตดัสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจาของ 

ธรุกจิจะตดัสนิใจผานกรอบของคานยิม และพจิารณาเลอืกทาง 

เลือกที่ดีที่สุด 

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

(Inspiring top performance): คานิยมเปนแรงผลักดัน 

ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน บางองคกรที่กําหนดเปาหมาย 

เพื่อหวังผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศนหรือเปาหมาย 

ท่ีตองการในอนาคต สวนใหญองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

และมีความไดเปรียบในการแขงขัน มักจะมีคานิยมที่เนนการ 

สรางแรงจูงใจโดยการพัฒนาความสามารถและสนับสนุน 

พนักงานใหมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ ซ่ึงสามารถ 

สรางความกระตอืรอืรนในการทํางาน ทําใหพนกังานเกดิความ 

ภาคภูมใิจตองานท่ีรบัผดิชอบ และมคีวามรูสึกวาเปนสวนหนึง่ 

ขององคกร รวมถึงการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

4. ยอมรบัแรงกดดนัและมมีมุมองในระยะยาว (Sup-

porting a patient, long-term view): ธุรกจิครอบครวัทีม่ี 

มุมมองระยะยาวมากกวาระยะสั้น จะมีความมั่นคงมากกวา 

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้งตองการรักษาความเปน 

เจาของธุรกิจเอาไวใหกับรุ นลูกหรือรุ นหลาน จึงเปนสิ่งที่ 

ทําใหผูกอตั้งตองวางแผนการลงทุน เปาหมายการเติบโต 

และกลยุทธการจัดการในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาจะนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพยหรือละทิ้งธุรกิจ 

โดยธรรมชาตธิรุกจิครอบครวัมีความระมดัระวังในการดาํเนนิ 

งานอยูแลว ถึงแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง 

แตธรุกจิครอบครวัจะไดรบัผลกระทบเพียงเลก็นอย การสราง 

คานิยมพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจ จึงเปนการวางแนวทาง 

ปฏิบัติงานใหทุกคนในองคกรดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 

5. สรางความไววางใจในธุรกิจ (Contract trust): 

คานิยมครอบครัวไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 

ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในครอบครัว ความมุงมัน่ และความซือ่สตัยทีมี่ตอธุรกิจ ทําให 

ธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับความ 

ไววางใจ ทาํใหผูถือหุนภายนอก และผูมสีวนไดสวนเสยีคนอืน่ๆ 

มีแนวโนมที่จะยอมรับกับความเสี่ยง ยอมเสียสภาพคลอง 

ระยะสั้นเพื่อเปาหมายของธุรกิจในระยะยาว คานิยมจึงเปน 

เครื่องมือชวยสรางความสัมพันธความไววางใจและพันธะ 

สัญญาระหวางเจาของธุรกิจที่มีตอผูถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที่ทาทายและแปลกใหม (Challeng-

ing conventional thinking): คานิยมไมไดถูกกําหนด 

จากเพียงความเชื่อเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อและ 

เรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสรางความรูสึกทาทาย 

กระตุนใหจาของเกิดความกระตือรือรนและพัฒนาตนเอง 

เพื่อจะหาวิธีการดําเนินธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง (Adapting to 

change): เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 

เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไกขับเคลื่อนจาก 

รปูแบบหนึง่สูคานยิม วฒันธรรมอกีรปูแบบหน่ึง ทาํใหเจาของ 

ธุรกิจตองกลาตัดสินใจที่จะเดินหนาไปในทิศทางใหมท่ียังไม 

เคยไป ซึ่งจะนําไปสู การสรางนวัตกรรมและโอกาสความ 

กาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธ  ดีขึ้น (Improving strategic 

planning): คานิยมหลักเปนแนวทางที่ช วยหลีกเลี่ยง 

เหตุการณหรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จที่ผานมา ทําให 

มีการเรียนรูใหมๆ มีมุมมองที่กวางขึ้น และนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและเหมาะสมอยางสมดุล

9. การบริหารเชิงกลยุทธ (Executing strategy): 

การกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของเจาของ 

ธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร ชวยนํากลยุทธไปสู 

การปฎิบัติดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และเขาใจใชกลยุทธ 

นั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเปนตัวชวยทําใหพนักงานเกิด 

ความรักและแรงจูงใจในการทํางาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Forging strategic 

alliances): จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมท่ีเนน 

เร่ืองความเชื่อถือได ความซื่อสัตย และความจงรักภักดีตอ 

ครอบครัวและธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัวและ 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียคนอื่นๆ การดําเนินธุรกิจดวย 

ความซื่อสัตย โปรงใส ทําใหผูมีสวนไดเสียภายนอกธุรกิจ 

ครอบครัวมีความไววางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการสราง 

มิตรทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาวไดรับการถายทอด 

จากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหน่ึงสูทายาทธุรกิจอีกรุนหนึ่ง 

ตอไป

11. การสรรหาและการธาํรงรกัษาพนกังาน (Recruiting 

and retaining employees): ครอบครัวท่ีมีคานิยมการ 

ใหความเคารพ และใหเกยีรต ิซึง่กนัและ จะมองเหน็คณุคาของ 

พนกังานและยอมรบัความแตกตางของแตละคนในองคกร ซึง่ 

เปนกลยุทกหนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความจงรักภักดี 

และอยูกับองคกรนานๆ คนที่กําลังหางานทํามักจะมองหา 

องคกรที่มีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคน 

เหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน  

ค่านิยมครอบครัว (Family Values) 
มีลักษณะที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ 
ครอบครัวต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิด 
จากความคิด มุมมอง ความเชื่อ 
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัวให้สามารถอาศัย
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

12. ทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Lending  

meaning to work): ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบท่ีเนนการใหบริการท้ังแกลูกคารวมถึง 

พนกังานในองคกร โดยการสรางคานยิมรวมทีมุ่งเนนหลกัการ 

มีสวนรวมและพนักงานเปนศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติ 

ซ่ึงกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแก 

พนักงาน คานิยมรวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนักถึง 

เปาหมายขององคกรและมกีารทาํงานตามกรอบเดยีวกนั เพ่ือ 

ใหงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

การสร้างค่านิยมหลัก
(Establishing Core Values) 

กระบวนคานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนด 

โดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให 

เกิดข้ึนในตัวทายาทและสมาชิกครอบครวัคนอืน่ๆ รวมถึงมกีาร 

ถายทอดคานยิมจากรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ตอไปโดยอาศยั 

สภาพแวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติ 

ตามคานิยมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป 

จนกลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึก 

ในจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครวั นอกจากเจาของธรุกจิจะถายทอดคานยิมในรปูแบบ 

ทีต่นตองการใหกบัทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครวัแลว ยงั 

ถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่ทํางานใน 

ธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึงสะทอนใหเห็น 

วัฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางการปฏบิตัิ 

ตอผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมี 

สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือ 

เปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน 

(Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัว 

สนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจท่ีจะชวยใหธุรกิจบรรลุตาม 

เปาหมายขององคกร หากขาดการกาํหนดคานยิมหลกั องคกร 

อาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายในและการตัดสินใจ 

ที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและกําหนดคานิยมหลัก 

ในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ประสาน 

กันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี 

แนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจท่ีดีข้ึนอีกดวย โดยได 

แนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบรหิารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพ่ือกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนคิการแกปญหาและการระดมพลงัสมอง โดย 

ใหทุกคนไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความคิดเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลงัจากการอภปิราย ใหเรียบเรยีงเขยีนเปนคํา หรอื 

ขอความทีส่ัน้ กะทดัรดั ไดใจความสาํคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสลวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุงทีค่านยิมทีส่าํคญัตามสถานภาพความเปนไปได และองคกร 

ตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมที่ถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ- 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวาง 

คานิยมหลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 

ทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางายมี 

3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) และ 

สํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การเขาใจถึง 

หนาทีแ่ละดําเนินงานอยางเตม็ความสามารถใหเกดิประโยชน  

สงูสดุ รวมทัง้การเอาใจใสในการดําเนินงานดวยความรอบคอบ 

และยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพูดกลาทาํในสิง่ทีถ่กูตอง (Courage): การยดึมัน่ 

ในสิ่งที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ 

อยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรบัฟงความเหน็ของผูอืน่ (Open-Minded- 

ness): การยอมรบัความคิดเห็นของผูอืน่ไดอยางดี ไมมอีารมณ 

และอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรียนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเที่ยงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนอผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซ่ือ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคาของ 

เงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรู สึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 

เห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและ

17. การรักษาช่ือเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): การสํานึกในบุญคุณ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19. ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20. ความอดทน (Patience): ความทนสูตอความยาก 

ลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย และ 

ใจได

37

Family Business 



คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อ 

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคน

หรือกลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผนใน 

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะถายทอด 

ทั้งในคนรุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซ่ึงจะปฏิบัติอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาวนาน จน 

กอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) มีลักษณะที่ให 

ความสําคัญกับสิ่งท่ีครอบครัวตองการ ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดจาก 

ความคิด มุมมอง ความเชื่อรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวให 

สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สําหรับคานิยม 

ธุรกิจ (Business Values) มีลักษณะท่ีใหความสําคัญกับ 

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งเปนความตองการท่ีเปน 

เปาหมายรวมกันของผูมสีวนไดสวนเสยีในธรุกิจ โดยเปาหมาย 

จะเนนแนวทางการดําเนินงานเพื่อสรางผลตอบแทน การ 

เติบโต และความสําเร็จใหกับธุรกิจ ท้ังคานิยมของธุรกิจ 

และครอบครัวนั้น จะแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะตาม 

แตละครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและคานิยมธุรกิจ ลักษณะ 

ของคานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values) จึง 

เปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะสงผล 

ตอความสาํเรจ็ของครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานยิม 

ของธรุกิจครอบครวัควรจะมกีารกําหนดรวมกันและมเีปาหมาย 

สอดคลองกัน เพื่อจะไดสรางสรางรากฐานในการกําหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบคานิยม 

(Value Systems) ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 

ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

อิทธิพลของค่านิยมต่อ
ธุรกิจครอบครัว (The Powers of 
Values in the Family Business)

คานิยมมีบทบาทตอความคิด ความรูสึก และการแสดง 

ออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการเกิดคานิยมตางๆ 

มาจากความเชื่อและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววา 

เปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดงออกโดยการกระทํา 

ออกมาตามสถานการณตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปน 

เสมือนพืน้ฐานของการประพฤตปิฏบิตัขิองบคุคลโดยตรง การ 

วางแนวทางของระบบคานยิมระหวางตวับคุคลและธรุกจิ ควร 

เชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และ 

คานิยมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการ 

ธุรกิจที่ดีจึงจําเปนตองมีนโยบายกําหนดคานิยม เพ่ือสราง 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติท้ังตัวบุคคลและธุรกิจไปสูความ 

สาํเร็จทัง้ในครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานิยมจะสงผล 

ตอธุรกิจครอบครัวดังนี้

1. สรางแกนของวัฒนธรรมองคกร Laying the 

bedrock for corporate culture): ธุรกิจจะเติบโตได 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัว 

ขับเคลื่อนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนดเปาหมาย 

และวัตถุประสงค แผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการ 

สืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑการตัดสินใจ การจัดการนโยบาย 

กําหนดคานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญตอการเติบโต 

ในระยะยาวของธุรกิจ

2. แบบแผนเพือ่การตัดสนิใจ (Providing a template 

for decision-making): คานิยมทําหนาที่เปนแบบแผน 

การจดัการสาํหรบัการตดัสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจาของ 

ธรุกจิจะตดัสนิใจผานกรอบของคานยิม และพจิารณาเลอืกทาง 

เลือกที่ดีที่สุด 

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

(Inspiring top performance): คานิยมเปนแรงผลักดัน 

ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน บางองคกรที่กําหนดเปาหมาย 

เพ่ือหวังผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศนหรือเปาหมาย 

ที่ตองการในอนาคต สวนใหญองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

และมีความไดเปรียบในการแขงขัน มักจะมีคานิยมที่เนนการ 

สรางแรงจูงใจโดยการพัฒนาความสามารถและสนับสนุน 

พนักงานใหมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ ซึ่งสามารถ 

สรางความกระตอืรอืรนในการทาํงาน ทาํใหพนักงานเกิดความ 

ภาคภูมใิจตองานท่ีรบัผดิชอบ และมคีวามรูสึกวาเปนสวนหน่ึง 

ขององคกร รวมถึงการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

4. ยอมรบัแรงกดดนัและมมีมุมองในระยะยาว (Sup-

porting a patient, long-term view): ธุรกจิครอบครวัทีม่ี 

มุมมองระยะยาวมากกวาระยะสั้น จะมีความมั่นคงมากกวา 

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้งตองการรักษาความเปน 

เจาของธุรกิจเอาไวใหกับรุ นลูกหรือรุ นหลาน จึงเปนสิ่งที่ 

ทําใหผูกอตั้งตองวางแผนการลงทุน เปาหมายการเติบโต 

และกลยุทธการจัดการในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาจะนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพยหรือละทิ้งธุรกิจ 

โดยธรรมชาตธิรุกจิครอบครวัมีความระมดัระวังในการดาํเนนิ 

งานอยูแลว ถึงแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง 

แตธรุกจิครอบครวัจะไดรบัผลกระทบเพียงเลก็นอย การสราง 

คานิยมพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจ จึงเปนการวางแนวทาง 

ปฏิบัติงานใหทุกคนในองคกรดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 

5. สรางความไววางใจในธุรกิจ (Contract trust): 

คานิยมครอบครัวไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 

ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในครอบครัว ความมุงมัน่ และความซือ่สตัยทีมี่ตอธุรกิจ ทําให 

ธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับความ 

ไววางใจ ทาํใหผูถือหุนภายนอก และผูมสีวนไดสวนเสยีคนอืน่ๆ 

มีแนวโนมที่จะยอมรับกับความเสี่ยง ยอมเสียสภาพคลอง 

ระยะสั้นเพื่อเปาหมายของธุรกิจในระยะยาว คานิยมจึงเปน 

เครื่องมือชวยสรางความสัมพันธความไววางใจและพันธะ 

สัญญาระหวางเจาของธุรกิจที่มีตอผูถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที่ทาทายและแปลกใหม (Challeng-

ing conventional thinking): คานิยมไมไดถูกกําหนด 

จากเพียงความเชื่อเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อและ 

เรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนส่ิงที่สรางความรูสึกทาทาย 

กระตุนใหจาของเกิดความกระตือรือรนและพัฒนาตนเอง 

เพื่อจะหาวิธีการดําเนินธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง (Adapting to 

change): เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 

เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไกขับเคลื่อนจาก 

รปูแบบหนึง่สูคานยิม วฒันธรรมอกีรปูแบบหนึง่ ทาํใหเจาของ 

ธุรกิจตองกลาตัดสินใจที่จะเดินหนาไปในทิศทางใหมท่ียังไม 

เคยไป ซึ่งจะนําไปสู การสรางนวัตกรรมและโอกาสความ 

กาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธ  ดีขึ้น (Improving strategic 

planning): คานิยมหลักเปนแนวทางที่ช วยหลีกเลี่ยง 

เหตุการณหรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จที่ผานมา ทําให 

มีการเรียนรูใหมๆ มีมุมมองที่กวางขึ้น และนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและเหมาะสมอยางสมดุล

9. การบริหารเชิงกลยุทธ (Executing strategy): 

การกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของเจาของ 

ธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร ชวยนํากลยุทธไปสู 

การปฎิบัติดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และเขาใจใชกลยุทธ 

นั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเปนตัวชวยทําใหพนักงานเกิด 

ความรักและแรงจูงใจในการทํางาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Forging strategic 

alliances): จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมที่เนน 

เรื่องความเชื่อถือได ความซื่อสัตย และความจงรักภักดีตอ 

ครอบครัวและธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัวและ 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียคนอื่นๆ การดําเนินธุรกิจดวย 

ความซ่ือสัตย โปรงใส ทําใหผูมีสวนไดเสียภายนอกธุรกิจ 

ครอบครัวมีความไววางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการสราง 

มิตรทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาวไดรับการถายทอด 

จากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหนึ่งสูทายาทธุรกิจอีกรุนหนึ่ง 

ตอไป

11. การสรรหาและการธาํรงรกัษาพนกังาน (Recruiting 

and retaining employees): ครอบครัวที่มีคานิยมการ 

ใหความเคารพ และใหเกยีรต ิซึง่กนัและ จะมองเหน็คณุคาของ 

พนกังานและยอมรบัความแตกตางของแตละคนในองคกร ซึง่ 

เปนกลยุทกหนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความจงรักภักดี 

และอยูกับองคกรนานๆ คนที่กําลังหางานทํามักจะมองหา 

องคกรท่ีมีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคน 

เหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน  

ค่านิยมครอบครัว เป็นสิ่งที่คิดและ 
กำหนดโดยผู้ก่อตั้ง และปลูกฝังแนว 
ประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 
ในตัวทายาทและสมาชิกครอบครัว 
คนอื่นๆ รวมถึงมีการถ่ายทอด 
ค่านิยมจากรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 
ต่อไปโดยอาศัยสภาพแวดล้อมและ 
การเรียนรู้ในครอบครัว การยึดถือ 
ปฏิบัติตามค่านิยมอย่างสม่ำเสมอ 
ต่อเนื่องยาวนานตลอดหลายปี จน 
กลายเป็นค่านิยมหลัก (Core 
Values) ที่มีคุณค่าฝังลึกใน 
จิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

12. ทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Lending  

meaning to work): ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบที่เนนการใหบริการทั้งแกลูกคารวมถึง 

พนกังานในองคกร โดยการสรางคานยิมรวมทีมุ่งเนนหลกัการ 

มีสวนรวมและพนักงานเปนศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติ 

ซึ่งกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแก 

พนักงาน คานิยมรวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนักถึง 

เปาหมายขององคกรและมกีารทาํงานตามกรอบเดยีวกนั เพือ่ 

ใหงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

การสร้างค่านิยมหลัก
(Establishing Core Values) 

กระบวนคานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนด 

โดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให 

เกิดข้ึนในตัวทายาทและสมาชิกครอบครวัคนอืน่ๆ รวมถงึมกีาร 

ถายทอดคานยิมจากรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ตอไปโดยอาศยั 

สภาพแวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติ 

ตามคานิยมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป 

จนกลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึก 

ในจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครวั นอกจากเจาของธรุกจิจะถายทอดคานิยมในรปูแบบ 

ท่ีตนตองการใหกบัทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครวัแลว ยงั 

ถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่ทํางานใน 

ธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึงสะทอนใหเห็น 

วฒันธรรมขององคกร และสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางการปฏบิตัิ 

ตอผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมี 

สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือ 

เปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน 

(Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัว 

สนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุตาม 

เปาหมายขององคกร หากขาดการกาํหนดคานยิมหลกั องคกร 

อาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายในและการตัดสินใจ 

ที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและกําหนดคานิยมหลัก 

ในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ประสาน 

กันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี 

แนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีขึ้นอีกดวย โดยได 

แนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบรหิารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพ่ือกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและการระดมพลงัสมอง โดย 

ใหทุกคนไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความคิดเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลงัจากการอภปิราย ใหเรียบเรยีงเขยีนเปนคํา หรอื 

ขอความทีส่ัน้ กะทดัรดั ไดใจความสาํคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสลวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุงทีค่านยิมทีส่าํคญัตามสถานภาพความเปนไปได และองคกร 

ตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมท่ีถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ- 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวาง 

คานิยมหลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 

ทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางายมี 

3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) และ 

สํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การเขาใจถึง 

หนาทีแ่ละดําเนินงานอยางเตม็ความสามารถใหเกดิประโยชน  

สงูสดุ รวมทัง้การเอาใจใสในการดําเนนิงานดวยความรอบคอบ 

และยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพดูกลาทาํในสิง่ทีถ่กูตอง (Courage): การยดึมัน่ 

ในส่ิงที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ 

อยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรบัฟงความเหน็ของผูอืน่ (Open-Minded- 

ness): การยอมรับความคิดเห็นของผูอืน่ไดอยางด ีไมมอีารมณ 

และอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรยีนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเท่ียงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนอผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซ่ือ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคาของ 

เงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรูสึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 

เห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและ

17. การรักษาชื่อเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): การสํานึกในบุญคุณ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19. ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20. ความอดทน (Patience): ความทนสูตอความยาก 

ลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย และ 

ใจได
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คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อ 

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคน

หรือกลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผนใน 

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะถายทอด 

ท้ังในคนรุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซ่ึงจะปฏิบัติอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาวนาน จน 

กอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) มีลักษณะที่ให 

ความสําคัญกับสิ่งท่ีครอบครัวตองการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดจาก 

ความคิด มุมมอง ความเช่ือรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวให 

สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สําหรับคานิยม 

ธุรกิจ (Business Values) มีลักษณะท่ีใหความสําคัญกับ 

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซ่ึงเปนความตองการท่ีเปน 

เปาหมายรวมกนัของผูมสีวนไดสวนเสยีในธรุกิจ โดยเปาหมาย 

จะเนนแนวทางการดําเนินงานเพื่อสรางผลตอบแทน การ 

เติบโต และความสําเร็จใหกับธุรกิจ ท้ังคานิยมของธุรกิจ 

และครอบครัวน้ัน จะแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะตาม 

แตละครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและคานิยมธุรกิจ ลักษณะ 

ของคานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values) จึง 

เปนสิ่งที่พึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะสงผล 

ตอความสาํเรจ็ของครอบครวัและธรุกจิครอบครวั โดยคานิยม 

ของธรุกจิครอบครัวควรจะมกีารกาํหนดรวมกนัและมเีปาหมาย 

สอดคลองกัน เพื่อจะไดสรางสรางรากฐานในการกําหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบคานิยม 

(Value Systems) ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 

ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

อิทธิพลของค่านิยมต่อ
ธุรกิจครอบครัว (The Powers of 
Values in the Family Business)

คานิยมมีบทบาทตอความคิด ความรูสึก และการแสดง 

ออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการเกิดคานิยมตางๆ 

มาจากความเชื่อและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววา 

เปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดงออกโดยการกระทํา 

ออกมาตามสถานการณตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปน 

เสมือนพ้ืนฐานของการประพฤติปฏบิติัของบคุคลโดยตรง การ 

วางแนวทางของระบบคานยิมระหวางตัวบคุคลและธรุกจิ ควร 

เชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และ 

คานิยมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการ 

ธุรกิจที่ดีจึงจําเปนตองมีนโยบายกําหนดคานิยม เพ่ือสราง 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติทั้งตัวบุคคลและธุรกิจไปสูความ 

สาํเร็จทัง้ในครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานิยมจะสงผล 

ตอธุรกิจครอบครัวดังนี้

1. สรางแกนของวัฒนธรรมองคกร Laying the 

bedrock for corporate culture): ธุรกิจจะเติบโตได 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัว 

ขับเคลื่อนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ท้ังการกําหนดเปาหมาย 

และวัตถุประสงค แผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการ 

สืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑการตัดสินใจ การจัดการนโยบาย 

กําหนดคานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโต 

ในระยะยาวของธุรกิจ

2. แบบแผนเพือ่การตัดสนิใจ (Providing a template 

for decision-making): คานิยมทําหนาท่ีเปนแบบแผน 

การจดัการสาํหรบัการตดัสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจาของ 

ธรุกจิจะตดัสนิใจผานกรอบของคานยิม และพจิารณาเลอืกทาง 

เลือกที่ดีที่สุด 

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

(Inspiring top performance): คานิยมเปนแรงผลักดัน 

ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน บางองคกรที่กําหนดเปาหมาย 

เพื่อหวังผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศนหรือเปาหมาย 

ท่ีตองการในอนาคต สวนใหญองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

และมีความไดเปรียบในการแขงขัน มักจะมีคานิยมที่เนนการ 

สรางแรงจูงใจโดยการพัฒนาความสามารถและสนับสนุน 

พนักงานใหมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ ซ่ึงสามารถ 

สรางความกระตอืรอืรนในการทํางาน ทําใหพนกังานเกดิความ 

ภาคภูมใิจตองานท่ีรบัผดิชอบ และมคีวามรูสึกวาเปนสวนหนึง่ 

ขององคกร รวมถึงการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

4. ยอมรบัแรงกดดนัและมมีมุมองในระยะยาว (Sup-

porting a patient, long-term view): ธุรกจิครอบครวัทีม่ี 

มุมมองระยะยาวมากกวาระยะสั้น จะมีความมั่นคงมากกวา 

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้งตองการรักษาความเปน 

เจาของธุรกิจเอาไวใหกับรุ นลูกหรือรุ นหลาน จึงเปนสิ่งที่ 

ทําใหผู กอตั้งตองวางแผนการลงทุน เปาหมายการเติบโต 

และกลยุทธการจัดการในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาจะนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพยหรือละทิ้งธุรกิจ 

โดยธรรมชาตธิรุกจิครอบครวัมีความระมดัระวังในการดาํเนนิ 

งานอยูแลว ถึงแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง 

แตธรุกจิครอบครวัจะไดรบัผลกระทบเพียงเลก็นอย การสราง 

คานิยมพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจ จึงเปนการวางแนวทาง 

ปฏิบัติงานใหทุกคนในองคกรดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 

5. สรางความไววางใจในธุรกิจ (Contract trust): 

คานิยมครอบครัวไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 

ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในครอบครัว ความมุงมัน่ และความซือ่สตัยทีมี่ตอธุรกิจ ทําให 

ธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับความ 

ไววางใจ ทาํใหผูถอืหุนภายนอก และผูมสีวนไดสวนเสยีคนอืน่ๆ 

มีแนวโนมที่จะยอมรับกับความเสี่ยง ยอมเสียสภาพคลอง 

ระยะสั้นเพื่อเปาหมายของธุรกิจในระยะยาว คานิยมจึงเปน 

เครื่องมือชวยสรางความสัมพันธความไววางใจและพันธะ 

สัญญาระหวางเจาของธุรกิจที่มีตอผูถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที่ทาทายและแปลกใหม (Challeng-

ing conventional thinking): คานิยมไมไดถูกกําหนด 

จากเพียงความเชื่อเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อและ 

เรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนส่ิงที่สรางความรูสึกทาทาย 

กระตุนใหจาของเกิดความกระตือรือรนและพัฒนาตนเอง 

เพื่อจะหาวิธีการดําเนินธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง (Adapting to 

change): เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 

เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไกขับเคลื่อนจาก 

รปูแบบหนึง่สูคานยิม วฒันธรรมอกีรปูแบบหน่ึง ทาํใหเจาของ 

ธุรกิจตองกลาตัดสินใจที่จะเดินหนาไปในทิศทางใหมที่ยังไม 

เคยไป ซึ่งจะนําไปสู การสรางนวัตกรรมและโอกาสความ 

กาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธ ดีขึ้น (Improving strategic 

planning): คานิยมหลักเปนแนวทางที่ช วยหลีกเลี่ยง 

เหตุการณหรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จที่ผานมา ทําให 

มีการเรียนรูใหมๆ มีมุมมองที่กวางขึ้น และนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและเหมาะสมอยางสมดุล

9. การบริหารเชิงกลยุทธ (Executing strategy): 

การกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของเจาของ 

ธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร ชวยนํากลยุทธไปสู 

การปฎิบัติดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และเขาใจใชกลยุทธ 

นั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเปนตัวชวยทําใหพนักงานเกิด 

ความรักและแรงจูงใจในการทํางาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Forging strategic 

alliances): จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมท่ีเนน 

เร่ืองความเชื่อถือได ความซื่อสัตย และความจงรักภักดีตอ 

ครอบครัวและธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัวและ 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียคนอื่นๆ การดําเนินธุรกิจดวย 

ความซื่อสัตย โปรงใส ทําใหผูมีสวนไดเสียภายนอกธุรกิจ 

ครอบครัวมีความไววางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการสราง 

มิตรทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาวไดรับการถายทอด 

จากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหน่ึงสูทายาทธุรกิจอีกรุนหนึ่ง 

ตอไป

11. การสรรหาและการธาํรงรกัษาพนกังาน (Recruiting 

and retaining employees): ครอบครัวท่ีมีคานิยมการ 

ใหความเคารพ และใหเกยีรต ิซึง่กนัและ จะมองเหน็คณุคาของ 

พนกังานและยอมรบัความแตกตางของแตละคนในองคกร ซึง่ 

เปนกลยุทกหนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความจงรักภักดี 

และอยูกับองคกรนานๆ คนที่กําลังหางานทํามักจะมองหา 

องคกรที่มีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคน 

เหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน  

12. ทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Lending  

meaning to work): ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบท่ีเนนการใหบริการท้ังแกลูกคารวมถึง 

พนกังานในองคกร โดยการสรางคานยิมรวมทีมุ่งเนนหลกัการ 

มีสวนรวมและพนักงานเปนศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติ 

ซ่ึงกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแก 

พนักงาน คานิยมรวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนักถึง 

เปาหมายขององคกรและมกีารทาํงานตามกรอบเดยีวกนั เพ่ือ 

ใหงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

การสร้างค่านิยมหลัก
(Establishing Core Values) 

กระบวนคานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนด 

โดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให 

เกิดข้ึนในตัวทายาทและสมาชิกครอบครวัคนอืน่ๆ รวมถึงมกีาร 

ถายทอดคานยิมจากรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ตอไปโดยอาศยั 

สภาพแวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติ 

ตามคานิยมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป 

จนกลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึก 

ในจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครวั นอกจากเจาของธรุกจิจะถายทอดคานยิมในรปูแบบ 

ทีต่นตองการใหกบัทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครวัแลว ยงั 

ถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่ทํางานใน 

ธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึงสะทอนใหเห็น 

วัฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางการปฏบิตัิ 

ตอผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมี 

สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือ 

เปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน 

(Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัว 

สนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจท่ีจะชวยใหธุรกิจบรรลุตาม 

เปาหมายขององคกร หากขาดการกาํหนดคานยิมหลกั องคกร 

อาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายในและการตัดสินใจ 

ที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและกําหนดคานิยมหลัก 

ในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ประสาน 

กันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี 

แนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจท่ีดีข้ึนอีกดวย โดยได 

แนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบรหิารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพ่ือกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนคิการแกปญหาและการระดมพลงัสมอง โดย 

ใหทุกคนไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความคิดเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลงัจากการอภปิราย ใหเรียบเรยีงเขยีนเปนคํา หรอื 

ขอความทีส่ัน้ กะทดัรดั ไดใจความสาํคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสลวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุงทีค่านยิมทีส่าํคญัตามสถานภาพความเปนไปได และองคกร 

ตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมที่ถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ- 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวาง 

คานิยมหลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 

ทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางายมี 

3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) และ 

สํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การเขาใจถึง 

หนาทีแ่ละดําเนินงานอยางเตม็ความสามารถใหเกดิประโยชน  

สงูสดุ รวมทัง้การเอาใจใสในการดําเนินงานดวยความรอบคอบ 

และยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพูดกลาทาํในสิง่ทีถ่กูตอง (Courage): การยดึมัน่ 

ในสิ่งที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ 

อยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรบัฟงความเหน็ของผูอืน่ (Open-Minded- 

ness): การยอมรบัความคิดเห็นของผูอืน่ไดอยางดี ไมมอีารมณ 

และอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรียนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเที่ยงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนอผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซ่ือ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคาของ 

เงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรู สึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 

เห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและ

17. การรักษาช่ือเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): การสํานึกในบุญคุณ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19. ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20. ความอดทน (Patience): ความทนสูตอความยาก 

ลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย และ 

ใจได
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คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อ 

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคน

หรือกลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผนใน 

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะถายทอด 

ทั้งในคนรุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซ่ึงจะปฏิบัติอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาวนาน จน 

กอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) มีลักษณะที่ให 

ความสําคัญกับสิ่งท่ีครอบครัวตองการ ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดจาก 

ความคิด มุมมอง ความเชื่อรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวให 

สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สําหรับคานิยม 

ธุรกิจ (Business Values) มีลักษณะท่ีใหความสําคัญกับ 

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งเปนความตองการท่ีเปน 

เปาหมายรวมกันของผูมสีวนไดสวนเสยีในธรุกิจ โดยเปาหมาย 

จะเนนแนวทางการดําเนินงานเพื่อสรางผลตอบแทน การ 

เติบโต และความสําเร็จใหกับธุรกิจ ท้ังคานิยมของธุรกิจ 

และครอบครัวนั้น จะแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะตาม 

แตละครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและคานิยมธุรกิจ ลักษณะ 

ของคานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values) จึง 

เปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะสงผล 

ตอความสาํเรจ็ของครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานยิม 

ของธรุกิจครอบครวัควรจะมกีารกําหนดรวมกันและมเีปาหมาย 

สอดคลองกัน เพื่อจะไดสรางสรางรากฐานในการกําหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบคานิยม 

(Value Systems) ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 

ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

อิทธิพลของค่านิยมต่อ
ธุรกิจครอบครัว (The Powers of 
Values in the Family Business)

คานิยมมีบทบาทตอความคิด ความรูสึก และการแสดง 

ออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการเกิดคานิยมตางๆ 

มาจากความเชื่อและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววา 

เปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดงออกโดยการกระทํา 

ออกมาตามสถานการณตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปน 

เสมือนพืน้ฐานของการประพฤตปิฏบิตัขิองบคุคลโดยตรง การ 

วางแนวทางของระบบคานยิมระหวางตวับคุคลและธรุกจิ ควร 

เชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และ 

คานิยมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการ 

ธุรกิจที่ดีจึงจําเปนตองมีนโยบายกําหนดคานิยม เพ่ือสราง 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติท้ังตัวบุคคลและธุรกิจไปสูความ 

สาํเร็จทัง้ในครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานิยมจะสงผล 

ตอธุรกิจครอบครัวดังนี้

1. สรางแกนของวัฒนธรรมองคกร Laying the 

bedrock for corporate culture): ธุรกิจจะเติบโตได 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัว 

ขับเคลื่อนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนดเปาหมาย 

และวัตถุประสงค แผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการ 

สืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑการตัดสินใจ การจัดการนโยบาย 

กําหนดคานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญตอการเติบโต 

ในระยะยาวของธุรกิจ

2. แบบแผนเพือ่การตัดสนิใจ (Providing a template 

for decision-making): คานิยมทําหนาที่เปนแบบแผน 

การจดัการสาํหรบัการตดัสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจาของ 

ธรุกจิจะตดัสนิใจผานกรอบของคานยิม และพจิารณาเลอืกทาง 

เลือกที่ดีที่สุด 

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

(Inspiring top performance): คานิยมเปนแรงผลักดัน 

ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน บางองคกรที่กําหนดเปาหมาย 

เพ่ือหวังผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศนหรือเปาหมาย 

ที่ตองการในอนาคต สวนใหญองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

และมีความไดเปรียบในการแขงขัน มักจะมีคานิยมที่เนนการ 

สรางแรงจูงใจโดยการพัฒนาความสามารถและสนับสนุน 

พนักงานใหมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ ซึ่งสามารถ 

สรางความกระตอืรอืรนในการทาํงาน ทาํใหพนักงานเกิดความ 

ภาคภูมใิจตองานท่ีรบัผดิชอบ และมคีวามรูสึกวาเปนสวนหน่ึง 

ขององคกร รวมถึงการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

4. ยอมรบัแรงกดดนัและมมีมุมองในระยะยาว (Sup-

porting a patient, long-term view): ธุรกจิครอบครวัทีม่ี 

มุมมองระยะยาวมากกวาระยะส้ัน จะมีความมั่นคงมากกวา 

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้งตองการรักษาความเปน 

เจาของธุรกิจเอาไวใหกับรุ นลูกหรือรุ นหลาน จึงเปนสิ่งที่ 

ทําใหผูกอตั้งตองวางแผนการลงทุน เปาหมายการเติบโต 

และกลยุทธการจัดการในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาจะนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพยหรือละทิ้งธุรกิจ 

โดยธรรมชาตธิรุกจิครอบครวัมีความระมดัระวังในการดาํเนนิ 

งานอยูแลว ถึงแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง 

แตธรุกจิครอบครวัจะไดรบัผลกระทบเพียงเลก็นอย การสราง 

คานิยมพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจ จึงเปนการวางแนวทาง 

ปฏิบัติงานใหทุกคนในองคกรดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 

5. สรางความไววางใจในธุรกิจ (Contract trust): 

คานิยมครอบครัวไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 

ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในครอบครัว ความมุงมัน่ และความซือ่สตัยทีมี่ตอธุรกิจ ทําให 

ธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับความ 

ไววางใจ ทาํใหผูถือหุนภายนอก และผูมสีวนไดสวนเสยีคนอืน่ๆ 

มีแนวโนมที่จะยอมรับกับความเสี่ยง ยอมเสียสภาพคลอง 

ระยะสั้นเพื่อเปาหมายของธุรกิจในระยะยาว คานิยมจึงเปน 

เครื่องมือชวยสรางความสัมพันธความไววางใจและพันธะ 

สัญญาระหวางเจาของธุรกิจที่มีตอผูถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที่ทาทายและแปลกใหม (Challeng-

ing conventional thinking): คานิยมไมไดถูกกําหนด 

จากเพียงความเชื่อเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อและ 

เรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนส่ิงที่สรางความรูสึกทาทาย 

กระตุนใหจาของเกิดความกระตือรือรนและพัฒนาตนเอง 

เพื่อจะหาวิธีการดําเนินธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง (Adapting to 

change): เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 

เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไกขับเคลื่อนจาก 

รปูแบบหนึง่สูคานิยม วฒันธรรมอกีรปูแบบหนึง่ ทําใหเจาของ 

ธุรกิจตองกลาตัดสินใจที่จะเดินหนาไปในทิศทางใหมที่ยังไม 

เคยไป ซึ่งจะนําไปสู การสรางนวัตกรรมและโอกาสความ 

กาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธ ดีขึ้น (Improving strategic 

planning): คานิยมหลักเปนแนวทางที่ช วยหลีกเลี่ยง 

เหตุการณหรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จที่ผานมา ทําให 

มีการเรียนรูใหมๆ มีมุมมองที่กวางขึ้น และนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและเหมาะสมอยางสมดุล

9. การบริหารเชิงกลยุทธ (Executing strategy): 

การกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของเจาของ 

ธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร ชวยนํากลยุทธไปสู 

การปฎิบัติดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และเขาใจใชกลยุทธ 

นั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเปนตัวชวยทําใหพนักงานเกิด 

ความรักและแรงจูงใจในการทํางาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Forging strategic 

alliances): จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมที่เนน 

เรื่องความเชื่อถือได ความซื่อสัตย และความจงรักภักดีตอ 

ครอบครัวและธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัวและ 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียคนอื่นๆ การดําเนินธุรกิจดวย 

ความซ่ือสัตย โปรงใส ทําใหผูมีสวนไดเสียภายนอกธุรกิจ 

ครอบครัวมีความไววางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการสราง 

มิตรทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาวไดรับการถายทอด 

จากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหนึ่งสูทายาทธุรกิจอีกรุนหนึ่ง 

ตอไป

11. การสรรหาและการธาํรงรกัษาพนกังาน (Recruiting 

and retaining employees): ครอบครัวที่มีคานิยมการ 

ใหความเคารพ และใหเกยีรต ิซึง่กนัและ จะมองเหน็คณุคาของ 

พนกังานและยอมรบัความแตกตางของแตละคนในองคกร ซึง่ 

เปนกลยุทกหนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความจงรักภักดี 

และอยูกับองคกรนานๆ คนที่กําลังหางานทํามักจะมองหา 

องคกรท่ีมีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคน 

เหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน  

12. ทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Lending  

meaning to work): ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบที่เนนการใหบริการทั้งแกลูกคารวมถึง 

พนกังานในองคกร โดยการสรางคานยิมรวมทีมุ่งเนนหลกัการ 

มีสวนรวมและพนักงานเปนศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติ 

ซึ่งกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแก 

พนักงาน คานิยมรวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนักถึง 

เปาหมายขององคกรและมกีารทาํงานตามกรอบเดยีวกนั เพือ่ 

ใหงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

การสร้างค่านิยมหลัก
(Establishing Core Values) 

กระบวนคานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนด 

โดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให 

เกิดข้ึนในตัวทายาทและสมาชิกครอบครวัคนอืน่ๆ รวมถงึมกีาร 

ถายทอดคานยิมจากรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ตอไปโดยอาศยั 

สภาพแวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติ 

ตามคานิยมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป 

จนกลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึก 

ในจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครวั นอกจากเจาของธรุกจิจะถายทอดคานิยมในรปูแบบ 

ท่ีตนตองการใหกบัทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครวัแลว ยงั 

ถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่ทํางานใน 

ธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึงสะทอนใหเห็น 

วฒันธรรมขององคกร และสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางการปฏบิตัิ 

ตอผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมี 

สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือ 

เปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน 

(Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัว 

สนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุตาม 

เปาหมายขององคกร หากขาดการกาํหนดคานยิมหลกั องคกร 

อาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายในและการตัดสินใจ 

ที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและกําหนดคานิยมหลัก 

ในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ประสาน 

กันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี 

แนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีขึ้นอีกดวย โดยได 

แนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบรหิารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพ่ือกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและการระดมพลงัสมอง โดย 

ใหทุกคนไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความคิดเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลงัจากการอภปิราย ใหเรียบเรยีงเขยีนเปนคํา หรอื 

ขอความทีส่ัน้ กะทดัรดั ไดใจความสาํคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสลวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุงทีค่านยิมทีส่าํคญัตามสถานภาพความเปนไปได และองคกร 

ตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมท่ีถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ- 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวาง 

คานิยมหลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 

ทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางายมี 

3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) และ 

สํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การเขาใจถึง 

หนาทีแ่ละดําเนินงานอยางเตม็ความสามารถใหเกดิประโยชน  

สงูสดุ รวมทัง้การเอาใจใสในการดําเนนิงานดวยความรอบคอบ 

และยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพดูกลาทาํในสิง่ทีถ่กูตอง (Courage): การยดึมัน่ 

ในส่ิงที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ 

อยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรบัฟงความเหน็ของผูอืน่ (Open-Minded- 

ness): การยอมรับความคิดเห็นของผูอืน่ไดอยางด ีไมมอีารมณ 

และอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรยีนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเท่ียงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนอผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซ่ือ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคาของ 

เงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรูสึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 

เห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและ

17. การรักษาชื่อเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): การสํานึกในบุญคุณ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19. ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20. ความอดทน (Patience): ความทนสูตอความยาก 

ลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย และ 

ใจได
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คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อ 

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคน

หรือกลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผนใน 

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะถายทอด 

ท้ังในคนรุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซ่ึงจะปฏิบัติอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาวนาน จน 

กอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) มีลักษณะที่ให 

ความสําคัญกับสิ่งท่ีครอบครัวตองการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดจาก 

ความคิด มุมมอง ความเช่ือรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวให 

สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สําหรับคานิยม 

ธุรกิจ (Business Values) มีลักษณะท่ีใหความสําคัญกับ 

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซ่ึงเปนความตองการท่ีเปน 

เปาหมายรวมกนัของผูมสีวนไดสวนเสยีในธรุกิจ โดยเปาหมาย 

จะเนนแนวทางการดําเนินงานเพื่อสรางผลตอบแทน การ 

เติบโต และความสําเร็จใหกับธุรกิจ ท้ังคานิยมของธุรกิจ 

และครอบครัวน้ัน จะแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะตาม 

แตละครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและคานิยมธุรกิจ ลักษณะ 

ของคานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values) จึง 

เปนสิ่งที่พึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะสงผล 

ตอความสาํเรจ็ของครอบครวัและธรุกจิครอบครวั โดยคานิยม 

ของธรุกจิครอบครัวควรจะมกีารกาํหนดรวมกนัและมเีปาหมาย 

สอดคลองกัน เพื่อจะไดสรางสรางรากฐานในการกําหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบคานิยม 

(Value Systems) ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 

ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

อิทธิพลของค่านิยมต่อ
ธุรกิจครอบครัว (The Powers of 
Values in the Family Business)

คานิยมมีบทบาทตอความคิด ความรูสึก และการแสดง 

ออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการเกิดคานิยมตางๆ 

มาจากความเชื่อและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววา 

เปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดงออกโดยการกระทํา 

ออกมาตามสถานการณตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปน 

เสมือนพ้ืนฐานของการประพฤติปฏบิติัของบคุคลโดยตรง การ 

วางแนวทางของระบบคานยิมระหวางตัวบคุคลและธรุกจิ ควร 

เชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และ 

คานิยมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการ 

ธุรกิจที่ดีจึงจําเปนตองมีนโยบายกําหนดคานิยม เพ่ือสราง 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติทั้งตัวบุคคลและธุรกิจไปสูความ 

สาํเร็จทัง้ในครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานิยมจะสงผล 

ตอธุรกิจครอบครัวดังนี้

1. สรางแกนของวัฒนธรรมองคกร Laying the 

bedrock for corporate culture): ธุรกิจจะเติบโตได 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัว 

ขับเคลื่อนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ท้ังการกําหนดเปาหมาย 

และวัตถุประสงค แผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการ 

สืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑการตัดสินใจ การจัดการนโยบาย 

กําหนดคานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโต 

ในระยะยาวของธุรกิจ

2. แบบแผนเพือ่การตัดสนิใจ (Providing a template 

for decision-making): คานิยมทําหนาท่ีเปนแบบแผน 

การจดัการสาํหรบัการตดัสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจาของ 

ธรุกจิจะตดัสนิใจผานกรอบของคานยิม และพจิารณาเลอืกทาง 

เลือกที่ดีที่สุด 

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

(Inspiring top performance): คานิยมเปนแรงผลักดัน 

ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน บางองคกรที่กําหนดเปาหมาย 

เพื่อหวังผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศนหรือเปาหมาย 

ท่ีตองการในอนาคต สวนใหญองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

และมีความไดเปรียบในการแขงขัน มักจะมีคานิยมที่เนนการ 

สรางแรงจูงใจโดยการพัฒนาความสามารถและสนับสนุน 

พนักงานใหมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ ซ่ึงสามารถ 

สรางความกระตอืรอืรนในการทํางาน ทําใหพนกังานเกดิความ 

ภาคภูมใิจตองานท่ีรบัผดิชอบ และมคีวามรูสึกวาเปนสวนหนึง่ 

ขององคกร รวมถึงการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

4. ยอมรบัแรงกดดนัและมมีมุมองในระยะยาว (Sup-

porting a patient, long-term view): ธุรกจิครอบครวัทีม่ี 

มุมมองระยะยาวมากกวาระยะสั้น จะมีความมั่นคงมากกวา 

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้งตองการรักษาความเปน 

เจาของธุรกิจเอาไวใหกับรุ นลูกหรือรุ นหลาน จึงเปนสิ่งที่ 

ทําใหผู กอตั้งตองวางแผนการลงทุน เปาหมายการเติบโต 

และกลยุทธการจัดการในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาจะนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพยหรือละทิ้งธุรกิจ 

โดยธรรมชาตธิรุกจิครอบครวัมีความระมดัระวังในการดาํเนนิ 

งานอยูแลว ถึงแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง 

แตธรุกจิครอบครวัจะไดรบัผลกระทบเพียงเลก็นอย การสราง 

คานิยมพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจ จึงเปนการวางแนวทาง 

ปฏิบัติงานใหทุกคนในองคกรดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 

5. สรางความไววางใจในธุรกิจ (Contract trust): 

คานิยมครอบครัวไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 

ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในครอบครัว ความมุงมัน่ และความซือ่สตัยทีมี่ตอธุรกิจ ทําให 

ธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับความ 

ไววางใจ ทาํใหผูถอืหุนภายนอก และผูมสีวนไดสวนเสยีคนอืน่ๆ 

มีแนวโนมที่จะยอมรับกับความเสี่ยง ยอมเสียสภาพคลอง 

ระยะสั้นเพื่อเปาหมายของธุรกิจในระยะยาว คานิยมจึงเปน 

เครื่องมือชวยสรางความสัมพันธความไววางใจและพันธะ 

สัญญาระหวางเจาของธุรกิจที่มีตอผูถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที่ทาทายและแปลกใหม (Challeng-

ing conventional thinking): คานิยมไมไดถูกกําหนด 

จากเพียงความเชื่อเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อและ 

เรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนส่ิงที่สรางความรูสึกทาทาย 

กระตุนใหจาของเกิดความกระตือรือรนและพัฒนาตนเอง 

เพื่อจะหาวิธีการดําเนินธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง (Adapting to 

change): เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 

เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไกขับเคลื่อนจาก 

รปูแบบหนึง่สูคานยิม วฒันธรรมอกีรปูแบบหน่ึง ทาํใหเจาของ 

ธุรกิจตองกลาตัดสินใจที่จะเดินหนาไปในทิศทางใหมที่ยังไม 

เคยไป ซึ่งจะนําไปสู การสรางนวัตกรรมและโอกาสความ 

กาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธ ดีขึ้น (Improving strategic 

planning): คานิยมหลักเปนแนวทางที่ช วยหลีกเลี่ยง 

เหตุการณหรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จที่ผานมา ทําให 

มีการเรียนรูใหมๆ มีมุมมองที่กวางขึ้น และนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและเหมาะสมอยางสมดุล

9. การบริหารเชิงกลยุทธ (Executing strategy): 

การกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของเจาของ 

ธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร ชวยนํากลยุทธไปสู 

การปฎิบัติดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และเขาใจใชกลยุทธ 

นั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเปนตัวชวยทําใหพนักงานเกิด 

ความรักและแรงจูงใจในการทํางาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Forging strategic 

alliances): จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมท่ีเนน 

เร่ืองความเชื่อถือได ความซื่อสัตย และความจงรักภักดีตอ 

ครอบครัวและธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัวและ 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียคนอื่นๆ การดําเนินธุรกิจดวย 

ความซื่อสัตย โปรงใส ทําใหผูมีสวนไดเสียภายนอกธุรกิจ 

ครอบครัวมีความไววางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการสราง 

มิตรทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาวไดรับการถายทอด 

จากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหน่ึงสูทายาทธุรกิจอีกรุนหนึ่ง 

ตอไป

11. การสรรหาและการธาํรงรกัษาพนกังาน (Recruiting 

and retaining employees): ครอบครัวท่ีมีคานิยมการ 

ใหความเคารพ และใหเกยีรต ิซึง่กนัและ จะมองเหน็คณุคาของ 

พนกังานและยอมรบัความแตกตางของแตละคนในองคกร ซึง่ 

เปนกลยุทกหนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความจงรักภักดี 

และอยูกับองคกรนานๆ คนที่กําลังหางานทํามักจะมองหา 

องคกรที่มีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคน 

เหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน  

12. ทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Lending  

meaning to work): ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบท่ีเนนการใหบริการท้ังแกลูกคารวมถึง 

พนกังานในองคกร โดยการสรางคานยิมรวมทีมุ่งเนนหลกัการ 

มีสวนรวมและพนักงานเปนศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติ 

ซ่ึงกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแก 

พนักงาน คานิยมรวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนักถึง 

เปาหมายขององคกรและมกีารทาํงานตามกรอบเดยีวกนั เพ่ือ 

ใหงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

การสร้างค่านิยมหลัก
(Establishing Core Values) 

กระบวนคานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนด 

โดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให 

เกิดข้ึนในตัวทายาทและสมาชิกครอบครวัคนอืน่ๆ รวมถึงมกีาร 

ถายทอดคานยิมจากรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ตอไปโดยอาศยั 

สภาพแวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติ 

ตามคานิยมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป 

จนกลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึก 

ในจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครวั นอกจากเจาของธรุกจิจะถายทอดคานยิมในรปูแบบ 

ทีต่นตองการใหกบัทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครวัแลว ยงั 

ถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่ทํางานใน 

ธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึงสะทอนใหเห็น 

วัฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางการปฏบิตัิ 

ตอผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมี 

สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือ 

เปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน 

(Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัว 

สนับสนุนหรือช้ีนําการตัดสินใจท่ีจะชวยใหธุรกิจบรรลุตาม 

เปาหมายขององคกร หากขาดการกาํหนดคานยิมหลกั องคกร 

อาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายในและการตัดสินใจ 

ที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและกําหนดคานิยมหลัก 

ในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ประสาน 

กันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี 

แนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจท่ีดีข้ึนอีกดวย โดยได 

แนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบรหิารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพ่ือกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนคิการแกปญหาและการระดมพลงัสมอง โดย 

ใหทุกคนไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความคิดเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลงัจากการอภปิราย ใหเรียบเรยีงเขยีนเปนคํา หรอื 

ขอความทีส่ัน้ กะทดัรดั ไดใจความสาํคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสลวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุงท่ีคานยิมทีส่าํคญัตามสถานภาพความเปนไปได และองคกร 

ตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมที่ถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ- 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวาง 

คานิยมหลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 

ทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางายมี 

3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) และ 

สํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การเขาใจถึง 

หนาทีแ่ละดําเนินงานอยางเตม็ความสามารถใหเกดิประโยชน  

สงูสดุ รวมทัง้การเอาใจใสในการดําเนินงานดวยความรอบคอบ 

และยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพูดกลาทาํในสิง่ทีถ่กูตอง (Courage): การยดึมัน่ 

ในสิ่งที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ 

อยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรบัฟงความเหน็ของผูอืน่ (Open-Minded- 

ness): การยอมรบัความคิดเห็นของผูอืน่ไดอยางดี ไมมอีารมณ 

และอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรียนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเที่ยงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนอผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซ่ือ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคาของ 

เงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรู สึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 

เห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและ

17. การรักษาช่ือเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): การสํานึกในบุญคุณ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19. ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20. ความอดทน (Patience): ความทนสูตอความยาก 

ลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย และ 

ใจได

ค่านิยมหลักของครอบครัวเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อธุรกิจครอบครัว 
นอกจากเจ้าของธุรกิจจะถ่ายทอด 
ค่านิยมในรูปแบบที่ตนต้องการให้กับ
ทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครัว 
แล้ว ยังถ่ายทอดให้กับพนักงานที่ 
ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวที่ทำงานใน 
ธุรกิจครอบครัว ค่านิยมหลักของ 
ครอบครัวจึงสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม 
ขององค์กร 
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คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อ 

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคน

หรือกลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผนใน 

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะถายทอด 

ทั้งในคนรุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซ่ึงจะปฏิบัติอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาวนาน จน 

กอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) มีลักษณะที่ให 

ความสําคัญกับสิ่งท่ีครอบครัวตองการ ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดจาก 

ความคิด มุมมอง ความเชื่อรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวให 

สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สําหรับคานิยม 

ธุรกิจ (Business Values) มีลักษณะท่ีใหความสําคัญกับ 

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งเปนความตองการท่ีเปน 

เปาหมายรวมกันของผูมสีวนไดสวนเสยีในธรุกิจ โดยเปาหมาย 

จะเนนแนวทางการดําเนินงานเพื่อสรางผลตอบแทน การ 

เติบโต และความสําเร็จใหกับธุรกิจ ท้ังคานิยมของธุรกิจ 

และครอบครัวนั้น จะแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะตาม 

แตละครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและคานิยมธุรกิจ ลักษณะ 

ของคานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values) จึง 

เปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะสงผล 

ตอความสาํเรจ็ของครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานยิม 

ของธรุกิจครอบครวัควรจะมกีารกําหนดรวมกันและมเีปาหมาย 

สอดคลองกัน เพื่อจะไดสรางสรางรากฐานในการกําหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบคานิยม 

(Value Systems) ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 

ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

อิทธิพลของค่านิยมต่อ
ธุรกิจครอบครัว (The Powers of 
Values in the Family Business)

คานิยมมีบทบาทตอความคิด ความรูสึก และการแสดง 

ออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการเกิดคานิยมตางๆ 

มาจากความเชื่อและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววา 

เปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดงออกโดยการกระทํา 

ออกมาตามสถานการณตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปน 

เสมือนพืน้ฐานของการประพฤติปฏบิตัขิองบคุคลโดยตรง การ 

วางแนวทางของระบบคานยิมระหวางตวับคุคลและธรุกจิ ควร 

เชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และ 

คานิยมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการ 

ธุรกิจที่ดีจึงจําเปนตองมีนโยบายกําหนดคานิยม เพ่ือสราง 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติท้ังตัวบุคคลและธุรกิจไปสูความ 

สาํเร็จทัง้ในครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานิยมจะสงผล 

ตอธุรกิจครอบครัวดังนี้

1. สรางแกนของวัฒนธรรมองคกร Laying the 

bedrock for corporate culture): ธุรกิจจะเติบโตได 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัว 

ขับเคลื่อนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนดเปาหมาย 

และวัตถุประสงค แผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการ 

สืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑการตัดสินใจ การจัดการนโยบาย 

กําหนดคานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญตอการเติบโต 

ในระยะยาวของธุรกิจ

2. แบบแผนเพือ่การตัดสนิใจ (Providing a template 

for decision-making): คานิยมทําหนาที่เปนแบบแผน 

การจดัการสาํหรบัการตดัสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจาของ 

ธรุกจิจะตดัสนิใจผานกรอบของคานยิม และพจิารณาเลอืกทาง 

เลือกที่ดีที่สุด 

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

(Inspiring top performance): คานิยมเปนแรงผลักดัน 

ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน บางองคกรที่กําหนดเปาหมาย 

เพ่ือหวังผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศนหรือเปาหมาย 

ที่ตองการในอนาคต สวนใหญองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

และมีความไดเปรียบในการแขงขัน มักจะมีคานิยมที่เนนการ 

สรางแรงจูงใจโดยการพัฒนาความสามารถและสนับสนุน 

พนักงานใหมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ ซึ่งสามารถ 

สรางความกระตอืรอืรนในการทาํงาน ทาํใหพนักงานเกิดความ 

ภาคภูมใิจตองานท่ีรบัผดิชอบ และมคีวามรูสึกวาเปนสวนหน่ึง 

ขององคกร รวมถึงการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

4. ยอมรบัแรงกดดนัและมมีมุมองในระยะยาว (Sup-

porting a patient, long-term view): ธุรกจิครอบครวัทีม่ี 

มุมมองระยะยาวมากกวาระยะสั้น จะมีความมั่นคงมากกวา 

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้งตองการรักษาความเปน 

เจาของธุรกิจเอาไวใหกับรุ นลูกหรือรุ นหลาน จึงเปนสิ่งที่ 

ทําใหผู กอตั้งตองวางแผนการลงทุน เปาหมายการเติบโต 

และกลยุทธการจัดการในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาจะนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพยหรือละทิ้งธุรกิจ 

โดยธรรมชาตธิรุกจิครอบครวัมีความระมดัระวังในการดาํเนนิ 

งานอยูแลว ถึงแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง 

แตธรุกจิครอบครวัจะไดรบัผลกระทบเพียงเลก็นอย การสราง 

คานิยมพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจ จึงเปนการวางแนวทาง 

ปฏิบัติงานใหทุกคนในองคกรดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 

5. สรางความไววางใจในธุรกิจ (Contract trust): 

คานิยมครอบครัวไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 

ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในครอบครัว ความมุงมัน่ และความซือ่สตัยทีมี่ตอธุรกิจ ทําให 

ธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับความ 

ไววางใจ ทาํใหผูถอืหุนภายนอก และผูมสีวนไดสวนเสยีคนอืน่ๆ 

มีแนวโนมที่จะยอมรับกับความเสี่ยง ยอมเสียสภาพคลอง 

ระยะสั้นเพื่อเปาหมายของธุรกิจในระยะยาว คานิยมจึงเปน 

เครื่องมือชวยสรางความสัมพันธความไววางใจและพันธะ 

สัญญาระหวางเจาของธุรกิจที่มีตอผูถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที่ทาทายและแปลกใหม (Challeng-

ing conventional thinking): คานิยมไมไดถูกกําหนด 

จากเพียงความเชื่อเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อและ 

เรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนส่ิงที่สรางความรูสึกทาทาย 

กระตุนใหจาของเกิดความกระตือรือรนและพัฒนาตนเอง 

เพื่อจะหาวิธีการดําเนินธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง (Adapting to 

change): เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 

เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไกขับเคลื่อนจาก 

รปูแบบหนึง่สูคานยิม วฒันธรรมอกีรปูแบบหนึง่ ทาํใหเจาของ 

ธุรกิจตองกลาตัดสินใจที่จะเดินหนาไปในทิศทางใหมท่ียังไม 

เคยไป ซึ่งจะนําไปสู การสรางนวัตกรรมและโอกาสความ 

กาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธ  ดีขึ้น (Improving strategic 

planning): คานิยมหลักเปนแนวทางที่ช วยหลีกเลี่ยง 

เหตุการณหรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จที่ผานมา ทําให 

มีการเรียนรูใหมๆ มีมุมมองที่กวางขึ้น และนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและเหมาะสมอยางสมดุล

9. การบริหารเชิงกลยุทธ (Executing strategy): 

การกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของเจาของ 

ธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร ชวยนํากลยุทธไปสู 

การปฎิบัติดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และเขาใจใชกลยุทธ 

นั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเปนตัวชวยทําใหพนักงานเกิด 

ความรักและแรงจูงใจในการทํางาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Forging strategic 

alliances): จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมที่เนน 

เรื่องความเชื่อถือได ความซื่อสัตย และความจงรักภักดีตอ 

ครอบครัวและธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัวและ 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียคนอื่นๆ การดําเนินธุรกิจดวย 

ความซ่ือสัตย โปรงใส ทําใหผูมีสวนไดเสียภายนอกธุรกิจ 

ครอบครัวมีความไววางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการสราง 

มิตรทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาวไดรับการถายทอด 

จากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหน่ึงสูทายาทธุรกิจอีกรุนหนึ่ง 

ตอไป

11. การสรรหาและการธาํรงรกัษาพนกังาน (Recruiting 

and retaining employees): ครอบครัวที่มีคานิยมการ 

ใหความเคารพ และใหเกยีรต ิซึง่กนัและ จะมองเหน็คณุคาของ 

พนกังานและยอมรบัความแตกตางของแตละคนในองคกร ซึง่ 

เปนกลยุทกหนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความจงรักภักดี 

และอยูกับองคกรนานๆ คนที่กําลังหางานทํามักจะมองหา 

องคกรท่ีมีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคน 

เหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน  

12. ทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Lending  

meaning to work): ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบที่เนนการใหบริการทั้งแกลูกคารวมถึง 

พนกังานในองคกร โดยการสรางคานยิมรวมทีมุ่งเนนหลกัการ 

มีสวนรวมและพนักงานเปนศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติ 

ซึ่งกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแก 

พนักงาน คานิยมรวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนักถึง 

เปาหมายขององคกรและมกีารทาํงานตามกรอบเดยีวกนั เพือ่ 

ใหงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

การสร้างค่านิยมหลัก
(Establishing Core Values) 

กระบวนคานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนด 

โดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให 

เกิดข้ึนในตัวทายาทและสมาชิกครอบครวัคนอืน่ๆ รวมถงึมกีาร 

ถายทอดคานยิมจากรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ตอไปโดยอาศยั 

สภาพแวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติ 

ตามคานิยมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป 

จนกลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึก 

ในจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครวั นอกจากเจาของธรุกจิจะถายทอดคานิยมในรปูแบบ 

ท่ีตนตองการใหกบัทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครวัแลว ยงั 

ถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่ทํางานใน 

ธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึงสะทอนใหเห็น 

วฒันธรรมขององคกร และสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางการปฏบิตัิ 

ตอผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมี 

สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือ 

เปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน 

(Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัว 

สนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุตาม 

เปาหมายขององคกร หากขาดการกาํหนดคานยิมหลกั องคกร 

อาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายในและการตัดสินใจ 

ที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและกําหนดคานิยมหลัก 

ในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ประสาน 

กันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี 

แนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีขึ้นอีกดวย โดยได 

แนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบรหิารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพ่ือกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและการระดมพลงัสมอง โดย 

ใหทุกคนไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความคิดเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลงัจากการอภปิราย ใหเรียบเรยีงเขยีนเปนคํา หรอื 

ขอความทีส่ัน้ กะทดัรดั ไดใจความสาํคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสลวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุงทีค่านยิมทีส่าํคญัตามสถานภาพความเปนไปได และองคกร 

ตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมท่ีถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ- 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวาง 

คานิยมหลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 

ทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางายมี 

3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) และ 

สํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การเขาใจถึง 

หนาทีแ่ละดําเนินงานอยางเตม็ความสามารถใหเกดิประโยชน  

สงูสดุ รวมทัง้การเอาใจใสในการดําเนนิงานดวยความรอบคอบ 

และยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพดูกลาทาํในสิง่ทีถ่กูตอง (Courage): การยดึมัน่ 

ในส่ิงที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ 

อยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรบัฟงความเหน็ของผูอืน่ (Open-Minded- 

ness): การยอมรับความคิดเห็นของผูอืน่ไดอยางด ีไมมอีารมณ 

และอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรยีนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเท่ียงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนอผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซ่ือ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคาของ 

เงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรูสึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 

เห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและ

17. การรักษาชื่อเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): การสํานึกในบุญคุณ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19. ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20. ความอดทน (Patience): ความทนสูตอความยาก 

ลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย และ 

ใจได
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คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อ 

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทําของคน

หรือกลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผนใน 

ทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะถายทอด 

ท้ังในคนรุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซ่ึงจะปฏิบัติอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาวนาน จน 

กอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) มีลักษณะที่ให 

ความสําคัญกับสิ่งท่ีครอบครัวตองการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดจาก 

ความคิด มุมมอง ความเช่ือรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวให 

สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สําหรับคานิยม 

ธุรกิจ (Business Values) มีลักษณะท่ีใหความสําคัญกับ 

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซ่ึงเปนความตองการท่ีเปน 

เปาหมายรวมกนัของผูมสีวนไดสวนเสยีในธรุกิจ โดยเปาหมาย 

จะเนนแนวทางการดําเนินงานเพื่อสรางผลตอบแทน การ 

เติบโต และความสําเร็จใหกับธุรกิจ ท้ังคานิยมของธุรกิจ 

และครอบครัวน้ัน จะแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะตาม 

แตละครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและคานิยมธุรกิจ ลักษณะ 

ของคานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values) จึง 

เปนสิ่งที่พึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะสงผล 

ตอความสาํเรจ็ของครอบครวัและธรุกจิครอบครวั โดยคานิยม 

ของธรุกจิครอบครัวควรจะมกีารกาํหนดรวมกนัและมเีปาหมาย 

สอดคลองกัน เพื่อจะไดสรางสรางรากฐานในการกําหนด 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบคานิยม 

(Value Systems) ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 

ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคานิยมจากคนรุนหนึ่ง 

ไปสูคนรุนตอไป

อิทธิพลของค่านิยมต่อ
ธุรกิจครอบครัว (The Powers of 
Values in the Family Business)

คานิยมมีบทบาทตอความคิด ความรูสึก และการแสดง 

ออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการเกิดคานิยมตางๆ 

มาจากความเชื่อและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววา 

เปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดงออกโดยการกระทํา 

ออกมาตามสถานการณตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปน 

เสมือนพ้ืนฐานของการประพฤติปฏบิติัของบคุคลโดยตรง การ 

วางแนวทางของระบบคานยิมระหวางตัวบคุคลและธรุกจิ ควร 

เชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และ 

คานิยมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการ 

ธุรกิจที่ดีจึงจําเปนตองมีนโยบายกําหนดคานิยม เพ่ือสราง 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติทั้งตัวบุคคลและธุรกิจไปสูความ 

สาํเร็จทัง้ในครอบครวัและธุรกจิครอบครวั โดยคานิยมจะสงผล 

ตอธุรกิจครอบครัวดังนี้

1. สรางแกนของวัฒนธรรมองคกร Laying the 

bedrock for corporate culture): ธุรกิจจะเติบโตได 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัว 

ขับเคลื่อนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ท้ังการกําหนดเปาหมาย 

และวัตถุประสงค แผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการ 

สืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑการตัดสินใจ การจัดการนโยบาย 

กําหนดคานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโต 

ในระยะยาวของธุรกิจ

2. แบบแผนเพือ่การตัดสนิใจ (Providing a template 

for decision-making): คานิยมทําหนาท่ีเปนแบบแผน 

การจดัการสาํหรบัการตดัสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจาของ 

ธรุกจิจะตดัสนิใจผานกรอบของคานยิม และพจิารณาเลอืกทาง 

เลือกที่ดีที่สุด 

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

(Inspiring top performance): คานิยมเปนแรงผลักดัน 

ใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน บางองคกรที่กําหนดเปาหมาย 

เพื่อหวังผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศนหรือเปาหมาย 

ท่ีตองการในอนาคต สวนใหญองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 

และมีความไดเปรียบในการแขงขัน มักจะมีคานิยมที่เนนการ 

สรางแรงจูงใจโดยการพัฒนาความสามารถและสนับสนุน 

พนักงานใหมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ ซ่ึงสามารถ 

สรางความกระตอืรอืรนในการทํางาน ทําใหพนกังานเกดิความ 

ภาคภูมใิจตองานท่ีรบัผดิชอบ และมคีวามรูสึกวาเปนสวนหนึง่ 

ขององคกร รวมถึงการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

4. ยอมรบัแรงกดดนัและมมีมุมองในระยะยาว (Sup-

porting a patient, long-term view): ธุรกจิครอบครวัทีม่ี 

มุมมองระยะยาวมากกวาระยะสั้น จะมีความมั่นคงมากกวา 

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้งตองการรักษาความเปน 

เจาของธุรกิจเอาไวใหกับรุ นลูกหรือรุ นหลาน จึงเปนสิ่งที่ 

ทําใหผู กอตั้งตองวางแผนการลงทุน เปาหมายการเติบโต 

และกลยุทธการจัดการในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาจะนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพยหรือละทิ้งธุรกิจ 

โดยธรรมชาตธิรุกจิครอบครวัมีความระมดัระวังในการดาํเนนิ 

งานอยูแลว ถึงแมจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง 

แตธรุกจิครอบครวัจะไดรบัผลกระทบเพียงเลก็นอย การสราง 

คานิยมพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจ จึงเปนการวางแนวทาง 

ปฏิบัติงานใหทุกคนในองคกรดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 

5. สรางความไววางใจในธุรกิจ (Contract trust): 

คานิยมครอบครัวไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 

ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในครอบครัว ความมุงมัน่ และความซือ่สตัยทีมี่ตอธุรกิจ ทําให 

ธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ และไดรับความ 

ไววางใจ ทาํใหผูถอืหุนภายนอก และผูมสีวนไดสวนเสยีคนอืน่ๆ 

มีแนวโนมที่จะยอมรับกับความเสี่ยง ยอมเสียสภาพคลอง 

ระยะสั้นเพื่อเปาหมายของธุรกิจในระยะยาว คานิยมจึงเปน 

เครื่องมือชวยสรางความสัมพันธความไววางใจและพันธะ 

สัญญาระหวางเจาของธุรกิจที่มีตอผูถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที่ทาทายและแปลกใหม (Challeng-

ing conventional thinking): คานิยมไมไดถูกกําหนด 

จากเพียงความเชื่อเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อและ 

เรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนส่ิงที่สรางความรูสึกทาทาย 

กระตุนใหจาของเกิดความกระตือรือรนและพัฒนาตนเอง 

เพื่อจะหาวิธีการดําเนินธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง (Adapting to 

change): เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 

เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไกขับเคลื่อนจาก 

รปูแบบหนึง่สูคานยิม วฒันธรรมอกีรปูแบบหน่ึง ทาํใหเจาของ 

ธุรกิจตองกลาตัดสินใจที่จะเดินหนาไปในทิศทางใหมที่ยังไม 

เคยไป ซึ่งจะนําไปสู การสรางนวัตกรรมและโอกาสความ 

กาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธ ดีขึ้น (Improving strategic 

planning): คานิยมหลักเปนแนวทางที่ช วยหลีกเลี่ยง 

เหตุการณหรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จที่ผานมา ทําให 

มีการเรียนรูใหมๆ มีมุมมองที่กวางขึ้น และนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและเหมาะสมอยางสมดุล

9. การบริหารเชิงกลยุทธ (Executing strategy): 

การกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของเจาของ 

ธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร ชวยนํากลยุทธไปสู 

การปฎิบัติดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และเขาใจใชกลยุทธ 

นั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเปนตัวชวยทําใหพนักงานเกิด 

ความรักและแรงจูงใจในการทํางาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Forging strategic 

alliances): จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมท่ีเนน 

เร่ืองความเชื่อถือได ความซื่อสัตย และความจงรักภักดีตอ 

ครอบครัวและธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัวและ 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียคนอื่นๆ การดําเนินธุรกิจดวย 

ความซื่อสัตย โปรงใส ทําใหผูมีสวนไดเสียภายนอกธุรกิจ 

ครอบครัวมีความไววางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการสราง 

มิตรทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาวไดรับการถายทอด 

จากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหน่ึงสูทายาทธุรกิจอีกรุนหนึ่ง 

ตอไป

11. การสรรหาและการธาํรงรกัษาพนกังาน (Recruiting 

and retaining employees): ครอบครัวท่ีมีคานิยมการ 

ใหความเคารพ และใหเกยีรต ิซึง่กนัและ จะมองเหน็คณุคาของ 

พนกังานและยอมรบัความแตกตางของแตละคนในองคกร ซึง่ 

เปนกลยุทกหนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความจงรักภักดี 

และอยูกับองคกรนานๆ คนที่กําลังหางานทํามักจะมองหา 

องคกรที่มีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคน 

เหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน  

12. ทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Lending  

meaning to work): ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบท่ีเนนการใหบริการท้ังแกลูกคารวมถึง 

พนกังานในองคกร โดยการสรางคานยิมรวมทีมุ่งเนนหลกัการ 

มีสวนรวมและพนักงานเปนศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติ 

ซ่ึงกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแก 

พนักงาน คานิยมรวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนักถึง 

เปาหมายขององคกรและมกีารทาํงานตามกรอบเดยีวกนั เพ่ือ 

ใหงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

การสร้างค่านิยมหลัก
(Establishing Core Values) 

กระบวนคานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกําหนด 

โดยผูกอตั้ง และปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให 

เกิดข้ึนในตัวทายาทและสมาชิกครอบครวัคนอืน่ๆ รวมถึงมกีาร 

ถายทอดคานยิมจากรุนหนึง่ไปสูคนอกีรุนหนึง่ตอไปโดยอาศยั 

สภาพแวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติ 

ตามคานิยมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป 

จนกลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึก 

ในจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว

คานิยมหลักของครอบครัวเก่ียวของโดยตรงตอธุรกิจ 

ครอบครวั นอกจากเจาของธรุกจิจะถายทอดคานยิมในรปูแบบ 

ทีต่นตองการใหกบัทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครวัแลว ยงั 

ถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัวที่ทํางานใน 

ธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของครอบครัวจึงสะทอนใหเห็น 

วัฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางการปฏบิตัิ 

ตอผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมี 

สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือ 

เปนตัวตั้งตนในการกําหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน 

(Vision) แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัว 

สนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจท่ีจะชวยใหธุรกิจบรรลุตาม 

เปาหมายขององคกร หากขาดการกาํหนดคานยิมหลกั องคกร 

อาจมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงภายในและการตัดสินใจ 

ที่ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและกําหนดคานิยมหลัก 

ในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ประสาน 

กันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี 

แนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจท่ีดีข้ึนอีกดวย โดยได 

แนะนําขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีสวนในธุรกิจโดยการ 

กําหนดคานิยมรวมกัน

2. พจิารณาความเหมาะสมวาควรใหผูบรหิารมอือาชพี 

ภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสําหรับการประชุมเพ่ือกําหนดคานิยม 

ในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้นมีอิสระ 

ในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกําหนดใดๆ

4. ใชเทคนคิการแกปญหาและการระดมพลงัสมอง โดย 

ใหทุกคนไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความคิดเห็น 

ตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลงัจากการอภปิราย ใหเรียบเรยีงเขยีนเปนคํา หรอื 

ขอความทีส่ัน้ กะทดัรดั ไดใจความสาํคัญ อานแลวเขาใจ จงูใจ 

และสละสลวย เพื่อทําใหจดจําไดงาย ประมาณ 4 ถึง 5 ขอ

6. ตัดสินใจโดยอาศัยหลักการความเหมาะสม ถูกตอง 

มุงทีค่านยิมทีส่าํคญัตามสถานภาพความเปนไปได และองคกร 

ตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมที่ถูกตอง เหมาะสมกับสภาพ- 

แวดลอมในที่ทํางาน

8. การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวาง 

คานิยมหลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 

ทํางาน 

แนวทางการกําหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 

พฤติกรรมที่ควรทําและอาจจะอธิบายความสําคัญของแตละ 

คําหรือขอความนั้น การกําหนดคานิยมเพื่อทําใหจดจํางายมี 

3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)

2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจํา (Memorizing Technique) 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จสวนใหญพบวา 

นําคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชในการ 

ดําเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคานิยมใน 

ครอบครัวที่สําคัญ มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) และ 

สํานึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การเขาใจถึง 

หนาทีแ่ละดําเนินงานอยางเตม็ความสามารถใหเกดิประโยชน  

สงูสดุ รวมทัง้การเอาใจใสในการดําเนินงานดวยความรอบคอบ 

และยอมรับผลจากการกระทําตางๆ 

2. กลาพูดกลาทาํในสิง่ทีถ่กูตอง (Courage): การยดึมัน่ 

ในสิ่งที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ 

อยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรบัฟงความเหน็ของผูอืน่ (Open-Minded- 

ness): การยอมรบัความคิดเห็นของผูอืน่ไดอยางดี ไมมอีารมณ 

และอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรียนรู พฒันาตนเอง (Curiosity): การมพีฤตกิรรม 

ที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนา 

ความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททํางาน (Hard working): การยินดีทํางาน 

หนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรใหกับงานที่ไดรับ 

มอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 

การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 

ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเที่ยงธรรม 

เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 

ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 

มารยาท ไมทําตัวเหนอผูอื่น 

10. ความจรงิใจ (Sincerity): การมจีติใจทีซ่ือ่ตรง บรสิทุธิ์ 

และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11. การใหเกยีรตกินั (Respect): การปฏบิตัอิยางเคารพ 

และเห็นคุณคาของผูอื่น

12. ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคาของ 

เงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกัน (Stewardship): 

การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14. ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 

ครอบครัวและสังคม 

15. ความเห็นใจความรู สึกผู อื่น (Empathy): ความ 

สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และมีความเห็นอก 

เห็นใจผูอื่น

16. ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 

และยอมรับซึ่งกันและ

17. การรักษาช่ือเสียงและศักด์ิศรี (Reputation and 

Dignity): การเชิดชูและดํารงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 

มาดวยความภาคภูมิใจ

18. ความกตัญู รูคุณ (Grateful): การสํานึกในบุญคุณ 

และตอบแทนผูมีพระคุณที่ทําใหกับตน

19. ความสามัคคี (Harmony): ความรักใครปรองดอง 

กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

20. ความอดทน (Patience): ความทนสูตอความยาก 

ลําบาก ตรากตรํา และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย และ 

ใจได

ตัวอย่างค่านิยมที่พบในธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ
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ประพิณ เศรษฐชยานนท์
ประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เจน 3  
คุณค่า และ Team Spirit คือเป้าหมาย 
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พ

เปิดตัวโดยสังเขป
คุณประพิณ เศรษฐชยานนท หรือ 

“โบ” เปนสาวสวยเมืองสุพรรณฯ แหง 

อําเภออูทอง เธอจบการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตแหง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

กําแพงแสน และจบปริญญาตรีดาน 

Arts, Major Business English จาก 

มหาวทิยาลัยอสัสมัชัญ เคยคดิจะทาํงาน 

เปนไกดเพื่อใชภาษาอังกฤษตามที่เรียน 

มาจงึเขาอบรมหลกัสตูรมคัคเุทศกทัว่ไป 

ภาคภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย แตจาํเปนตองกลบัมาดูแล 

ธุรกิจครอบครัว ท่ีสรางสมไวยาวนาน 

เกือบ 50 ป ตัง้แตสมยัอากง ผูบริหารธรุกจิ 

เจนแรก และคณุพอโกวทิ เศรษฐชยานนท 

เปนเจน 2 สวนคุณโบรับชวงตอเปน 

ยุคเจน 3 ทายาท 1 ใน 3 ของครอบครัว 

เศรษฐชยานนท ถือวา เธอเปนลูกสาว 

พรอมสุด จึงไดรับมอบหมายใหเปนผู 

บริหารเจาของกิจการ หจก.ก.วัฒนผล 

อูทอง ธุรกจิไมแปรรปู และวสัดกุอสราง 

รายใหญ มีปริมาณมูลคาไมหมุนเวียน 

นับหลายรอยลานบาท บนพื้นที่ 8 ไร 

ของอําเภออูทอง จ.สุพรรณบุรี เพราะ 

เติบโตเรียนรูธุรกิจมาตั้งแตเกิด เมื่อถึง 

เวลาตองเขามาบริหารธุรกิจครอบครัว 

ตั้งแตเรียนจบ คุณโบจึงสามารถทํางาน 

ไดแบบ Seamless โดยมคุีณพอ คณุแม 

เคียงขางเปนที่ปรึกษา และมีนองสาว 

เปนผูชวย 

“ถึงระบบการคาขายไมแปรรูป 

และวัสดุกอสรางจะเปนธุรกิจท่ีมีการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ตามความ 

เตบิโตของการกอสราง และการขยายของ 

เมือง แตธุรกิจตองมีการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาไปตามยุคสมัย จึงไดรวมมือกับ 

พี่นอง สรางแบรนด สรางชื่อธุรกิจ จาก 

ก.วฒันผล เปนชือ่สากลคอื K.W.  และมี 

Social media เปนชองทางการขายใหม 

และระบบออนไลนเขามาชวยอํานวย 

ความสะดวกในการสั่งซื้อ และชําระเงิน 

อนาคตวางแผนจะขยายธุรกิจสู Super 

Store วัสดุกอสรางที่ทันสมัย”

สืบทอดธุรกิจครอบครัว 
สู่การสืบทอด 
YEC เจน 3

หลักการบริหารธุรกิจ K.W. โดย 

การรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐาน 

ลูกคาใหมแลว คุณโบยังยึดหลักการ 

บริหารงานมาจากรุ นพ อคือ ขยัน 

ซื่อสัตย อดทน พรอมเปดบริการทุกวัน 

โดยไมมีวันหยุด และใหความสําคัญกับ 

คนงานเกาแกทีอ่ยูมาดัง้เดมิ กวา 20 คน 

ดแูลเหมือนเปนหนึง่ในสมาชกิครอบครวั 

ถงึแมจะทาํธรุกจิคาไม แตมหีวัใจทองคาํ 

แทจริง เปนนกัจติอาสาตวัจรงิ ตัง้แตรุน 

พอที่เขาชวยงานสังคมเปนกรรมการ 

หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี และยัง 

ชักชวนลูกสาวคือ คุณโบ เขาสมัครเปน 

สมาชิก YEC นักธุรกิจรุนใหมหอการคา 

จงัหวัดสพุรรณบุร ีตัง้แตรุนบกุเบกิ เรยีก 

วา เปนคูจิตอาสาพอลูกก็วาได ขณะที่ 

คุณลูกสาวรับตําแหนง ประธาน YEC 

หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี คุณพอยัง 

พวงอีกหนึ่งตําแหนงคือ ผู พิพากษา 

สมทบ ศาลเยาวชนอีกดวย

“พอพาไปสมัครสมาชิก YEC 

เพราะพอกลัวเราจะไมมีเพื่อน ถาเรา 

มเีพือ่นเปนนกัธรุกจิรุนราวคราวเดียวกนั 

จะหาอะไร ตองการอะไรก็ไดหมดจาก 

กลุมธุรกิจที่อยูใน Network แลวก็เปน 

อยางนั้นจริงๆ คือ เอื้อทั้งดานธุรกิจ 

และสังคมในเวลาเดียวกัน”

แนวทางการบริหาร 
YEC หอการค้าจังหวัด 
สุพรรณบุรี เจน 3

หลังจาก คุณโบ ไดเขาสู วงการ 

YEC หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี มา 

ตั้งแตป 2556 ไดผานประสบการณ 

การทํางานรวมกับสมาชิก และประธาน 

YEC ทั้งสองคนมาแลว เมื่อถึงเวลาที่ 

ตองทําหนาที่ตอไป สําหรับการเปน 

ประธาน YEC เจน 3 ปายแดง เพิ่งรับ 

ตําแหนงเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นี้ 

นอกจากการสบืสานนโยบายดทีีป่ระธาน 

ทั้งสองทานไดวางไวแลว สิ่งที่คุณโบ 

มุ งมั่นสรางใหแกสมาชิกนักธุรกิจรุน 

ใหมเมืองสุพรรณบุรี คือ เธอจะเปน 

นํ้าไมเต็มแกว เปนประธานที่สมาชิก 

เขาถึงไดพรอมรับฟงความคิดเห็น ทุกข 

สุข ของสมาชิกทุกคน เพื่อสรางสมดุล 

ระหวางลักษณะธุรกิจของสมาชิก และ 

ภารกจิจิตอาสาทีจ่ะตองขบัเคลือ่นตอไป 

“เราไมใชประธานที่เกง แตเรามี 

รองประธาน เลขา และกรรมการท่ี 

เขมแขง็ เราจะกาวไปดวยกนั ทาํงานรวม 

กับสมาชิก 58 คน อยางเปนทีม คิดวา 

สมาชิก 58 คนกําลังดี เราอยากเนน 

คุณภาพ ไดทํางานกับคนที่อยากทํางาน 

เพือ่สงัคมเหมอืนกนั แตเราก็ไมไดปดกัน้ 

ยังเปดรับสมัครสมาชิกใหม อยากใหมา 

กันเยอะๆ คิดวา ถาเขาเห็นคุณคาของ 

การเปน YEC เขาจะมากันเอง”

ทุกปัญหามีไว้ให้พุ่งชน
แมการบริหารงาน YEC จะมี 

ปญหาบาง ที่หลายจังหวัดก็อาจพบคือ 

การขาดประชุม เพราะนักธุรกิจรุนใหม 

ในวัยนี้ทุกคนจะมีภารกิจรัดตัวที่ตอง 

ดูแล ดังนั้นคุณโบจึงแกไขปญหานี้ โดย 

กําหนดคาสมัคร สําหรับเปนคาใชจาย 

ในการประชุมทัง้ป 3,500 บาท และแจง 

กําหนดการประชุมลวงหนาเปนระยะ 

ทั้งแบบรายกลุม และรายบุคคล แตงตั้ง 

รองประธาน YEC ที่มีความเกงกาจใน 

แตละดานชวยกันทํางานที่ถนัด ไดแก 

ด านกิจกรรม กีฬา ประชาสัมพันธ 

โภชนาการ (ประสานงานประชุมเวียน 

ไปตามรานอาหารของสมาชิก) และ 

พยาบาล เปนตน ในแตละปจะจัด 

กิจกรรมคายสําหรับหมูสมาชิก และ 

สมาชิกใหมเพื่อกระชับความสัมพันธ 

ระหวางกันใหมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมไฮไลท์ ปี 62
หลังการรับตําแหนง ประธานเจน 

3 ไดมีการจัดกิจกรรมแรกคือ กิจกรรม 

เข าค าย เพ่ือกระชับความสัมพันธ  

ระหวางสมาชิก และเปนทําใหไดรูจัก 

กันมากขึ้นแลว ยังมีแผนจัดสัมมนา 

อัพเดทความรูแกสมาชิก และผูสนใจ 

ท้ังในเรือ่งทัว่ไปทีค่วรรู อาท ิเรือ่งกญัชา 

ประเด็นท่ีอยูในกระแสและมีผลดาน 

การแพทย การสัมมนาธุรกิจ กิจกรรม 

บริจาคโลหิตรวมกับหอการคาจังหวัดฯ 

การเยี่ยมธุรกิจระหวางสมาชิก ยังคง 

ดําเนินการตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

จะเนนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 

มากขึ้น การชูแหลงทองเท่ียวใหมของ 

สุพรรณบุรี โดยเฉพาะในอ.อูทอง ท่ีมี 

แหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ อาท ิพระใหญ 

ที่เกิดจากการแกะสลักหินบริเวณภูเขา 

ทุ งทานตะวันที่ชาวโรงสีขาวชวยกัน 

ปลูกเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวใหมใกล 

เมือง การสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน 

อาท ิการจดัเทศกาลอาหารจานแหว พชื 

GI มีปลูกที่เดียวที่ อ.ศรีประจัน การ 

มอบปายของดเีมอืงสพุรรณบุรี โดยมอบ 

ใหแก รานคา โรงแรม รานอาหาร ตลอด 

จนงานบริการที่ดีมีคุณภาพ สะอาดจริง 

อรอยจริง ที่สําคัญธุรกิจเหลานี้ตองเปน 

สมาชิกหอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สําหรับนักทองเที่ยวก็สามารถสังเกต 

สินคาและบริการคุณภาพจากปายนี้ 

คติประจำใจที่ยึดถือ
การทํางานหลายๆ อยางในเวลา 

เดียวกัน นอกจากการแบงเวลาจะ 

สําคัญแลว การมีขอคิดดีดี คติประจํา 

ใจดีก็เปนสวนหนึ่งของการยํ้าเตือน 

ใหเรามุงมั่นทําสิ่งดีดีตอไปขางหนาได 

เชนกนั เชนเดยีวกบั คณุโบ คติประจําใจ 

คือ “ปจจุบันคือ ของจริง อดีตคือเวลา 

ที่ผ านไปแลว อนาคตเราตองทําให 

ดีที่สุดเทานั้น ถาทําไดตามนี้ต องดี 

แนนอน ถาเราทําความดียังไงก็ตองไดดี 

เชนเดียวกับ พวกเราเปนคนตัวเล็กๆ 

มารวมมือ รวมใจกัน ก็สามารถสราง 

พลังยิ่งใหญ สามารถทํางานใหญได 

เพื่อชุมชน เพื่อจั งหวัดของเราได  

แนนอน”

นอกจากคุณโบ หรือ น องโบ 

ประพิณ เศรษฐชยานนท เธอจะเปน 

สาวสวย วัยใส เจ าของธุรกิจใหญ 

ทํางานเก งแล ว เธอยังเป นคนที่มี 

จิตใจดีชอบเขาวัดทําบุญ และชอบ 

กิจกรรมจิตอาสาตัวยงคนหนึ่งอีกดวย 

เราจะติดตามผลงาน และใหกําลังใจ 

YEC หอการค าจังหวัดสุพรรณบุ รี 

กันตอไป เพื่อใหเธอสามารถนําทีม 

ทํางานไดประสบความสําเร็จตามที่ 

เธอหวังไว

เราไม่ใช่ประธานที่เก่ง แต่เรามีรองประธาน เลขา 
และกรรมการที่เข้มแข็ง เราจะก้าวไปด้วยกัน 
ทำงานร่วมกับสมาชิก 58 คน อย่างเป็นทีม 
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เปิดตัวโดยสังเขป
คุณประพิณ เศรษฐชยานนท หรือ 

“โบ” เปนสาวสวยเมืองสุพรรณฯ แหง 

อําเภออูทอง เธอจบการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตแหง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

กําแพงแสน และจบปริญญาตรีดาน 

Arts, Major Business English จาก 

มหาวทิยาลัยอสัสัมชญั เคยคดิจะทาํงาน 

เปนไกดเพ่ือใชภาษาอังกฤษตามที่เรียน 

มาจงึเขาอบรมหลกัสตูรมคัคเุทศกทัว่ไป 

ภาคภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ 

มหาวทิยาลยั แตจาํเปนตองกลบัมาดแูล 

ธุรกิจครอบครัว ท่ีสรางสมไวยาวนาน 

เกือบ 50 ป ตัง้แตสมยัอากง ผูบริหารธุรกจิ 

เจนแรก และคุณพอโกวทิ เศรษฐชยานนท 

เปนเจน 2 สวนคุณโบรับชวงตอเปน 

ยุคเจน 3 ทายาท 1 ใน 3 ของครอบครัว 

เศรษฐชยานนท ถือวา เธอเปนลูกสาว 

พรอมสุด จึงไดรับมอบหมายใหเปนผู 

บริหารเจาของกิจการ หจก.ก.วัฒนผล 

อูทอง ธุรกจิไมแปรรปู และวสัดกุอสราง 

รายใหญ มีปริมาณมูลคาไมหมุนเวียน 

นับหลายรอยลานบาท บนพื้นที่ 8 ไร 

ของอําเภออูทอง จ.สุพรรณบุรี เพราะ 

เติบโตเรียนรูธุรกิจมาตั้งแตเกิด เมื่อถึง 

เวลาตองเขามาบริหารธุรกิจครอบครัว 

ตั้งแตเรียนจบ คุณโบจึงสามารถทํางาน 

ไดแบบ Seamless โดยมคุีณพอ คณุแม 

เคียงขางเปนที่ปรึกษา และมีนองสาว 

เปนผูชวย 

“ถึงระบบการคาขายไมแปรรูป 

และวัสดุกอสรางจะเปนธุรกิจที่มีการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ตามความ 

เตบิโตของการกอสราง และการขยายของ 

เมือง แตธุรกิจตองมีการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาไปตามยุคสมัย จึงไดรวมมือกับ 

พี่นอง สรางแบรนด สรางชื่อธุรกิจ จาก 

ก.วฒันผล เปนชือ่สากลคอื K.W.  และมี 

Social media เปนชองทางการขายใหม 

และระบบออนไลนเขามาชวยอํานวย 

ความสะดวกในการสั่งซื้อ และชําระเงิน 

อนาคตวางแผนจะขยายธุรกิจสู Super 

Store วัสดุกอสรางที่ทันสมัย”

สืบทอดธุรกิจครอบครัว 
สู่การสืบทอด 
YEC เจน 3

หลักการบริหารธุรกิจ K.W. โดย 

การรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐาน 

ลูกคาใหมแลว คุณโบยังยึดหลักการ 

บริหารงานมาจากรุ นพ อคือ ขยัน 

ซื่อสัตย อดทน พรอมเปดบริการทุกวัน 

โดยไมมีวันหยุด และใหความสําคัญกับ 

คนงานเกาแกทีอ่ยูมาด้ังเดิม กวา 20 คน 

ดแูลเหมือนเปนหนึง่ในสมาชกิครอบครวั 

ถงึแมจะทาํธุรกิจคาไม แตมหีวัใจทองคํา 

แทจริง เปนนกัจติอาสาตวัจรงิ ตัง้แตรุน 

พอที่เขาชวยงานสังคมเปนกรรมการ 

หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี และยัง 

ชักชวนลูกสาวคือ คุณโบ เขาสมัครเปน 

สมาชิก YEC นักธุรกิจรุนใหมหอการคา 

จงัหวดัสพุรรณบุร ีตัง้แตรุนบกุเบกิ เรยีก 

วา เปนคูจิตอาสาพอลูกก็วาได ขณะท่ี 

คุณลูกสาวรับตําแหนง ประธาน YEC 

หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี คุณพอยัง 

พวงอีกหนึ่งตําแหนงคือ ผู พิพากษา 

สมทบ ศาลเยาวชนอีกดวย

“พอพาไปสมัครสมาชิก YEC 

เพราะพอกลัวเราจะไมมีเพื่อน ถาเรา 

มเีพือ่นเปนนกัธรุกจิรุนราวคราวเดยีวกนั 

จะหาอะไร ตองการอะไรก็ไดหมดจาก 

กลุมธุรกิจที่อยูใน Network แลวก็เปน 

อยางนั้นจริงๆ คือ เอื้อทั้งดานธุรกิจ 

และสังคมในเวลาเดียวกัน”

แนวทางการบริหาร 
YEC หอการค้าจังหวัด 
สุพรรณบุรี เจน 3

หลังจาก คุณโบ ไดเขาสู วงการ 

YEC หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี มา 

ตั้งแตป 2556 ไดผานประสบการณ 

การทํางานรวมกับสมาชิก และประธาน 

YEC ทั้งสองคนมาแลว เมื่อถึงเวลาท่ี 

ตองทําหนาที่ตอไป สําหรับการเปน 

ประธาน YEC เจน 3 ปายแดง เพิ่งรับ 

ตําแหนงเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นี้ 

นอกจากการสบืสานนโยบายดท่ีีประธาน 

ท้ังสองทานไดวางไวแลว สิ่งที่คุณโบ 

มุ งมั่นสรางใหแกสมาชิกนักธุรกิจรุน 

ใหมเมืองสุพรรณบุรี คือ เธอจะเปน 

นํ้าไมเต็มแกว เปนประธานที่สมาชิก 

เขาถึงไดพรอมรับฟงความคิดเห็น ทุกข 

สุข ของสมาชิกทุกคน เพื่อสรางสมดุล 

ระหวางลักษณะธุรกิจของสมาชิก และ 

ภารกจิจติอาสาทีจ่ะตองขบัเคลือ่นตอไป 

“เราไมใชประธานที่เกง แตเรามี 

รองประธาน เลขา และกรรมการท่ี 

เขมแข็ง เราจะกาวไปดวยกนั ทํางานรวม 

กับสมาชิก 58 คน อยางเปนทีม คิดวา 

สมาชิก 58 คนกําลังดี เราอยากเนน 

คุณภาพ ไดทํางานกับคนที่อยากทํางาน 

เพือ่สงัคมเหมอืนกนั แตเรากไ็มไดปดกัน้ 

ยังเปดรับสมัครสมาชิกใหม อยากใหมา 

กันเยอะๆ คิดวา ถาเขาเห็นคุณคาของ 

การเปน YEC เขาจะมากันเอง”

ทุกปัญหามีไว้ให้พุ่งชน
แมการบริหารงาน YEC จะมี 

ปญหาบาง ท่ีหลายจังหวัดก็อาจพบคือ 

การขาดประชุม เพราะนักธุรกิจรุนใหม 

ในวัยนี้ทุกคนจะมีภารกิจรัดตัวที่ตอง 

ดูแล ดังนั้นคุณโบจึงแกไขปญหานี้ โดย 

กําหนดคาสมัคร สําหรับเปนคาใชจาย 

ในการประชุมทัง้ป 3,500 บาท และแจง 

กําหนดการประชุมลวงหนาเปนระยะ 

ทั้งแบบรายกลุม และรายบุคคล แตงตั้ง 

รองประธาน YEC ที่มีความเกงกาจใน 

แตละดานชวยกันทํางานที่ถนัด ไดแก 

ด านกิจกรรม กีฬา ประชาสัมพันธ 

โภชนาการ (ประสานงานประชุมเวียน 

ไปตามรานอาหารของสมาชิก) และ 

พยาบาล เปนตน ในแตละปจะจัด 

กิจกรรมคายสําหรับหมูสมาชิก และ 

สมาชิกใหมเพื่อกระชับความสัมพันธ 

ระหวางกันใหมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมไฮไลท์ ปี 62
หลังการรับตําแหนง ประธานเจน 

3 ไดมีการจัดกิจกรรมแรกคือ กิจกรรม 

เข าค าย เพื่อกระชับความสัมพันธ  

ระหวางสมาชิก และเปนทําใหไดรูจัก 

กันมากขึ้นแลว ยังมีแผนจัดสัมมนา 

อัพเดทความรูแกสมาชิก และผูสนใจ 

ทัง้ในเรือ่งทัว่ไปทีค่วรรู อาท ิเรือ่งกญัชา 

ประเด็นท่ีอยูในกระแสและมีผลดาน 

การแพทย การสัมมนาธุรกิจ กิจกรรม 

บริจาคโลหิตรวมกับหอการคาจังหวัดฯ 

การเยี่ยมธุรกิจระหวางสมาชิก ยังคง 

ดําเนินการตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

จะเนนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 

มากขึ้น การชูแหลงทองเท่ียวใหมของ 

สุพรรณบุรี โดยเฉพาะในอ.อูทอง ท่ีมี 

แหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ อาท ิพระใหญ 

ที่เกิดจากการแกะสลักหินบริเวณภูเขา 

ทุ งทานตะวันที่ชาวโรงสีขาวชวยกัน 

ปลูกเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวใหมใกล 

เมือง การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน 

อาท ิการจดัเทศกาลอาหารจานแหว พชื 

GI มีปลูกที่เดียวที่ อ.ศรีประจัน การ 

มอบปายของดเีมอืงสพุรรณบรีุ โดยมอบ 

ใหแก รานคา โรงแรม รานอาหาร ตลอด 

จนงานบริการที่ดีมีคุณภาพ สะอาดจริง 

อรอยจริง ที่สําคัญธุรกิจเหลานี้ตองเปน 

สมาชิกหอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สําหรับนักทองเที่ยวก็สามารถสังเกต 

สินคาและบริการคุณภาพจากปายนี้ 

คติประจำใจที่ยึดถือ
การทํางานหลายๆ อยางในเวลา 

เดียวกัน นอกจากการแบงเวลาจะ 

สําคัญแลว การมีขอคิดดีดี คติประจํา 

ใจดีก็เปนสวนหนึ่งของการยํ้าเตือน 

ใหเรามุงมั่นทําสิ่งดีดีตอไปขางหนาได 

เชนกนั เชนเดยีวกบั คณุโบ คติประจาํใจ 

คือ “ปจจุบันคือ ของจริง อดีตคือเวลา 

ท่ีผานไปแลว อนาคตเราตองทําให 

ดีที่สุดเทานั้น ถาทําไดตามนี้ต องดี 

แนนอน ถาเราทําความดียังไงก็ตองไดดี 

เชนเดียวกับ พวกเราเปนคนตัวเล็กๆ 

มารวมมือ รวมใจกัน ก็สามารถสราง 

พลังยิ่งใหญ สามารถทํางานใหญได 

เพื่อชุมชน เพื่อจั งหวัดของเราได  

แนนอน”

นอกจากคุณโบ หรือ น องโบ 

ประพิณ เศรษฐชยานนท เธอจะเปน 

สาวสวย วัยใส เจ าของธุรกิจใหญ 

ทํางานเก งแล ว เธอยังเป นคนที่มี 

จิตใจดีชอบเขาวัดทําบุญ และชอบ 

กิจกรรมจิตอาสาตัวยงคนหนึ่งอีกดวย 

เราจะติดตามผลงาน และใหกําลังใจ 

YEC หอการค าจังหวัดสุพรรณบุรี 

กันตอไป เพื่อใหเธอสามารถนําทีม 

ทํางานไดประสบความสําเร็จตามที่ 

เธอหวังไว

การทำงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน นอกจาก 
การแบ่งเวลาจะสำคัญแล้ว การมีข้อคิดดีดี 
คติประจำใจดีก็เป็นส่วนหนึ่งของการย้ำเตือนให้ 
เรามุ่งมั่นทำสิ่งดีดีต่อไปข้างหน้าได้เช่นกัน 
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เปิดตัวโดยสังเขป
คุณประพิณ เศรษฐชยานนท หรือ 

“โบ” เปนสาวสวยเมืองสุพรรณฯ แหง 

อําเภออูทอง เธอจบการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตแหง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

กําแพงแสน และจบปริญญาตรีดาน 

Arts, Major Business English จาก 

มหาวทิยาลัยอสัสมัชัญ เคยคดิจะทาํงาน 

เปนไกดเพื่อใชภาษาอังกฤษตามที่เรียน 

มาจงึเขาอบรมหลกัสตูรมคัคเุทศกทัว่ไป 

ภาคภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย แตจาํเปนตองกลบัมาดูแล 

ธุรกิจครอบครัว ท่ีสรางสมไวยาวนาน 

เกือบ 50 ป ตัง้แตสมยัอากง ผูบริหารธรุกจิ 

เจนแรก และคณุพอโกวทิ เศรษฐชยานนท 

เปนเจน 2 สวนคุณโบรับชวงตอเปน 

ยุคเจน 3 ทายาท 1 ใน 3 ของครอบครัว 

เศรษฐชยานนท ถือวา เธอเปนลูกสาว 

พรอมสุด จึงไดรับมอบหมายใหเปนผู 

บริหารเจาของกิจการ หจก.ก.วัฒนผล 

อูทอง ธุรกจิไมแปรรปู และวสัดกุอสราง 

รายใหญ มีปริมาณมูลคาไมหมุนเวียน 

นับหลายรอยลานบาท บนพื้นที่ 8 ไร 

ของอําเภออูทอง จ.สุพรรณบุรี เพราะ 

เติบโตเรียนรูธุรกิจมาตั้งแตเกิด เมื่อถึง 

เวลาตองเขามาบริหารธุรกิจครอบครัว 

ตั้งแตเรียนจบ คุณโบจึงสามารถทํางาน 

ไดแบบ Seamless โดยมคุีณพอ คณุแม 

เคียงขางเปนที่ปรึกษา และมีนองสาว 

เปนผูชวย 

“ถึงระบบการคาขายไมแปรรูป 

และวัสดุกอสรางจะเปนธุรกิจท่ีมีการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ตามความ 

เตบิโตของการกอสราง และการขยายของ 

เมือง แตธุรกิจตองมีการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาไปตามยุคสมัย จึงไดรวมมือกับ 

พี่นอง สรางแบรนด สรางชื่อธุรกิจ จาก 

ก.วฒันผล เปนชือ่สากลคอื K.W.  และมี 

Social media เปนชองทางการขายใหม 

และระบบออนไลนเขามาชวยอํานวย 

ความสะดวกในการสั่งซื้อ และชําระเงิน 

อนาคตวางแผนจะขยายธุรกิจสู Super 

Store วัสดุกอสรางที่ทันสมัย”

สืบทอดธุรกิจครอบครัว 
สู่การสืบทอด 
YEC เจน 3

หลักการบริหารธุรกิจ K.W. โดย 

การรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐาน 

ลูกคาใหมแลว คุณโบยังยึดหลักการ 

บริหารงานมาจากรุ นพ อคือ ขยัน 

ซื่อสัตย อดทน พรอมเปดบริการทุกวัน 

โดยไมมีวันหยุด และใหความสําคัญกับ 

คนงานเกาแกทีอ่ยูมาดัง้เดมิ กวา 20 คน 

ดแูลเหมือนเปนหนึง่ในสมาชกิครอบครวั 

ถงึแมจะทาํธรุกจิคาไม แตมหีวัใจทองคาํ 

แทจริง เปนนกัจติอาสาตวัจรงิ ตัง้แตรุน 

พอที่เขาชวยงานสังคมเปนกรรมการ 

หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี และยัง 

ชักชวนลูกสาวคือ คุณโบ เขาสมัครเปน 

สมาชิก YEC นักธุรกิจรุนใหมหอการคา 

จงัหวัดสพุรรณบุร ีตัง้แตรุนบกุเบกิ เรยีก 

วา เปนคูจิตอาสาพอลูกก็วาได ขณะที่ 

คุณลูกสาวรับตําแหนง ประธาน YEC 

หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี คุณพอยัง 

พวงอีกหนึ่งตําแหนงคือ ผู พิพากษา 

สมทบ ศาลเยาวชนอีกดวย

“พอพาไปสมัครสมาชิก YEC 

เพราะพอกลัวเราจะไมมีเพื่อน ถาเรา 

มเีพือ่นเปนนกัธรุกจิรุนราวคราวเดียวกนั 

จะหาอะไร ตองการอะไรก็ไดหมดจาก 

กลุมธุรกิจที่อยูใน Network แลวก็เปน 

อยางนั้นจริงๆ คือ เอื้อทั้งดานธุรกิจ 

และสังคมในเวลาเดียวกัน”

แนวทางการบริหาร 
YEC หอการค้าจังหวัด 
สุพรรณบุรี เจน 3

หลังจาก คุณโบ ไดเขาสู วงการ 

YEC หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี มา 

ตั้งแตป 2556 ไดผานประสบการณ 

การทํางานรวมกับสมาชิก และประธาน 

YEC ทั้งสองคนมาแลว เมื่อถึงเวลาที่ 

ตองทําหนาที่ตอไป สําหรับการเปน 

ประธาน YEC เจน 3 ปายแดง เพิ่งรับ 

ตําแหนงเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นี้ 

นอกจากการสบืสานนโยบายดทีีป่ระธาน 

ทั้งสองทานไดวางไวแลว สิ่งที่คุณโบ 

มุ งมั่นสรางใหแกสมาชิกนักธุรกิจรุน 

ใหมเมืองสุพรรณบุรี คือ เธอจะเปน 

นํ้าไมเต็มแกว เปนประธานที่สมาชิก 

เขาถึงไดพรอมรับฟงความคิดเห็น ทุกข 

สุข ของสมาชิกทุกคน เพื่อสรางสมดุล 

ระหวางลักษณะธุรกิจของสมาชิก และ 

ภารกจิจิตอาสาทีจ่ะตองขบัเคลือ่นตอไป 

“เราไมใชประธานที่เกง แตเรามี 

รองประธาน เลขา และกรรมการท่ี 

เขมแขง็ เราจะกาวไปดวยกนั ทาํงานรวม 

กับสมาชิก 58 คน อยางเปนทีม คิดวา 

สมาชิก 58 คนกําลังดี เราอยากเนน 

คุณภาพ ไดทํางานกับคนที่อยากทํางาน 

เพือ่สงัคมเหมอืนกนั แตเราก็ไมไดปดกัน้ 

ยังเปดรับสมัครสมาชิกใหม อยากใหมา 

กันเยอะๆ คิดวา ถาเขาเห็นคุณคาของ 

การเปน YEC เขาจะมากันเอง”

ทุกปัญหามีไว้ให้พุ่งชน
แมการบริหารงาน YEC จะมี 

ปญหาบาง ที่หลายจังหวัดก็อาจพบคือ 

การขาดประชุม เพราะนักธุรกิจรุนใหม 

ในวัยนี้ทุกคนจะมีภารกิจรัดตัวที่ตอง 

ดูแล ดังนั้นคุณโบจึงแกไขปญหานี้ โดย 

กําหนดคาสมัคร สําหรับเปนคาใชจาย 

ในการประชุมทัง้ป 3,500 บาท และแจง 

กําหนดการประชุมลวงหนาเปนระยะ 

ทั้งแบบรายกลุม และรายบุคคล แตงตั้ง 

รองประธาน YEC ที่มีความเกงกาจใน 

แตละดานชวยกันทํางานที่ถนัด ไดแก 

ด านกิจกรรม กีฬา ประชาสัมพันธ 

โภชนาการ (ประสานงานประชุมเวียน 

ไปตามรานอาหารของสมาชิก) และ 

พยาบาล เปนตน ในแตละปจะจัด 

กิจกรรมคายสําหรับหมูสมาชิก และ 

สมาชิกใหมเพื่อกระชับความสัมพันธ 

ระหวางกันใหมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมไฮไลท์ ปี 62
หลังการรับตําแหนง ประธานเจน 

3 ไดมีการจัดกิจกรรมแรกคือ กิจกรรม 

เข าค าย เพ่ือกระชับความสัมพันธ  

ระหวางสมาชิก และเปนทําใหไดรูจัก 

กันมากขึ้นแลว ยังมีแผนจัดสัมมนา 

อัพเดทความรูแกสมาชิก และผูสนใจ 

ท้ังในเรือ่งทัว่ไปทีค่วรรู อาท ิเรือ่งกญัชา 

ประเด็นท่ีอยูในกระแสและมีผลดาน 

การแพทย การสัมมนาธุรกิจ กิจกรรม 

บริจาคโลหิตรวมกับหอการคาจังหวัดฯ 

การเยี่ยมธุรกิจระหวางสมาชิก ยังคง 

ดําเนินการตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

จะเนนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 

มากขึ้น การชูแหลงทองเท่ียวใหมของ 

สุพรรณบุรี โดยเฉพาะในอ.อูทอง ท่ีมี 

แหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ อาท ิพระใหญ 

ที่เกิดจากการแกะสลักหินบริเวณภูเขา 

ทุ งทานตะวันที่ชาวโรงสีขาวชวยกัน 

ปลูกเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวใหมใกล 

เมือง การสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน 

อาท ิการจดัเทศกาลอาหารจานแหว พชื 

GI มีปลูกที่เดียวที่ อ.ศรีประจัน การ 

มอบปายของดเีมอืงสพุรรณบุรี โดยมอบ 

ใหแก รานคา โรงแรม รานอาหาร ตลอด 

จนงานบริการที่ดีมีคุณภาพ สะอาดจริง 

อรอยจริง ที่สําคัญธุรกิจเหลานี้ตองเปน 

สมาชิกหอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สําหรับนักทองเที่ยวก็สามารถสังเกต 

สินคาและบริการคุณภาพจากปายนี้ 

คติประจำใจที่ยึดถือ
การทํางานหลายๆ อยางในเวลา 

เดียวกัน นอกจากการแบงเวลาจะ 

สําคัญแลว การมีขอคิดดีดี คติประจํา 

ใจดีก็เปนสวนหนึ่งของการยํ้าเตือน 

ใหเรามุงมั่นทําสิ่งดีดีตอไปขางหนาได 

เชนกนั เชนเดยีวกบั คณุโบ คติประจําใจ 

คือ “ปจจุบันคือ ของจริง อดีตคือเวลา 

ที่ผ านไปแลว อนาคตเราตองทําให 

ดีที่สุดเทานั้น ถาทําไดตามนี้ต องดี 

แนนอน ถาเราทําความดียังไงก็ตองไดดี 

เชนเดียวกับ พวกเราเปนคนตัวเล็กๆ 

มารวมมือ รวมใจกัน ก็สามารถสราง 

พลังยิ่งใหญ สามารถทํางานใหญได 

เพื่อชุมชน เพื่อจั งหวัดของเราได  

แนนอน”

นอกจากคุณโบ หรือ น องโบ 

ประพิณ เศรษฐชยานนท เธอจะเปน 

สาวสวย วัยใส เจ าของธุรกิจใหญ 

ทํางานเก งแล ว เธอยังเป นคนที่มี 

จิตใจดีชอบเขาวัดทําบุญ และชอบ 

กิจกรรมจิตอาสาตัวยงคนหนึ่งอีกดวย 

เราจะติดตามผลงาน และใหกําลังใจ 

YEC หอการค าจังหวัดสุพรรณบุ รี 

กันตอไป เพื่อใหเธอสามารถนําทีม 

ทํางานไดประสบความสําเร็จตามที่ 

เธอหวังไว
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เปิดตัวโดยสังเขป
คุณประพิณ เศรษฐชยานนท หรือ 

“โบ” เปนสาวสวยเมืองสุพรรณฯ แหง 

อําเภออูทอง เธอจบการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตแหง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

กําแพงแสน และจบปริญญาตรีดาน 

Arts, Major Business English จาก 

มหาวทิยาลัยอสัสัมชญั เคยคดิจะทาํงาน 

เปนไกดเพ่ือใชภาษาอังกฤษตามที่เรียน 

มาจงึเขาอบรมหลกัสตูรมคัคเุทศกทัว่ไป 

ภาคภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ 

มหาวทิยาลยั แตจาํเปนตองกลบัมาดแูล 

ธุรกิจครอบครัว ท่ีสรางสมไวยาวนาน 

เกือบ 50 ป ตัง้แตสมยัอากง ผูบริหารธุรกจิ 

เจนแรก และคุณพอโกวทิ เศรษฐชยานนท 

เปนเจน 2 สวนคุณโบรับชวงตอเปน 

ยุคเจน 3 ทายาท 1 ใน 3 ของครอบครัว 

เศรษฐชยานนท ถือวา เธอเปนลูกสาว 

พรอมสุด จึงไดรับมอบหมายใหเปนผู 

บริหารเจาของกิจการ หจก.ก.วัฒนผล 

อูทอง ธุรกจิไมแปรรปู และวสัดกุอสราง 

รายใหญ มีปริมาณมูลคาไมหมุนเวียน 

นับหลายรอยลานบาท บนพื้นที่ 8 ไร 

ของอําเภออูทอง จ.สุพรรณบุรี เพราะ 

เติบโตเรียนรูธุรกิจมาตั้งแตเกิด เมื่อถึง 

เวลาตองเขามาบริหารธุรกิจครอบครัว 

ตั้งแตเรียนจบ คุณโบจึงสามารถทํางาน 

ไดแบบ Seamless โดยมคุีณพอ คณุแม 

เคียงขางเปนที่ปรึกษา และมีนองสาว 

เปนผูชวย 

“ถึงระบบการคาขายไมแปรรูป 

และวัสดุกอสรางจะเปนธุรกิจที่มีการ 

เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ตามความ 

เตบิโตของการกอสราง และการขยายของ 

เมือง แตธุรกิจตองมีการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาไปตามยุคสมัย จึงไดรวมมือกับ 

พี่นอง สรางแบรนด สรางชื่อธุรกิจ จาก 

ก.วฒันผล เปนชือ่สากลคอื K.W.  และมี 

Social media เปนชองทางการขายใหม 

และระบบออนไลนเขามาชวยอํานวย 

ความสะดวกในการสั่งซื้อ และชําระเงิน 

อนาคตวางแผนจะขยายธุรกิจสู Super 

Store วัสดุกอสรางที่ทันสมัย”

สืบทอดธุรกิจครอบครัว 
สู่การสืบทอด 
YEC เจน 3

หลักการบริหารธุรกิจ K.W. โดย 

การรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐาน 

ลูกคาใหมแลว คุณโบยังยึดหลักการ 

บริหารงานมาจากรุ นพ อคือ ขยัน 

ซื่อสัตย อดทน พรอมเปดบริการทุกวัน 

โดยไมมีวันหยุด และใหความสําคัญกับ 

คนงานเกาแกทีอ่ยูมาด้ังเดิม กวา 20 คน 

ดแูลเหมือนเปนหนึง่ในสมาชกิครอบครวั 

ถงึแมจะทาํธุรกิจคาไม แตมหีวัใจทองคํา 

แทจริง เปนนกัจติอาสาตวัจรงิ ตัง้แตรุน 

พอที่เขาชวยงานสังคมเปนกรรมการ 

หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี และยัง 

ชักชวนลูกสาวคือ คุณโบ เขาสมัครเปน 

สมาชิก YEC นักธุรกิจรุนใหมหอการคา 

จงัหวดัสพุรรณบุร ีตัง้แตรุนบกุเบกิ เรยีก 

วา เปนคูจิตอาสาพอลูกก็วาได ขณะท่ี 

คุณลูกสาวรับตําแหนง ประธาน YEC 

หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี คุณพอยัง 

พวงอีกหนึ่งตําแหนงคือ ผู พิพากษา 

สมทบ ศาลเยาวชนอีกดวย

“พอพาไปสมัครสมาชิก YEC 

เพราะพอกลัวเราจะไมมีเพื่อน ถาเรา 

มเีพือ่นเปนนกัธรุกจิรุนราวคราวเดยีวกนั 

จะหาอะไร ตองการอะไรก็ไดหมดจาก 

กลุมธุรกิจที่อยูใน Network แลวก็เปน 

อยางนั้นจริงๆ คือ เอื้อทั้งดานธุรกิจ 

และสังคมในเวลาเดียวกัน”

แนวทางการบริหาร 
YEC หอการค้าจังหวัด 
สุพรรณบุรี เจน 3

หลังจาก คุณโบ ไดเขาสู วงการ 

YEC หอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี มา 

ตั้งแตป 2556 ไดผานประสบการณ 

การทํางานรวมกับสมาชิก และประธาน 

YEC ทั้งสองคนมาแลว เมื่อถึงเวลาท่ี 

ตองทําหนาที่ตอไป สําหรับการเปน 

ประธาน YEC เจน 3 ปายแดง เพิ่งรับ 

ตําแหนงเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นี้ 

นอกจากการสบืสานนโยบายดท่ีีประธาน 

ท้ังสองทานไดวางไวแลว สิ่งที่คุณโบ 

มุ งมั่นสรางใหแกสมาชิกนักธุรกิจรุน 

ใหมเมืองสุพรรณบุรี คือ เธอจะเปน 

นํ้าไมเต็มแกว เปนประธานที่สมาชิก 

เขาถึงไดพรอมรับฟงความคิดเห็น ทุกข 

สุข ของสมาชิกทุกคน เพื่อสรางสมดุล 

ระหวางลักษณะธุรกิจของสมาชิก และ 

ภารกจิจติอาสาทีจ่ะตองขบัเคลือ่นตอไป 

“เราไมใชประธานที่เกง แตเรามี 

รองประธาน เลขา และกรรมการท่ี 

เขมแข็ง เราจะกาวไปดวยกนั ทํางานรวม 

กับสมาชิก 58 คน อยางเปนทีม คิดวา 

สมาชิก 58 คนกําลังดี เราอยากเนน 

คุณภาพ ไดทํางานกับคนที่อยากทํางาน 

เพือ่สงัคมเหมอืนกนั แตเรากไ็มไดปดกัน้ 

ยังเปดรับสมัครสมาชิกใหม อยากใหมา 

กันเยอะๆ คิดวา ถาเขาเห็นคุณคาของ 

การเปน YEC เขาจะมากันเอง”

ทุกปัญหามีไว้ให้พุ่งชน
แมการบริหารงาน YEC จะมี 

ปญหาบาง ท่ีหลายจังหวัดก็อาจพบคือ 

การขาดประชุม เพราะนักธุรกิจรุนใหม 

ในวัยนี้ทุกคนจะมีภารกิจรัดตัวที่ตอง 

ดูแล ดังนั้นคุณโบจึงแกไขปญหานี้ โดย 

กําหนดคาสมัคร สําหรับเปนคาใชจาย 

ในการประชุมทัง้ป 3,500 บาท และแจง 

กําหนดการประชุมลวงหนาเปนระยะ 

ทั้งแบบรายกลุม และรายบุคคล แตงตั้ง 

รองประธาน YEC ที่มีความเกงกาจใน 

แตละดานชวยกันทํางานที่ถนัด ไดแก 

ด านกิจกรรม กีฬา ประชาสัมพันธ 

โภชนาการ (ประสานงานประชุมเวียน 

ไปตามรานอาหารของสมาชิก) และ 

พยาบาล เปนตน ในแตละปจะจัด 

กิจกรรมคายสําหรับหมูสมาชิก และ 

สมาชิกใหมเพื่อกระชับความสัมพันธ 

ระหวางกันใหมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมไฮไลท์ ปี 62
หลังการรับตําแหนง ประธานเจน 

3 ไดมีการจัดกิจกรรมแรกคือ กิจกรรม 

เข าค าย เพื่อกระชับความสัมพันธ  

ระหวางสมาชิก และเปนทําใหไดรูจัก 

กันมากขึ้นแลว ยังมีแผนจัดสัมมนา 

อัพเดทความรูแกสมาชิก และผูสนใจ 

ทัง้ในเรือ่งทัว่ไปทีค่วรรู อาท ิเรือ่งกญัชา 

ประเด็นท่ีอยูในกระแสและมีผลดาน 

การแพทย การสัมมนาธุรกิจ กิจกรรม 

บริจาคโลหิตรวมกับหอการคาจังหวัดฯ 

การเยี่ยมธุรกิจระหวางสมาชิก ยังคง 

ดําเนินการตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

จะเนนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 

มากขึ้น การชูแหลงทองเท่ียวใหมของ 

สุพรรณบุรี โดยเฉพาะในอ.อูทอง ท่ีมี 

แหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ อาท ิพระใหญ 

ที่เกิดจากการแกะสลักหินบริเวณภูเขา 

ทุ งทานตะวันที่ชาวโรงสีขาวชวยกัน 

ปลูกเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวใหมใกล 

เมือง การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน 

อาท ิการจดัเทศกาลอาหารจานแหว พชื 

GI มีปลูกที่เดียวที่ อ.ศรีประจัน การ 

มอบปายของดเีมอืงสพุรรณบรีุ โดยมอบ 

ใหแก รานคา โรงแรม รานอาหาร ตลอด 

จนงานบริการที่ดีมีคุณภาพ สะอาดจริง 

อรอยจริง ที่สําคัญธุรกิจเหลานี้ตองเปน 

สมาชิกหอการคาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สําหรับนักทองเที่ยวก็สามารถสังเกต 

สินคาและบริการคุณภาพจากปายนี้ 

คติประจำใจที่ยึดถือ
การทํางานหลายๆ อยางในเวลา 

เดียวกัน นอกจากการแบงเวลาจะ 

สําคัญแลว การมีขอคิดดีดี คติประจํา 

ใจดีก็เปนสวนหนึ่งของการยํ้าเตือน 

ใหเรามุงมั่นทําสิ่งดีดีตอไปขางหนาได 

เชนกนั เชนเดยีวกบั คณุโบ คติประจาํใจ 

คือ “ปจจุบันคือ ของจริง อดีตคือเวลา 

ท่ีผานไปแลว อนาคตเราตองทําให 

ดีที่สุดเทานั้น ถาทําไดตามนี้ต องดี 

แนนอน ถาเราทําความดียังไงก็ตองไดดี 

เชนเดียวกับ พวกเราเปนคนตัวเล็กๆ 

มารวมมือ รวมใจกัน ก็สามารถสราง 

พลังยิ่งใหญ สามารถทํางานใหญได 

เพื่อชุมชน เพื่อจั งหวัดของเราได  

แนนอน”

นอกจากคุณโบ หรือ น องโบ 

ประพิณ เศรษฐชยานนท เธอจะเปน 

สาวสวย วัยใส เจ าของธุรกิจใหญ 

ทํางานเก งแล ว เธอยังเป นคนที่มี 

จิตใจดีชอบเขาวัดทําบุญ และชอบ 

กิจกรรมจิตอาสาตัวยงคนหนึ่งอีกดวย 

เราจะติดตามผลงาน และใหกําลังใจ 

YEC หอการค าจังหวัดสุพรรณบุรี 

กันตอไป เพื่อใหเธอสามารถนําทีม 

ทํางานไดประสบความสําเร็จตามที่ 

เธอหวังไว

ปัจจุบันคือ ของจริง อดีตคือเวลาท่ีผ่านไปแล้ว 
อนาคตเราต้องทำให้ดีท่ีสุดเท่าน้ัน 

48

YEC UPDATE




	cover sep 2019 cs4
	2
	2-3
	2
	Blank Page



	3
	2-3
	3
	Blank Page



	4_compressed
	5
	5
	Blank Page


	6_compressed
	7_compressed
	8
	9_compressed
	10_compressed
	11_compressed
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21_compressed
	22
	23_compressed
	24_compressed
	25_compressed
	26_compressed
	27_compressed
	28
	29
	30
	31_compressed
	32
	33
	34
	35-41_compressed
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	42-49
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	50
	51-54_compressed
	51
	52
	53
	54

	ad_wanted
	ad_wanted
	wanted
	Blank Page



	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	9-19_compressed.pdf
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	20-29_compressed.pdf
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	30-31_compressed.pdf
	30
	31

	32-35_compressed.pdf
	32
	33
	34
	35

	36-39_compressed.pdf
	36
	37
	38
	39

	40-43_compressed.pdf
	40
	41
	42
	43

	45-48_compressed.pdf
	45
	46
	47
	48




