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HAPPY MONEY
สร้างได้ด้วยการ
วางแผนการเงิน
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   ค�ำนยิม

	 การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคลและด้านการลงทุน	 เพื่อสร้างวินัยการออมและรู้จักใช้จ่ายอย่างถูกวิธี 

ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานและรากฐานสาคัญที่จะนาไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน 

และการสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนั้น	 เป็นพันธกิจหลักของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ดาเนินงานมาอย่างสม่าเสมอ

	 คู่มือ	 “Happy Money ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน”	 ภายใต้	
“โครงการส่งเสรมิการออมและการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล”	 จัดทาขึ้นเพื่อ
สร้างความสุขทางการเงินแก่คนวัยทางาน	 ให้สามารถบริหารจัดการเงินของตนเอง 

ให้ดีขึ้นได้ง่ายๆ	 รวมทั้งช่วยปลูกจิตสานึกให้เห็นคุณประโยชน์ของการออมเพื่อ 

เป้าหมายต่างๆ	ในแต่ละช่วงของชีวิต	การวางแผนใช้จ่ายเงิน	และการบริหารจัดการ

หนี้สินด้วยการจดบัญชีรายรับรายจ่าย	นาไปสู่การตระหนักรู้	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

และมีวินัยในการใช้จ่ายอย่างถูกวิธี	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง	 และ 

เมื่อมีความสุขทางการเงินแล้ว	ก็พร้อมที่จะทางานหารายได้อย่างเต็มความสามารถ	

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างดีนั่นเอง	

	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	คู่มือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยเป็นเข็มทิศ

นาทางเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว	พร้อมที่จะสร้าง

เกราะป้องกันทางการเงินให้แข็งเกร่ง	อันจะเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างสังคมไทย

ให้มีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง	ตลอดจนส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

	 คุณเกศรา	มัญชุศรี

	 กรรมการและผู้จัดการ

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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   ค�ำน�ำ

	 การขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จาเป็น 

ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพจากทรัพยากรทุกด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า	หากเมื่อใดพนักงานขาดความกระตือรือร้นในการ

ทางาน	หรือปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นสุขใจแล้ว	ก็จะส่งผลมายังประสิทธิภาพการทางานและ

ประสิทธิผลขององค์กรในที่สุด	สาเหตุสาคัญประการหนึ่งก็ได้แก่	ปัญหาทางการเงินของ

พนักงาน	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัว	ภาระค่าใช้จ่ายของผู้

ที่อยู่ในอุปการะเพิ่มขึ้น	หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ	ซึ่งขาดการวางแผนทางการเงิน

และขาดที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชานาญ	ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินและรับมือกับ

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้

	 คู่มือ “Happy Money ตอน องค์กรสร้างสขุทางการเงนิ”	เล่มนี้	ถ่ายทอด
จากประสบการณ์จริงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ได้ลงมือปฏิบัติ	 โดยการลงไปให้ความรู้แก่

พนักงานผ่านโครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในการสร้าง

องค์กรต้นแบบ	ซึ่งเป็นการพัฒนาหัวหน้างานในองค์กรให้เป็น	Trainer	 เพื่อเป็นที่ปรึกษา

ด้านการวางแผนใช้จ่ายเงินและการบริหารหนี้สินแก่พนักงานในองค์กร	ซึ่งจะเป็นการรวม

กลุ่มกันเพื่อศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย	โดยการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย	

ปลูกฝังแนวคิดในการออมก่อนใช้	 ลดรายจ่าย	 รวมถึงการหารายได้เพิ่ม	ซึ่งการได้รับรู้

แนวคิดและได้ลงมือฝึกปฏิบัติตามเทคนิควิธีการต่างๆ	 เหล่านี้	 ผ่านการแนะนาของ 

Trainer	 ได้ช่วยให้พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย	 หมดหนี้	 มีออม 

เป็นรากฐานสู่ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงต่อไป

	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การส่งเสริมการออมและการบริหาร 

การเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กร	 (Happy 

Money)	 จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญของกระบวนการสร้าง	 Happy	 Workplace	 ซึ่งจะ 

มีส่วนช่วยให้พนักงานทางานได้เต็มศักยภาพ	 ควบคู่ไปกับการทางานอย่างมีความสุข	

สามารถสร้างผลผลิตชั้นเลิศได้	 นามาซึ่งประสิทธิภาพที่ดีขึ้นขององค์กรตลอดจน 

สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

	 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คู่มือ HAPPY MONEY ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน

ผู้แต่ง	 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการ	 คุณปิยาภรณ์		ครองจันทร์

	 คุณจีระภา		ก้อนใส

	 คุณกฤติยา		สุทธิชื่น

จัดทำาโดย	 ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน

	 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	(TSI)

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 เลขที่	62	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย

	 เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

โทรศัพท์	 0	2229	2222

โทรสาร	 0	2229	2722

เว็บไซต์	 www.set.or.th

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สงวนสิทธิ์	ห้ามลอกเลียนแบบ	ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังือ	
นอกจากจะได้รับอนุญาต
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บทที่ 1
Happy Money..Happy Organization :
หมดหนี้ มีออม ความสุขทางการเงินของมนุษย์เงินเดือน 8
•	 ทาไมคนส่วนใหญ่ไปไม่ถึง	“ความสุขทางการเงิน”?	 10

•	 วางแผนการเงินส่วนบุคคล	เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน	 12

•	 องค์กรสร้างสุขทางการเงิน	 13

บทที่ 2
9 ขั้นตอน สร้างสุขทางการเงินในองค์กร 17
• เตรียม Trainer  21
	 •	ขั้นตอนที่	1	การคัดเลือกตัวแทน	Trainer	หรือ	“พี่เลี้ยง”	 21

	 •	ขั้นตอนที่	2	ให้ความรู้แก่พี่เลี้ยง	Train	the	Trainer	 25

• ลงมือปฏิบัติ 38
	 •	ขั้นตอนที่	3	เปิดรับสมัครพนักงาน	(ลูกค้า)	เข้าร่วมโครงการ	 38

	 •	ขั้นตอนที่	4	อบรมให้ความรู้พนักงาน	(ลูกค้า)	 39

	 •	ขั้นตอนที่	5	Trainer	รวบรวมข้อมูลและแบ่งกลุ่มพนักงาน	 39

	 •	ขั้นตอนที่	6	Mentor	ติดตามผลและให้คาปรึกษากับ	Trainer	 42

	 •	ขั้นตอนที่	7	Trainer	ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้า	 43

• สรุปผล 44
	 •	ขั้นตอนที่	8	ติดตามผลและสรุปผลลัพธ์ของโครงการ	 44

	 •	ขั้นตอนที่	9	ทาแผนขยายผล	 45

สารบญั



6 HAPPY MONEY...  ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน6

บทที่ 3 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์องค์กรแห่ง “ความสุขทางการเงิน” :
บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด โรงงานต้นแบบ ปี 2554 46
• วิถีคิดสร้างความสุขทางการเงิน “พี.เอม.ฟูด” 47
• งานดี ชีวีมีสุข หลักคิดสร้างสุขทางการเงินคนโรงงาน “พี.เอม.ฟูด” 49
• ผู้บริหารระดับสูง “ร่วมใจ ติดตามงาน” 50
• สร้าง Trainer ขับเคลื่อนโครงการ 51
• จัดกิจกรรม Happy Money กระตุ้นพนักงาน 55
• เข้าสู่กระบวนการสร้าง Happy Money 56
	 •	Trainer	หาลูกค้าเข้าโครงการ	 57

	 •	แนวทางแก้ปัญหาและช่วยเหลือพนักงาน	 58

	 •	ประโยชน์ที่พนักงานและองค์กรได้รับ	 60	

	 •	การขยายผลโครงการสู่พนักงานคนอื่นๆ	 62

	 •	ข้อคิดสาหรับบริษัทที่จะทาโครงการ	Happy	Money	 64

• Success Story 
	 •	คุณกาญจนา	สินมี		 65

	 •	คุณพรรณพิมล	ชิงทะวัน				 70

บทที่ 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์องค์กรแห่ง “ความสุขทางการเงิน” :
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) โรงงานต้นแบบ ปี 2556 73
• “อยู่ ลี มี สุข” ความสุขการเงินของคนโรงงาน “ลีพัฒนาฯ เพชรบุรี” 74
• “โรงลี คือ บ้านหลังที่สอง” หลักคิดบริหารบุคคล  
 สไตล์ “ลีพัฒนาฯ เพชรบุรี” 75
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• Happy Money ต่อยอดความสุขพนักงานและครอบครัว 77
• ประโยชน์ที่พนักงานและองค์กรได้รับ 78
• การขยายผลโครงการ 80
• ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จของโครงการ 81
• กระบวนการสร้าง Happy Money แบบลีพัฒนาฯ เพชรบุรี 82
	 •	บทบาทหน้าที่	“ผู้บริหารโครงการฯ”	 82

	 •	วิธีการสรรหา	Trainer	แบบลีพัฒนาฯ	เพชรบุรี	 84

	 •	วิธีขับเคลื่อนการดาเนินงานของทีมงาน	 85

	 •	การให้การสนับสนุน	Trainer	และลูกค้า	 86

	 •	สถานะทางการเงินของพนักงาน	ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ	 89

	 •	ปัญหา	อุปสรรค	และแนวทางแก้ไข	 92

	 •	วิธีการสื่อสารจาก	Trainer	สู่ลูกค้า	 96

	 •	การดูแลใส่ใจและช่วยเหลือลูกค้าของ	Trainer	 98

	 •	สิ่งที่ได้รับจากการเป็น	Trainer	 102

• Success Story 
	 •	คุณสุพิศ	ป้อมดี	 105

	 •	คุณกิตติศักดิ์	ลิ้มสุวรรณมณี	 109

บทที่ 5  
บทส่งท้าย : 
พลิกชีวิตคนทำางาน สู่ “องค์กรแห่งความสุขทางการเงิน” 113



Factory

หมดหนี ้มอีอม 
ควำมสขุทำงกำรเงนิ
ของมนษุย์เงนิเดอืน

บทที ่1

HAPPY 
ORGANIZATION
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	 ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นเรื่องปกติของชีวิต “มนุษย์เงนิเดอืน” ในทุกองค์กร 

ที่พบเห็นได้ในวันนี้โดยเฉพาะคนทางานระดับปฏิบัติการภายในโรงงาน	หรือ	แม้แต่

พนักงานกินเงินเดือนในองค์กรขนาดใหญ่	ทั้งในเมืองใหญ่และต่างจังหวัดก็ตาม

	 แม้ปัญหาดังกล่าวมองเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติที่เห็นได้ทั่วไป	 แต่ในอีก 

มุมหนึ่งก็เป็น “สัญญาณเตือนภัย” อย่างหนึ่งแล้วว่า	 คนทางานในองค์กรกาลัง

ประสบปัญหาทางการเงิน	 และองค์กรนั้นจะค่อยๆ	 “ห่างไกล”	 การเป็น	 “องค์กร 
แห่งความสขุ” ออกไปทุกขณะ	

		 ยิ่งในสภาวะแวดล้อมที่องค์กรธุรกิจต่างๆ	 ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม	

วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของไทย	ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีการดารงชีวิตของคนทางาน	

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเกิดความทุกข์ยากลาบากมากขึ้นไปอีก	

  “ปัญหาทางด้านการเงิน” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวัน 

ปากท้องของประชาชนโดยตรง	 แม้คนทางานมีเงินเดือนแต่กลับไม่พอใช้จ่าย	หรือ 

มีใช้เดือนชนเดือน	 ที่หนักกว่านั้นก็คือ	 การต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายใน

“มีเงนิเดอืน
แต่ไม่มีเงนิเก็บ”

“มีเงนิ
ไม่พอใช้” “มีหน้ีสิน

ตดิตัว”

“ใช้เงนิ
เดอืนชนเดอืน”

Factory
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ครอบครัวจนเกิด	 “หน้ีสนินอกระบบ”	 ส่งผลให้เกิดความเครียดของทั้งตัวเองและ
ครอบครัว	

	 และแน่นอน	“ปัญหาการเงิน”	ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางาน

ภายในองค์กรให้	“ย่าแย่ลง”	และยังบั่นทอน	“ความสุข”	ทั้งในด้านการดาเนินชีวิต 

ที่บ้านและที่ทางาน	อีกด้วย	

	 หนึ่งในแนวทางสร้างความสุขตามหลัก	 Happy	 Workplace	 ก็คือ 

Happy Money .. การสร้างความสุขทางการเงิน ให้เกิดขึ้นกับ	 “มนุษย์เงิน 

เดือน”	ด้วย “การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล”	เพื่อเร่ง	“ขจัด”	ปัญหาทางการเงิน
ให้หมดไปและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน	

 ทำาไมคนส่วนใหญ่ไปไม่ถงึ “ควำมสขุทำงกำรเงนิ” ?

	 ประเทศไทยกาลังเผชิญความเสี่ยงกับภาระหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น	

ยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวมากเช่นในปัจจุบันด้วยแล้ว	 ได้ทาให้สัดส่วนหนี้ของ

ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 ปัญหาการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนนั้น	เป็นผลมาจากรายได้ของประชาชน

น้อยกว่าค่าใช้จ่าย	หรือรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่สูงขึ้นของครัวเรือน	 รวมทั้ง

ความสามารถในการชาระหนี้ลดลง	 สะท้อนปัญหาให้เห็นว่า	 “คนไทย”	 ส่วนใหญ่รู้ 

แต่	“วิธีหาเงิน”	แต่ไม่รู้วิธีการ	“ใช้เงิน”	และยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการเงิน	

อีกด้วย	

	 จากผลวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	การสารวจทักษะทางการ

เงินของคนไทยประจาปี	 2556	 ทาการศึกษาทักษะทางการเงินของคนไทยโดยใช้ 

แนวสารวจของ	 OECD	 ซึ่งครอบคลุมการวัด	 3	 ด้านคือ	 ด้านความรู้ทางการเงิน 

ด้านพฤติกรรมทางการเงิน	และทัศนคติทางการเงิน	ผลศึกษาพบว่า	คนไทยมีคะแนน

ทักษะทางการเงินเฉลี่ยคิดเป็น	 58.5%	 ของคะแนนเต็ม	 ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ 

14	ประเทศที่ร่วมโครงการของโออีซีดีซึ่งอยู่ที่	62.3%
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	 ในรายงานยังสรุปด้วยว่า	คนไทยไม่มีความรู้ทางการเงินอย่างถ่องแท้	โดย

มีคนไทย “มากกว่าครึ่ง” ไม่เข้าใจการคานวณดอกเบี้ยทบต้น	 และยังมีคนไทย

จานวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องการคานวณดอกเบี้ยของสินเชื่อหรือการคานวณเงินต้น

พร้อมดอกเบี้ย

	 ขณะที่ถ้ามาดู	 “สถิติการออม”	 ของคนไทย	 ยังพบว่า	 สถานการณ์ยิ่ง 
“น่าเป็นห่วง” เนื่องจากอัตราการออมของคนไทยอยู่ใน “อตัราท่ีตำา่” โดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติ	 ได้ทาการสารวจวินัยการออมของคนไทย	 ประจาปี	 2556	 พบว่า	

ประชาชนที่ไม่มีเงินออมเลยมีสัดส่วนถึง	 22.6%	 และมีประชาชนที่มีการออม 

หลังเกษียณอย่างเพียงพอ	เพียงแค่	23.3%	เท่านั้น	

	 การออมเงินของคนไทย	 จึงน่าเป็นห่วง	 โดยเฉพาะในภาวะที่คนไทยกาลัง

เข้าสู่วัยชราภาพมากขึ้นเรื่อยๆ	ทาให้สังคมไทยกาลังเผชิญกับภาวะ	 “อันตราย” 
จากการ	“ขาดฐานเงนิออม”	ของครัวเรือนไทยยุคใหม่	ซึ่งนอกจากจะไม่มีการออม
แล้ว	ยังพบการก่อ	“หน้ีสนิ”	 เพิ่มขึ้น	สาเหตุก็เพราะการขาดวินัยทางการเงิน	และ
ไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล	นั่นเอง	

	 ท้ายที่สุดแล้ว	ด้วยปัญหา

และอุปสรรคดังที่กล่าวมา	ทาให้	

“สังคมไทย”ในวันนี้	ยังไปไม่ถึง

การเป็น	“สังคมแห่งการออม”

และห่างไกล	“ความมั่นคง

ทางการเงิน”	หรือ	“ความสุข

ทางด้านการเงิน”
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 วางแผนการเงนิส่วนบุคคล
 เส้นทำงสูค่วำมม่ันคงทำงกำรเงนิ

	 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล	 จึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญสาหรับ

ทุกคน	ทุกเพศ	และทุกช่วงวัย	ไม่ว่าคุณจะเป็น	“คนรวย”	หรือ	“คนจน”	ก็เพื่อให้เกิด

ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต	

	 เหตุผลสาคัญๆ	ที่ทาให้เราต้องวางแผนการเงิน	ก็เพราะว่า	คนเราจะมีอายุ

ที่ยืนยาวขึ้น	และ	สังคมไทยกาลังเข้าสู่	“สงัคมผู้สงูอายุ”	(Aging	Society)	ในอีก 

ไม่ถึง	20	ปีข้างหน้านี้	นั่นเพราะวิวัฒนาการทางการแพทย์	และเทคโนโลยีที่เจริญขึ้น	

ทาให้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์ดีขึ้นกว่าในอดีตมาก	คนเรา

จึงมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น	

	 เมื่อคนเรามีอายุยืนยาวขึ้น	สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ “ภาระค่าใช้จ่าย” โดย
เฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ต้องสูงขึ้น	ตามไปด้วย	

	 ทั้งยัง	 “ค่าครองชีพ”	 ก็ย่อมสูงขึ้นไปอีก	 จะเห็นว่า	 ข้าวของในท้องตลาด 

มีราคาสูงขึ้นทุกวัน	 เมื่อถึงวันที่เราเกษียณอายุ	 ราคาสินค้ามักมีอัตราการเพิ่มขึ้น	

“มากกว่า”	เงินเฟ้อเสมอ	ดังนั้น	งบประมาณการเงินที่เราเตรียมไว้ในอนาคตอาจไม่

เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

	 ขณะเดียวกัน	“สวัสดิการของรัฐ”	

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ก็ไม่เพียงพอรองรับ

ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี	การต้อง

พึ่งพาตัวเองจึงเป็นเรื่อง	“จำาเป็น” 

อย่างยิ่งแทนที่จะรอคอยการ

พึ่งพาลูกหลานหรือผู้อื่น	

	 นอกเหนือจากนั้น	การ

วางแผนการเงินที่ดี	ยังช่วยให้เรา

สามารถเกษียณอายุได้	“เรว็ข้ึน” 
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เพราะ “หากเริม่ต้นเร็ว ย่อมบรรลเุป้าหมายได้เรว็กว่า” เนื่องจากมีเวลาในการ
เก็บออมเงินมาก	และแน่นอนว่า	การวางแผนการเงิน	ช่วยรองรับ	“ความเสี่ยง”	ของ

ชีวิตได้มากขึ้น	 เพราะชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน	อาจเจ็บป่วย	 เกิด

อุบัติเหตุกะทันหัน	แต่ถ้าเรามีการวางแผนการประกันภัยเอาไว้	หรือ	มีเงินเก็บสารอง

ไว้	ก็จะช่วยลดภาระต่างๆ	ลงได้	

	 ฉะนั้น	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 วัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 และ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	คนเราจึงควรตระหนักถึงความสาคัญของ	 “การ
วางแผนการเงนิส่วนบุคคล”	และควรเริ่มต้นให้เร็วที่สุด	

 องค์กรสร้ำงสุขทำงกำรเงิน 

	 เมื่อพูดถึงปัญหาทางด้านการเงินของมนุษย์เงินเดือน	พอแบ่งออกได้เป็น 

2	กลุ่มใหญ่คือ	“กลุม่มีเงนิไม่พอใช้”	และ	“กลุม่มีเงนิเหลอื”	แต่มนุษย์เงินเดือน
ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในกลุ่ม	“มีเงินไม่พอใช้”	ซึ่งมักจะเผชิญกับปัญหาการเงิน	ชักหน้า

ไม่ถึงหลังมากกว่ากลุ่มมีเงินเหลือใช้	

	 ทั้งนี้	 อาจเป็นเพราะมีรายได้น้อย	 แต่มีค่าใช้จ่ายเยอะ	 ทาให้เงินไม่พอใช้ 

ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากข้าวของที่แพงขึ้น	 หรือเป็นเพราะนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

ใช้จ่ายเกินตัว	 จึงทาให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	 เป็นเหตุให้ต้องกู้ยืมเพื่อ 

นามาใช้จ่ายภายในครอบครัว	 รวมถึงยังเกิดจากปัญหาอื่นๆ	 เช่น	 อุบัติเหตุ	 การ 

เจ็บป่วย	เป็นต้น

	 การแก้ปัญหาเมื่อถึงเวลาคับขัน	 คนส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการกู้ยืมเงิน 

จากแหล่งต่างๆ	มากกว่าจะลดค่าใช้จ่าย	 ซึ่งแหล่งที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็คือ	 “เงินกู้ 
นอกระบบ”	ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงถึงร้อยละ	10-20	ต่อเดือน	และยังเสี่ยงต่อการ
ถูกทวงหนี้ด้วยวิธีรุนแรง	 เพราะลูกหนี้ส่วนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง

กฎหมายจึงมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้เป็นอย่างมาก	
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 ภาระหน้ีสนิล้นตวัของพนักงานในโรงงาน จงึเป็นปัญหาใหญ่ท่ีจำาเป็น
ต้องเร่งแก้ ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน เพ่ือไม่ให้นำาไปสู่การ 
เกิดวิกฤติการเงิน จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำางานขององค์กร 

เพราะหากเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนต้องเอาไปจ่ายหนี้	ไม่เหลือเงินพอที่จะใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนย่อมทาให้พนักงานไม่มีกาลังใจในการทางาน	 และส่งผลกระทบต่อ

องค์กรโดยรวมในที่สุด

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา หลายๆ องค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทเอกชนท่ัวไป 
ต่างพยายามหา “ทางออก” ในการแก้ปัญหาทางการเงินให้แก่พนักงาน 
เพื่อต้องการทำาให้คนในองค์กรมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 

เป้าหมายไปสู่การเป็น	“องค์กรแห่งความสุข”	หรือ	Happy	Workplace	

	 แม้ว่า	เรื่องการเงินจะเป็นเรื่องใกล้ตัวพนักงาน	แต่ก็ยังยากเกินไปที่พนักงาน

จะเข้าใจ	 และปฏิบัติตามได้	 แม้ที่ผ่านมาผู้บริหารองค์กร	หรือโรงงานบางแห่ง	 ได้

พยายามให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินแก่พนักงาน	ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอด

ความรู้โดยผู้บริหารภายในองค์กรเอง	หรือ	การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

จากภายนอก	 มาให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กรก็ตาม	 แต่ดูเหมือนวิธีการ 

ดังกล่าวไม่ได้ช่วยให้ปัญหาทางการเงินของพนักงานดีขึ้น	 หรือบรรลุเป้าหมาย 

ทางการเงิน	เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป	ความรู้การเงินนั้นก็ค่อยๆ	จางหายไป	

	 ปัญหาการเงินของพนักงานจึงยังคงอยู่	

และที่แย่กว่านั้น	องค์กรหลายแห่งเกิดปัญหา

ลุกลามมากขึ้นไปอีก	เพราะไม่รู้วิธีการ

แก้ปัญหาให้	“ถูกจุด”	และไม่มีเครื่องมือ

ในการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจัง	

เปรียบเสมือนพนักงานได้รับ	“ยาแก้ปวด”	

เพื่อบรรเทาอาการปวดชั่วคราวเท่านั้น	

เมื่อหมดฤทธิ์ยาอาการปวดนั้นก็จะกลับมา

เป็นอีก	
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	 ด้วยเหตุนี้เอง	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยศูนย์ส่งเสริมการ 

พัฒนาความรู้ตลาดทุน	(TSI)	จึงได้สร้าง “โมเดลสร้าง
ความสขุทางการเงนิ” ขึ้นมา	ผ่านกระบวนการลงมือ
ปฏิบัติ “9 ข้ันตอน สร้างความสขุทางการเงนิ” 

เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรสามารถนาไป

ปฏิบัติได้จริงด้วยตัวเอง	ภายใต้	“โครงการ
ส่งเสรมิการออมและการบรหิารเงนิส่วน
บุคคล”	หรือ “Happy Money หมดหน้ีมีออม”
	 จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล	แก่ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	และพนักงาน	เพื่อสร้าง

ความสุขทางด้านการเงินให้เกิดขึ้นในองค์กร	โดยฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้

คาปรึกษาด้านการวางแผนใช้จ่ายเงินแก่พนักงาน	ผ่านเครื่องมือทางการเงินอย่างง่าย

และช่วยให้พนักงานที่มีปัญหาทางการเงิน	มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ

เงิน	สามารถบริหารรายรับ	-	รายจ่าย	พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาหนี้สินด้วยการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	จนในที่สุดสามารถสร้างคุณภาพชีวิตพนักงาน

ให้ดีขึ้น	และสร้างความสุขทางการเงินให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการดาเนินการโครงการส่งเสริมการออม 

และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Happy Money) ได้มีบริษัทจดทะเบียน 

และบริษัททั่วไป	 เข้าร่วมโครงการเป็นจานวนมาก	 และมีหลายบริษัทประสบความ

สาเร็จในการสร้างความสุขทางการเงินให้แก่พนักงานในองค์กรจนเห็นผลลัพธ์ 

เป็นจริงแล้ว

	 ในที่นี้จะขอพาไปดูการดาเนินการของ	2	องค์กรที่ประสบความสาเร็จ	ก็คือ	

บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จากัด	(มหาชน)	จังหวัดเพชรบุรี	และ	บริษัท	พี.เอม.ฟูด	

จากัด	จังหวัดปราจีนบุรี	ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์	และ

ถอดบทเรียนภายหลังจากการดาเนินโครงการ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางการลงมือปฏิบัติ

ให้แก่บริษัทอื่นๆ	ต่อไป
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	 ทั้งสององค์กรตัวอย่างได้ร่วมกันถ่ายทอดรูปแบบการทางานโครงการฯ	

ตั้งแต่การเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการ	 การพัฒนาหัวหน้างานในองค์กรให้เป็น	 Trainer	

เพื่อทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนใช้จ่ายเงิน	 และการบริหารหนี้สินแก่

พนักงานภายในองค์กร	โดยวิธีการรวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ด้านการใช้จ่าย	 และการให้กาลังใจกันเป็นเวลา	 4	 เดือน	 ไปจนกระทั่งสรุปผลลัพธ์ 

ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ

	 ทั้งนี้	ถ้าหากโรงงานหรือองค์กรต่างๆ	ของท่านกาลังประสบปัญหาการเงิน	

ไม่ว่าพนักงานมีเงินไม่พอใช้	รายได้น้อย	มีหนี้สินมากโดยเฉพาะหนี้นอกระบบเยอะ	

ติดหวย	 การพนัน	 ฯลฯ	 ซึ่งบริษัทไม่รู้ว่าควรจะช่วยแก้ไขหรือหาทางออกให้แก่

พนักงาน	อย่างไร	

	 ในคู่มือเล่มนี้มีแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาทางการเงินให้แก่องค์กรอย่าง

ยั่งยืน	คือ	การใช้	“โมเดล	9	ขั้นตอนสร้างความสุขทางการเงิน”	ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน	

“หลุดพ้น”	จากพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	และสามารถสร้างความสุขทางการเงิน

ให้เกิดได้จริง	พร้อมทั้งสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตให้แก่พนักงานได้อย่างแน่นอน

	 ไม่เพียงเท่านั้น	โครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	

หมดหนี้	มีออม	 (Happy	Money)	 ยังชี้ให้เห็นภาพชัดว่า	 โครงการนี้มีประโยชน์ต่อ

องค์กรและคนทางานในองค์กรอย่างไรบ้าง	

	 ขอเพียงให้ท่านผู้บริหาร	“เปิดใจ”	และพร้อมเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการ	เพื่อ
เดินไปสู่เส้นทางแห่ง “ความสขุทางการเงนิ” ทั้งคน	และองค์กรอย่างยั่งยืน



9 ขัน้ตอน
สร้ำงควำมสุข
ทำงกำรเงนิ
ในองค์กร

บทที ่2

HAPPY 
MONEY...
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	 ก่อนที่เราจะเข้าสู่	“9 ข้ันตอน สร้างความสขุทางการเงนิ” ให้แก่พนักงาน
ในองค์กรนั้น	เราจาเป็นต้องรู้จัก	“กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล”	กันก่อน

	 คนส่วนมากนั้น	อยากมีเงินเพื่อ	“มีบ้าน รถยนต์ ท่องเท่ียวต่างประเทศ
แต่งงาน ส่งลกูเรยีน ไว้ใช้ตอนแก่” แต่มักไม่เคยเตรียมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า 

กันเลย	

	 	การ “วางแผนการเงนิ”	นั้น	เป็นเสมือนการมี	“แผนท่ีเดินทาง”	อยู่ในมือ	
เพื่อช่วยให้เราสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้โดยไม่หลงทิศหลงทาง	ซึ่ง

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน	 ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร	 เพียงเริ่มจาก...การตั้งเป้าหมาย

ทางการเงินให้ชัดเจน

บรรลุเปาหมาย
เขาสูเสนชัย

ทบทวนและปรับปรุงแผน
อยางสม่ำเสมอ

ปฏิบัติตามแผนที่วางไว

จัดทำแผนการเง�น

กำหนดเปาหมาย

สำรวจตนเอง

FINISH

START
งบการเง�น
สวนบุคคล

สุขภาพ
ทางการเง�น
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พอมพีอใช้

เงนิเก็บ

หนีส้นิ

ก�ำหนดเป้ำหมำย
ทำงกำรเงิน

 จากนั้นก็	 “สำารวจตนเอง”	 โดยการสารวจสินทรัพย์และหนี้สิน	 หรือ	
“งบดุล”	 เพื่อตรวจสอบสถานะและความมั่นคงทางการเงินของตัวเราเองว่า	 มีความ

แข็งแรงขนาดไหน	ถ้าหากสุขภาพการเงินของเราแข็งแรง	ก็จะสามารถเดินทางไปสู่

ความสาเร็จของเป้าหมายได้ง่าย	 แต่ถ้าสุขภาพทางการเงินของเราอ่อนแอ	 ต้องใช้

ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้สาเร็จ	

		 	จากนั้นจึง	“ตัง้เป้า”	หรือ	“กำาหนดเป้าหมายทางการเงนิ”	เพื่อนาทาง
ให้เราไปสู่สิ่งที่ฝันไว้	 ซึ่งการกาหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดีจะต้องมีความชัดเจน 

มีความสมเหตุสมผล	 สามารถทาให้เกิดเป็นจริงได้	 และมีการกาหนดระยะเวลาที่

แน่นอน	 โดยสามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น	 ระยะกลาง	 และระยะยาว 

เช่น	กาหนดเป้าหมายระยะสั้น	ต้องการเก็บเงินดาวน์คอนโด	จานวน	200,000	บาท	

ภายในระยะเวลา	 2	 ปี	 เป็นต้น	 แต่ทั้งนี้การกาหนดเป้าหมายทางการเงินจะต้องให้

สอดคล้องกับความสามารถในการเก็บเงินของเราด้วย	

	 ต่อมาก็ “จดัทำาและปฏิบัตติามแผนท่ีวางไว้”	หลังจากมีเป้าหมายทางการ
เงินแล้วก็มาจัดทาแผนการเงินและลงมือปฏิบัติตามแผนการเงินอย่างตั้งใจและมีวินัย

อย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้เดินทางไปถึงเป้าหมายที่ฝันไว้	 โดยระหว่างทางไม่ควรปล่อย

ให้กิเลสครอบงา	เพราะจะทาลายแผนการเงินให้ล้มลงได้
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9 ท�ำแผน
	 ขยำยผล

7	Trainer	ให้ค�ำปรกึษำ
	 และช่วยเหลือลูกค้ำ

2 อบรม	Train	the	Trainer

8 ติดตำมผล	และสรปุ	 	
	 ผลลัพธ์โครงกำร

6	Mentor	ติดตำมผล	
	 และให้ค�ำปรกึษำกับ	Trainer

5	Trainer	รวบรวมข้อมลู	และแบ่งกลุ่มพนักงำน

4	Mentor	ให้ควำมรูกั้บพนักงำน	(กลุ่มลูกค้ำ)

3 เปิดรบัสมัครลกูค้ำ	(Trainer	1	คน	ต่อ	ลูกค้ำ	1-2	คน)

1 คดัเลือกตัวแทน	Trainer	จำกทุกฝ่ำย

สรปุผล

ลงมือปฏบัิติ

กำรเตรยีม 
Trainer

	 สุดท้าย...	ต้องหมั่น	“ทบทวนและปรบัปรงุแผนการเงนิอย่างสมำา่เสมอ” 

อย่างน้อยทุกๆ	6	เดือน	ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน	เพื่อตรวจสอบเป้าหมายของตัว

เราด้วยว่าสามารถดาเนินการถึงขั้นใดแล้ว	 และอาจต้องมีการทบทวนและปรับปรุง	

เพราะสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	

การแต่งงาน	การหย่าร้าง	การเปลี่ยนงาน	รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ	ที่ก้าวเข้ามาในชีวิต	จึง

จาเป็นต้องปรับแผนการเงินสม่าเสมอ	เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	

	 หลังจากเข้าใจขั้นตอนการวางแผนการเงินแล้ว	กระบวนการต่อไปก็คือ	ขั้น

ตอนการสร้าง	Happy	Money	ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน	โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ได้สร้าง	Model	 สร้างความสุขทางการเงิน	 ประกอบด้วย	 9	 ขั้นตอนลงมือปฏิบัติ 

แบ่งออกเป็น	3	กระบวนการหลัก	คือ	

	 1.	การเตรียม	Trainer	

	 2.	การลงมือปฏิบัติ	

	 3.	การสรุปผล	
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กำรเตรยีม Trainer

 ขัน้ตอนท่ี 1 การคดัเลอืกตวัแทน Trainer หรอื พีเ่ลีย้ง

	 ขั้นตอนแรกของกระบวนการนี้	คือ	การค้นหาและคัดเลือก

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิเข้ามาทาหน้าที่พี่เลี้ยง

ทางการเงินหรือ	Trainer	ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนมาจากทุกฝ่ายงาน	
เพื่อให้ได้องค์ประกอบของทีมพี่เลี้ยงครอบคลุมทั้งองค์กร	 การที่	

Trainer	ควรเป็นในระดับ	“หัวหน้างาน”	เพราะรู้จักลูกน้องที่ตนเอง

ดูแลเป็นอย่างดี	และมักจะได้รับความไว้วางใจจากลูกน้องมากเพียง

พอที่จะยอมเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังได้อย่างสนิทใจ	 รวมถึงผู้บริหาร

ระดับสูงในองค์กรต้องให้ความสาคัญและผลักดันกระบวนการนี้

ตั้งแต่แรก	จะทาให้การขับเคลื่อนให้เกิด	Happy	Money	 ในองค์กร 

ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

	 จากนั้นทีม	Trainer	จะมารับความรู้และเทคนิคการวางแผน 

และใช้จ่ายเงินจาก	 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

(Mentor)	
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โครงสรางทีมงาน

ที่ปร�กษาโครงการ (MD)

PROJECT LEADER
ผจก.ฝายบุคคล

ทีมสนับสนุน ประสานงาน
ฝายบุคคลและฝายการเง�น

TRAINERS
หัวหนางาน
จากฝายตางๆ

ลูกคา

TRAINERS
หัวหนางาน
จากฝายตางๆ

ลูกคา

TRAINERS
หัวหนางาน
จากฝายตางๆ

ลูกคา

TRAINERS
หัวหนางาน
จากฝายตางๆ

ลูกคา

TRAINERS
หัวหนางาน
จากฝายตางๆ

ลูกคา
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สื่อสารดี

คิดบวก

ที่ปร�กษาที่ดี

นาเชื่อถือ
ไวใจได

รักษาขอมูล
ลูกคา

การออมดี

เนื่องจาก	Trainer	ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้

ที่ได้รับจาก	Mentor	ไปให้ลูกค้า	ดังนั้น	จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการ

สื่อสาร	เพื่อถ่ายทอดความรู้และวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ

ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

มีทกัษะกำรส่ือสำรทีดี่

“อย่าคิดว่าสิ่งที่ทาอยู่	มันคือภาระ”	เพราะกระบวนการ

และเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สามารถ

ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีความสุขกับการทางาน	

แถมยังช่วยให้ตนเองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ดีขึ้น	และ

มีความมั่งคั่งขึ้นได้เช่นเดียวกัน

มีทศันคติเชงิบวก

คณุสมบัตขิอง 
Trainer



24 HAPPY MONEY...  ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน

Trainer	ที่ดี	ไม่จาเป็นต้องเป็นคนช่างพูด	แต่ควรจะเป็นผู้รับฟัง

ที่ดี	เพื่อที่จะสามารถให้คาปรึกษาที่เหมาะสมกับลูกค้าได้	โดยอาศัย

ประสบการณ์ส่วนตัวและความรู้ที่ได้รับจาก	Mentor	นาไปประยุกต์

ให้เข้ากับสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละราย

Trainer	ต้องมีพฤติกรรมที่ดีก่อน	โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบเดิมๆ	เมื่อลูกค้าเห็นการเปลี่ยนแปลง	

ก็จะเชื่อถือและไว้ใจว่า	Trainer	จะสามารถช่วยแนะนาวิธีการแก้ปัญหา

ให้ได้จริง	เพราะสามารถปฏิบัติได้ผลสาเร็จกับตนเองมาแล้ว

Trainer	ต้องรักษาความลับได้ดีมากๆ	เพราะปัญหาหนี้สิน

เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้า	Trainer	ต้องเปิดใจและสร้างความไว้วางใจว่าจะ

ไม่เผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายนอกรู้	ลูกค้าจึงจะสบายใจที่จะบอกปัญหา

ทั้งหมด	ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Trainer	ต้องเป็นต้นแบบของผู้รักการออมที่ดีและไม่มีปัญหา

ทางการเงิน	เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและอยากปฏิบัติตาม

มีพฤตกิรรมกำรออมท่ีดี

เป็นทีน่่ำเชือ่ถือและไว้วำงใจ

รกัษำข้อมูลลูกค้ำทีดี่

สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำและเป็นทีป่รกึษำแก่ผู้อืน่ได้
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 ขัน้ตอนท่ี 2 ให้ความรูแ้ก่พ่ีเลีย้ง Train the Trainer

	 หลังจากคัดเลือก	Trainer	มาเรียบร้อยแล้ว	ขั้นตอนต่อมาคือ	การให้ความ

รู้กับ	Trainer	 เรื่อง	การวางแผนการเงินและเครื่องมือต่างๆ	 โดยวิทยากรจากตลาด

หลักทรัพย์ฯ	หรือ	Mentor	 จะมาถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

ทาไมต้องออม	การตั้งเป้าหมายทางการเงิน	วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย	

และวิธีการลดหนี้สิน	ตลอดจนวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเห็นถึงความสาคัญของ

การวางแผนทางการเงิน	และการสร้างความมั่งคั่งในอนาคต

	 เครื่องมือเพื่อการวางแผนทางการเงินที่สาคัญที่	Trainer	จะต้องเรียนรู้และ

ทาความเข้าใจให้ถ่องแท้	เพื่อนาไปให้คาปรึกษาแก่ลูกค้า	ประกอบด้วย	5	เครื่องมือ

เพื่อวิเคราะห์สถานะการเงิน	หรือเรียกง่ายๆ	 ว่า “ตรวจสขุภาพทางการเงิน” ซึ่ง
เป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบ	ทาให้ง่ายต่อการหาต้นตอของ

ปัญหาทางการเงินต่างๆ	เพื่อวางแผนการแก้ไขได้ตรงจุดดังนี้	

 1. การสำารวจสนิทรพัย์และหน้ีสนิ (งบดุลส่วนบุคคล)
 2. การสำารวจรายได้/ค่าใช้จ่าย (งบรายได้ค่าใช้จ่าย)
 3. การจดบัญชีรบัจ่าย
 4. การสำารวจและสรปุรายละเอยีดหน้ีสนิ
 5. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ

 1. การสำารวจสนิทรพัย์และหน้ีสนิของฉัน (งบดลุส่วนบุคคล) 
 คือ	การสารวจทรัพย์สมบัติที่เราหาได้มาทั้งชีวิต	ณ	วันที่สารวจ	เพื่อจะช่วย

ให้ทราบสถานะทางการเงิน	ณ	ปัจจุบัน	 โดยในงบดุลด้านซ้ายจะแสดงรายละเอียด

สินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ของเราโดยตีราคาปัจจุบัน	 	 และอีกด้านจะลงรายการที่เป็น 

หนี้สินคงค้างทั้งหมด	 รวมจานวนสินทรัพย์ทั้งหมด	ลบด้วยหนี้สินทั้งหมดเหลือ 

เท่าไหร่คือความมั่งคั่งสุทธิ	หรือส่วนของฉัน
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แบบสำารวจสนิทรพัย์และหน้ีสนิ (งบดุลส่วนบุคคล)
ณ วนัท่ี .......................................................................................................

 สนิทรัพย์ (Assets) บาท (กรอกมูลค่ำปัจจบัุน	หรอืมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ในวนันี)้

   สนิทรพัย์สภาพคล่อง  

	 เงินสด		 	3,000	

	 เงินฝากทุกบัญชี	(ออมทรัพย์	+	ฝากประจา)	 	15,000	

	 ทองคา	(เช่น	1	บาทๆ	ละ	18,000)	 	18,000	

	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)	...................................................	

 สินทรัพย์สภาพคล่องรวม  36,000 

   สนิทรพัย์เพือ่การลงทุน  

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 	50,000	

	 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ		 	100,000	

	 มูลค่าเงินสดกรมธรรม์ประกันชีวิต	 	100,000	

	 สลากออมสิน	/	พันธบัตร	/	หุ้นกู้		 	5,000	

	 หุ้น	/กองทุนรวม	/	LTF-RMF	

	 บ้านเช่า	/	คอนโดให้เช่า	/	ที่ดิน	/	ที่นา	(เพื่อขายหรือให้เช่า)	

	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)	........แชร์ที่ยังไม่ได้เปีย...................	 	5,000	

 สินทรัพย์เพื่อการลงทุนรวม  260,000 

   สนิทรพัย์มีค่า / สนิทรัพย์ใช้ส่วนตวั  

	 บ้าน	/	คอนโด	/	ที่ดิน	(เพื่ออยู่อาศัย)	 	2,000,000	

	 รถยนต์	/	รถจักรยานยนต์	 	300,000	

	 เครื่องประดับ	/	ของสะสม/	เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมาทั้งบ้าน	 	50,000	

	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)	...................................................	

 สินทรัพย์มีค่า / สินทรัพย์ใช้ส่วนตัวรวม  2,350,000 

 สินทรัพย์รวม (1)  2,646,000
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 หน้ีสนิ (Liabilities) บาท (กรอกมูลค่ำยอดคงค้ำงปัจจบัุน)

   หน้ีสนิระยะสัน้ (ไม่เกิน	1	ปี)  

	 ยอดคงค้างเงินกู้ระยะสั้น	เงินนอกระบบ	 	30,000	

	 ยอดคงค้างหนี้บัตรเครดิต	 	30,000	

	 ยอดคงค้างจากการกู้เพื่อซื้อสินค้า	เช่น	TV,	ตู้เย็น,	เครื่องเสียง		 	10,000	

	 แชร์ที่เปียแล้ว	 	5,000	

	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)	....................	

 หนี้ระยะสั้นรวม  75,000 

   หน้ีสนิระยะยาว (1	ปีขึ้นไป)  

	 ยอดคงค้างจากการกู้เพื่อการศึกษา	(กยศ.)	 	100,000	

	 ยอดคงค้างจากการกู้สหกรณ์	 	50,000	

	 ยอดคงค้างจากการกู้ซื้อรถยนต์	 	200,000	

	 ยอดคงค้างจากการกู้ซื้อบ้าน	 	1,500,000	

	 ยอดคงค้างจากการกู้	ธกส.	

	 ยอดคงค้างจากการกู้ธนาคารออมสิน	 	50,000	

	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)	....................	

 หนี้ระยะยาวรวม  1,900,000 

 หนี้สินรวม (2)  1,975,000

 ความม่ังคัง่สทุธิ ตวัอย่าง

 สินทรัพย์รวม	(1)	 	2,646,000	

	 หนี้สินรวม	(2)	 	1,975,000	

 ความมั่งคั่งสุทธิ (1) - (2)  671,000
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 สินทรัพย์ คือ	 สิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและสามารถตีมูลค่าเป็น 

เงินสดได้	แบ่งเป็น	3	ประเภทได้แก่

	 1)	 สินทรัพย์สภาพคล่อง :	สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย	เช่น	เงินสด	

เงินฝากธนาคาร	ทองคา	เป็นต้น	โดยมีไว้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน

และใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

ออมเง�น
สม่ำเสมอ

จายหนี้ใหหมด
ไมกอหนี้เพ�่ม

เพ�่มสินทรัพย
เพ�่อการลงทุน

เพ�่มรายได
ลดรายจาย
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	 2) สินทรัพย์เพื่อการลงทุน :	 สินทรัพย์ที่ลงทุนไว้เพื่อหวังผลตอบแทน 

ในอนาคต	 เช่น	หุ้นสหกรณ์	กองทุนสารองเลี้ยงชีพ	พันธบัตร	สลาก

ออมสิน	บ้านให้เช่า	 เป็นต้น	 โดยมีไว้เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทาง 

การเงินในระยะยาว

	 3)	 สินทรัพย์มีค่า/สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว :	 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเพิ่มความ 

สุขสบายในชีวิต	 เช่น	ที่อยู่อาศัย	ยานพาหนะ	 เฟอร์นิเจอร์	 เครื่องใช้

ไฟฟ้า	เป็นต้น	

 หน้ีสนิ คือ	เงินกู้ที่มีภาระผูกพันต้องชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในอนาคต	
แบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

	 1)	 หนี้สินระยะสั้น :	หนี้สินที่ต้องชาระคืนภายใน	1	ปี	เช่น	หนี้บัตรเครดิต	

หนี้สินค้าเงินผ่อน	เป็นต้น

	 2) หนี้สินระยะยาว : หนี้สินที่มีภาระผูกพันต้องชาระคืนเกินกว่า	1	ปี	เช่น	

หนี้ผ่อนบ้าน	หนี้ผ่อนรถยนต์	หนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา	เป็นต้น

 ส่วนของเจ้าของ/ความมั่งคั่งสุทธิ คือ	มูลค่าสินทรัพย์ที่เหลือหลังจาก
ชาระคืนหนี้สินทั้งหมดแล้ว	 ซึ่งถ้าความมั่งคั่งสุทธิเป็น	 “บวก”	 ก็แสดงว่า	 มีเงิน 

เหลือสาหรับการออมเพื่อเป้าหมายทางการเงินอื่นๆ	ต่อไปได้	แต่ถ้าความมั่งคั่งสุทธิ

เป็น	 “ลบ”	 จะแสดงว่า	 กาลังมีปัญหาทางการเงิน	 จะต้องเริ่มด้วยการกาจัดหนี้สิน 

คงค้างให้หมด	ไม่ก่อหนี้เพิ่ม	และต้องกลับไปสารวจชีวิตประจาวันว่ารายได้ค่าใช้จ่าย

เป็นอย่างไร
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 2. การสำารวจรายได้/ค่าใช้จ่าย 

	 รายได้ในแต่ละเดือนคงจะเป็นเรื่องที่จาได้แม่น	 แต่มักจะละเลยเรื่องค่าใช้

จ่าย	พอรู้ตัวอีกทีก็จะมักจะเกิดคาถามกับตัวเองว่า	เงินหายไปไหน	ปัญหานี้จะหมด

ไปด้วยการจดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายประจาวัน	 โดยต้องจดทุกวันทุกรายการที่จ่าย

เงินออกจากกระเป๋า	 และสรุปรายจ่ายทั้งหมดทุกสิ้นเดือน	 เพียงเท่านี้	ก็จะทราบว่า	

เงินหายไปไหน

 รายได้ คือ	รายได้ที่เป็นเงินสดจากการจ้างแรงงาน	การลงทุนในสินทรัพย์	
การประกอบธุรกิจส่วนตัว	สวัสดิการของรัฐ/องค์กร	และรายได้อื่นๆ	เช่น	เงินมรดก	

เงินรางวัล	เป็นต้น	โดยจะบันทึกก็ต่อเมื่อได้รับเป็นเงินสดมาแล้วเท่านั้น

 ค่าใช้จ่าย	คือ	ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสดออกไป	แบ่งเป็น	3	ประเภท	ได้แก่
	 1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน : 

	 	 ค่าใช้จ่ายเพื่อหวังผลตอบแทนและสร้างความมั่งคั่งในอนาคต	เช่น	การ

ฝากเงินในธนาคาร	การฝากเงินค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์	เป็นต้น

	 2) ค่าใช้จ่ายคงที่ : 

	 	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจาในจานวนเงินเท่าๆ	กันแต่ละเดือน	ซึ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายที่ปรับลดได้ยากเพราะเป็นภาระผูกพันที่ต้องจ่ายทุกงวด	เช่น	

ค่าเช่าบ้าน	 ค่าผ่อนบ้าน	ค่าผ่อนรถ	 เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ	

เงินสะสมกองทุนประกันสังคม	เป็นต้น

	 3) ค่าใช้จ่ายผันแปร : 

	 	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในจานวนไม่เท่ากันทุกงวดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการ

ใช้จ่าย	แต่สามารถควบคุมหรือปรับลดได้ง่าย	เช่น	ค่าอาหาร	ค่าเสื้อผ้า	

ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเดินทาง	ค่านันทนาการ	ค่าดูแลสุขภาพ	เป็นต้น	
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 3. การจดบัญชีรับจ่าย 

	 ให้บันทึกแยกหมวดหมู่ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย	เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหารูรั่ว

ของรายได้	โดยปกติมักจะพบรูรั่วที่ค่าใช้จ่ายผันแปรต่างๆ	ซึ่งแก้ไขได้ง่ายๆ	ด้วยการ

ลด	ละ	เลิก	สิ่งที่ไม่จาเป็นออกไป	เพื่อให้มุ่งสู่เป้าหมายที่สาคัญกว่าในชีวิตได้เร็วขึ้น

แบบสำารวจรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วนัท่ี .........................................................................

 รายได้ บาท
	 เงินเดือน	 30,000	

	 ค่าล่วงเวลา	 7,000	

	 รายได้จากค่าเช่า	/	ขายของ	 5,000	

	 รายได้อื่นๆ	โปรดระบุ	...............................................................

 รายได้รวม (1)  42,000

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการออม / การลงทุน บาท ค่าใช้จ่ายผันแปร บาท
เงินสหกรณ์	 	1,000	 ค่าอาหาร	 	5,000

เงินฝากธนาคาร	 	-	 ค่าน้า	 	600

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ	 	2,000	 ค่าไฟ	 	600

ค่าใช้จ่ายเพื่อการออม / การลงทุนรวม 3,000	 ค่าโทรศัพท์	+	internet	 	500

ค่าใช้จ่ายคงท่ี บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	(ค่ารถ	+	ค่าน้ามัน) 	2,500

ค่าผ่อนบ้าน	/	ค่าเช่าบ้าน	 	3,000	 ของใช้ในบ้าน	 	2,000

ค่าผ่อนรถ	 	5,000	 ค่าเสื้อผ้า	/	เครื่องสาอางค์	 	1,000

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า	 	1,000	 ค่าใช้จ่ายนันทนาการ	 	2,000

ดอกเบี้ยนอกระบบ	 	5,000	 ค่ารักษาพยาบาล	 	-

ผ่อนบัตรเครดิต	 	2,000	 เงินจ่ายให้แก่บิดา	และ/หรือ	มารดา	 	2,000

เงินงวดกู้สหกรณ์	 	2,000	 ค่าใช้จ่ายของบุตร	 	-

เงินงวดออมสิน	 	1,500	 ค่าหวย	/	ล๊อตเตอรี่	 	500

เบี้ยประกัน	(จ่ายเป็นรายเดือน)	 	500	 ทาบุญ	 	500

ประกันสังคม	 	300	 เครื่องดื่มชูกาลัง	/	น้าปั่น	/	กาแฟ	 	350

อื่นๆ	(โปรดระบุ)	........	แชร์ที่เปียแล้ว......	 	1,000	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	โปรดระบุ	....................	

ค่าใช้จ่ายคงที่รวม 21,300 ค่าใช้จ่ายผันแปรรวม 17,550

  ค่าใช้จ่ายรวม (2) 41,850

  เงินสดคงเหลือ (ขาด) (1) - (2) 150
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	 1	 มค.
	 2	 มค.
	 3	 มค.
	 4	 มค.
	 5	 มค.
	 6	 มค.
	 7	 มค.
	 8	 มค.
	 9	 มค.
	 10	 มค.
	 11	 มค.
	 12	 มค.
	 13	 มค.
	 14	 มค.
	 15	 มค.
	 16	 มค.
	 17	 มค.
	 18	 มค.
	 19	 มค.
	 20	 มค.
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	 22	 มค.
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	 27	 มค.
	 28	 มค.
	 29	 มค.
	 30	 มค.
	 31	 มค.
 

รวม
            

แบบฟอร์มบันทึกรายได้-ค่าใช้จ่าย (ประจำาวนั)

วนัท่ี	/	เดอืน	/	ปี

รำยได้
รำยจ่ำยกำรออม/ลงทุน ค่ำใช้จ่ำยคงท่ี ค่ำใช่จ่ำยผันแปร
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รวม
            

เดอืน ................................................................................

รวมค่ำใช้จ่ำย

ค่ำใช่จ่ำยผันแปร

ค่ำใช้จ่ำย
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 4. การสำารวจและสรุปรายละเอียดหน้ีสนิ
	 เป็นเครื่องมือแรกที่จะนามาใช้จัดการปัญหาทางการเงิน	เพราะการที่ไม่ได้

จดบันทึกรวบรวมหนี้สินทั้งหมดไว้	 อาจทาให้หลงลืมจนเกิดหนี้สินล้นพ้นตัวได้โดย

ไม่รู้ตัว	แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่า	มีหนี้สินอยู่ที่แหล่งใดบ้าง	วงเงิน

เท่าไร	คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร	ระยะเวลาชาระหนี้	และยอดชาระต่อเดือนเป็นเท่าไร	

เพื่อเป็นข้อมูลในการคานวณกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละเดือน	และนายอดหนี้สินรวม

ที่ได้ไปบันทึกไว้ในงบดุลต่อไป

สรปุรายละเอยีดหน้ี ณ วนัท่ี  ................................................

 ประเภทหน้ี ชือ่เจ้าหน้ี  ยอดหน้ี ยอดชำาระ อตัรา สถานภาพ ระยะเวลาหน้ี หมายเหตุ
   คงเหลอื (ต่อเดอืน) ดอกเบ้ีย / ปี ของหน้ี คงเหลอื (ปี) 

นอกระบบ
	 นาย	ก	 	20,000	 2,000	 20%	ต่อเดือน	 จ่ายแต่ดอก

	 	 นาย	ข	 	28,000	 1,960	 7%	ต่อเดือน	 จ่ายแต่ดอก

จานาทอง

บัตรกดเงินสด	 บัตรกดเงินสด	 	49,000	 4,900		 28%	 จ่ายขั้นต่า	

บัตรเครดิต	 บัตรเครดิต	 30,000	 3,000	 20%	 จ่ายขั้นต่า

สินค้าเงินผ่อน

เงินกู้บริษัทฯ	

/สหกรณ์

เงินกู้รถ		 เงินกู้รถ	 	300,000	 6,920		 	 ผ่อน	72	งวด	ผ่อนไปแล้ว	7	งวด	คงเหลือ	5	ปี	5	เดือน

เงินกู้บ้าน	 เงินกู้บ้าน	 2,500,000	 4,500	 	 ผ่อน	20	ปี

กองทุนหมู่บ้าน	 เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน	 	40,000		 	 	 	จ่ายรายปี	เดือน	ธันวาคม	42,400	

กยศ.	 	 กยศ.	 	12,000	 400		 	 	จ่ายรายเดือน	เหลืออีก	2	ปีครึ่ง

เงินกู้อื่นๆ

รวม    2,979,000 23,780
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 5. การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 เมื่อจัดทางบดุลและงบรายได้ค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว	ขั้นตอนถัดมาคือ	การ

วิเคราะห์สุขภาพทางการเงิน	ณ	ปัจจุบัน	 โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า	 อัตราส่วน

ทางการเงิน	ซึ่งแบ่งเป็น	3	ประเภท	ได้แก่

  1) การวเิคราะห์สภาพคล่อง : 
	 	 	 เพื่อดูความสามารถในการหาเงินสดมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันและ

เป็นเงินสารองไว้ยามฉุกเฉิน	โดยมีวิธีคานวณดังนี้

อตัรำส่วนสภำพคล่องพืน้ฐำน =	 สินทรพัย์สภำพคล่อง
	 	 กระแสเงนิสดจ่ำยต่อเนือ่ง

	 	 	 อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานควรมีค่าระหว่าง	3 – 6 เดือน	หมาย

ถึง	 สภาพคล่องที่ดีต้องเพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายปกติอย่างน้อย 

3	–	6	เดือน	ในกรณีที่ขาดรายได้ไป	หากพบว่ามีสินทรัพย์สภาพ

คล่องต่ากว่าเกณฑ์นี้	อาจต้องหาวิธีเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายอีก	

เพื่อให้เหลือเงินสดไว้เป็นสภาพคล่องมากขึ้น	เช่น	หากมีค่าใช้จ่าย

ต่อเดือน	10,000	บาท	ควรจะมีอัตราส่วนนี้อยู่ระหว่าง	30,000	

-	60,000	บาท	เป็นต้น

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	หากมีเงินออมหรือสินทรัพย์สภาพคล่องมากจนเกิน

ไป	จะทาให้เสียโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	เพราะสินทรัพย์

สภาพคล่อง	เช่น	เงินฝากธนาคาร	มีความเสี่ยงต่า	จึงให้อัตราผล

ตอบแทนที่ต่าไปด้วย	ดังนั้น	จึงควรพิจารณาโยกย้ายเงินบางส่วน

ไปไว้ในสินทรัพย์ลงทุน	ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับ

ได้	 เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	 เช่น	หากวิเคราะห์

ออกมาแล้วมีอัตราส่วนนี้เกิน	6	เท่า	ควรจะนาส่วนที่เกินไปลงทุน	

หรือฝากประจาที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย์	เป็นต้น
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 อตัรำส่วนแสดงกำรช�ำระหน้ีสิน	 =	 เงนิท่ีช�ำระคนืหน้ีสนิต่อเดอืน
 จำกรำยได้	 	 รำยได้รวมต่อเดอืน

  2) การวเิคราะห์ภาระหน้ีสนิ : 
	 	 	 เพื่อดูความเหมาะสมในการก่อหนี้และความสามารถในการชาระ

คืนหนี้สินในอนาคต	โดยมีวิธีคานวณดังนี้

 อตัรำส่วนกำรออม 	 =	 เงนิออมต่อเดอืน
	 	 	 รำยได้รวมต่อเดอืน

	 	 	 ทั้งนี้	 ถ้าพิจารณาเฉพาะรายได้รวมต่อเดือน	 โดยไม่คานึงถึง 

สินทรัพย์อื่นๆ	อัตราการชาระหนี้คืนควรต่ากว่า	35%	หรือทางที่

ดีไม่ควรเกิน	45%	ของรายได้รวมต่อเดือน	เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ไม่ให้ก่อหนี้สินเกินตัว	เช่น	มีรายได้	10,000	บาท	ควรมีค่าใช้จ่าย

เรื่องนี้ไม่เกิน	4,500	บาท	เป็นต้น

  3) การวเิคราะห์การออมและการลงทุน : 
	 	 	 เพื่อดูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้นและระยะ

ยาวหรือไม่	 รวมทั้งสะท้อนให้เห็นความมั่งคั่งและมั่นคงทางการ

เงินอีกด้วย	โดยมีวิธีคานวณดังนี้	

	 	 	 อัตราส่วนการออมควรมีค่ามากกว่า 10% ซึ่งหากในอนาคตมี 

รายได้มากขึ้นหรือมีภาระหนี้สินลดลง	 ก็สามารถเพิ่มอัตราส่วน

การออมให้มากขึ้น	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้น	

เช่น	รายได้ต่อเดือน	10,000	บาท	ควรเก็บออมอย่างน้อย	1,000	

บาท	
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 อตัรำส่วนกำรลงทุน =	 สินทรพัย์เพือ่กำรลงทุนรวม
	 	 	 ควำมมัง่คัง่สุทธิ

	 	 	 อัตราส่วนการลงทุนควรมีค่าไม่ต่ากว่า 50%	 เพื่อแสดงความ 

มั่นคงและโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนที่จะได้รับ

จากการลงทุน	 ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

ทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้นอีก	ทั้งนี้	ต้องคานึงถึงความสามารถในการ

ยอมรับความเสี่ยงของตนเองอีกด้วย	ในงบดุล	ส่วนที่เป็นสินทรัพย์

เพื่อการลงทุน	 ควรมีไม่ต่ากว่า	 50%	 เช่น	 มีสินทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนรวม	=	500,000	บาท	ความมั่งคั่งสุทธิ	1,000,000	บาท	

อัตราส่วนการลงทุน	=	50%

ในกระบวนการน้ี Trainer	จะต้อง
ฝึกทำางบการเงนิ และจดบัญชีรบัจ่ายของตวัเอง

เพื่อนาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันจะทาให้	Trainer	เข้าใจวิธีการใช้งาน

แต่ละแบบฟอร์มอย่างถูกต้อง	จะได้ถ่ายทอดสู่ลูกค้าต่อไปได้	รวมทั้ง

จะได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของตนเอง	เพื่อนาไปใช้เป็น

แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าต่อไป	
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กำรลงมือปฏบัิติ

 ขัน้ตอนท่ี 3 เปิดรบัสมัครพนักงาน (ลกูค้า) 
     เข้าร่วมโครงการ

	 หลังจากที่	Mentor	อบรมให้ความรู้และเครื่องมือต่างๆ	กับ	Trainer	นาไป

ฝึกใช้งานด้วยตนเองแล้ว	ขั้นตอนต่อมาก็เป็นหน้าที่ของ	“ทีมผู้ประสานงาน”	ในการ

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการ	Happy	Money	 เพื่อรับสมัครพนักงานที่มี

ปัญหาทางการเงินและสนใจอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้และอยากจะพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น	ซึ่งในโครงการนี้เราจะเรียกว่า “ลูกค้า”

	 โดยจะต้องสื่อสารขั้นตอนการเตรียมความพร้อม	 วิธีการลงมือปฏิบัติ 

ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ	 และเงื่อนไขต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจที่ตรงกันก่อนตัดสินใจ	โดยอาจจะสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์	วารสาร	

หรือเสียงตามสายภายในองค์กร

	 ทั้งนี้	Trainer	แต่ละคนควรจะรับผิดชอบดูแลลูกค้าเพียง	1	–	2	คน	เพื่อให้

มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่	โดยลูกค้าที่สมัครเข้าโครงการควรมีคุณสมบัติ 

3 พร้อมดังนี้

 1. พร้อมให้ข้อมูล : 
	 	 ลูกค้าต้องพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงิน	ทั้งของ

ตนเองและผู้ที่อยู่ในความอุปการะ	เพราะการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงทั้ง

รายได้	ค่าใช้จ่าย	และหนี้สินทั้งหมดเป็นปัจจัยสาคัญ	จะช่วยให้สามารถ

วางแผนการแก้ปัญหาร่วมกันได้ดีที่สุด

 2. พร้อมปรบัเปลีย่น : 
	 	 ลูกค้าต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวด้านการใช้จ่าย	

เพราะการลงมือปฏิบัติด้วยวิธีจดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย	จะช่วยให้เห็น

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น	ซึ่งเพียงแค่ลูกค้าพร้อมที่จะลด	ละ	เลิกพฤติกรรม

เหล่านี้	ก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้
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 3. พร้อมสนับสนุน : 
	 	 ลูกค้าต้องอธิบายให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจปัญหาด้านการเงินที่

กาลังเผชิญอยู่	เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย	หรือ

ช่วยกันหาวิธีเพิ่มรายได้	 เพื่อให้ทุกคนสามารถมุ่งหน้าพิชิตเป้าหมาย

ทางการเงินต่างๆ	ร่วมกันได้

 ขัน้ตอนท่ี 4 อบรมให้ความรูพ้นักงานและกลุม่ลกูค้า

	 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเปิดอบรมให้แก่พนักงานทุกคน	รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย

(ลูกค้า)	ที่ทาง	Trainer	ได้เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ	โดย	Mentor	จะเป็นผู้ที่เข้า

มาให้ความรู้การวางแผนการเงิน	เช่นเดียวกับที่ให้ความรู้แก่ทีม	Trainer

	 เมื่อพนักงานทุกคนได้รับความรู้และเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ	ในเบื้อง

ต้นแล้ว	ทีมผู้ประสานงานและทีม	Trainer	ก็จะเชิญชวนให้พนักงานที่สนใจสมัครเข้า

ร่วมโครงการในฐานะลูกค้า	โดยพนักงานกลุ่มนี้จะต้องสมัครใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง	

โดยจะมีพี่เลี้ยงคอยรับฟังปัญหาทางการเงินที่กาลังประสบอยู่และหาแนวทางในการ

แก้ไข	 เพราะการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้	 จะต้องอาศัยความอดทน

และการมีวินัยในตนเองสูง	หากเริ่มต้นด้วยความจาใจ	ก็ยากที่จะประสบความสาเร็จ

อย่างตลอดรอดฝั่งได้

 ขัน้ตอนท่ี 5 Trainer รวบรวมข้อมูลและแบ่งกลุม่พนักงาน

	 หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว	 ลูกค้าจะต้องกลับไปจดบัญชีรายรับ-

รายจ่าย	งบดุล	งบรายได้และค่าใช้จ่าย	ขั้นตอนถัดมาคือ	การรวบรวมข้อมูลทางการ

เงินของกลุ่มลูกค้า	 เพื่อให้	Mentor	 ทีม	 Trainer	 และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกัน

พิจารณาสถานะและปัญหาทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย	เพื่อจะหาแนวทางในการ

แก้ไข	โดยอาจจะแบ่งกลุ่มพนักงานได้เป็น	3	กลุ่มดังนี้
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สถำนะเป็น “ศนูย์”
มีปัญหาหน้ีสนิมาก แต่ยังช่วยเหลอื

ตนเองได้ มีเงนิใช้เดือนชนเดือน

ปรบัพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงิน
ให้ความรู้เร่ือง วางแผนและ
ใช้จ่ายเงนิอย่างชาญฉลาด

สถำนะเป็น “ลบ”
มีปัญหาหน้ีสนิมาก

ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้
เงนิเดอืนไม่พอใช้หน้ี

แก้ไขปัญหำหนีสิ้น
ให้ความรู้เร่ือง

การบริหารจดัการหน้ี

กลุม่ท่ี 1
กลุม่สแีดง

กลุ่มที ่2
กลุม่สีเหลือง
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สถำนะเป็น “บวก”
ไม่มีปัญหาหน้ีสนิ

มีเงนิเหลอื แต่ไม่มีเงนิเก็บ

สร้ำงวนิยัเรือ่งกำรออม
ให้ความรู้เร่ือง ชีช่้องออมเงนิ

อย่างมอือาชพี

	 การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามสถานะทางการเงิน	 จะช่วยให้	 Mentor	 และ 

ทีม	Trainer	สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ

กลุ่มได้	

	 ในขณะเดียวกันผู้บริหารจะได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงของพนักงาน	 ตั้งแต่ 

เริ่มต้นโครงการ	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงินในขั้นตอนสุดท้าย	 หากพนักงานสามารถพิสูจน์ตนเองได้ว่า	 ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินได้จริง	 และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคาแนะนาของ	Mentor 

ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงิน	หมดหนี้	มีเงินออม	 และพบความสุขทางการเงิน 

และความสุขในการทางานในท้ายที่สุด

กลุม่ท่ี 3
กลุ่มสเีขยีว
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 ขัน้ตอนท่ี 6 Mentor ตดิตามผลและให้คำาปรกึษากับ 
     Trainer 

	 เมื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงินและแบ่งกลุ่มลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ใน 

ขั้นตอนนี้คือ	Mentor	 จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ไปพร้อมกับทีม	 Trainer	 โดยอาจจะ

เชิญลูกค้าที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมาเป็นกรณีศึกษาให้ทีม	 Trainer	 ช่วยกัน

สัมภาษณ์	วิเคราะห์ปัญหา	และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันโดยการนาข้อมูลทางการเงิน

ของลูกค้ามาวิเคราะห์	

	 โดยเริ่มจากการดูบัญชีรายรับ	-	รายจ่ายในแต่ละเดือนว่ามีเงินเหลือ	หรือ	

เงินขาดหากขาดจะไปดูว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่จะลดหรือเลิกได้ไหม 

แต่หากเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นไม่สามารถลดได้	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายคงที่	 อันได้แก่ 

ค่าผ่อนรถผ่อนบ้าน	 ค่าดอกเบี้ย	 เป็นต้น	 วิธีการแก้ไขจะต้องพิจารณาถึงความ 

สามารถของตัวลูกค้าว่า	สามารถหารายได้เพิ่มได้หรือไม่	เพื่อให้รายได้กับค่าใช้จ่าย

พอดีกัน	

	 ทั้งนี้	หากลูกค้าไม่พร้อมที่จะมาให้ข้อมูลด้วยตนเอง	 Trainer	 ที่ดูแลก็จะ 

เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลของลูกค้าโดยใช้เป็นนามสมมติ	 ซึ่งการใช้วิธีนี้จะต้องอาศัย 

ความใกล้ชิดระหว่าง	Trainer	และลูกค้า	 เพราะ	Trainer	จะต้องสามารถตอบข้อมูล

ส่วนตัวของลูกค้าให้ได้มากที่สุด	 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง	 โดย 

Mentor	 จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ทีม	 Trainer	 ไปรวบรวมมาจาก

ลูกค้า	หากยังรวบรวมมาไม่ครบหรือไม่เพียงพอ	 จะได้กลับไปหาข้อมูลมาประกอบ

การวิเคราะห์เพิ่ม	 รวมทั้ง	Mentor	 จะถ่ายทอดเทคนิคการเปิดใจกับลูกค้า	 การให้ 

กาลังใจลูกค้าให้จดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง	 และการกระตุ้นให้ลูกค้า 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองไปทีละน้อย
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 ขัน้ตอนท่ี 7 Trainer ให้คำาปรกึษาและช่วยเหลอืลกูค้า

	 เมื่อทีม	 Trainer	 ได้ผ่านการฝึกรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้แล้ว 

ก็ถึงเวลาจับเข่าคุยกับลูกค้าเพื่อแจ้งผลการตรวจสุขภาพทางการเงิน	 และวิเคราะห์ 

ปัญหาทางการเงินที่กาลังเผชิญอยู่	เพื่อให้คาปรึกษาว่าจะหาทางออกได้ด้วยวิธีการใด	

	 วิธีการที่ดีที่สุดคือ	พยายามช่วยเหลือตนเองก่อน	 ด้วยการลดรายจ่ายที่ 

ไม่จาเป็น	และการเพิ่มรายได้ตามความถนัดของพนักงาน	เช่น	การปลูกผักสวนครัว

เพื่อขาย	หรือการทาขนมมาขาย	 เป็นต้น	ซึ่งบริษัทสามารถช่วยเหลือพนักงานและ

ครอบครัว	 โดยบริษัทอาจจะสนับสนุนโดยการจัดหาผู้มีความรู้มาสอนการทาอาชีพ

เสริม	การจัดหาพื้นที่ขายของสาหรับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

	 ในกรณีที่วิเคราะห์แล้วพบว่า	 ปัญหาทางการเงินของลูกค้าก้อนใหญ่	 คือ 

ค่าใช้จ่ายที่มาจากการจ่ายดอกเบี้ย	 ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการลดรายจ่ายหรือ

เพิ่มรายได้	 ทีม	 Trainer	 อาจจะนาเสนอข้อมูลของลูกค้าให้ผู้บริหารพิจารณาปรับ

โครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกค้าเป็นรายๆ	ไป	เพื่อบรรเทาภาระการผ่อนชาระด้วยการเปลี่ยน

แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยสูงมาเป็นดอกเบี้ยต่าให้แก่ลูกค้า	 (Refinance)	 โดยอาจจะเป็น

แหล่งเงินกู้ภายใน	เช่น	สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท	หรือ	แหล่งเงินกู้ภายนอก	เช่น	

ธนาคารออมสิน	โครงการธนาคารเพื่อประชาชน	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 กระบวนการในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยวิธี 

ปรับโครงสร้างหนี้	จะเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามแผนการเงินที่	Mentor	ได้

แนะนาไป	และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้แล้ว	อย่างน้อย	

3	เดือน

	 จากนั้น	 Trainer	 ที่ดูแลลูกค้าและทีมผู้ประสานงานจะจัดการเจรจา 

ประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้	 (ทั้งในระบบและนอกระบบ)	 ลูกหนี้	 (รวมถึงครอบครัว

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้างหนี้นั้นด้วย)	 และสถาบันการเงินผู้ให้กู้	 เมื่อได้รับ

อนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว	 เจ้าหนี้จะได้รับเงินจากสถาบันการเงิน	 ส่วนลูกหนี้จะ 

ผ่อนชาระเงินกู้คืนกับทางสถาบันการเงินผ่านการหักบัญชีเงินเดือนแทน
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กำรสรปุผล

 ขัน้ตอนท่ี 8 ตดิตามผลและสรปุผลลพัธ์ของโครงการ

หลังจาก	Mentor	และทีม	Trainer	

ได้วางแผนและให้คาปรึกษาแก่ลูกค้าแล้ว	และ

ลูกค้าได้นาแผนไปปฏิบัติ	ก็ใช่ว่าหน้าที่ของ	Trainer	

จะสิ้นสุดลง	หน้าที่ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ	การ

ติดตามดูแลพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน	ไม่ว่าจะเป็นการ

จดบัญชีรายรับ	-	รายจ่าย	หรือการชาระคืนหนี้สิน

ตามกาหนด	เพื่อส่งเสริมลูกค้าให้ปลดหนี้ได้

และมุ่งสู่ฝั่งฝันได้ในที่สุด	

	 สาหรับทีมผู้ประสานงานโครงการ	 ก็จะมีบทบาทสาคัญในการเฝ้าสังเกต

พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีหนี้สิน	หรือกลุ่มที่มีเงิน

เหลือออม	 เพื่อติดตามผลว่าทั้งหมดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินไปใน 

ทางที่ดีขึ้นหรือไม่	มีการออมเงินอย่างสม่าเสมอและเพิ่มขึ้นหรือไม่	

	 โดยจัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ของโครงการที่แสดงสัดส่วนของผู้ที่มีปัญหา

หนี้สินประเภทต่างๆ	 ทั้งในระบบและนอกระบบ	 รวมทั้งสัดส่วนของการออมเงิน 

ในช่วงก่อนเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบกับหลังเข้าร่วมโครงการ	 เพื่อให้เห็นถึง

พัฒนาการของพฤติกรรมการวางแผนใช้จ่ายเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและ

เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวภายในองค์กร	 เพื่อให้เห็นผลสาเร็จของโครงการที่พนักงาน 

มีความสุขทางการเงินเพิ่มขึ้น	และส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทางานในที่สุด
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 ขัน้ตอนท่ี 9 ทำาแผนขยายผล

	 ขั้นตอนสุดท้ายที่จะสร้าง	Happy	Money	ให้เกิดขึ้น	และดาเนินอยู่ในองค์กร

อย่างยั่งยืน	ก็คือ	การขยายผลโครงการ	โดยทีมผู้ประสานงานควรจัดทาแผนการขยาย

ผลให้ทั้งกลุ่ม	Trainer	และกลุ่มลูกค้า	อาทิเช่น	

 Trainer : 
	 การขยายกลุ่ม	Trainer	ให้เพิ่มมากขึ้น	และพัฒนาความรู้ให้	Trainer	โดย 

	 ต่อยอดเรื่องการออมและการลงทุน

 ลกูค้า : 
	 ขยายกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น	 และครอบคลุมถึงกลุ่มพนักงานทั้งหมด 

ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง	และดาเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ส่งเสริมการออมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์	

และธนาคาร	โดยจัดเป็น	Promotion	ต่างๆ	เช่น	การแข่งขันหยอดกระปุก	

การประกวดเรียงความเรื่องการออมเงินจากบุตรของพนักงาน	เป็นต้น

	 ทั้ง	 9	 ขั้นตอน	 สร้างความสุขทางการเงิน	 ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจัดทาขึ้นมานี้	ถือเป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยให้พนักงาน	“หลดุพ้น” 

จากพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	หมดภาระหนี้สิน	ตลอดจนสามารถสร้างโอกาส

ใหม่ๆ	ที่ดีในอนาคตให้แก่ตัวพนักงานได้อย่างแท้จริง	

Happy	Money	ความสุขทางการเงิน

จึงสามารถสร้างได้ในองค์กรเพราะเมื่อคนมีความสุข	ก็ย่อม

ทาให้สามารถสร้างผลผลิตชั้นเลิศออกมาได้	ส่งผลให้

บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้	ท้ายที่สุดแล้วผลกาไรของ

บริษัทที่ได้มา	ก็สนองกลับมายังพนักงานและองค์กรเองด้วย

จึงเป็นการเติบโตไปพร้อมๆ	กันอย่างยั่งยืน



แลกเปลีย่น
เรียนรูป้ระสบการณ์

องค์กรแห่ง
“ควำมสขุทำงกำรเงนิ”

บรษิทั พี.เอม.ฟดู จ�ำกัด

บทที ่3

HAPPY 
MONEY...
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“พ.ีเอม็.ฟดู” 
ใส่ใจปัญหำทำงกำรเงินของคนโรงงำน

 วถีิคดิสร้ำงควำมสุขทำงกำรเงนิ.. “พี.เอม.ฟดู”

	 บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จากัด	เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จากัด

(มหาชน)	 ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ดาเนินธุรกิจเป็น 

ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทปลาเส้น	 ภายใต้ตราสินค้า	 “ทาโร”	 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 

2525	 ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	หลังจากนั้นในปี	 2538	 ได้ย้ายฐาน 

การผลิตมายังเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี	 จังหวัดปราจีนบุรี	 เพื่อขยายพื้นที่ 

การผลิตโดยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ	

	 ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดประมาณ	600	คน	แบ่งเป็นพนักงานประจา	300	

คน	และพนักงานรับช่วงต่อ	หรือ	Sub-Contract	อีก	300	คน	

	 ทั้งนี้	 บริษัทเป็น “โรงงานต้นแบบ”	 ของโครงการส่งเสริมการออมและ 
การบริหารเงินส่วนบุคคล	(Happy	Money)	เมื่อปี	2554	

รายได้ไม่พอใช้ พึง่เงนิกู้นอกระบบ
	 ก่อนปี	2556	ค่าแรงขั้นต่าในจังหวัดปราจีนบุรีค่อนข้างต่ามากเพียงวันละ	

183	บาท	หรือ	ประมาณเดือนละ	5,000	บาทเท่านั้นในกรณีที่ไม่มีการทางานล่วง

เวลา	 หรือ	 “โอที”	 ประกอบกับค่าครองชีพที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา 

ได้ทาให้พนักงานของโรงงาน	พี.เอม.ฟูด	ต้องประสบกับปัญหาในการดารงชีวิตเป็น

อย่างมาก	เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	
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	 ผู้บริหารระดับสูงของโรงงาน	 คือ	 “คุณวิภาส จิรภาส”	 ผู้จัดการทั่วไป 

จึงคิดหาวิธีการเพื่อช่วยเหลือพนักงานทุกวิถีทางเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ 

ดารงชีวิตประจาวันต่างๆ	ของพนักงานลดลง	ไม่ว่าจะเป็นการจัดรถรับส่งฟรี	ควบคุม

ราคาอาหารในโรงงานโดยให้ขายในราคาราดข้าว	 2	 อย่าง	 10	บาท	 โดยโรงงานมี

บริการข้าวสวยให้ฟรี	 รวมถึงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก่ร้านค้า	 เช่น	 ค่าแก๊สหุงต้ม	

พนักงานล้างจาน	เป็นต้น	

	 นอกจากนั้น	บริษัทยังจัดร้านค้าสหการ	เพื่อบริการขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่จาเป็นในราคาต้นทุนและให้สินเชื่อ	 45	 วันแก่พนักงาน	 จัดพื้นที่ให้พนักงานขาย

สินค้าช่วงนอกเวลาทางาน	 เช่น	 ช่วงพักกลางวัน	 รวมทั้งการจัดงานโอทีตามความ

เหมาะสม	

	 ถึงแม้ว่า	 บริษัทได้พยายามช่วยเหลือพนักงานในโรงงานผ่านสวัสดิการ 

พื้นฐานต่างๆ	 แล้วก็ตาม	 แต่ด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกปี	 รายได้ต่อเดือนของ 

พนักงานก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น	ทาให้พนักงานต้องกู้เงินนอกระบบจน

เกิดเป็นหนี้สิน	เงินเดือนที่ได้ต้องเอาไปจ่ายหนี้ต่างๆ	หมด	ไม่ว่าจะเป็น	ค่าผ่อนบ้าน	

ผ่อนรถ	ดอกเบี้ยเงินกู้	 จึงทาให้ไม่มีเงินเหลือที่จะมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน	ก็ต้อง 

ไปกู้เงินเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน	ทาให้เกิดวงจรหนี้สินล้นพ้นตัวตามมา

“เราพยายามทาทุกอย่างให้พนักงาน

มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันลดลง เพราะรายได้

ที่เขาได้รับไม่สูง จึงใช้ชีวิตอย่างยากลาบาก ซึ่งตอนนั้น

เราเริ่มเห็นเขามีหนี้เงินกู้ทั้งในระบบและนอกระบบ เริ่มมีหนังสือ

ติดตามทวงหนี้ และปัญหาการเงินต่างๆ ให้เห็นแล้ว บริษัท

จึงหันมาให้ความสาคัญเรื่องการให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน

ส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พนักงาน”

คุณวิภาส	กล่าว	
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“งำนด ีชวีมีีสขุ” 

 หลกัคดิสร้ำงสุขทำงกำรเงนิของคนโรงงำน “พ.ีเอม.ฟดู”

	 จนกระทั่งในปี	 2554	บริษัท	พี.เอม.ฟูด	 ได้มีโอกาสเข้าร่วม	 “โครงการ 
ส่งเสริมการออมและการบริหารการเงินส่วนบุคคล” (Happy Money) 
กับ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการ

บริหารเงิน	และลงมือปฏิบัติตาม “โมเดลสร้างความสขุทางการเงนิ” อย่างจริงจัง	

	 บริษัทได้วางกรอบการดาเนินงานโครงการ	 โดยการส่งเสริมในสองด้าน

ควบคู่กันไป	คือ	ทั้งในด้าน	“การพฒันางาน” และ “สร้างความสขุ” ในการทางาน	

ภายใต้แนวคิด “งานดี ชวีมีีสขุ” 

	 ในส่วน	 “งานดี”	บริษัทดาเนินงานผ่านโครงการ	Productivity	 Facilitator 

ที่เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการพัฒนางาน	 และส่วน	 “ชีวี 

มีสุข”	 เน้นการเสริมสร้างความสุขในการทางาน	 ซึ่งดาเนินการภายใต้กรอบของ	

Happy	8	ซึ่ง	Happy	Money	เป็น	Happy	ที่บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้อย่าง

จริงจัง	จึงได้ทาโครงการควบคู่กันไปทั้งสองด้าน

 “เราให้ความสาคัญในการทางานภายใต้แนวคิด “งานดี ชีวีมีสุข” หลังจาก

ที่เราดาเนินธุรกิจที่นิคมอุสาหกรรมกบินทร์บุรีมาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งหลังจากได้

ปรับปรุงงานจนเข้าที่เข้าทางและธุรกิจเติบโตพอสมควรแล้ว เราจึงอยากให้พนักงาน

คุณวิภาส จิรภาส
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท พี.เอม.ฟูด
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ทางานและอยู่กันอย่างมีความสุข ทาให้โรงงานเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพราะแต่ละ

วันพนักงานต้องใช้เวลาอยู่กับที่ทางานมากกว่าอยู่บ้าน ทั้งการเข้ากะ ทาโอที เราจึง

ใช้แนวคิดที่ตกลงร่วมกันว่า นอกเหนือจากงานดีแล้วเราอยากให้ชีวีมีสุขเพิ่มเข้ามา

ด้วย” คุณวิภาส	กล่าว

	 การเข้าร่วมโครงการ	Happy	Money	ของบริษัท	จึง	“ตอบโจทย์”	การช่วย

แก้ปัญหาทางการเงินของพนักงานโรงงาน	ซึ่งกาลังเผชิญอยู่อย่างถูกจังหวะและเวลา

 

 ผู้บรหิำรระดบัสูง “ร่วมใจ ตดิตำมงำน”

	 คุณวิภาส	 เล่าว่า	 ภายหลังจากผู้บริหารสมัครเข้าร่วมโครงการ	 Happy 

Money	 แล้ว	 ก่อนที่จะลุยโครงการนี้ต่อไป	 จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูง	 คือ	

กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสินค้าบริโภค	รวมถึงสหภาพแรงงานของบริษัทรับทราบ

ก่อน	ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วยกับโครงการฯ	 นี้	 เพราะต้องการดูแลให้พนักงานมีความรู้ 

ด้านการบริหารจัดการการเงินอยู่แล้ว

	 จากนั้นจึงได้รับฟังวิธีการดาเนินโครงการส่งเสริมการออมและการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่งทาให้เริ่มเห็นโครงร่าง	หรือ	ภาพรวมว่า	

สิ่งที่บริษัทจะต้องดาเนินการมีอะไรบ้าง	ในฐานะทีมผู้บริหาร	จึงต้องเตรียมการจัดตั้ง

ทีมงาน	 และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบว่า	 ผู้บริหารพร้อมให้ความร่วมมือ 

อย่างเต็มที่	 ร่วมติดตามด้วยตนเอง	 และจัดสรรเวลาให้กับการดาเนินโครงการ 

ขณะที่ทุกคนในโรงงานต่างก็ให้ความสาคัญและร่วมใจกันเป็นอย่างดี	

“แม้ทีมงานต้องสละเวลามาช่วยโครงการฯ

แต่ก็ไม่เป็นปัญหาต่อการทางานหลัก เนื่องจากโรงงานเราไม่ได้อยู่กับ

เครื่องจักรตลอดเวลาเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์ เราจึงสามารถจัดสรรเวลา

พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น ถ้างานเร่งก็ทาเสริมโอที ซึ่ง

ส่วนใหญ่ทีมงานมองไปในทิศทางเดียวกัน และพร้อมลุยเต็มที่”

คุณวิภาส	กล่าว
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 สร้ำง Trainer ขบัเคลือ่นโครงกำร

 

	 เมื่อผู้บริหารระดับสูง	“เปิดไฟเขียว”	ให้ดาเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

จึงส่งต่อนโยบายให้กับ	 “ผู้บริหารโครงการ”	 (Project	 Leader)	 ซึ่งก็คือ	 “คุณ 
นิระวฒัน์ คงแก้ว” ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการในฐานะผู้บริหารโครงการและ	
Trainer	 เป็นผู้ประสานงานต่อและทาหน้าที่นานโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไป

ประยุกต์สู่กระบวนการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป	

	 ในขั้นแรก..เริ่มต้นด้วยการเตรียมบุคลากรภายในองค์กรที่จะมาเป็น 

“พีเ่ลีย้ง”	หรือ	“Trainer”	ซึ่งบริษัทต้องสรรหาให้มีจานวนที่เพียงพอ	โดยหลักเกณฑ์ 

การคัดเลือก	Trainer	จะพิจารณาผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ	โดยดูจากระดับ

ความใกล้ชิดของพนักงาน	และการที่พนักงานเองยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว	

	 สาหรับขั้นตอนการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของบริษัท	พี.เอม.ฟูด 

ก็คือ	

	 1.	 รวบรวมรายชื่อของพนักงานที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่จะเป็น 

Trainer	ได้	มาให้ผู้จัดการเลือก	และพยายามเลือกให้ครอบคลุมทุกแผนก	

	 2.	 นัดประชุม	Trainer	ที่ได้รับคัดเลือก	เพื่อชี้แจงความเข้าใจโครงการและ

บทบาทหน้าที่	

คุณนิระวัฒน์ คงแก้ว
ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

บริษัท พี.เอม.ฟูด จากัด
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 “เราเริ่มจากมาดูรายชื่อของพนักงานที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติก่อน 

แล้วจึงให้ผู้จัดการในฐานะผู้บัญชาการโดยตรงไปทาบทามและแจ้งว่ามีโครงการนี้ 

โดยนัดประชุมชี้แจงหน้าที่ว่าทาอะไรบ้าง” คุณนิระวัฒน์	กล่าว	

	 ในที่สุด	บริษัทก็สามารถคัดเลือก	Trainer	ได้	42	คน	และทุกท่านยินดีเข้า

ร่วมโครงการ	จากนั้น	จึงเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารการเงินจาก	

“Mentor”	 ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	หรือ	 “กูรู”	 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ให้กับ 

กลุ่ม	Trainer	

	 โดยการอบรมครัง้แรก	นั้น	 เป็นการอบรม Trainer จากวทิยากรของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	 ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่องมือด้านการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล	 เช่น	 การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายวัน	 และสรุปรายได้ 

ค่าใช้จ่ายรายเดือน	การวิเคราะห์แยกกลุ่มรายจ่ายต่างๆ	วิธีการหาหนทางลดรายจ่าย	

ผ่านการทา	Workshop	ในระหว่างการอบรม	รวมถึงวิธีการนาความรู้ที่ได้ไปอบรมให้

กับกลุ่มลูกค้า	(พนักงาน)	ต่อไป
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Train The Trainer : Happy Money

	 นอกจากนั้น	Trainer	จะต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเองก่อน	โดย	Mentor	

ได้ให้การบ้านกับ	 Trainer	 ทุกคนจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยจดบันทึกต่อเนื่อง 

ทุกวัน	 ซึ่ง	 Trainer	 หลายคนได้เปลี่ยนแนวคิดด้านการใช้จ่ายเงิน	 เช่น	 ลดเหล้า 

เครื่องดื่ม	ลดซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆ	

	 เช่นกรณี	“คุณนิระวัฒน์”	ในฐานะ	Trainer	ได้เล่าถึงประสบการณ์ของตัว

เองด้วยว่า	ฐานะที่เป็น	Trainer	และดูแลโครงการด้วย	จึงต้องเป็นตัวอย่างในบางเรื่อง 

ให้แก่พนักงาน	เช่น	จากแต่ก่อนเป็นคนที่ชอบชาเขียวและซื้อมาดื่มเป็นประจาทุกวัน	

ก็เปลี่ยนมาดื่มน้าธรรมดาแทน	

 “พอคนอื่นๆ เห็น ก็ทาตาม เพราะเรามีแก้วและน้าสะอาดให้ดื่มฟรี ซึ่ง

เป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนในโรงงานไปด้วย รวมทั้งกินน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายที่ 

ไม่จาเป็น จนตอนหลังร้านขายเครื่องดื่มในโรงอาหาร บ่นว่า พนักงานซื้อเครื่องดื่ม

น้อยลง”	คุณนิระวัฒน์	กล่าว

	 ต่อมาในการอบรมครั้งท่ี 2 Mentor จากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาให้ 
ความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการออม ให้กับพนักงาน 
ของบรษัิทท้ังหมด 300	คน	 (เฉพาะพนักงานรายเดือน)	ซึ่งมี	Trainer	ที่ผ่านการ
อบรมก่อนหน้ามาเข้าฟังด้วยเพื่อสะกดรอยตามวิธีการใช้จ่ายของตัวเองและมี 

การบ้านคือ	ให้	Trainer	จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย	เพื่อที่จะเริ่มทาหน้าที่เป็นผู้ช่วย

ของ	Mentor
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	 เมื่อผ่านไป	1	เดือน	ทางทีม Mentor จากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก็เข้ามา 
ตดิตามผล	 โดยก่อนที่	Mentor	 จะเข้ามา	ทางบริษัทได้มีการประชุมโรงงาน	 แจก
เอกสารให้พนักงานกรอกเป็นข้อมูลในเรื่องของสินทรัพย์	 แยกประเภทหนี้สิน	 และ

ความมั่งคั่ง	 เพื่อรวบรวมหนี้สิน	 ค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เป็นลูกค้าทั้งหมดจานวน 

39	คน	แบ่งลูกค้าออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	

	 กลุ่ม	1	-	พนักงานที่มีปัญหาหนี้สินมาก	ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	

	 	 	 (เงินเดือนทั้งหมดจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ย)	จานวน	24	คน

	 กลุ่ม	2	-	พนักงานที่มีปัญหาหนี้สิน	พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง	

		 	 	 (ใช้เดือนชนเดือน	บางเดือนติดลบ)	จานวน	15	คน

	 แยกตามประเภทของหนี้	ดังนี้

p 4,164,420,000 นอกระบบ

p 76,000 อื่นๆ

p 1,514,701.04 สหกรณ์ออมทรัพย์

p 1,740,700 บัตรเครดิต

p 709,000 กองทุนหมู่บ้าน

p 5,827,700,000 ผ่อนบ้าน/รถ
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 จดักจิกรรม Happy Money กระตุน้พนักงำน

	 หลังจากอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารเงินให้แก่	Trainer	และจัดอบรมสร้าง

เสริมวินัยด้านบริหารเงินให้กับพนักงานทุกคน	โดย	Mentor	จากตลาดหลักทรัพย์ฯ	

เรียบร้อยแล้ว	 จึงเข้าสู่ข้ันตอนการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรับสมัคร
พนักงาน	หรือเรียกว่า “ลกูค้า”	ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ	ในวันประชุมโรงงาน	โดย
จัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อกระตุ้นพนักงานให้มีความรู้เรื่องการออมและการวางเป้าหมาย

ชีวิตต่างๆ	ได้แก่

โครงกำรส่งเสรมิกำร
ด�ำเนินชวีติแบบ	“เศรษฐกิจพอเพยีง”
เช่น	จดัพืน้ท่ีขำยสินค้ำให้พนักงำน
โครงกำรปลกูผักปลอดสำรพษิ

	โครงกำรส่งเสรมิกำรออม
เช่น	กำรท�ำกระปกุออมเงนิ	(เหรยีญ)

จำกท่อพีวซิีไว้ในโรงอำหำร
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 สู่กระบวนกำรสร้ำง Happy Money 

	 หลังจากประชาสัมพันธ์โครงการและประชุมโรงงานพร้อมกันผ่านไปแล้ว 

ก็มาสู่กระบวนการให้พนักงานทำาแบบตรวจสุขภาพทางการเงิน และสำารวจ 
หน้ีสนิ จึงเห็นภาพรวมว่า	พนักงานโรงงานมีหนี้สินรวมกันทุกประเภทจานวนมาก
และยังเป็นหนี้นอกระบบมากกว่าหนี้บ้าน	หนี้รถยนต์	ซึ่งก่อนหน้านั้นผู้บริหารไม่เคย

ทราบข้อมูลนี้มาก่อน

โครงกำรอบรมและส่งเสรมิให้
พนักงำนเรยีนรูก้ำรท�ำบัญชรีำยรบั	รำยจ่ำย
รวมถงึกำรวำงแผนกำรใช้เงนิ	เพือ่กำร

ด�ำเนินชวีติท่ีดใีนอนำคต

โครงกำรประกวด
เรยีงควำมบตุรพนกังำน
เรือ่ง	กำรออมเงนิเพือ่แม่

“จากการรวบรวมหนี้สินของพนักงาน เราเริ่มมองเห็นว่า

พนักงานมีมูลค่าหนี้จานวนมากรวมกันถึง 40 ล้านบาท ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า

พนักงานจะเป็นหนี้มากขนาดนี้ และเป็นหนี้นอกระบบมากกว่า

หนี้บ้าน หนี้รถ” คุณนิระวัฒน์	กล่าว
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	 โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือก	และต้องการให้ความช่วย

เหลืออย่างเร่งด่วน	2	กลุ่มแรก	คือ	กลุ่มที่มีปัญหาหนี้สินมากและไม่สามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้	และกลุ่มที่มีหนี้สินพอช่วยเหลือตัวเองได้	แต่มีเงินใช้เดือนชนเดือน	ซึ่งทั้ง

สองกลุ่มเป็น	“พนักงานระดับปฏบัิตกิาร”	ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของโรงงาน
	 ภายหลังการเปิด	“รับสมัครพนักงาน”	เข้าร่วมโครงการ	ปรากฏว่า	ในครั้ง

แรกมีพนักงานมาสมัครเข้าร่วมโครงการ	 40	 คน	 และต่อมาเพิ่มอีก	 81	 คน	 รวม

พนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด	121	คน	

Trainer หำลูกค้ำเข้าโครงการ 
	 บริษัทได้ดาเนินการ	“จับคู่”	ระหว่างลูกค้า	กับ	Trainer	ตามความสัมพันธ์

ใกล้ชิด	และลักษณะนิสัยส่วนตัว	เช่น	ถ้าลูกค้าใจร้อน	Trainer	ก็ต้องใจเย็น	เป็นต้น	

โดยหลังจากจับกลุ่มระหว่างลูกค้ากับ	 Trainer	 แล้ว	 ลูกค้าจะต้องเล่าเรื่องและแสดง

การใช้เงิน	รวมถึงหนี้สินที่มีอยู่ของตัวเองให้	Trainer	ฟังอย่างละเอียด	และ	Trainer	

ให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการลงมือทา

	 •	 สารวจสินทรัพย์	หนี้สิน	ของตัวเองและครอบครัว	(งบดุล)	

	 •	 จดบัญชีรายรับ	-	รายจ่าย	ทุกวัน	

	 •	 สรุปงบรายได้	-	ค่าใช้จ่ายประจาเดือน	

	 •	 สรุปหนี้

	 จากนั้น	 Trainer	 จะนาข้อมูลของลูกค้าข้างต้น	 ไปปรึกษา	Mentor	 เพื่อ 

วางแผน	และหาแนวทางแก้ไข	 เช่น	ควบคุมพฤติกรรมลดค่าใช้จ่าย	หรือ	แผนการ

ปลดหนี้	 เช่น	 การเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบ	 การรีไฟแนนซ์หนี้ไป 

ยังธนาคาร	เป็นต้น	

	 นอกจากนั้น	ในระหว่างการดาเนินการ	บริษัทยังจัดให้พนักงาน	หรือ	ลูกค้า

ออกมาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เพื่อนๆ	ฟัง	เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางให้แก่	

Trainer	ในการปรับปรุง	หรือ	ต่อยอดการให้คาแนะนาด้านการบริหารการเงินให้กลุ่ม

ลูกค้าของตัวเอง	เช่น	วิธีการหารายได้เพิ่ม	การลดรายจ่าย	การกู้เงินในระบบ	เพื่อมา

ชาระหนี้นอกระบบและลดดอกเบี้ย	เป็นต้น	
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แนวทำงแก้ปัญหำ ช่วยเหลอืพนักงาน
	 ภายหลังจากการแนะนาให้พนักงานปรับพฤติกรรมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น	

ผ่านการจดบัญชีรายรับ-รายจ่ายของแต่ละบุคคล	และครอบครัว	 เพื่อให้มีเงินเหลือ

แล้ว	 แต่เนื่องจากพนักงานโรงงานส่วนใหญ่	ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเงินกู้นอก

ระบบในอัตราที่สูงมาก	 โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มแรกที่มีปัญหาหนี้นอกระบบจานวน

มากถึง	 55	 รายจาก	 81	 รายที่เข้าร่วมโครงการ	ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

แม้จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ตาม	ทาให้เป็นไปได้ยากที่พนักงานกลุ่มนี้จะมีเงินเหลือ	

“เราได้จัดเวลาให้ลูกค้านัดพบกับ Trainer

สัปดาห์ละสองชั่วโมง และยังถือว่าเป็นเรื่องฝึกอบรมไปด้วย

ส่วนหนึ่ง ซึ่งโรงงานเราไม่มีปัญหาในการจัดสรรเวลากับสายงานผลิต

เพราะโรงงานเราดาเนินงานด้วยเครื่องจักร การเข้าร่วมกิจกรรมของ

พนักงานจึงไม่ค่อยมีปัญหากับงานหลักแต่อย่างใด”

คุณวิภาส	กล่าว

“พอเห็นข้อมูลว่า ตัวเลขสุดท้ายที่บันทึกของ

พนักงานไม่เหลือเงินออมเลย จะไปบังคับให้เขาออมอีก

ต้องไม่รอดแน่ๆ เพราะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้จานวนมากจึง

ต้องหันไปหาทางออกด้วยการรีไฟแนนซ์แต่เราก็ส่งเสริมการออมและ

หารายได้เพิ่มไปพร้อมกันด้วย เช่น โครงการส่งเสริมการออมต่อเนื่อง

และมุมเศรษฐกิจพอเพียงให้พนักงานเอาของมาขายช่วง

พักกลางวันให้แก่พนักงานกลุ่มที่ 2 ได้ด้วย”

คุณนิระวัฒน์	กล่าว	



59HAPPY MONEY...  ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน

	 สาหรับการปรับโครงสร้างหนี้นั้น	 ทางผู้บริหารบริษัทได้เข้าไปติดต่อ 

ประสานงานกับธนาคารออมสินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่	กับโครงการสินเชื่อธนาคาร

ประชาชน	(รีไฟแนนซ์)	ให้แก่พนักงานจานวน	81	ราย	รายละ	5	หมื่นบาท	ในอัตรา

ดอกเบี้ยต่าเพียง	 6%	 ต่อปี	 ซึ่งแยกเป็นการนาเงินกู้ไปจ่ายชาระหนี้นอกระบบ 

จานวน	69	ราย	และจ่ายชาระหนี้บัตรเครดิตอีกจานวน	12	ราย	รวมวงเงินกู้ทั้งหมด	

4,050,000	บาท	โดยบริษัททาหน้าที่ดาเนินการหักเงินเดือนของพนักงาน	(ลูกหนี้)	

เพื่อชาระหนี้ให้กับธนาคารตามเวลาที่กาหนดทุกเดือน

	 คุณวิภาส	กล่าวว่า	เงินกู้นี้พนักงานจะไม่ได้รับเงินโดยตรง	แต่ทางบริษัทจะ

เป็นผู้ดาเนินการจ่ายชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนพนักงานเอง	และในกรณีหนี้นอกระบบ	

ก็ให้เจ้าหนี้มารับที่บริษัท	 ส่วนถ้าเป็นหนี้สถาบันการเงิน	พนักงานต้องนาหลักฐาน 

การจ่ายเงินมายืนยันกับบริษัทด้วย

	 สาหรับพนักงานที่มีหนี้มากกว่า	5	หมื่นบาท	 เมื่อพนักงานนาเงินที่ได้จาก

ธนาคารมาจ่ายหนี้บางส่วน	ทาให้เงินต้นลดลง	และยังได้พูดคุยกับเจ้าหนี้นอกระบบ

ขอให้ลดอัตราดอกเบี้ย	แล้วจึงทาสัญญาบันทึกไว้	

	 นอกจากนั้น	บริษัทยังแนะนาให้พนักงานออมเงิน

ผ่านบัญชีธนาคารเดือนละ	500	บาท	เมื่อปิดบัญชีเงินกู้แล้ว	

ก็จะมีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยอีกก้อนหนึ่ง	

เพื่อเป็นการฝึกวินัยในการออม	โดยให้ธนาคาร

ออมสินมารับเงินฝากที่บริษัททุกเดือนรวมถึงการขาย

สลากออมสินสาหรับคนที่ชอบเล่นหวย	แม้ไม่ถูกรางวัล

ก็ยังได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยอีกด้วย

 

	 ดังนั้น	 แนวทางแก้ปัญหาสาหรับพนักงานกลุ่มหนี้นอกระบบ	บริษัทจึงใช้ 

วิธี	“การปรบัโครงสร้างหน้ี” แต่พนักงาน	หรือ	ลูกค้า	จะต้องแสดงถึงความตั้งใจ 

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง	ทั้งลดค่าใช้จ่าย	และหารายได้เพิ่ม	ตามแผน 

ที่	Mentor	วางไว้ให้
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ประโยชน์ท่ีพนกังำน
และบรษัิท/องค์กรได้รบั
	 สาหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	

Happy	Money	นั้น	คุณวิภาส	กล่าวว่า	ได้รับทั้งสอง

ส่วน	คือ	ในส่วนของพนักงานและองค์กร	

	 ในส่วนของพนักงาน	แน่นอนว่า	ภาระหนี้สิน

ของพนักงาน	 “ลดลง”	ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง

หนี้เงินกู้นอกระบบเข้าสู่ในระบบแทน	 ขณะเดียวกัน	

พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย	 รู้ว่าสิ่งไหนจาเป็น	หรือไม่จาเป็น 

และมีเงินออมกับธนาคารเดือนละ	500	บาท	

	 ตลอดจน	ภาวะความเครียดและความกังวลในปัญหาการเงินส่วนตัวและ

ครอบครัวของพนักงานลดลง	ทาให้ปัญหาการทางานน้อยลงไปด้วย	

	 ส่วนทางด้านประโยชน์ที่บริษัทหรือองค์กรได้รับก็คือ	อัตราการลาออกของ

พนักงานได้	“ลดลง” อย่างเห็นได้ชัดจากเดิม	2%	เหลือเพียง	0.3%	เท่านั้น	

 “การลาออกของพนักงานปฏิบัติการ เหลือเพียง 0.3% จากแต่ก่อนที่มีคน

ลาออก 2% และคนที่ลาออกในปัจจุบันก็มีสาเหตุการลาออกเป็นเพราะมีปัญหา

สุขภาพ การย้ายครอบครัว และเมื่อเทียบกับธุรกิจอาหารด้วยกันแล้ว มีอัตราการลา

ออกถึง 5% ทีเดียว” และที่เห็นชัดเจนอีกอย่าง	ก็คือ	พนักงานให้ความร่วมมือในการ

ทางานต่างๆ	และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทมากขึ้น	 เช่น	พนักงานให้ความร่วมมือ

ทางานโอที	หรือ	มีงานเร่งด่วนต้องทางานเพิ่มขึ้นด้วยความเต็มใจ	เทียบกับช่วงก่อน

หน้าอาจมีการทางานไม่เต็มที่บ้าง	 จึงเห็นชัดว่า	 ภายหลังการมีโครงการ	 Happy	

Money	พนักงานให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี	

 “สิ่งท่ีบริษัทได้คือ พนักงานภูมิใจในตัวบริษัท เพราะผู้บริหารไม่ได ้
ทำาแต่เรือ่งเงนิอย่างเดียว แต่เรายังไปดูเรือ่งสขุภาพ คณุภาพชวีติ ซ่ึงเก่ียวกับ
ตัวพนักงานโดยตรง แม้เราช่วยไม่ได้ท้ังหมด อย่างน้อยได้ช่วยให้ความรู้ 
ทำาให้ได้ใจพนักงานมาก และพนักงานให้ความร่วมมือดีข้ึน ไม่ว่างานการผลติ 
หรอื กิจกรรมอืน่ๆ”
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	 ในด้านผลผลิตสินค้าของโรงงาน	คุณวิภาส	กล่าวว่า	ปีที่ผ่านมา	ประสิทธิภาพ

การผลิตเพิ่มสูงขึ้นประมาณ	5%	ต่อปี	ถือว่าสูงมาก	แม้ว่าตัวเลขอาจจะดูไม่มาก	แต่

ปริมาณผลผลิตได้เพิ่มขึ้นมาก	และผลตอบแทนจากการผลิต	(Yield)	ปรับตัวสูงขึ้น

ทุกปีจากต้นทุนที่ต่าลง	

 “แต่ก่อนโรงงานเราไม่เคยทาผลผลิตได้ถึง 47% ต่อกิโลกรัม คือ เนื้อปลา 

100 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 47 กิโลกรัม แต่ตอนนี้เริ่มเห็น 48-49 กิโลกรัม โดยเรา 

ไม่ได้มีเครื่องจักรเพิ่มเข้ามา แต่อาศัยความสมัครใจเข้ากะของพนักงาน ซึ่งอายุ

พนักงานก็ 40 ปีขึ้นไปแล้วทั้งนั้น พลังอาจน้อยลง แต่ก็สามารถผ่านไปได้ เพราะ

พนักงานให้ความร่วมมือดี เอาใจใส่ในงาน ของเสียจากการผลิตน้อยลง จึงทาให้

ผลผลิตดีขึ้น”

	 อีกเรื่องหนึ่งก็คือ	 การร้องเรียนผ่านตู้ความคิดเห็นลดลง	 จากที่เคยมีการ 

ร้องเรียนตลอด	แต่พอมีช่องทางการสื่อสารกันมากขึ้น	และมีการทากิจกรรมร่วมกัน	

ทาให้ในช่วง	3	ปีหลังมานี้การร้องเรียนของพนักงานลดลง	

	 ช่วงหลังมานี้พอผู้บริหารเดินไป	พนักงานมีความกล้าเข้ามาพูดคุยมากขึ้น	

จากแต่ก่อนมีการร้องเรียนกันมาก	โดยเฉพาะเรื่องเพื่อนร่วมงาน	หัวหน้างาน	ซึ่งได้

มีการทาแบบสารวจความพึงพอใจของพนักงานว่าเขากังวลอะไร	พบว่า	 ตอนหลัง 

ความกังวลลดลงไปมาก	

“เมื่อก่อนผมตั้งคะแนน KPI สาหรับ

ความร่วมมือไว้ 70 ผมไม่เคยได้เลย แต่พอทาโครงการนี้

KPI บรรลุ และการขอความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ง่ายมาก 

เพราะบริษัทมีสิ่งดีๆ ให้เขาในเรื่องส่วนตัว ทาให้เขาสามารถ

พัฒนาด้านการทางานได้ ดังนั้น แนวคิดงานดี ชีวีมีสุข

จึงต้องไปด้วยกัน บริษัทจะทาด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้”

คุณวิภาส	กล่าว	
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กำรขยำยผลโครงกำรสูพ่นักงานคนอืน่ๆ
	 สาหรับการขยายผลโครงการ	หลังจากพนักงานได้รับการอนุมัติการกู้แล้ว	

Trainer	 ยังต้องติดตามดูแลพฤติกรรมการใช้เงินของลูกค้า	 และการจดบัญชีรายรับ	

รายจ่าย	อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งฝ่ายบุคคล	(HR)	ได้ตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานหลัง

จากการปิดหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบแล้ว	พบว่า	ส่วนใหญ่พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้น	

พฤติกรรมการใช้เงินเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น	มีเงินออมทุกเดือน	และมีการหารายได้

พิเศษเพิ่มเติม	

	 อย่างไรก็ตาม	 สาหรับพนักงานที่มีหนี้สินที่ยังชาระรอบแรกไม่หมด	ทาง

บริษัทได้มีการประสานไปยังธนาคารออมสิน	เพื่อขอขยายวงเงินกู้เพิ่มเติม	หลังจาก

ที่พนักงานผ่อนชาระหนี้เงินกู้เดิมเกินกว่า	1	ปี	เพื่อนาเงินไปจ่ายหนี้นอกระบบ	โดย

พนักงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินของตัวเองล่าสุดให้	 Trainer	 รับทราบ 

เพื่อจะได้สามารถวางแผนการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง

 “นี่เป็นความต่อเนื่องในการดูแลพนักงานของโครงการ เพราะ Trainer 

และบริษัทเองจะรู้ฐานะหนี้ของพนักงานที่เราต้องติดตาม โดยโฟกัสกลุ่มพนักงาน 

ที่เป็นหนี้สินมากและช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วยตัวเองได้บ้าง แต่ยังไม่พอใช้จ่าย 

ไม่มีเงินเก็บ”

	 นอกจากนั้น	บริษัทยังดาเนินการต่อในโครงการส่งเสริมการออมและมีการ 

กระตุ้นอย่างต่อเนื่อง	เช่น	กระบอกออมสินท่อพีวีซี	

เป็นการออมเงินเหรียญสาหรับพนักงานที่สนใจเก็บออม	

โดยติดรายชื่อของแต่ละคนไว้	และ

ติดตั้งไว้ในโรงอาหารซึ่งปัจจุบันมี

พนักงานเข้าร่วมโครงการนี้

จานวน	50	คน	และเมื่อ

ครบสี่เดือน	บริษัทก็

จะให้ธนาคารออมสิน

มาเปิดบัญชีให้แก่พนักงาน	
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	 นอกจากนั้น	ยังกระตุ้นด้วยรางวัล	เพื่อให้

พนักงานเก็บออมมากขึ้น	 เช่น	 หากใครมียอดเงิน

ออมสะสมมากที่สุด	3	อันดับแรก	ก็จะได้รับรางวัล

สมทบจากบริษัทอีกคนละ	 500	บาท	ปรากฏว่า	มี

พนักงานเคยสะสมเหรียญได้จานวนมากสุดถึง	

6,000	 บาท	 เพราะพนักงานมีเป้าหมายว่า	 เป็น 

การออมเงินไว้สาหรับค่าเทอมลูก

	 คุณวิภาส	กล่าวว่า	ในด้านการส่งเสริมการ

ออมของบริษัท	 นอกจากที่บริษัทได้ส่งเสริมให้

พนักงานออมผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ	 สหกรณ์

ออมทรัพย์	 รวมถึงให้พนักงานรีไฟแนนซ์กับ 

ธนาคารออมสิน	 พนักงานยังออมเพิ่มอีกเดือนละ	

500	 บาท	 ส่งผลให้ยอดการออมทุกประเภทของ

พนักงานรวม	309	คน	เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา

	 ไม่เพียงเท่านั้น	 ในช่วงที่ขยายโครงการอยู่เป็นช่วงที่ค่าแรงได้ปรับขึ้น 

เป็น	 300	บาท	พนักงานมีรายได้รวมโอทีเพิ่มสูงขึ้น	 แต่ค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าก็ 

เพิ่มขึ้นด้วย	 บริษัทยังได้เสริมเรื่องการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินให้แก่พนักงาน 

เพิ่มเติม	 เพื่อให้พนักงานเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายและเริ่มวางแผน 

การออมสาหรับการเกษียณอีกด้วย

	 นอกจากนั้น	บริษัทยังดาเนินการและส่งเสริมต่อเนื่องในโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง	 เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่พนักงาน	 ได้แก่	 กิจกรรมปลูกผัก	 และมุม 

ขายของที่เป็นผลผลิตที่ทามาจากบ้าน	ส่งเสริมให้พนักงานปลูกผัก	โดยบริษัทจัดหา

เมล็ดพันธุ์และแปลงผักให้	เมื่อได้ผลผลิตก็นามาขายให้กับเพื่อนพนักงานในราคาถูก	

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง	

	 นี่คือ	โครงการที่บริษัทได้ทาต่อเนื่องมาถึงในปัจจุบัน



64 HAPPY MONEY...  ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน

ข้อคดิส�ำหรบับรษิทัท่ีจะทำาโครงการ Happy Money
	 คุณวิภาส	กล่าวว่า	อยากให้มองว่า	โครงการ	Happy	Money	เป็นส่วนหนึ่ง

ของงานที่ทาเพื่อประโยชน์ของพนักงานภายในบริษัท	 เมื่อบริษัทมอบสิ่งดีๆ	 ให้กับ

พนักงาน	พนักงานที่มีความกังวลในเรื่องปัญหาส่วนตัวก็จะน้อยลง	ปัญหาการทางาน

ก็จะน้อยลงตามไปด้วย	 และในอนาคตการให้ความร่วมมือจากพนักงานต่อการทา 

กิจกรรมอื่นๆ	ของบริษัทก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น

	 แม้ว่าแต่ละบริษัทจะมีพื้นฐานแตกต่างกัน	 บางบริษัทอาจมีโครงสร้าง 

ซับซ้อนกว่า	 บางบริษัทไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์	 แต่ผู้บริหารสามารถพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของบริษัทและวางแผนเรื่องการส่งเสริมการออมให้ดีว่าจะต้อง 

ทาอย่างไร	 อาจจะเริ่มต้นที่บางกลุ่มก่อน	 ที่สาคัญทุกฝ่ายต้องสมัครใจและเต็มใจ 

ที่จะทา	

“ด้วยลักษณะของโครงการส่งเสริมการออม

เป็นโครงการที่ให้ประโยชน์กับพนักงานโดยตรงอยู่แล้ว

ทั้งผู้บริหารต้องใส่ใจ ให้เวลาและความสาคัญ ขณะที่ Trainer เอง

ก็ต้องให้ความสาคัญกับทุกรายละเอียดของลูกค้า

เอาใจใส่และให้กาลังใจในการหาวิธีการปรับปรุง

ให้การเงินของลูกค้าดีขึ้น”

คุณวิภาส	กล่าว 

	 ผลของการที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	 Trainer	 เอาใจใส่ต่อ

ลูกค้า	ลูกค้าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองโดยการลดค่าใช้จ่ายและหารายได้

เพิ่ม	ตลอดจนการสร้างความสมดุล	ทั้งการให้ความรู้ด้านการออมและการแก้ปัญหา

หนี้สินต้องควบคู่กันไป	

 ปัจจัยเหล่าน้ี คือ ความสำาเร็จในการสร้าง “ความสุขทางการเงิน” 
หรอื “Happy Money” ของ “บรษัิท พ.ีเอม.ฟดู” ในวนัน้ี
 



65HAPPY MONEY...  ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน

Happy Money หมดหนี ้มีออม “เปลีย่นชีวติ สาวโรงงาน” 
 SUCCESS STORY (คนท่ี 1)

คุณกาญจนา สินมี

	 ครอบครัวของคุณกาญจนาอยู่ด้วยกัน	4	 ชีวิต	คือ	ตัวเอง	 สามีและลูกอีก 

2	คน	ปัจจุบันลูกคนโตเรียนจบ	ม.3	แล้วแต่ไม่ได้เรียนต่อ	ส่วนลูกคนเล็กกาลังเรียนอยู่

ชั้นป.4	โดยปัจจุบันเธอและสามีทั้งคู่ทางานประจาอยู่กับโรงงานของบริษัท	พี.เอม.ฟูด	

 สาเหตขุองการเป็นหน้ี
	 ปัญหาการเงินของกาญจนา	ก็เหมือนกับสาวโรงงานอีกหลายคนที่อยู่ในวังวน

ของการเป็นหนี้สินเงินกู้นอกระบบที่สะสมจนเป็นก้อนโต	เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับ

ภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว	

	 คุณกาญจนา	 เล่าว่า	 ก่อนหน้านั้น	 สามีทางานและหารายได้เป็นหลักของ

ครอบครัว	แต่เงินเดือนที่ได้มาก็ต้องจ่ายเป็นค่าผ่อนบ้าน	และผ่อนรถ	จึงไม่เหลือเงิน

มาใช้จ่ายภายในบ้าน	 จาเป็นต้องหยิบยืมเงินคนอื่นมาใช้จ่าย	ทาให้มีหนี้นอกระบบ

เป็นหลักแสนบาทจากเจ้าหนี้หลายราย	 ต้องจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรวมกันทุกเจ้าหนี้ 

ถึง	 10,000	 บาทต่อเดือน	 ไม่รวมค่าผ่อนบ้านอีก	 2,500	 และค่ารถ	 8,000	 รวม 

20,500	 บาทต่อเดือน	 ขณะที่เงินเดือนของสามีซึ่งตอนนั้นทางานคนเดียวเพียง	

18,000	 บาทต่อเดือน	 ทาให้ชีวิตตอนนั้นลาบากมาก	 เพราะไม่มีเงินพอใช้จ่าย 

ในครอบครัว	
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	 แม้ว่าในช่วงหลังเธอจะกลับมาทางานอีกครั้ง	 แต่รายได้ก็ยังไม่พอใช้จ่าย

อยู่ดี	เพราะเป็นหนี้สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ	บางครั้งต้องนาเงินผ่อนรถไปจ่ายหนี้เจ้าหนี้

นอกระบบก่อน	จึงทาให้มียอดผ่อนสะสมหลายๆ	เดือน	จนสุดท้ายรถก็โดนยึดเพราะ

หนี้ก้อนโตจนจ่ายไม่ไหว	ซึ่งเป็นวงจรแบบนี้มา	 5	 คันแล้วหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ทาให้ 

เกิดปัญหาหนี้สะสม	หาทางออกไม่ได้	

“ตอนนั้น คิดแต่ว่าทาอย่างไรจะมีเงินใช้

ในแต่ละเดือน เพราะเงินเดือนหมดไปกับการจ่ายค่าบ้าน ค่ารถ 

จึงต้องไปยืมเจ้าหนี้คนใหม่มาโป๊ะดอกเจ้าหนี้เก่า หมุนเวียนอยู่อย่างนี้

จนทาให้เราไม่อยากมาทางาน เพราะเจ้าหนี้จะมาดักหน้าโรงงานเกิด

ความเครียด ขาดงานบ่อยมากทุกสิ้นเดือนจะขาดงานประจา

จนหัวหน้างานเรียกมาคุย”

คุณกาญจนา	กล่าว

	 ปัญหาหนี้นอกระบบของเธอวนเวียนอยู่เช่นนี้เป็นเวลา	4	-	5	ปี	จนกระทั่ง

ในปี	2554	บริษัทได้ดาเนินโครงการ	Happy	Money และบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ 

โครงการฯ ให้แก่พนักงานรับทราบ	 เธอจึงเดินเข้ามาสมัครและกดบัตรคิวเป็น 

คนแรก	เพราะกลัวว่าจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการ	และต้องการปลดหนี้สินของครอบครัว

 เข้าโครงการมาต้องทำาอะไรบ้าง?
	 สาหรับกิจกรรมเมื่อเข้าโครงการ	Happy	Money	คุณกาญจนา	เล่าว่าครั้งแรก 

ที่เข้าโครงการ	 อาจารย์มาบรรยายให้ความรู้	 ได้ทาแบบทดสอบสุขภาพทางด้าน 

การเงิน	 สารวจทรัพย์สมบัติและหนี้สินของครอบครัว	 สารวจรายได้ค่าใช้จ่าย 

รายเดือน	ซึ่งเราไม่เคยจดจึงไม่รู้ว่าแต่ละเดือนจ่ายอะไรไปเท่าไหร่	อาจารย์บังคับให้

จดบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายวัน	ตอนนั้นจึงทาให้ตัวเองรู้ว่าที่ครอบครัวมีรายได้ไม่

พอกับรายจ่าย	เราจ่ายอะไรไปบ้าง	ควรลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง	และสามีเองก็เริ่มรู้

ปัญหาจึงมีการพูดคุยกันมากขึ้น	
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“จนเมื่อเข้าโครงการอาจารย์ให้ทาบัญชี

            รายรับ-รายจ่าย ก็ทาให้เห็นว่าเงินที่ได้มาไปใช้จ่าย

        อะไรบ้าง จนสามารถจัดระบบการเงินของตัวเองได้ โดย

อาจารย์ได้ให้คาแนะนาปรับการใช้จ่ายใหม่ คือ ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น

ออกไปเลย เช่น หวย เคยเล่นมากถึงเดือนละ 3,000 บาท ก็ลดและเลิก

สามีก็สังสรรค์น้อยลง เดินตลาดนัดลดลง เคยพาลูก

ไปเที่ยวห้างบ่อยๆ ก็ลดลง ตรงนี้ทาให้เราเห็นตัวเองมากขึ้น

จากแต่ก่อนใช้จ่ายผ่านไปเดือนๆ เท่านั้น”

คุณกาญจนา	กล่าว 

	 หลังจากจดบัญชีรายรับ	และค่าใช้จ่ายรายวัน	และนามาสรุปเป็นรายเดือน	

รวมถึงสรุปทรัพย์สมบัติและหนี้สินที่มีอยู่ของครอบครัว	 และอาจารย์นาข้อมูลมา

วิเคราะห์	 แม้ว่าจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองและครอบครัวแล้ว	

ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้	เงินเดือนยังติดลบทุกเดือนเพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยนอกระบบ

เยอะมาก	เนื่องจากเธอสะสมมาจนเป็นหนี้ก้อนโตมากประมาณ	1	แสนบาท	

	 วิธีการแก้ปัญหาของคุณกาญจนา	บริษัทได้ดูจากความมุ่งมั่นตั้งใจของเธอ 

และครอบครัว	 คือ	 บริษัทเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับโครง 

สร้างหนี้	หรือ	รีไฟแนนซ์	โดยการนาเงินกู้จากธนาคารมาชาระหนี้นอกระบบ	และมี

การเจรจาต่อรองหนี้กับเจ้าหนี้	 และเชิญเจ้าหนี้มารับเงินที่บริษัท	ส่วนหนี้ในระบบก็

ต่อรองเพื่อทา	Hair	 Cut	หรือการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอลดมูลหนี้ที่คงค้าง

กันอยู่

 “ตอนนั้นได้รีไฟแนนซ์หนี้รอบแรกก็ไปเคลียร์หนี้ดอกเบี้ยสูงก่อน โดยนา

เงินกู้ 5 หมื่นบาทไปจ่ายเจ้าหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน ทาให้จ่ายดอกเบี้ยลดลง จากเดิม

ที่จ่ายดอกเบี้ยนอกระบบอยู่เดือนละ 5,000 บาท พอมาจ่ายออมสินเหลือเดือนละ 

1,700 บาท ทาให้มีเงินดอกเบี้ยเหลือ 3,200 บาท นาไปใช้จ่ายได้” 
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 ความเปลีย่นแปลงทางด้านการเงนิหลงัเข้าโครงการ
	 คุณกาญจนา	บอกว่า	ผ่านไปสองปีหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ	และผลจาก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการได้รีไฟแนนซ์หนี้	ทาให้สภาพทางการเงินและชีวิต 

ในวันนี้ดีขึ้นมาก	 ไม่ต้องคอยหลบหน้าเจ้าหนี้เหมือนแต่ก่อน	ขณะที่สามีก็ไม่เครียด

เรื่องการเงิน	และยังได้หารายได้เสริม	เช่น	ทาขนม	ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน	มาขายในโรงงาน

อีกด้วย	ส่วนภาระการผ่อนรถก็จะหมดในเดือน	พ.ย.	ปี	2557	แล้ว	ซึ่งเป็นคันแรกที่

ผ่อนได้ครบและได้รถเป็นของตัวเอง	

	 นอกจากชีวิตตัวเองและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เปลี่ยนไปในทางที่ 

ดีขึ้น	พูดคุยกันเข้าใจมากขึ้นแล้วคุณกาญจนา	บอกว่า	ในส่วนของความสัมพันธ์กับ

หัวหน้างานก็ดีขึ้นด้วย	เพราะสามารถเปิดอกคุยกันได้	หัวหน้างานเคยไปคุยถึงบ้าน

เมื่อเกิดปัญหา	 นอกจากนั้น	 หน้าที่การงานของสามีซึ่งอยู่ในที่ทางานเดียวกัน 

ก็ได้รับการปรับตาแหน่งใหม่	และยังได้เป็น	Trainer	ทาให้ได้เรียนรู้เรื่องวินัยการเงิน	

ซึ่งสามารถนาการวางแผนการเงินมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันของครอบครัวอีกด้วย
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	 การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	Happy	Money	ของคุณกาญจนา	จึงเป็น 

“จุดเปลี่ยน”	 ครั้งสาคัญของชีวิตเธอและครอบครัว	 เพราะเมื่อไม่มีปัญหาการเงิน 

มารบกวนใจ	การทางานในหน้าที่ก็ราบรื่นและมีความสุข

“อยากบอกถึงคนอื่นๆ ที่เป็นหนี้ว่า

การหลุดจากหนี้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

ถ้าคิดไม่ได้ โครงการไหนๆ ก็ไม่มีประโยชน์ อย่างตัวเอง

ถ้าไม่คิดและทาตามที่เขาสอน ก็ยังคงจมปลักอยู่ใน

สภาพเดิม ตายอย่างเดิม จึงต้องให้โอกาสตัวเองและ

ลองพิสูจน์ว่าทาได้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้ไม่คิดกลับไป

อยู่ในวังวนนั้นอีกแล้ว”

คุณกาญจนา	กล่าว	

 สิง่ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
	 คุณกาญจนา	 	 กล่าวว่า	 การที่ได้มีโอกาสเข้าโครงการ	 Happy	 Money 

ทาให้เธอรู้ว่า	ต้องจัดการอย่างไรกับชีวิต	จากแต่ก่อนที่ไม่เคยคิดว่าจะหารายได้เพิ่ม

เติมจากตรงไหนมา	 ตอนนี้ก็มีช่องทางหารายได้เสริม	 และที่สาคัญถ้าบริษัทไม่มี

โครงการนี้ให้แก่พนักงาน	 ก็คงยังอยู่ในวังวนเดิม	 คือ	 เป็นหนี้สินท่วมตัว	 และคิด 

ไม่ออกว่าจะทาอย่างไรถึงจะหมดหนี้	เพราะไม่เคยคิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง	

เช่นเลิกเล่นหวย	เพราะมีความหวังว่าตัวเองจะถูกหวย	โครงการนี้เข้ามาจึงทาให้ชีวิต

และครอบครัวเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
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 SUCCESS STORY (คนท่ี 2)

	 ในด้านชีวิตครอบครัวของ	 คุณพรรณพิมล	 แต่งงานแล้วมีลูก	 2	 คนที่เกิด 

จากสามีเก่า	 ลูกคนโตเรียนจบและทางานแล้ว	 ส่วนลูกคนเล็กกาลังเรียนอยู่ชั้น	ป.6 

ต่อมาเธอมีสามีซึ่งทางานมีรายได้แต่ไม่แน่นอน	 ทาให้ปัจจุบันรายได้หลักของ

ครอบครัวจึงมาจากการทางานในโรงงานของเธอเพียงคนเดียว	

 สาเหตขุองการเป็นหน้ี
	 ปัญหาของคุณพรรณพิมล	 ก็คล้ายกับพนักงานในโรงงานอีกหลายคนที่มี

ปัญหาหนี้นอกระบบ	ซึ่งนอกจากเป็นหนี้ที่ตัวเองก่อแล้ว	ยังเป็นหนี้ที่เกิดจากคนอื่น

สร้างภาระให้	เนื่องจากเธอได้ไปกู้ยืมเงินให้เพื่อน	และเกิดปัญหาเมื่อเพื่อนไม่จ่ายหนี้

จึงทาให้เธอต้องมารับภาระใช้หนี้แทนเพื่อนที่โกงเงินไป	

	 เธอเล่าว่า	 หนี้ก้อนแรก	 5	 หมื่นบาท	 เกิดจากเพื่อนขอให้ไปกู้ยืมเงินของ 

เพื่อนอีกคนหนึ่งมาให้	 แต่เพื่อนที่ขอให้เธอไปยืมเงินมาให้ไม่ยอมจ่ายหนี้	 เธอจึง 

ต้องมารับภาระจ่ายหนี้แทน	ประกอบกับ	 เธอเองก็มีหนี้ที่ได้ไปหยิมยืมจากคนอื่น 

มาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว	เช่น	ค่าเรียนของลูก	จึงทาให้เธอมีภาระหนี้และดอกเบี้ย

เพิ่มขึ้นจานวนมาก

คุณพรรณพิมล ชิงทะวัน
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 “บางเดือนเงินไม่พอใช้จ่ายก็ต้องยืมจากคนอื่นมาใช้จ่าย หมุนหนี้ไปเรื่อยๆ 

จนทาให้ยอดหนี้สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ถึง 1 แสนบาท และต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 10 

ต่อเดือน รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายค่าดอกประมาณเดือนละเป็นหมื่นบาท ซึ่งตอนนั้น

เครียดเรื่องหนี้มาก ปวดหัว ทะเลาะกับสามี ไม่อยากอยู่บ้าน เพราะไม่มีใครปรึกษา 

จึงมาเข้ากะทางานและกลับบ้านตอนเช้าเลย” 

 ทำาไมถงึเข้าร่วมโครงการ Happy Money 

	 จนกระทั่ง	บริษัทได้เริ่มโครงการ	Happy	Money	และได้เชิญชวนให้พนักงาน

เข้าร่วมโครงการฯ	ซึ่งคุณพรรณพิมลให้ความสนใจ	 เนื่องจากในช่วงนั้นอยู่ในภาวะ

ลาบากอย่างมาก	เธอต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างในครอบครัวคนเดียว	

	 คุณพรรณพิมลเล่าถึงกิจกรรมที่ทาช่วงเข้าโครงการว่า	ตอนเข้าโครงการฯ	

ก็ได้เข้าอบรมเรื่องการวางแผนทางการเงิน	กับวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ

อาจารย์ให้กลับไปสารวจตัวเองด้วยการ	จดบัญชีรายรับ-รายจ่าย	ซึ่งทาให้เธอรู้ตัวว่า	

มีรายจ่ายอะไรที่ไม่จาเป็นบ้าง	 เธอจึงเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเอง	 เช่น	

เคยซื้อสินค้าจากสหกรณ์มาเก็บไว้จานวนมากโดยที่ยังไม่ได้ใช้	ก็เปลี่ยนมาเป็นซื้อ

เท่าที่จาเป็น	 หรือจากที่เคยซื้อเสื้อผ้าตลาดนัดเป็นประจา	 ก็ไม่ค่อยได้ซื้อ	 รวมถึง

พยายามหารายได้เสริมต่างๆ	เพิ่มเติมด้วยการเอาของมาขายให้กับคนในโรงงาน	

	 ผลจากการปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย	ทาให้

เธอสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ครึ่งหนึ่ง	แต่ด้วยยอดหนี้

ก้อนใหญ่ที่มีประมาณ	1	แสนบาท	ทางบริษัทจึงต้อง

ช่วยปรับโครงสร้างหนี้	หรือ	รีไฟแนนซ์	โดยให้เธอ

เข้าร่วมโครงการธนาคารประชาชนกับธนาคารออมสิน	

โดยได้รับเงินกู้รอบแรกจานวน	5	หมื่นบาทนาไปจ่าย

หนี้นอกระบบ	และเพิ่งได้เงินกู้รอบสองอีก	5	หมื่นบาท	

ซึ่งได้นาไปจ่ายหนี้บัตรเครดิต	และปิดบัญชี

ไปเรียบร้อยแล้ว	

เงินดวน081-000-0000
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 ความเปลีย่นแปลงทางด้านการเงนิหลงัเข้าโครงการ
	 ปัจจุบันภาระการเงินและชีวิตของคุณพรรณพิมลดีขึ้นมาก	 จากที่เคย 

จ่ายดอกหนี้นอกระบบเดือนละ	 10,000	 บาท	 ตอนนี้เธอจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคาร

ออมสินเพียงประมาณ	2,000	บาทต่อเดือน	และค่าผ่อนมอเตอร์ไซต์ใหม่	ที่ต้องจ่าย

อยู่เดือนละ	7,000	บาท	ซึ่งเหลืออีก	5	เดือน	ก็จะหมดภาระแล้ว	

	 คุณพรรณพิมลบอกว่า	สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ	Happy	Money	

นอกจากได้ลดภาระหนี้จากการปรับโครงการสร้างหนี้แล้ว	 เธอยังได้มีเงินเก็บออม 

กับธนาคารออมสิน	ซึ่งได้หักเงินไว้เดือนละ	 500	บาท	หากปิดบัญชีเงินกู้ใน	 4	ปี 

ข้างหน้า	เธอก็จะมีเงินเก็บออมประมาณ	24,000	บาท	

	 เมื่อปัญหาหนี้นอกระบบได้รับการแก้ไขและจัดระเบียบการใช้เงินให้เข้าที่

เข้าทาง	 ครอบครัวของคุณพรรณพิมลในวันนี้	 จึงดาเนินต่อไปอย่างมีความสุขขึ้น 

ตามอัตภาพ



บทท่ี 4

HAPPY 
MONEY...

แลกเปลีย่น
เรียนรูป้ระสบการณ์

องค์กรแห่ง
“ควำมสขุทำงกำรเงนิ”

บรษิทั ลีพฒันำผลิตภณัฑ์ จ�ำกดั 
(มหำชน) 
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“อยู่ ลี ม ีสุข”

 ควำมสขุทำงกำรเงนิของคนโรงงำน “ลพีฒันำฯ เพชรบุร”ี

	 บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งเมื่อวันที่	16	สิงหาคม	

2526	 โดย	 “กลุ่มลีละศิธร”	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	2533	

	 เดิมทีโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่อาเภอเมือง	จังหวัด

นครปฐม	 แต่ต่อมาได้ปิดโรงงานแห่งนี้ไป	 เนื่องจากมีข้อจากัดในพื้นที่ไม่สามารถ 

ขยายโรงงานได้	 ในปี	 2539	 จึงได้ย้ายไปเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกแห่งใหม่ 

ที่อาเภอเขาย้อย	 จังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิต

อาหารสัตว์บกจากบีโอไอ	

	 ต่อมาในปี	 2545	 และปี	 2550	 ได้เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้าเพิ่มอีก 

สองแห่ง	 คือ	 บริเวณโรงงานเดียวกันกับโรงงานอาหารสัตว์บกที่อาเภอเขาย้อย 

จังหวัดเพชรบุรี	และที่อาเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี	

	 ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	ดาเนินธุรกิจ	4	ส่วนหลัก	 ได้แก่	

(1)	 ผลิตอาหารสัตว์	 (2)	 อบพืชกิจการไซโลและจาหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์	 (3)	

ฟาร์มทดลอง	และ	(4)	ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้	แต่รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท	มาจาก

กิจการผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์สาเร็จรูปสาหรับสัตว์บกและสัตว์น้า	 ชนิดเม็ด	

ชนิดผง	และหัวอาหาร	ได้แก่	อาหารสุกร	ไก่	เป็ด	วัว	ปลา	และกุ้ง	เป็นต้น	ภายใต้

เครื่องหมายการค้า	“ลี”	“วิน”	“แมกซ์”	และ	“โปรเกรด”	
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	 ปัจจุบันโรงงานลีพัฒนาฯ	 จังหวัดเพชรบุรี	 มีพนักงานทั้งหมด	 235	 คน 

(รวมทั้งกลุ่มบริษัท	750	คน)	แยกเป็น	9	แผนก	กับอีก	1	ส่วนงานบริหาร	และมีผู้

บริหารโรงงาน	28	คน	โดยมี	“คณุวเิชยีร มหาวจิติร์”	เป็นผู้จัดการโรงงานเพชรบุรี	
บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จากัด	(มหาชน)

“โรงลี” คอื บ้ำนหลงัทีส่อง

 หลกัคดิบรหิำรบุคคล สไตล์ “ลีพฒันำฯ เพชรบรุ”ี 

คุณวิเชียร มหาวิจิตร์
ผู้จัดการ

โรงงานลีพัฒนา

	 หลักคิดในการบริหารจัดการคนภายในโรงงานลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	 ของ

“คุณวิเชียร”	 อยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า	 “คนพัฒนาได้ทุกคน”	 และ	 “พรุ่งน้ี 
ต้องดีกว่าวันน้ี”	คุณวิเชียรจึงให้ความสาคัญกับการบริหารงานและพัฒนาคนให้เกิด 

“ความสมดุล”	ใน	4	ด้านหลัก	(KUSA)	คือ	การให้ความรู้	(Knowledge)	การสร้าง

ความเข้าใจ	(Understand)	การพัฒนาทักษะการทางาน	(Skill)	และการสร้างทัศคติ

ที่ดีต่อองค์กร	 (Attitude)	 เพื่อตอบโจทย์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีและสร้าง	 “มูลค่า

เพิ่ม”	ของพนักงานภายในองค์กรในอนาคต	
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	 คุณวิเชียร	กล่าวว่า	ในอดีตเมื่อประมาณปี	2538	เป็นต้นมา	แนวทางการ

บริหารคนของโรงงานลีพัฒนาฯ	เพชรบุรี	ยังให้ความสาคัญกับเป้าหมายการพัฒนา

ด้านทักษะและการให้ความรู้ในเรื่องการทางานของคน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทางานและผลักดันให้พนักงานและองค์กรเติบโตทางธุรกิจเป็นหลัก	 แต่ยังขาดการ

เอาใจใส่ดูแลทางด้านจิตใจ	(Soft	Skill)	ทั้งในเรื่องการสร้างความเข้าใจและการสร้าง

ทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อองค์กร

 “เมื่อองค์กรให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะความชานาญของการ

ทางานและความรู้ในงานแก่พนักงานแล้ว เราจึงต้องหันมาดูแลตัวพนักงานด้วย เพราะ

เรามองว่าพนักงานถือเป็นสินทรัพย์ขององค์กร จึงมุ่งไปสู่การสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้น 

ในอนาคต” 

	 ดังนั้น	ตั้งแต่ปี	2548	เป็นต้นมา	คุณวิเชียร	จึงหันมาให้ความสาคัญกับการ

ดูแลด้านจิตใจของพนักงาน	และใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือ	หรือ	สื่อกลางในการพัฒนา

บุคลากรของโรงงานลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	 โดยมีกระบวนการจัดตั้ง	 “โครงสร้างทีม 
ผู้บรหิารกิจกรรม”	ขึ้นมาเพื่อดาเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการ	และแยกโครงสร้าง
ออกจากโครงสร้างบริหารงานประจาอย่างชัดเจน	พร้อมเพิ่มบทบาทของฝ่ายพัฒนา

บุคลากร	 (HR)	 ให้มากขึ้น	 และมีการสื่อสารผ่านทีมงานประชาสัมพันธ์และทีมงาน	

Promotion	ในทุกช่องทาง	

	 แนวทางดังกล่าวข้างต้น	 เป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นอย่างเป็น 

รูปธรรมกับองค์กร	 และตอบโจทย์หลักคิดการบริหารจัดการคนภายในโรงงาน 

ลีพัฒนาฯ	เพชรบุรี	ของคุณวิเชียร	เพื่อให้เป็น	“บ้านหลังที่สอง”	ของพนักงานที่ทางาน

แล้ว	มีความสุขอย่างยั่งยืน	

การสรางทัศนคติ
ที่ดีตอองคกร

(Attitude)

การใหความรู
(Knowledge)

การสราง
ความเขาใจ
(Understand)

การพัฒนา
ทักษะการทำงาน

(Skill)KUSA
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 Happy Money ต่อยอดควำมสุขพนักงำนและครอบครวั 

	 หนึ่งในสามกิจกรรมที่ต่อยอดความสุขของคนในบ้านลีพัฒนาฯ	เพชรบุรี	ก็

คือ	การสร้างความสุขทางการเงิน	(Happy	Money)	ให้แก่ตัวพนักงานและครอบครัว	

ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการความรู้ร่วมกับกิจกรรมที่ทาก่อนหน้า	คือ	 โครงการ	

Happy	Body	และ	Happy	Brain	ตามขบวนการของ	Happy	Workplace	

	 สาหรับกิจกรรมของโครงการ	Happy	Money	หรือ	การสร้างสุขทางการเงิน

ให้แก่พนักงานนั้น	เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จของ	2	โครงการ	

คือ	โครงการสร้างอาชีพและโครงการเงินออมของแต่ละแผนกและส่วนกลางที่ดาเนิน

มาก่อนหน้านั้น		

 “กิจกรรมการสร้างอาชีพได้แก่ การเลี้ยงปลาดุกและปลูกผักสวนครัว เรา

ได้แบ่งพื้นที่ของบริษัทให้แต่ละแผนกทากิจกรรม เหมือนกับการฝึกการบริหารธุรกิจ

ให้แก่พนักงาน ส่วนกิจกรรมออมเงินระยะยาวจนเกษียณอายุงาน ก็เพื่อต้องการให้

พนักงานมีวินัยและรู้จักเก็บออม ซึ่งทุกเดือนจะมีการแข่งขันและมอบรางวัลผู้ที่เก็บ

เงินได้มาก ตรงนี้มีแนวคิดเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างความกระตือรืนร้นใน

การออม และการให้เกียรติพนักงาน” 

	 จากโครงการเงินออม	ก็ได้ขยายกิจกรรมมาสู่	“การปลดหนี้”	ให้แก่พนักงาน

ที่เข้าร่วมโครงการและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน	 ซึ่งนอกจากตัว

พนักงานแล้วยังได้ขยายผลไปสู่ครอบครัว	และยังได้เป็นตัวอย่างที่ดี	และเป็นที่ยอมรับ

ของชุมชนได้อีกด้วย	

“โครงการเหล่านี้ไม่ว่า การสร้างอาชีพ

การสร้างวินัยการใช้เงิน การปลดหนี้ การให้ความรู้วิธีคิดดอกเบี้ย

เพื่อจะเท่าทันเจ้าหนี้ เป็นคาตอบของแนวคิดบ้านหลังที่สองที่เราวาง

เป้าหมายให้การดูแลและพัฒนาพนักงานในองค์กร เมื่อพนักงานหมดหนี้

มีเงินเหลือ ก็จะไปสู่การวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุงาน เพื่อต้องการ

ให้เขาสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองและครอบครัว

อย่างมีความสุข” คุณวิเชียร	กล่าว	
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 ประโยชน์ท่ีพนกังำนและองค์กรได้รบั 

	 สาหรับประโยชน์ที่พนักงานและองค์กรได้รับจากการดาเนินโครงการ 

Happy	Money	 นั้น	 คุณวิเชียร	 มองว่า	 ในช่วงเริ่มต้นองค์กรอาจจะยังไม่เห็นเป็น 

รูปธรรม	 และยังไม่ใช่คาตอบสุดท้ายว่าจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากโครงการ 

มากนัก	แต่เป็นมุมที่องค์กรคิดว่าจะช่วยให้พนักงานบริหารรายรับ	รายจ่าย	หมดหนี้	

ให้มีเงินเหลือเก็บออมได้อย่างไรมากกว่า	

	 อย่างแรก	การตั้งเป้าหมายเพื่อให้พนักงานเก็บเงินและมีวินัยทางด้านการ

ใช้เงิน	 ซึ่งปัญหาของพนักงานแต่เดิมคือ	 การมีทัศนคติและมุมมองการใช้ชีวิต 

ด้านการเงินที่ยังไม่ถูกต้อง	 จึงเน้นให้พนักงานรู้ว่าปัญหาส่วนตัวของเขาคืออะไร 

เช่น	ปัญหาหนี้สิน	จึงได้มุ่งแก้ไขและสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น	เพื่อให้

ดาเนินชีวิตต่อไปได้	โดยการสร้างวินัยการเงิน	การรู้จักใช้จ่ายเงิน	การเก็บออม	เน้นการ 

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น	 สร้างอาชีพใหม่เพื่อเพิ่มรายได้	 ซึ่งผลที่ได้คือพนักงาน 

ลดภาระหนี้และมีเงินเก็บเป็นครั้งแรกจากที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเลย

	 ประการต่อมา	 เมื่อพนักงานหมดหนี้	มีเงินออม	 ก็สามารถวางเป้าหมาย 

เก็บเงินเพื่อซื้อบ้าน	 เก็บเงินเพื่อการศึกษาลูก	 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายการออมเงิน 

เพื่อตัวเองและครอบครัว	 รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้ในการสร้างอาชีพที่สองแก่

พนักงานที่ใกล้เกษียณ	เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต	

 “สิง่ท่ีพนักงานได้รบัจากโครงการคอื มีวนัิยการออมมากข้ึน การใช้
จ่ายเงนิอย่างระมัดระวงั ได้ฝึกท�าบัญชีครวัเรอืนอย่างถกูต้อง ตลอดจนการ
ฝึกสร้างอาชีพ โดยมีทีมงานดแูลอย่างใกล้ชดิ จงึท�าให้พนักงานมีคณุภาพชวีติ
ท่ีดส่ีงผลไปยังครอบครวั และสงัคมรอบข้างมีความสขุเพ่ิมข้ึน”
	 ส่วนในแง่ขององค์กร	ที่เห็นได้ขณะนี้	ก็คือ	หลงัจากพนักงานได้บรหิาร
จดัการเงนิ ปลดภาระหน้ีสนิส่วนตวัได้แล้ว ก็ทำาให้พนักงานมีขวญัและกำาลงัใจ
ต่อการทำางานได้อย่างเตม็ท่ี แม้จะยังวัดผลไม่ได้ชัดเจนนัก	แต่ก็เห็นภาพเชิงบวก
มากกว่าเชิงลบ	เนื่องจากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพนักงานจากที่ไม่มีเงินเหลือเลยก็

มีเงินเก็บออม	ส่งผลให้คุณภาพของการทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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		 สุดท้าย	สิ่งที่วัดผลได้สาหรับองค์กรก็คือ	อตัราการลาออกของพนักงาน 
“ลดลง” 
	 คุณวิเชียร	กล่าวว่า	ในรอบ	10	ปีที่ผ่านมา	อัตราการลาออกของพนักงาน 

มีสัดส่วนถึง	10	-	12%	แต่มาในปี	2556	ที่บริษัทดาเนินโครงการและดูแลด้านการ

เงินส่วนตัวของพนักงาน	อัตราการลาออกของพนักงานได้ลดลงเหลือเพียง	3	-	4%	

เท่านั้น

 “อัตราการลาออกของพนักงานถือว่าลดลงมาก หลังจากที่เรามีทีมงานใส่ใจ

ดูแล ติดตามปัญหาเรื่องการเงินของพนักงานอย่างใกล้ชิด มีการพูดคุยสร้างความ

เข้าใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องกันมากขึ้น” 

	 ดังนั้นผลจากแนวคิดและการลงมือทาขององค์กร	 ที่คอย	 “Give”	 และ 

“Take	Care”	การให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่ดูแลพนักงานอยู่ตลอดเวลา	จึงทาให้

เกิดการสร้าง	Somebody	หรือ	“คนดี	คนเก่ง”	ขึ้นมาในองค์กร	โดยไม่ต้องรอเวลา 

ให้เกิดขึ้นเอง	
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 กำรขยำยผลโครงกำร

	 สาหรับการขยายผลโครงการต่อเนื่องในปี	 2557	 นั้น	 ผู้บริหารระดับสูง 

ขององค์กร	 โดย	 “คุณวิเชียร”	 ได้ให้ความสาคัญกับโครงการ	Happy	Money	 เป็น	

“ตัวนา”	 กับการดาเนินกิจกรรมในทุกเรื่องของทุกแผนกงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยวาง

แนวทางการขยายโครงการ	ดังนี้

1

3

2

สร้ำงวินัยในกำรออม	เช่น	ส่งเสริม
กำรเปิดบัญชีออมทรัพย์	กำรจดบัญชีรำยรับ	รำยจ่ำย

กำรตั้งเป้ำหมำยกำรลดค่ำใช้จ่ำย

ติดตำมควำมคืบหน้ำของลูกค้ำ
ที่ผ่ำนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง	เปิดรับลูกค้ำใหม่
กำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน	คัดกรองลูกค้ำใหม่
เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรปรับโครงสร้ำงหนี้

กำรสร้ำงอำชีพเสริม	เพิ่มรำยได้	เช่น
ปลูกผัก	เลี้ยงปลำ	เลี้ยงกบ	เปิดตลำดให้พนักงำน

น�ำผลผลิตของตัวเองมำขำย
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 ปัจจยัทีมี่ผลต่อควำมส�ำเรจ็ของโครงกำร

 • ผู้บริหารระดับสูงใส่ใจและเอาจริงเอาจังกับการดาเนินโครงการ	
Happy	Money	ซึ่งคุณวิเชียรได้อยู่เบื้องหลังการทางานและให้คาปรึกษา

คอยแนะนาอย่างสม่าเสมอ	

 • การกำาหนดวนัตดิตามงานในทุกวันเสาร์ของเดือน	 เพื่อให้ทุกแผนก 

นาเสนอข้อมูล	 ปัญหาที่พบเจอ	 การเปิดใจผู้บริหารโครงการ	 พบปะ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	ยังเป็นการจุดประกายความคิดให้แก่	

Trainer	นาไปใช้ในการดูแลลูกค้า	

	 •	 ทีมงานร่วมคิดวิธีการกระตุ้นรณรงค์โครงการอย่างต่อเนือ่ง	 และ 
มีการจูงใจพนักงาน	เช่น	การให้รางวัลกับคนที่เปิดกระปุกออมเงินออกมา

ถ้ามีเงินออมมากสุดก็จะรับรางวัลเพิ่มเติม	เป็นต้น	

 • ทีมงานต้องเอาใจใส่ Trainer	และคอยให้การสนับสนุน	หากเขามีปัญหา
ติดขัดก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ	

	 •	 คนที่เป็นลูกค้าหรือพนักงานที่มีปัญหาการเงิน	 จะต้องเปิดเผยข้อมูล 
ท่ีเป็นจรงิและครบถ้วนแก่	Trainer	เพราะ	Trainer	เป็นคนที่พร้อมให้
ความช่วยเหลือและก้าวเดินไปด้วยกัน	

	 หลังจากให้ความช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาการเงินแล้ว	สิ่งที่ทีมงานของ

ลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	 ได้ทาต่อเนื่องก็คือ	 การติดตามและออกไปเยี่ยมลูกค้าถึงบ้าน	

เนื่องจากต้องการไปติดตามการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและครอบครัว	 เพื่อให้

ครอบครัวทราบว่าบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว	

เนื่องจากครอบครัวจะต้องให้ความร่วมมือและปรับพฤติกรรมการใช้เงินไปพร้อมกัน	

เพื่อไม่ให้พนักงานเป็นผู้รับภาระอยู่คนเดียว	
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คุณอภิสิทธิ์
ปทุมชาติพัฒน์
  ผู้ช่วยผู้จัดการ

แผนกจัดส่ง

 กระบวนกำรสร้ำง Happy Money แบบลีพฒันำฯ 

บทบาทหน้าท่ี “ผู้บรหิารโครงการฯ ” 
	 ในกระบวนการสร้างความสุขทางการเงินนั้น	ผู้บริหารโครงการฯ	 ถือเป็น 

ผู้ที่มีบทบาทความสาคัญต่อการดาเนินโครงการ	 Happy	Money	 เพราะผู้บริหาร 

โครงการคือผู้ที่รับนโยบายตรงมาจากผู้บริหารระดับสูง	เพื่อนานโยบายนั้นมาขยายผล 

ไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นจริงเป็นจัง	

	 หน้าที่ของผู้บริหารโครงการฯ	 จึงเป็นคนที่กาหนดทิศทางและวางแผนการ

ดาเนินโครงการฯ	 การแต่งตั้งทีมงานควบคุมและติดตามผล	 การให้คาปรึกษาแก่	

Trainer	เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาทางการเงินแก่ลูกค้า	ตลอดจนถึงการให้กาลังใจกับ

ทีมงาน	และรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหารรับทราบ	

 “คุณอภิสิทธ์ิ ปทุมชาติพัฒน์” ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง	 ในฐานะผู้
บริหารโครงการ	 (Project	 Leader)	 ของลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	 จังหวัดเพชรบุรี 

กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการทางานของตัวเองว่า	 ภายหลังรับนโยบาย 

มาจากผู้บริหารระดับสูง	 และได้รับการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการจากตลาด

หลักทรัพย์ฯ	แล้ว	จึงได้กลับมาจัดตั้ง	“โครงสร้างทีมงาน”	ขึ้นมา	

	 โครงสร้างทีมงานของลีพัฒนาฯ	ประกอบด้วย	ทีมที่ปรึกษาโครงการ	(รวม

ฝ่ายกฎหมาย)	ผู้บริหารโครงการ	 (Project	 Leader)	 เลขานุการและผู้ประสานงาน 
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โครงการฯ	ทีมสนับสนุน	ประสานงานและกระตุ้นรณรงค์ส่งเสริม	ทีม	Trainer	และที่

ปรึกษาของแต่ละแผนก	และ	ลูกค้าหรือพนักงานที่มีปัญหาการเงิน

โครงสร้างทีมงานส่งเสรมิการบรหิารการเงนิส่วนบุคคลของ ลพีฒันาฯ เพชรบุรี

	 คุณอภิสิทธิ์	 กล่าวว่า	 การที่ลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	 เลือกแต่งตั้งผู้จัดการ 

ฝ่ายบุคคลกลาง	 และฝ่ายกฎหมาย	 ให้อยู่ในทีมที่ปรึกษาโครงการฯ	 ด้วย	 ก็เพื่อ 

ต้องการให้เข้ามาช่วยให้คาแนะนาและให้ความรู้ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การตัดบัญชี

เงินเดือน	 การเจรจากับเจ้าหนี้	 การคิดดอกเบี้ย	 ตลอดจน	 การให้คาแนะนาเรื่อง 

การประนีประนอมหนี้	เป็นต้น	

ที่ปร�กษาโครงการ

ผูจัดการโครงการ

ทีมงานสนับสนุน/กระตุนรณรงคสงเสร�ม

เลขาฯ โครงการ

ผูจัดการโครงการ

ประธานโครงการ

Trainer ลูกคา

Trainer ลูกคา

Trainer ลูกคา

Trainer ลูกคา

Trainer ลูกคา

Trainer ลูกคา Trainer ลูกคา

Trainer ลูกคา
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	 นอกจากนั้น	ยังมอบหมายให้	“คณุไพรนิทร์ กรธีาธร”	 เจ้าหน้าที่บุคคล	
เป็นเลขานุการและผู้ประสานงานโครงการฯ	 ทาหน้าที่ในการประสานงานระหว่าง	

Mentor	 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ	 กับ	 Trainer	 ผู้บริหาร	 และลูกค้า	 ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นโครงการโดยการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการออม	

วธิกีารสรรหา Trainer แบบลพีฒันาฯ 
	 กระบวนการหา	 Trainer	 ของลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	 คุณอภิสิทธิ์	 กล่าวว่า	

เป็นการสรรหาและคัดเลือก	 Trainer	 จากทุกแผนกของบริษัท	 โดยคัดเลือกมาจาก 

ผู้บริหารระดับ	“ผู้ช่วยผู้จัดการ”	และ	“โฟร์แมน”	เป็นหลัก	แทนการเลือกจากระดับ

ผู้จัดการแผนก	เพื่อมาทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน	และร่วมกันหาแนวทางช่วย

เหลือพนักงานที่มีปัญหาการเงิน	หรือเรียกว่า	“ลูกค้า”	และแต่งตั้งผู้จัดการแผนกมา

อยู่ในทีมที่ปรึกษาโครงการแทน	 เพราะต้องการให้เขามีบทบาทในการมองภาพรวม

และให้คาแนะนากับ	Trainer	

“ส่วนคุณสมบัติของ Trainer ทีมงาน

จะเน้นผู้ที่บริหารด้านการเงินดี มีสภาพคล่องทางการเงิน คือ

มีพฤติกรรมการเก็บออมที่ดี และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่นับถือ

ของลูกน้องและมาจากทุกแผนก ซึ่งภายหลังจากการเปิดรับสมัครและ

คัดเลือกแล้วก็ได้ Trainer รวมทั้งหมด 15 คน จากตัวแทนของ

หน่วยงาน 8 แผนก”	คุณอภิสิทธ์	กล่าว

	 ต่อจากนั้น	Trainer	ทั้งหมดก็จะเข้ารับการอบรม	การถ่ายทอดความรู้จาก	

Mentor	 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และการใช้เครื่องมือทางการเงินและเทคนิคต่างๆ 

รวมทั้งหมด	4	ครั้ง	ภายในระยะเวลาดาเนินการโครงการตลอด	4	เดือน	

	 นอกจาก	 Trainer	 จะได้รับความรู้ด้านการวางแผนการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินต่างๆ	แล้ว	Trainer	ยังต้องลงมือปฏิบัติจริง	เช่นเดียวกับลูกค้าของตัวเอง
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ด้วย	 เพื่อให้เป็น	 “โมเดลต้นแบบ”	ที่ดีให้แก่ลูกค้า	 ไม่ว่าจะเป็นการจดบัญชีรายรับ 

รายจ่ายรายวัน	เพื่อจะได้นามาสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสิ้นเดือน	ตลอดจนการสารวจ

ทรัพย์สมบัติและหนี้สินของตัวเองและครอบครัว	(งบดุล)	การสรุปหนี้สินอย่างละเอียด	

เหมือนกับลูกค้าตามกระบวนการของโครงการ	

วธีิขับเคลือ่นการดำาเนินงานของทีมงาน 
	 หลังจากโครงการฯ	 ได้โครงสร้างทีมงานขึ้นมา	 และได้รับการถ่ายทอด 

ความรู้ทางด้านการเงินจากทีม	Mentor	 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ	 แล้ว	 ก็มาสู่วิธีการ

ลงมือปฏิบัติตามแผนดาเนินงานของโครงการฯ	ที่วางไว้

	 คุณไพรินทร์	ผู้ประสานงานโครงการฯ	 เล่าว่า	 ในการดาเนินงานโครงการ

ตามแผนงานนั้น	จาเป็นต้องแบ่งเวลาระหว่างงานประจา	กับ	โครงการฯ	ให้ลงตัว	ซึ่ง

ทีมงานได้กาหนดให้	 “ทุกวันเสาร์”	 เป็นวันประชุมร่วมกันของทุกคน	 เพื่อมาพูดคุย

และติดตามงานของโครงการฯ	 ส่วนในวันอื่นๆ	 ก็ให้แต่ละแผนกไปดาเนินการและ

จัดสรรเวลากันเอง	

 “เช่นตัวเองเป็นผู้ประสานงาน จะแบ่งเวลาให้กับโครงการหนึ่งวันต่อสัปดาห์ 

เพื่อติดตามงาน เช่น วันจันทร์ หรือ วันพฤหัสบดี เพื่อตามบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ

ลูกค้าจาก Trainer ที่ต้องส่งกับเราโดยตรงเท่านั้น เพราะเป็นข้อมูลความลับของลูกค้า 

เช่น สรุปหนี้ ข้อมูลการเงินต่างๆ ซึ่งจะรู้ข้อมูลกันแค่ 4 คนเท่านั้น รวมทั้งยังต้อง 

สรุปข้อมูลเพื่อส่งให้กับอาจารย์ก่อนที่จะมาพบกันในครั้งหน้าอีกด้วย”

	 	 ดังนั้น	 ในทุกวันเสาร์จึงกาหนดให้เป็นวันติดตามงานและเปิดใจลูกค้าที่มี

ปัญหาทางการเงิน	โดยถ้า	Trainer	มีลูกค้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน	ก็จะ

เชิญมาเพื่อให้ข้อมูล	รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยการออมไปด้วย	เช่น	ติดต่อให้

ธนาคารออมสินมารับฝากเงินในวันเสาร์	ซึ่งตลอด	4	เดือนของการดาเนินโครงการฯ	

ทีมงานได้วางแผนการทางานทั้ง	9	ขั้นตอนและปฏิบัติตามแผนงานมาตลอด	

 “ในแต่ละขั้นตอนการทางานเราจะมาขยาย หรือย่อยวิธีการดาเนินการ 

กันเอง เช่น อาทิตย์นี้ตามงานอะไร แล้วในแต่ละเดือนเราจะมีสรุปภาพใหญ่อะไร 

จึงต้องทางานร่วมกันเป็นทีมเรา 3 คน คือ ผู้บริหารโครงการ 2 ท่านและตัวเองที่เป็น 
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ผู้ประสานงานจะร่วมกันเขียนแผนออกมา และต้องขอความช่วยเหลือจากใคร ให้ใคร

ไปช่วยสานต่อ เช่น ทีมสนับสนุนและโปรโมชั่นอีก 8 คนไปดาเนินการกระตุ้นรณรงค์

กับพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหลังจากเขียนแผนออกมาแล้ว ก็จะให้ 

ทีมงานมาออกความคิดเห็นร่วมกันด้วย”	คุณไพรินทร์กล่าว

การให้การสนับสนุน Trainer และลกูค้า 
	 ในส่วนของการให้การสนับสนุน	Trainer	และลูกค้าก็เป็นเรื่องสาคัญ	เพราะ

จะช่วยให้การลงมือปฏิบัติตามแผน	 เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ติดขัด	 โดยทีมงาน 

ลีพัฒนาฯ	ได้ให้การสนับสนุน	Trainer	และลูกค้าผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมดังนี้	

 การจดักิจกรรมให้ความรูพ้นักงานในองค์กร
	 ทีมงานจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่พนักงานทุกคนในองค์กร	เพื่อ

ช่วยให้	Trainer	ทางานง่ายขึ้น	นอกเหนือไปจากการที่	Trainer	มีความใกล้ชิดกับลูกค้า

อยู่แล้ว	 เพราะเป็นลูกน้องในแผนกของตัวเอง	 รวมทั้งช่วยสร้างความเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ	 เรื่องการส่งเสริมให้มีการจัดทาบัญชี	 เช่น	การทาบัญชี

รายรับ-รายจ่าย	เป็นต้น	

 เจาะลกึรายแผนก เพ่ิมความรู ้ยำา้ความเข้าใจ
	 คุณอภิสิทธิ์	กล่าวว่า	หลังจากการจัดกิจกรรมในองค์กรไปแล้ว	แต่พนักงาน

ส่วนใหญ่ก็ยังสับสนเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีต่างๆ	 เช่น	 การลงบัญชีสินทรัพย์และ 

หนี้สิน	 เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์ทางบดุลมาก่อน	และอาจเป็นเพราะพนักงาน
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มีจานวนมาก	และยังไม่กล้าสอบถามในที่ประชุมใหญ่	จึงทาให้ไม่เข้าใจในรายละเอียด

อย่างชัดเจน	ทีมงานจึงใช้วิธีการให้ผู้ที่มีความรู้ลงไปเจาะลึกให้ความรู้ในแต่ละแผนก

เพิ่มเติม

 “ทางทีมงาน ได้ส่งผู้มีความรู้ลงไปช่วยให้ความรู้ในรายแผนกอย่างเช่น ผู้

ประสานงานคือคุณไพรินทร์ มีความรู้ทางด้านบัญชีก็ได้ลงไปช่วยสร้างความเข้าใจ

และถ่ายทอดความรู้เจาะลึกเฉพาะกลุ่มลูกค้าในเรื่องการทางบดุล การจดบัญชีรายรับ- 

รายจ่าย สรุปหนี้สิน อีกรอบหนึ่ง”	คุณอภิสิทธิ์	กล่าว

การประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ผ่านกิจกรรมแผนก

	 ในการทาโครงการแต่ละครั้ง	ผู้บริหารจะลงมาสื่อสารให้พนักงานทุกคนใน

องค์กรรับรู้และเข้าใจตรงกันทุกครั้ง	ผ่านรูปแบบสื่อกิจกรรมต่างๆ	เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ	

	 โครงการ	Happy	Money	ก็เช่นกัน	ทีมงานสนับสนุนและทีมโปรโมชั่นที่จัดตั้ง 

ขึ้นมา	จะคอยทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ	ผ่านสื่อกิจกรรมรูปแบบต่างๆ	ทั้ง

ในส่วนของแผนกและส่วนกลางของโรงงาน	เพื่อกระตุ้นส่งเสริมและสื่อสารให้พนักงาน

ประชาสมัพนัธ์เสยีง
ตามสาย

Event

แผนก
บอร์ด
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รับรู้ข้อมูลและความเคลื่อนไหวของโครงการฯ	 เช่น	การติดธงไวนิล	ธงราว	การจัด

กิจกรรมของแผนก	บอร์ดประชาสัมพันธ์	เสียงตามสายภายในองค์กร	เป็นต้น

	 นอกจากนั้น	 ในแต่ละแผนกยังมีการรณรงค์ให้พนักงานมีความรู้เรื่องการ

ออม	และการวางเป้าหมายทางการเงินของตัวเอง	โดยทีมงานจะให้แต่ละแผนกเป็นผู้

คิดโปรโมชั่นขึ้นมาเอง	เช่น	การใช้รางวัลกระตุ้นเป็นกาลังใจให้ออม	ตามเทคนิคของ

แต่ละแผนกที่คิดขึ้นมา

 การเปิดเวทีตดิตามงาน และเปิดใจทุกวนัเสาร์ 
	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า	ทีมงานได้กาหนดให้	 “ทุกวันเสาร์”	 ของเดือนเป็นวัน

ติดตามงานของทุกหน่วยงาน	 ไม่ว่า	 Trainer	 และลูกค้า	 รวมถึงผู้บริหาร	 จะต้องมา

ประชุมร่วมกันเพื่อนาเสนอข้อมูล	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในที่ประชุม	 เช่น	

การเปิดใจผู้บริหารโครงการ	 ซึ่งเหมือนเป็นต้นแบบว่า	 เขาใช้ชีวิตและบริหารเงิน

อย่างไรให้ทุกคนในห้องรับรู้ความเป็นอยู่ของผู้บริหาร	เป็นต้น

 “เช่นกรณี คุณวิศิษฐ์ แต่เดิมพ่อแม่มีที่ดินจานวนมาก แต่ถูกโกงจากพี่ 

ป้า น้า อา แต่ก็สามารถรู้จักการอดออม จนปัจจุบันสามารถสร้างตัวขึ้นมาใหม่และ

ซื้อที่ดินได้ หรือตัวอย่างพนักงานที่จดบัญชีมายาวนาน 20 ปี ทาไมเขาทาได้ ก็นามา

แชร์ประสบการณ์ร่วมกันในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งได้ช่วยจุดประกายให้กับ Trainer นาไป

ใช้แก้ปัญหาของลูกค้าได้ด้วย”



89HAPPY MONEY...  ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน

สถานะทางการเงินของพนักงาน ก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการ 
	 สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูง	คือ	คุณวิเชียร	ได้วางเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการฯ	

เพื่อมุ่งหวังสร้างวินัยการออมของบุคลากรภายในโรงงานเป็นหลัก	 แต่หลังจาก 

Trainer	 สัมภาษณ์พนักงานที่มีปัญหาทางการเงินและแบ่งกลุ่มพนักงานแล้ว	 กลับ 

พบว่า	พนักงานส่วนใหญ่ของโรงงานมีหนี้เงินกู้นอกระบบจานวนมากและต้องจ่าย

ดอกเบี้ยสูง	จึงทาให้ผู้บริหารจาเป็นต้องปรับนโยบายของโครงการฯ	เป็นการให้ความ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินเป็นเรื่องเร่งด่วนก่อน

	 โดยพบว่า	ก่อนที่พนักงานจานวน	16	คนจะเข้าร่วมโครงการ	มีหนี้รวมกัน

เกือบ	5	ล้านบาท	ซึ่งปัญหาที่พบมากและถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของโรงงานคือ	กลุ่ม

พนักงานที่มีเงินเดือนไม่พอใช้หนี้	รองลงมาคือ	กลุ่มพนักงานใช้เงินชนเดือน	และกลุ่ม

มีเงินใช้แต่ไม่มีเงินเก็บ

	 รวมทั้งสามารถแยกกลุ่มพนักงาน	“เงินเดือนไม่พอใช้หนี้”	คิดเป็นสัดส่วน

ถึง	35%	ของพนักงานทั้งหมด	มียอดหนี้รวมกันมากสุด	1.73	ล้านบาท	รองลงมา	

คือ	 “กลุ่มมีเงินใช้เดือนชนเดือน”	 คิดเป็น	 34%	 หรือ	 มียอดหนี้รวมกัน	 1.69 

ล้านบาท	 และ	 “กลุ่มมีเงินใช้แต่ไม่มีเงินเก็บ”	 31%	มีภาระหนี้สิน	 1.53	 ล้านบาท 

รวมพนักงานทั้งหมด	มีหนี้สิน	4.94	ล้านบาท	

30.95

34.11

34.94

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

s เงนิเดอืนไม่พอใช้หนี้
s จ�านวน 4 ราย
s คิดเป็น 34.94% (1,730,660 บาท)

s มเีงนิใช้เดอืนชนเดอืน
s จ�านวน 7 ราย
s คิดเป็น 34.11% (1,689,845.64 บาท)

s มเีงนิเหลอืแต่ไม่มเีงนิเก็บ
s จ�านวน 5 ราย
s คิดเป็น 30.95% (1,533,233 บาท)

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

ภาระหน้ีสนิสทุธ ิ= 4,939,838.64 บาท
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	 คุณอภิสิทธิ์	 กล่าวว่า	 จากการที่	 Trainer	 ได้พูดคุยและล้วงลึกข้อมูลการ 

ใช้เงินของพนักงานทุกรายแล้ว	 ทาให้บริษัทพบว่า	พนักงานของโรงงานลีพัฒนาฯ	

เพชรบุรี	มีปัญหาหนี้สิ้นอยู่เป็นจานวนมาก	 โดยเฉพาะเงินกู้นอกระบบ	ซึ่งเป็นหนี้ที่

มีดอกเบี้ยสูงมากถึงร้อยละ	20	-	40	ต่อเดือน	ทีเดียว	ดังนั้น	พนักงานกลุ่มที่มีเงิน

เดือนไม่พอใช้	เพราะเมื่อได้รับเงินเดือนต้องนาเงินมาชาระหนี้นอกระบบหมด	จาเป็น

ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	

 ส่วนพนักงานกลุ่ม	2	และกลุ่ม	3	หลังจากได้ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน	

เช่น	จากที่เคยเล่นหวยก็ลดลง	และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นหลายอย่างออกไป	ก็ทาให้

สถานภาพการเงินของเขาดีขึ้น	และหนี้ที่มีอยู่ก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อที่ดินปลูกบ้าน	

ซื้อรถ	เงินกู้เพื่อการศึกษา	

	 สาหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือพนักงานกลุ่มเป็นหนี้นอกระบบนั้น	

ผู้บริหารลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	 ได้พยายามหาแหล่งเงินกู้จากภายนอก	 เพื่อปรับ

โครงสร้างหนี้ให้แก่พนักงาน	 เช่น	 ติดต่อธนาคารออมสิน	 โครงการธนาคารเพื่อ

ประชาชน	 เพื่อย้ายหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงเข้าสู่ในระบบ	ซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่าลง	

ซึ่งได้ช่วยให้พนักงานผ่อนหนี้ลดลง	และมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายบ้าง

ภาระหน้ีสนิสทุธ ิ= 4,939,838.64 บาท

2,000,000

1,600,000

1,200,000

800,000

400,000

100,000
หนีน้อกระบบ สถาบนัการเงนิ สนิเชือ่/สินค้า กู้เพือ่การศึกษา

977,500.00

1,830,744.00 1,876,812.64

245,782.00

19.79%

37.06% 37.99%

5.16%
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	 ขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมการ	“สร้างวินัยการออม”	ให้แก่พนักงานควบคู่

กันไปด้วยอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การเชิญชวนออมให้เป็นนิสัย	การเปิดบัญชีเงินฝาก	

100%	ทั้งองค์กร	การจดบัญชีรายรับ	-	รายจ่าย	การตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย	การสารวจ

สินทรัพย์และหนี้สิน	(งบดุล)	เป็นต้น	

	 ผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานภายหลังเข้าร่วมโครงการ	พบว่า	 สถานภาพทาง 

การเงินของพนักงานดีขึ้น	 โดยสามารถลดภาระการจ่ายหนี้ลงจากเมื่อก่อนเข้า

โครงการได้ถึง	25%	ของยอดหนี้ทั้งหมด	และได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน

จากการจดบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ถึง	 50%	รวมถึงสถานภาพการเงินของ	 Trainer 

เอง	ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ภายหลังจากการจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย	ได้กว่า	40%	

	 ที่สาคัญหลังจากดาเนินโครงการ	Happy	Money	ได้ช่วยให้พนักงานมี	“เงิน

ออม”	เพิ่มขึ้น	จากที่ก่อนหน้านั้น	พนักงานโรงงานส่วนใหญ่	“ไม่มี”	เงินออมกันเลย	

และในส่วนของบริษัทเองโครงการนี้ยังช่วยให้องค์กรมีเงินออมโดยรวมเพิ่มขึ้นเกือบ	

300%	เป็นยอดเงินเกือบ	7	แสนบาท	

 “สิ่งที่คุณวิเชียรมุ่งหวังอยากให้พนักงานมีวินัยเรื่องการออมเป็นหลักและเกิด 

ความยั่งยืน ได้เห็นผลแล้วในตอนนี้ ก็คือ หลังจากที่สนับสนุนให้พนักงานเก็บออมเงินเป็น 

เวลา 4 เดือน ก็ได้เพิ่มเวลาเป็น 2 ปี และตอนนี้ให้ออมยาวไปจนถึงเกษียณเลยทีเดียว” 

ค่ำใช้จ่ำยก่อนปรบัปรงุ	 =	 24,669	 บำท

ค่ำใช้จ่ำยหลังปรับปรุง	 =	 12,291	 บำท

ผลประหยดัท่ีเกิดขึน้จรงิ	 =	 12,378	 บำท

สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยรำยเดอืนลง
จำกกำรจดบญัชรีำยรบั-รำยจ่ำย
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10,000

5,000

0
ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ

24,669.00

12,291.00

ลดรายจ่าย

12,378 บาท

ลดลง
50.18%
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ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหาเกีย่วกับการจดัโครงสร้างทีมงาน
	 ด้วยกิจกรรมของลีพัฒนาฯ	ที่มีมากอยู่แล้ว	ประกอบกับผู้บริหารทุกแผนก

มีภาระหน้าที่ในงานประจาค่อนข้างมาก	 เมื่อบริษัทเริ่มดาเนินโครงการ	 Happy 

Money	จึงเหมือนกับการเพิ่มงานและความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารของแต่ละแผนก

เข้ามาอีก	จึงทาให้ในช่วงแรกของการจัดโครงสร้างทีมงานเกิดการต่อต้าน	การไม่ให้

ความร่วมมือพอสมควร	

	 ขณะเดียวกันทีมงานเองก็ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นดาเนินการโครงการอย่างไร	

เพราะรู้สึกว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องเข้าใจยาก	 ไม่มีประสบการณ์เรื่องการบริหารเงิน

มาก่อน	เช่น	การจัดทางบดุล	การจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย	

	 คุณอภิสิทธิ์	กล่าวว่า	ในที่สุดปัญหานี้ก็ผ่านพ้นไปได้	เมื่อได้รับโอกาสจาก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและให้คาปรึกษาอย่างเป็นระบบ	และผู้บริหาร

ระดับสูง	คือ	คุณวิเชียร	ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยการกาหนดเป็น	“นโยบาย”	ให้

ทุกคนต้องปฏิบัติ	ตลอดจนการลงมาสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานด้วยตัวเอง	 จึง

ทาให้พนักงานยอมรับและให้ความร่วมมือในที่สุด	

 “พอผู้บริหารลงมาสร้างความเข้าใจเอาจริงเอาจัง และออกเป็นโยบายของ

องค์กร พนักงานจึงยอมรับและปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนการทางานของ 

Trainer ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดขยายไปยังแต่ละแผนกได้ง่ายขึ้น 

แม้พนักงานอาจมองเป็นเรื่องส่วนตัว ทาไมต้องจดรายรับรายจ่ายทุกวัน ก็สร้างความ

เข้าใจแก่พนักงานให้ทราบถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากโครงการฯ และบริษัทได้

เข้าไปช่วยเหลือพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จากปัญหาหนี้สินได้อย่างไร ทีมงานจึง

สามารถขยายโครงการได้ง่ายขึ้น” คุณอภิสิทธิ์กล่าว

 Trainer ไม่เข้าใจงบการเงนิ ถ่ายทอดไม่ได้ 
	 ปัญหาและอุปสรรคต่อการดาเนินงานของทีมงานอีกประเด็น	ก็คือ	Trainer	

ขาดความรู้และไม่เข้าใจรายละเอียดด้านการวางแผนการเงินอย่างถ่องแท้	จึงทาให้

การถ่ายทอดไปยังลูกค้าเข้าใจได้ค่อนข้างยาก	 โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทางบดุล 

การลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย	การสรุปหนี้สิน	
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	 คุณอภิสิทธิ์	 กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาในช่วงนั้นว่า	 ได้ใช้วิธีการให้ 

ทีมงานที่มีความรู้เรื่องการทาบัญชี	ตอกย้าความรู้ให้กับ	 Trainer	 อีกครั้ง	 โดยเป็น 

การลงไปเจาะลึกเฉพาะแผนก	ซึ่งได้ช่วยให้	Trainer	มีความเข้าใจและให้คาปรึกษา 

แก่พนักงานที่เป็นลูกค้าของตัวเองได้ในเวลาต่อมา	

เปิดใจ Trainer และวธีิขับเคลือ่น Happy Money สูค่วามสำาเรจ็
	 Trainer	 เป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงในภาคสนาม	ซึ่งเป็นฟันเฟืองสาคัญต่อการ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน	 การให้คาแนะนา	 และติดตามพฤติกรรม

พนักงานที่เข้าโครงการอย่างต่อเนื่อง	 จนบรรลุเป้าหมายความสุขทางการเงินให้ 

เกิดขึ้นกับพนักงาน

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ Trainer 
	 หลังจากทีมผู้บริหารโครงการฯ	 คัดเลือกตัวแทนของแต่ละแผนก	 และ 

แต่งตั้ง	Trainer	อย่างเป็นทางการทั้งหมดจานวน	15	คนแล้ว	ก็เป็นหน้าที่ของ	Trainer 

ที่จะรับช่วงดาเนินการต่อ	 ตั้งแต่การสรรหาพนักงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน 

หลังโครงการเปิดรับสมัคร	 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินให้แก่พนักงาน	 เป็นพี่เลี้ยง 

ให้คาปรึกษา	 แนะนาเกี่ยวกับการออม	 แก้ปัญหาหนี้และการใช้จ่ายเงิน	 ตรวจสอบ 

การจดบัญชีรายรับ-รายจ่ายของพนักงานทุกวัน	 ตลอดจนติดตามควบคุมการ 

ใช้จ่ายของพนักงาน	และคอยให้กาลังใจแก่พนักงานในความดูแล	

Trainer หาลกูค้า 
	 ในการคัดเลือกลูกค้าของ	Trainer	แต่ละรายนั้นจะมี

กลวิธีในการเฟ้นหาลูกค้าตามสภาพโครงสร้างงานของแต่ละแผนก	

และลักษณะเฉพาะตัวของ	Trainer	แต่ละคน	ภายใต้กรอบคุณสมบัติ

ที่โครงการฯ	กาหนดไว้	



94 HAPPY MONEY...  ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน

	 ดังเช่นกรณี	คุณสมพงษ์ สกุลลีรุ่งโรจน์ โฟร์แมน	 แผนกผลิตอาหาร 
สัตว์น้า	ซึ่งเป็น	 Trainer	 โครงการ	Happy	Money	 ของลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	 เล่าว่า 

เขาจะให้ความสาคัญและคัดกรองพนักงานที่เป็นลูกน้องในแผนก	โดยจะพิจารณาจาก	

	 1.	 การให้ความร่วมมือในการจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย	การสารวจสินทรัพย์

หนี้สิน	(งบดุล)	ซึ่งพนักงานที่อยากจะเข้าโครงการต้องแจกแจงมาให้ครบทั้งหมด	

	 2.	 ความพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือ	ซึ่งหลังจากพนักงานมีความพร้อม	

Trainer	ก็เชิญเข้าไปคุยกับทางทีมงานส่วนกลางในขั้นต่อไป	

	 3.	 ความพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล	 ให้กับ	 Trainer	 ทุกอย่าง	 โดยไม่ปิดบัง	

เพื่อที่	Trainer	จะได้หาทางช่วยเหลือได้ตรงจุด	

	 “บางคนยังปิดหนี้สินบางส่วน	ไม่กล้าบอกหมด	เพราะอายเพื่อน	ก็จะทาให้

เราไม่รู้ข้อมูลที่เป็นจริง	 ในฐานะที่เราเป็น	 Trainer	 ก็เกิดความไม่แน่ใจว่าถ้าช่วยไป

แล้ว	เขาจะหลุดหนี้ไหม	เช่น	ช่วยไปสองแสน	แต่กลับโผล่มาอีกสองแสน	ก็เท่ากับว่า

เราช่วยไม่เบ็ดเสร็จ	 ไม่จบในทีเดียว	 เราจึงอยากได้ความจริงใจของพนักงานในการ

เปิดเผยข้อมูลให้กับเราก่อน”

คุณสมพงษ์
สกุลลีรุ่งโรจน์
 โฟร์แมน แผนก

ผลิตอาหารสัตว์น้า
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 คณุชชูพี ไหลประเดมิพันธ์ วิศวกรไฟฟ้า	Trainer	อีกท่านหนึ่งของโครงการ	
Happy	Money	ของลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	บอกว่า	Trainer	 แผนกวิศวกรรม	จะอาศัย

ความใกล้ชิด	 ซึ่งปกติพนักงานในแผนกแต่ละคนจะมีความใกล้ชิดกับเราในฐานะ

หัวหน้าอยู่แล้ว	ด้วยความที่คลุกคลีกันเป็นประจาทั้งในการทางานและส่วนตัว	 จึงรู้

ปัญหาของเขามาก่อนหน้าอยู่แล้วว่าใครมีปัญหาเป็นอย่างไร	 ช่วงแรกจึงมุ่งเป้าไป 

ยังคนที่เปิดใจพร้อมให้ความร่วมมือ	 และคนที่มีปัญหาการเงินหนักจริงๆ	ก่อนเป็น

อันดับแรก

คุณชูชีพ
ไหลประเดิมพันธ์

วิศวกรไฟฟ้า

“ผมจะใช้ความใกล้ชิดกับพนักงาน

ซึ่งเป็นลูกน้องในแผนกอยู่แล้ว พูดคุยสารทุกข์สุขดิบ เพื่อให้

เขาเปิดใจกับเราก่อนที่จะมาเข้าร่วมโครงการ เพราะถ้าเขาไม่เปิดใจกับเรา

ก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากเขา แต่พอเขาเปิดใจกับเราแล้ว

เขาก็จะให้ความร่วมมือ แล้วก็พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือ”

คุณชูชีพ	กล่าว
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	 ทั้งนี้	ภายหลังการถ่ายทอดความรู้และรับสมัครพนักงาน	จนกระทั่ง	Trainer 

ได้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการและอยู่ในความดูแล	โดยคุณสมพงษ์	มีลูกค้าในความดูแล

ทั้งหมด	3	ราย	แต่คัดเลือกเข้ารอบเพียง	2	ราย	ซึ่งมีความจริงใจและให้ความร่วมมือ

ในการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดี	ยกเว้นลูกค้าอีกหนึ่งรายที่เขายังปิดบังและเปิดเผย

ข้อมูลเรื่องหนี้สินไม่หมด	

วธิกีารสือ่สารจาก Trainer สูล่กูค้า
	 เมื่อทีม	Trainer	ของลีพัฒนาฯ	เพชรบุรี	มีพนักงานเป้าหมายในใจอยู่ก่อนแล้ว 

ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสื่อสารทาความเข้าใจให้ตรงกันก่อนที่พนักงานกลุ่มเป้าหมาย 

จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ	 ตั้งแต่	 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม	 วิธีการปฏิบัติ 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	 ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินให้แก่พนักงานกลุ่ม 

เป้าหมายรวมถึงวิธีการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายของ	Trainer	เช่น	Morning	Meeting	

ของแผนกวิศวกรรม	การพาพนักงานเข้ารับความรู้ในกิจกรรมวันเสาร์	ตลอดจนการ 

กระตุ้นจูงใจด้วยรางวัลต่างๆ	เป็นต้น	

 Morning Meeting
	 คุณชูชีพ	กล่าวว่า	ช่วงเช้าของทุกวันภายในแผนกวิศวกรรม	จะมีการประชุม

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในแผนก	ที่เรียกว่า	“Morning	Meeting”	เพื่อ

แชร์ความรู้	หรือ	แบ่งปันข้อมูลความรู้ที่	Trainer	ได้รับมาก่อนหน้านั้น	นามาถ่ายทอด

ต่อให้กับพนักงานในแผนกทุกคนฟัง	เช่น	ข้อดีของการสร้างวินัยทางการเงิน	ประโยชน์

ของการเข้าโครงการ	Happy	Money	เป็นต้น

 พาเข้าร่วมกิจกรรมวนัเสาร์
	 อีกช่องทางของการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในองค์กร	ทั้ง

ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ	Happy	Money	 ก็คือ	การเข้าร่วมกิจกรรม	 “วัน

เสาร์”	ของทุกเดือน	ซึ่งบริษัทกาหนดให้เป็นวันติดตามงานของ	Trainer	การแบ่งปัน

และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินของโครงการฯ	พร้อมทั้งเป็นเวทีเปิดใจ	 ซึ่งเป็น

หน้าที่ของ	Trainer	ทุกคนที่จะต้องพยายามเชิญชวนให้พนักงานกลุ่มเป้าหมาย	หรือ	

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้	
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 รางวลักระตุน้ “จด อด ออม” 
	 นอกจากนั้น	 ในส่วนของแผนกวิศวกรรมยังใช้เทคนิคให้	 “รางวัล”	 กับ

พนักงานที่มีวินัยในการจดบัญชีรายรับ	รายจ่าย	และมีวินัยในการออมเงิน	เพื่อกระตุ้น

จูงใจพนักงาน	ภายหลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ	แล้ว	อีกด้วย	

	 คุณชูชีพ	บอกว่า	คุณวินัย	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม	เป็นผู้ที่คิดใช้รางวัลมา

เป็นแรงกระตุ้นจูงใจพนักงานในแผนกจัดทาสองบัญชีควบคู่กันไป	คือ	การจัดทาบัญชี

รายรับ-รายจ่าย	 และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ	 300	บาท	ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายส่วนกลางของคุณวิเชียรที่ต้องการให้พนักงานออมเงินไม่ต่ากว่า	300	บาท

ต่อเดือน	อีกด้วย

“หลังจากที่เราได้แชร์ข้อมูลกับลูกค้าโดยตรง

ไปก่อนหน้านั้นแล้ว เมื่อถึงการประชุมส่วนกลางของทุกวันเสาร์

เราจะเชิญชวนลูกค้าของเราให้เข้ามารับความรู้และมีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างกัน แต่ไม่ได้เป็นการบังคับหรือขอร้องให้มาเข้าร่วม

อย่างผมมีลูกค้าอยู่ 3 ราย เราก็จะคัดเลือกคนที่อยากมา

ด้วยความเต็มใจ ซึ่งตรงนี้จะทาให้เขาเปิดใจและให้ความ

ร่วมมือกับเรามากกว่า” คุณชูชีพ	กล่าว	



98 HAPPY MONEY...  ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน

 “พี่วินัยได้ตั้งรางวัล 5 รางวัลสาหรับคนที่มีบัญชีรายรับ-รายจ่ายและมีบัญชี

ออมเงินให้กับตัวเองทุกวัน หากใครออมได้ทุกวัน และเกินเดือนละ 300 บาท ก็จะมี

สิทธิจับรางวัลพิเศษอีกด้วย”

การดูแลใส่ใจและช่วยเหลอืลกูค้าของ Trainer 
	 สาหรับการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าของ	 Trainer	 ภายหลังคัดเลือกเข้าร่วม 

โครงการฯ	แล้ว	Trainer	แต่ละคนก็จะมี	“เทคนิค”	การติดตามงานลูกค้า	(การจดบัญชี 

รายรับ-รายจ่าย)	แตกต่างกันได้ตามลักษณะโครงสร้างของงานและพนักงานในแผนก	

 ใช้ท้ังพระเดช-พระคณุ
	 กรณี	Trainer	แผนกผลิตอาหารสัตว์น้า	“คุณสมพงษ์”	บอกว่า	แม้ว่าเขาจะ

ใช้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกน้องแบบพี่น้อง	 และกลายมาเป็นลูกค้าในความดูแล

ด้วย	 แต่ในเมื่อมีกฎกติกาวางเอาไว้ร่วมกันว่า	 ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือจัดทา

บัญชีรายรับ-รายจ่ายส่งให้กับ	 Trainer	 ตรวจสอบทุกวัน	หากพนักงานไม่ให้ความ

ร่วมมือ	เช่น	ไม่ยอมทา	ขาดส่ง	ในฐานะ	Trainer	ก็จะมีวิธีการจัดการในแบบของตัว

เองคือ	การใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ	

 “ในส่วนการตามงานของผมจะใช้รูปแบบของการบังคับโดยเอาผู้จัดการ

แผนกเป็นที่ตั้ง และเชิญลูกค้าเข้าพบในกรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งปกติแผนกผม 

ได้กาหนดติดตามงานทุกวันจันทร์ และผู้จัดการจะเข้ามาในวันนี้เพื่อมาประชุมร่วมกัน 

ก็จะมีการแจ้งรายชื่อว่า ใครทาแล้ว ใครที่ยังไม่ได้ทา ใครที่หยุดทา และหากยังไม่ทา
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อีก ก็จะแจ้งรายชื่อไปยังผู้จัดการแผนก เพื่อเรียกเข้าไปพูดคุยว่า ทาไมถึงไม่ทา ทาไม

ไม่ให้ความร่วมมือ หรือให้ที่ประชุมปรบมือในกรณีทาไม่เสร็จ เป็นต้น ซึ่งพนักงานก็

จะเกิดการเกรงใจและให้ความร่วมมือในที่สุด”

	 คุณสมพงษ์	กล่าวว่า	แต่ก่อนที่จะรายงานไปยังผู้จัดการแผนก	Trainer	จะ

เข้าไปพูดคุยกับลูกค้าของตัวเองเพื่อแนะนาและให้ความช่วยเหลือก่อน	 เช่น	 กรณี

ลูกค้าให้ข้อมูลไม่ครบ	 เราก็จะขอความร่วมมือให้ข้อมูลตรงส่วนที่ยังขาด	หรือกรณี

ลูกค้าที่เป็นผู้หญิง	เราก็อาจจะเปิดใจคุยถึงปัญหากันเป็นการส่วนตัว	เพื่อหาแนวทาง

ช่วยเหลือลูกน้องก่อน	แต่ถ้ายังไม่ให้ความร่วมมืออีก	ก็จะส่งเรื่องไปให้ผู้จัดการช่วย

จัดการต่อไป	

 “ทุกวันนี้พนักงานในโครงการฯ ให้ความร่วมมือจดบันทึก เราก็ภูมิใจที่เรา

ช่วยกระตุ้นแล้วได้ผล พอไปดูตามกระเป๋าที่เขาสะพายก็จะมีสมุดเล่มเล็กๆ ไว้จด พอ

ถึงสิ้นเดือนก็จะเอามาเข้าคอมฯ ทาให้เราประเมินผลได้ง่ายขึ้น เห็นว่า อะไรที่ติดลบ 

หรือ เป็นบวก”

 ทำาแบบฟอร์ม Excel ในคอมพวิเตอร์
	 โดยปกติแล้วพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	จะจดบัญชีรายจ่ายไว้ในสมุดเล่ม

เล็กๆ	คนละเล่ม	เพื่อบันทึกว่าในแต่ละวันเขาใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้าง	จากนั้นจึงส่ง

ให้	Trainer	ตรวจสอบว่าจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายหรือไม่	แต่เนื่องจากพนักงานจะมี

ปัญหาในการคิดคานวณผลรวมกันมาก	ทางแผนกผลิตอาหารสัตว์น้า	จึงได้คิดจัดทา

แบบฟอร์มเป็นตาราง	 Excel	 ขึ้นมา	 เพื่อให้พนักงานบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ใน

ช่วงสิ้นเดือน	และลิงค์ข้อมูลมายัง	Trainer	ได้เลย	เป็นการช่วยเหลือให้พนักงานสะดวก

ยิ่งขึ้น	และ	Trainer	เอง	ก็สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้รวดเร็วอีกด้วย	

	 คุณสมพงษ์	เล่าให้ฟังว่า	การบันทึกข้อมูลของพนักงานในแบบฟอร์ม	Excel	

เป็นการช่วยอานวยความสะดวกให้กับพนักงานของเรา	ซึ่งทั้งแผนกมีทั้งหมด	58	คน	

ไม่รวมผู้บริหารอีกสองท่าน	เมื่อถึงสิ้นเดือนก็จะสามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบได้เลย	

ซึ่งช่วยให้	Trainer	ทราบว่า	มีรายจ่ายส่วนไหนที่ยังมากอยู่	และควรจะปรับลดอะไร

ได้บ้าง	
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 “บางทีเราปล่อยให้เขาจดใส่สมุดอย่างเดียว ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะลูกค้า

จะรู้สึกว่าจะทาไปทาไม แต่พอใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ช่วยให้เห็นข้อมูลทาง 

การเงินของลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น จากนั้นก็นาข้อมูลนั้นมาปรึกษาผู้จัดการ เพื่อร่วมกัน

หาทางช่วยเหลือ เช่น การจ่ายหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงมาก”	คุณสมพงษ์	แบ่งปัน

ถึงเทคนิคการทางานของเขาให้ฟัง

 สร้างวินัยการใช้เงนิ และเพิม่รายได้จากอาชพีเสรมิ
	 หนึ่งในหน้าที่ของ	Trainer	ก็คือ	การติดตามคอยให้คาปรึกษาช่วยเหลือใน

เวลาที่ลูกค้ามีปัญหาทางด้านการเงิน	 เพื่อจัดระเบียบวินัยทางการใช้เงิน	 คือ	 ช่วย

บริหารจัดการการใช้เงินของลูกค้าให้ดีขึ้น	โดยการวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้า	และ

เน้นการลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จาเป็น	

 “อย่างของลูกค้าผมที่เห็นชัดๆ คือ คุณเกียรติศักดิ์ เมื่อก่อนดื่มกาแฟวันละ

สองถึงสามกระป๋อง ก็ขอให้ตัดเหลือเป็นกาแฟซองได้ไหม หวย เหล้า ลดได้ไหม ซึ่ง

พี่ศักดิ์แกก็เลิกดื่มเหล้าได้ หรือ ทศพล แต่ก่อนจะดื่มทุกเย็นหน้าโรงงานอย่างน้อย

สองกระป๋อง ทั้งๆ ที่ตัวเองมีปัญหาทางการเงินอยู่แล้ว ก็เลิกได้ หลังจากติดตามเสร็จ

แล้ว ก็มีการประเมินผล เพื่อดูว่าในแต่ละเดือนเขาดีขึ้นไหม มีเงินเหลือ หรือว่าติดลบ

มากน้อยเพียงใด” คุณสมพงษ์	กล่าว

	 หลังจากสื่อสารข้อมูลให้พนักงานเข้าใจได้แล้ว	ในส่วนของแผนกผลิตอาหาร

สัตว์เอง	ก็จะมาดูในเรื่องการสร้างวินัยในการเก็บเงินและรักการออมควบคู่กันไปด้วย	

โดยให้พนักงานจดบันทึกการออมทุกเดือนด้วย	และจะดูบันทึกว่าแต่ละเดือนได้เท่าไร	

เดือนนี้ทาไมไม่ฝาก	ถ้าไม่ฝากก็เรียกเข้ามาพบผู้บริหารอีกว่า	ติดขัดอะไร	เนื่องจาก

พนักงานส่วนใหญ่ของแผนกจะเป็นวัยรุ่นมากกว่าแผนกอื่นๆ	

	 นอกจากติดตามและสร้างวินัยการเงินแล้ว	Trainer	ของลีพัฒนาฯ	เพชรบุรี	

ก็ให้คาแนะนาในเรื่องการสร้างอาชีพเสริม	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง

ด้วย	
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“ความจริงพนักงานเขามีแนวทางสร้าง

อาชีพเสริมอยู่แล้ว แต่เราก็ช่วยคิด ช่วยมองหาตลาด

หารูปแบบอื่นๆ เข้ามา รวมถึงตอนนี้ทางผู้บริหารโครงการฯ เอง

ก็กาลังจะเริ่มโครงการเปิดตลาดขายสินค้าในโรงงานเพิ่มเติม

เพื่อให้พนักงานมีรายได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเริ่มใน

ระยะต่อไป” คุณชูชีพ	กล่าว	

 ตดิตามเย่ียมเยียนถงึบ้าน
	 ในการติดตามช่วยเหลือพนักงานในความดูแลของทีมงาน	Happy	Money	

ไม่ใช่แค่ให้คาปรึกษาเฉพาะในที่ทางานเท่านั้น	 แต่ได้ติดตามไปดูชีวิตของพนักงาน

และคนในครอบครัวพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	ด้วย	 เพื่อให้คนในครอบครัวรับรู้

และร่วมกันแก้ปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกัน	ตลอดจนเพื่อประเมินสถานการณ์ของ

ครอบครัวพนักงานไปด้วย

	 คุณชูชีพ	ยกตัวอย่างลูกค้าในความดูแลว่า	ปัญหาของพี่ศักดิ์ไม่ได้เป็นคน

สร้างหนี้เลย	และไม่เคยรู้ว่ามีหนี้มาก่อน	แต่พอวันหนึ่งเกิดหนี้จานวนมาก	เนื่องจาก

ภรรยาได้ไปกู้ยืมเงินจากหลายทาง	เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว	โดยไม่ยอมเปิดเผยให้

สามีทราบ	เขาจึงขอให้เราช่วยไปคุยกับภรรยาให้แทน	ซึ่งเราก็ได้เปิดใจคุยกับภรรยา

เขา	จนได้ทราบปัญหาที่แท้จริง	แล้วจึงมาช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน	

	 ภายหลังจากที่ได้เงินจากธนาคารออมสินเพื่อไปจ่ายคืนหนี้แล้ว	 ผู้บริหาร

พร้อมทีมงานได้ไปเยี่ยมครอบครัวของลูกค้าอีกครั้ง	 เพื่อดูว่าแต่ละครอบครัวมีการ

ใช้ชีวิตดีขึ้นไม่	เพื่อประเมินสถานการณ์การเงินและชีวิตของพนักงานไปด้วย	ซึ่งผล

ที่ได้ก็แตกต่างกันไปแต่ละครอบครัว	บางครอบครัวก็มีช่องทางหารายได้เสริมได้มาก 

ส่วนบางคนก็ไม่สามารถหารายได้เพิ่ม	 เราก็เข้าไปช่วยดูว่าจะทาอะไรเพิ่มเติมจาก 

งานประจาได้บ้าง
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“อย่างลูกค้าของผม ถ้าพื้นที่ใกล้เคียง

ผมก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเยี่ยมและสร้างสายสัมพันธ์

กับครอบครัวเขาด้วย เพื่อดูว่าเขามีความเดือดร้อนอะไรบ้าง

ซึ่งครอบครัวของพนักงานก็ให้ความเป็นกันเอง มองว่าเราไม่ได้

ถือเนื้อถือตัว เราเองก็ทาตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกับเขา”

คุณสมพงษ์	กล่าว

สิง่ท่ีได้รบัจากการเป็น Trainer 
	 แม้หน้าที่การงานประจาของหัวหน้างาน	หรือ	โฟร์แมน	ของแต่ละแผนกจะ

ค่อนข้างหนัก	 และยังมีกิจกรรมต่างๆ	 ทับซ้อนอยู่เสมอ	 รวมถึงโครงการ	 Happy	

Money	เพิ่มขึ้นมา	แต่ในฐานะ	Trainer	พวกเขากลับพร้อมใจให้ความร่วมมือกับการ

เข้าร่วมกิจกรรม	และรับทาหน้าที่ด้วยความเต็มใจทุกคน	

	 สาหรับสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการเป็น	 Trainer	 ของโครงการ	 Happy 

Money	นั้น	พวกเขาบอกว่า	ถือว่าคุ้มค่าและเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากกิจกรรม

ที่ผ่านๆ	มา	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงชีวิตส่วนตัวในด้านการใช้เงินของพนักงาน	

และสามารถช่วยหาแนวทางการแก้ปัญหาได้จริง	 รวมถึงการเข้าไปดูแลใส่ใจไปถึง

คนในครอบครัวของพนักงานอีกด้วย	
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“เราได้เรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขจาก

ตัวอย่างที่มาเปิดใจ จึงสามารถนาไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้

กับพนักงานที่รอรับการแก้ปัญหาการเงินอีกประมาณ 58 คน ซึ่งเขา

อยากได้รับโอกาสแบบนี้บ้าง ก็เหมือนกับเป็นกรณีศึกษาให้เรารู้มาก

ยิ่งขึ้น และยังได้เรื่องของการให้โอกาสคนด้วย เพราะบางคน

เป็นหนี้แต่ไม่รู้จะปรึกษาใครและหาทางออกอย่างไร”

คุณสมพงษ์	กล่าว

	 อีกทั้ง	คุณสมพงษ์	ยังบอกว่า	รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองด้วยว่า	เขาได้มีส่วน

ช่วยเหลือพนักงานในองค์กรให้หลุดพ้นจากปัญหาทางการเงินได้ในระดับหนึ่ง	ผลที่

ได้กลับมากับตัวเองก็คือ	ความสุขใจและการได้ปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องดีขึ้นกว่าเดิม	

 “ทุกวันนี้ลูกน้องจะเอาของ หรือ ขนมมาฝาก อย่างเขาทากล้วยบวดชีจาก

ที่บ้าน ก็เอามาฝากโฟร์แมน วันนี้ขนุนที่บ้านสุกก็หิ้วมาฝาก อันนี้ก็จะได้ปฏิสัมพันธ์

กับลูกน้องในแผนกดีกว่าเดิม”

	 ในส่วนของ	คุณชูชีพ	บอกว่า	สิ่งที่เขาได้รับจากการเป็น	Trainer	คือ

	 1.	 ได้รับความรู้และการบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	 แม้ว่า

จะมีวินัยทางการเงินอยู่แล้ว	แต่ยังไม่รู้วิธีบริหารจัดการเงินให้ดียิ่งขึ้น	

	 2.	 การบริหารจัดการงานของแผนก	ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 เพราะได้รับ

ความร่วมมือจากพนักงานในแผนกได้เป็นอย่างดี

	 คุณชูชีพบอกว่า	 ในสายงานตรงจะรับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า	 ซึ่งจะมีทีม

ไฟฟ้าดูแลเป็นหลัก	 เราก็จะมอบหมายงานให้หัวหน้าระดับรองจากเราลงไปควบคุม

น้องๆ	 ในแผนกทางานของแต่ละวัน	 ส่วนกิจกรรมของแผนก	 ก็จะกระจายไปให้ 

แต่ละทีมงานดาเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบ	 จากนั้นเราก็จะทาหน้าที่รวบรวมผล	 แล้ว

มาวิเคราะห์แนวทางทาเป็นรูปแบบสาหรับนาเสนอผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อตอบโจทย์

ให้ตรงกับประเด็นที่ต้องการ
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“พอลูกน้องหมดปัญหาทางด้านการเงิน

ก็พร้อมที่จะทางานให้บริษัทเต็มที่ การพูดคุย

ประสานงานกันง่ายขึ้น เพราะเขาไม่มีสภาวะเครียดฝังลึกอยู่

เรื่องการเงินส่วนตัวและครอบครัว ซึ่งได้ส่งผลต่อภาพรวมของบริษัทดีขึ้น

เพราะเมื่อพนักงานมีความพร้อมในการทางาน ผลงานก็ออกมาดี

มองเป็นภาพรวมของแผนกวิศวกรรมที่จะสามารถทางาน

ตอบสนองให้บริษัทได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

คุณชูชีพ	กล่าว	

	 สรุปได้ว่าสิ่งที่	 Trainer	 ได้รับจากโครงการฯ	 นั่นคือการได้ช่วยเหลือดูแล

ทางการเงินของพนักงานในแผนกและองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤต	 และกลับมามีชีวิต 

ที่ดีขึ้น	ก็ทาให้สภาพจิตใจของพวกเขา	กลับมาอยู่กับการทางานได้อย่างมีความสุข	

 บทบาทของ Trainer จึงมีความสำาคัญมาก เพราะเป็นผู้ท่ีใกล้ชิด 
เสมือนเป็นแพทย์ท่ีจะคอยดูพฤตกิรรมของคนไข้ให้กลบัมามีคณุภาพชวีติท่ีดี
ข้ึน แต่ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับตวัคนไข้ หรอืลกูค้าเองด้วยว่า มีความพร้อมท่ีจะดแูล
ตัวเองและปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์มากน้อยแค่ไหน หากพนักงานให้
ความร่วมมือและพร้อมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม มีวนัิยการใช้เงนิ ..“ความสขุ
ทางการเงนิ” ก็เกิดข้ึนได้ไม่ยาก

 “แต่บางครั้งเส้นทางมันก็ไม่ได้สวยหรูทั้งหมด บางช่วงที่มีงานโหลด แล้วมี

กิจกรรมมาแทรกเบียดกัน เราก็ต้องเป็นคนไปติดตามงานมาให้ได้ ส่วนงาน OT ก็

ต้องทา ก็ใช้วิธีให้น้องในแผนกขยายเวลาการทางาน เป็นต้น” 

	 นอกจากนั้น	สิ่งที่ได้รับและเห็นผลชัดเจนอีกอย่างก็คือ	การประสานงานของ	

Trainer	ในฐานะหัวหน้างานกับลูกน้อง	มีความเข้าใจกันง่ายขึ้น	
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 SUCCESS STORY (คนท่ี 1)
	 คุณสุพิศ	เป็นสาวโสด	ทางานที่ลีพัฒนาฯ	เพชรบุรี	มาประมาณ	10	กว่าปี	

มีบ้านอยู่ที่	 จ.นครปฐม	 ที่บ้านมีแม่และน้องสาว	 ส่วนตัวเองอยู่หอพักบริษัท	 และ

ปัจจุบันทางานในตาแหน่งหัวหน้าหน่วยบรรจุ	แผนกผลิตอาหารสัตว์น้า

 สาเหตขุองการเป็นหน้ี
	 ปัญหาของเธอ	เริ่มเมื่อแม่และน้องได้ไปกู้เงินคนอื่น	และยังเอาทองไปจานา

ไว้เพื่อนาเงินออกมา	ใช้จ่าย	และช่วงหลังยังขาดส่งค่าผ่อนบ้าน	จนผิดนัดชาระหนี้และ

เกิดดอกเบี้ยค่าปรับสะสม	โดยที่เธอไม่ได้รับรู้มาก่อนเลย	จนกระทั่งผ่านไป	3	-	4	ปี	

เรื่องจึงเปิดเผยและมารู้อีกทีก็เมื่อครอบครัวเป็นหนี้สินหลักแสนบาทแล้ว	

	 เมื่อคนในครอบครัวไม่สามารถที่จะหาเงินมาชาระหนี้ดังกล่าวได้แล้ว	ภาระ

จึงตกหนักกับเธอทั้งหมด	 เพราะเธอเป็นเสาหลักในการหารายได้จุนเจือครอบครัว 

จึงต้องรับผิดชอบในการชาระดอกเบี้ยหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด	

 “ตอนนั้นเราก็พยายามหมุนเงินไปเรื่อยๆ มันก็ลาบากแต่ยังพอไปได้ เพียง

แต่ว่าเงินต้นไม่ได้ลดลงเลย แค่ส่งดอกรายเดือนไปเรื่อยๆ เท่านั้นและมาติดขัดมาก

ขึ้นเมื่อน้องตกงานอีก” 

คุณสุพิศ ป้อมดี
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	 คุณสุพิศ	บอกว่า	ก่อนที่จะเข้าโครงการ	เธอมีหนี้สินรวมๆ	สองแสนกว่าบาท 

ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าเงินผ่อนของตัวเองด้วย	ทาให้ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนหนักมาก	

ทั้งค่าส่งดอกเบี้ยทอง	ค่าผ่อนสินค้า	ค่าบ้าน	รวมต้องส่งดอกเบี้ยอยู่ประมาณ	10,000	

บาทต่อเดือน	 ทาให้ไม่มีเงินเหลือสาหรับใช้จ่ายส่วนตัวเลย	 มีแค่พอกินไปเดือนๆ	

เท่านั้น	 โดยที่ตัวเธอก็ไม่ได้เป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	 จึงไม่รู้จะไปลดค่าใช้จ่ายอะไร 

ได้อีก	

 การเข้าร่วมโครงการ Happy Money 
	 เมื่อบริษัทได้มีโครงการ	Happy	Money	และเธอได้ทราบเรื่องจากผู้จัดการ

แผนก	จึงสนใจเข้าร่วมโครงการ

 “คุณสมสุขบอกว่า บริษัทจะมีโครงการเงินออมของ Happy Money ซึ่ง 

อาจจะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่า เราก็หูผึ่งแล้ว ได้ยินคาว่าเงินกู้ แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าโครงการ 

เป็นอย่างไร ต้องทาอะไรบ้าง พอตั้ง Trainer แล้ว เราก็สนใจเข้าไปสอบถามรายละเอียด 

และอยากสมัครเข้าร่วมโครงการ” หลังจากนั้นทราบว่าต้องปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย	

ต้องสารวจตัวเองก่อน	คือ	ต้อง	ปรับ	ลด	อด	ออม	ก่อน	ต้องพิสูจน์ตัวเอง	ถึงจะไปสู่

ขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้	ไม่ใช่มาให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่าอย่างที่เข้าใจ

	 คุณสุพิศ	บอกว่า	ในช่วงก่อนสมัครเข้าโครงการ	Trainer	ได้มาสัมภาษณ์และ

ให้เปิดใจก่อนว่า	มีหนี้สินอะไรบ้าง	ซึ่งตอนนั้นเรามีหนี้ทุกประเภท	ทั้งหนี้นอกระบบ

หนี้ในระบบ	หนี้บัตรเครดิต	หนี้บ้าน	หนี้ผ่อนสินค้าทุกอย่าง	ในขณะที่คนในแผนกจะ

มองว่า	เป็นคนไม่น่ามีหนี้สิน	เพราะอยู่เป็นโสดไม่มีครอบครัว	

	 หลังจากได้รับคัดเลือกเป็นลูกค้าของ	 Trainer	 “สมพงษ์”	 เธอก็ได้เข้าร่วม

รับการอบรมความรู้จากทีมงาน	Happy	Money	เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน	การทาบัญชี

รายรับ-รายจ่าย	 บัญชีงบดุล	 ทาให้เห็นภาพการใช้เงินส่วนตัวชัดเจนขึ้นว่าอะไร 

ที่จาเป็นและไม่จาเป็น	
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 การเปลีย่นแปลงด้านการเงนิ และชวีติหลงัเข้าร่วมโครงการ
	 ภายหลังจากเธอได้ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองให้ลดลง	และสร้าง

ความเข้าใจกับครอบครัวแล้ว	คุณสุพิศก็ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ	ในการ

แก้ไขปัญหาหนี้สิน	 โดยเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับโครงการธนาคาร

ประชาชนของธนาคารออมสิน	

	 คุณสุพิศ	เล่าว่า	ได้รับเงินกู้จากธนาคารออมสินและได้นาเงินไปจ่ายคืนเงินกู้ 

นอกระบบ	หนี้บัตรเครดิต	 ไถ่ทองที่จานาไว้	 ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงก่อน	 แต่หนี้ก็ 

ยังไม่หมด	ยังเหลือผ่อนรถมอเตอร์ไซค์	ผ่อนบ้าน	แต่เมื่อรวมยอดหนี้ทั้งหมดที่ต้อง

ชาระต่อเดือนประมาณ	7,000	บาท	ซึ่งลดลงจากเดิม	3,000	บาท	จากที่ต้องส่งหนี้

ทั้งหมด	 10,000	 บาท	 และในปี	 2558	 ค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์จะหมดแล้ว	 ก็จะ 

สบายตัวขึ้นมาก	

	 หลังจากเข้าโครงการ	Happy	Money	 สถานภาพด้านการเงินและคุณภาพ

ชีวิตส่วนตัวของคุณสุพิศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ	 นอกจากได้ปรับ

โครงสร้างหนี้และจ่ายดอกเบี้ยต่าลงแล้ว	เธอยังมีเงินเก็บออมอีกด้วย

	 โดยปัจจุบันเธอนาเงินส่วนต่างจากที่เคยจ่ายดอกเบี้ยนอกระบบประมาณ	

2,000	บาท	ไปฝากบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน	เพื่อเก็บเป็นเงินออมในอนาคต	

และยังฝากเงินกับแผนกฝากเงินกับแผนกอีกด้วย	

“แม้เราคิดว่า ประหยัดแล้ว

ไม่ได้ฟุ่มเฟือย แต่พอมาจดบัญชีรับจ่าย

ก็ทาให้รู้ว่า มีอีกหลายอย่างที่เรายัง

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อีก เช่น

เรื่องการซื้อของกิน” 

คุณสุพิศ	กล่าว
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 สิง่ท่ีได้รบัจากโครงการ
	 คุณสุพิศ	บอกว่า	สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ	และจากการลงมือ

เปลี่ยนแปลงการใช้เงินของตัวเอง	 ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นจริงๆ	ซึ่ง

ต่างจากบริษัทอื่นๆ	ที่เคยทางานมาก่อนหน้า	ไม่มีผู้บริหารมาใส่ใจกับชีวิตความเป็น

อยู่ส่วนตัวของพนักงานแบบที่นี่	จึงขอบคุณโครงการและผู้บริหารของบริษัท	

	 นอกจากนั้น	หลังจาก	Trainer	ได้เข้าไปเยี่ยมและพูดคุยกับทางบ้านให้รับรู้

ถึงปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น	 เพื่อร่วมมือกันแก้ไขไปในทางเดียวกัน	 จึงทาให้เกิดความ

สบายใจ	 เวลาทางานเธอจึงไม่เครียดกับเรื่องหนี้	 และปัจจุบันเธออยากมาทางาน

มากกว่าแต่ก่อน	เพราะไม่กังวลใจกับเรื่องหนี้นอกระบบอีกแล้ว	

 “ตอนนี้ เวลาทางานไม่ต้องเครียดแล้ว จิตใจรู้สึกโล่งขึ้นและตอนนี้มีเงินเก็บ

อีกต่างหาก จากที่ไม่มีเงินเก็บมานานมาก แม้ว่าจะยังมีหนี้เหลืออยู่ แต่ก็รู้ว่าเรา

สามารถรับผิดชอบได้” 

	 ผลจากการเปิดใจกับ	 Trainer	 ยอมรับกับสภาพหนี้สินอย่างไม่ปิดบัง 

พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองกับกิจกรรม	Happy	Money	ทาให้ในวันนี้ปัญหาหนี้สินของ

คุณสุพิศได้รับการแก้ไข	 และมีความสุขกับการดารงชีวิตส่วนตัว	 และส่งผลต่อการ

ทางานอย่างมีความสุขมากขึ้น
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 SUCCESS STORY (คนท่ี 2)

	 ครอบครัวของ “คุณกิตติศักดิ์ ลิ้มสุวรรณมณี” มีอยู่ด้วยกัน	 4	 คน	
ประกอบด้วย	 ตัวเขา	 ภรรยา	 และลูกชาย	 2	 คน	 คนโตกาลังเรียนอยู่ระดับปวช. 

ด้านเทคนิคไฟฟ้า	และคนเล็กกาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่	2	

	 ปัจจุบันคุณกิตติศักดิ์	 เป็นพนักงานช่างกลึง	 ของแผนกวิศวกรรม	 ส่วน 

ภรรยาทางานเป็นนักการภารโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง	

 สาเหตขุองการเป็นหน้ี 
	 เมื่อ	2	ปีที่แล้วก่อนหน้าจะมาเข้าทางานที่	ลีพัฒนาฯ	เพชรบุรี	เขาทางานกับ

บริษัทอื่นมาก่อน	แต่ได้รับเงินเดือนไม่แน่นอน	บางครั้งเงินเดือนออกช้ากว่ากาหนด	

บางครั้งสามเดือนยังไม่ได้รับเงินเดือนเลย	 ส่วนเงินเดือนของภรรยาเองก็ได้เพียง 

เดือนละ	 6,000	บาทเท่านั้น	 และเมื่อได้เงินเดือนก็จะให้ภรรยาทั้งหมด	ซึ่งภรรยา 

จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการรายได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัวที่อยู่

ด้วยกันถึง	 4	 คน	 จึงทาให้เงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว	ภรรยาต้องไป 

หยิบยืมเงินจากคนอื่น	และกดบัตรเงินสด	เพื่อนาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน	รวมถึง

ค่าเล่าเรียนของลูกทั้งสองคน	

คุณกิตติศักดิ์
ลิ้มสุวรรณมณี
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	 จนกระทั่งเขาได้เข้าทางานที่	 ลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	 เมื่อราวสองปีก่อน	 จึง 

ทาให้สภาพทางการเงินของครอบครัวดีขึ้นมาบ้าง	แต่ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ก่อนหน้าก็

ยังไม่ได้รับการแก้ไข	เนื่องจากภรรยาไม่ได้บอกความจริงกับเขา	เพราะกลัวเขาเครียด

จึงเก็บปัญหานี้ไว้คนเดียว	

	 คุณกิตติศักดิ์	เล่าว่า	วันหนึ่งได้ทราบเรื่องจากพี่สาวว่า	ทางบ้านมีหนี้นอก

ระบบ	 ซึ่งจะต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ	 3	 พันบาท	 ไม่รวมถึงหนี้ที่ยืมจากคนอื่นอีก 

หลายราย	

	 เมื่อได้มาพูดคุยกับภรรยาและสรุปหนี้ของครอบครัวเป็นเงินรวมประมาณ 

4	 แสนกว่าในช่วง	 4	 ปีที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นหนี้นอกระบบเกือบทั้งหมด	 และมีหนี้บัตร 

กดเงินสดอีกจานวนหนึ่ง	

 การเข้าร่วมโครงการ Happy Money ต้องทำาอะไรบ้าง
	 Trainer	 ชูชีพ	 ได้ชวนให้เข้าร่วมโครงการ	Happy	Money	 เนื่องจากความ 

ใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลดีที่สุด	 เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ	 เขาเล่าถึง

กิจกรรมที่ทาว่า	 เริ่มแรกสารวจสินทรัพย์หนี้สิน	 จดบัญชีรายรับรายจ่าย	 สรุปหนี้

ทั้งหมดออกมา	

“ช่วงนั้นผมเครียดมาก เกิดปากเสียง

ทะเลาะกับภรรยา เพราะไม่รู้ว่าจะหาทางออกเพื่อปลดหนี้

อย่างไร หลังจากรู้ข้อมูลบ้างแล้ว ผมก็เริ่มตรวจสอบรายการหนี้สิน

ทั้งหมด มีหนี้บัตรเครดิตเต็มวงเงินและหนี้คนอื่นๆ อีกหลายคน

ตอนนั้นก็ตกใจมากว่า ทาไมหนี้มากขนาดนี้ จนเกิดการทะเลาะ

กับภรรยาทั้งที่ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเลยตลอด

ระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปี” 

คุณกิตติศักดิ์	กล่าว
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 “พอตรวจสอบภาระหนี้สินที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน เนื่องจากต้องจ่ายดอกเบี้ย

สูงมาก และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการเงินเกือบ 3 เดือน ทางบริษัทก็

อนุมัติให้เข้าโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

จานวน 2 แสนบาท ก็นาไปปิดหนี้นอกระบบที่ต้องจ่ายดอกสูงๆ”

 การเปลีย่นแปลงด้านการเงนิและชวีติหลงัเข้าร่วมโครงการ
	 แม้ว่าคุณกิตติศักดิ์จะได้เงินกู้ภายหลังจากได้รีไฟแนนซ์หนี้กับธนาคาร

ออมสินแล้วก็ตาม	 แต่ก็ยังไม่พอกับยอดหนี้ทั้งหมด	 เช่น	หนี้บัตรกดเงินสด	หนี้ที่ 

ยืมมาจากญาติๆ	ที่ไม่ต้องเสียดอก	ทาง	 Trainer	 จึงแนะนาให้หาอาชีพเสริม	 เพื่อ 

เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง	

	 คุณกิตติศักดิ์	บอกว่า	ได้กลับมาปรึกษากับภรรยา	และพบว่าภรรยามีฝีมือ

ในการทามะม่วงแช่อิ่ม	จึงได้เริ่มทาขายก่อน	แล้วจึงขายถั่วกรอบแก้วเพิ่ม	จนสามารถ

สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ดีพอควร	โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	4,000	-	5,000	

บาทต่อเดือน	

	 ในด้านภาระหนี้สินของคุณกิตติศักดิ์	พบว่าภาระการผ่อนดอกเบี้ยลดลง	

โดยผ่อนกับธนาคารออมสินเดือนละ	3,000	บาท	ซึ่งมีระยะการผ่อนชาระ	8	ปี	แต่

คาดว่าน่าจะชาระหนี้หมดภายในปีที่	 5	 เพราะภาระหนี้ของครอบครัวในปัจจุบันไม่

หนักหนาสาหัสเหมือนแต่ก่อนแล้ว	 เริ่มมีทางออกในการแก้ปัญหาหนี้	 และยังมีการ

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม
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	 นอกจากนั้น	 เขายังเข้าร่วมโครงการบัญชีออมเงินตามนโยบายของบริษัท

ด้วย	โดยเก็บเป็นเหรียญจากการขายขนมมาสะสมไว้	

 สิง่ท่ีได้จากโครงการ
	 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ	 ได้ทาให้คุณกิตติศักดิ์มีพฤติกรรม 

การใช้เงินเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย	เป็น

ประจา	 เพราะได้ทาให้เขารู้ว่ารายรับรายจ่ายแต่ละเดือน	มีรายจ่ายส่วนไหนเพิ่มขึ้น	

เช่น	 เคยเล่นหวยเดือนละ	 1,000	บาท	 และดื่มกาแฟกระป๋อง	ปัจจุบันไม่เล่นหวย 

และยังลดการดื่มกาแฟเปลี่ยนมาเป็นกาแฟชงแทน

	 นอกจากนั้น	 พฤติกรรมด้านการเงินของภรรยาก็ดีขึ้นด้วย	 โดยตอนนี้ 

ก็ได้จดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเช่นกัน	รวมถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวดีขึ้นมาก

 “ก่อนหน้านี้ผมจะไม่คุยเรื่องเงินกับครอบครัวเลย แต่ตอนนี้ผมกับภรรยา

จะคุยกันตลอดว่า เดือนนี้เราใช้งบเท่าไร มีเงินก้อนสิ้นเดือนนี้จะเอาไปจ่ายให้ใคร 

ลูกๆ รับรู้สถานะทางการเงินของครอบครัว ทาให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีขึ้น 

และมีความสุขมากขึ้นกว่าแต่ก่อน” 

	 ในความรู้สึกของเขา	 โครงการ	 Happy	Money	 เป็น “โปรเจคสวรรค์”  
เพราะเกิดขึ้นมาถูกจังหวะ	ถูกเวลา	ในระหว่างที่ชีวิตเขาลาบาก	

	 โครงการนี้	 จึงเป็น “แสงสว่าง” ปลายทางอุโมงค์	 ที่ช่วยเหลือพนักงาน 

และครอบครัวของ	ลีพัฒนาฯ	 เพชรบุรี	 ให้มีความสุขทางด้านการเงินและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
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	 เพราะการขาดแคลน	 “เงินออม”	 และถูกรุมเร้าด้วยปัญหา	 “หนี้สิน”	

พะรุงพะรัง	 เป็นต้นเหตุให้คนทางานกินเงินเดือนส่วนใหญ่วันนี้	มีชีวิตอยู่บนภาวะ 

ความเสี่ยงและปราศจากความสุขทางการเงิน	

	 หนึ่งในแนวทางสร้างความสุขภายในองค์กร	 ตามหลัก	 Happy	 Money 

ก็คือ	การเร่ง	“ขจัด”	ภาวะเสี่ยงทางการเงินต่างๆ	ออกไปให้เร็วที่สุด	ด้วย	“การวาง 
แผนการเงนิส่วนบุคคล”	เพื่อสร้างความสุขทางการเงิน	หรือ	“Happy Money” 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน	

	 การสร้าง	Happy	Money	ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างยั่งยืน	ตามโครงการ

ส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล	(Happy	Money)	หมดหนี้	มีออม	

ผ่าน	“9 ข้ันตอน สร้างความสขุทางการเงนิให้แก่องค์กร”	ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	โดยมีกระบวนการที่สาคัญคือ	การสร้างทีมที่ปรึกษา	หรือ	“พี่เลี้ยง

ทางการเงิน”	 (Trainer)	 ภายในองค์กรเพื่อเป็นฟันเฟืองสาคัญในการถ่ายทอด 

ความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลไปสู่กลุ่มพนักงาน	 การลงมือปฏิบัติใน 

การรวบรวมปัญหา	การให้คาแนะนาการติดตามผลการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน	

การแก้ปัญหาหนี้สิน	 สร้างวินัยการออมเงิน	 ตลอดจนการขยายผลไปสู่พนักงาน 

ในวงกว้างได้ในที่สุด	

	 ผลจากการเรียนรู้ประสบการณ์และถอดบทเรียนกรณีของ	 “2 องค์กร
ต้นแบบ”	คือ	บรษัิท พ.ีเอม็.ฟูด จำากัด	และ	บรษัิท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จำากัด 
(มหาชน) จงัหวดัเพชรบุร ีที่ได้ดาเนินการโครงการ	Happy	Money	ไปแล้ว	พอสรุป
ได้ว่า	 ปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้องค์กรเดินหน้าไปสู่ความสาเร็จ	 และเป็นองค์กร 

แห่งความสุขได้ก็คือ “ผู้บรหิารระดับสงู และทีมงาน” 
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	 กล่าวคือ “ผู้บรหิารระดับสงู” ของท้ังสองบรษัิทมีความใส่ใจและมุ่งม่ัน
ดำาเนินโครงการอย่างจรงิจงั จึงให้การสนับสนุนโครงการและกาหนดเป็นนโยบาย
ขององค์กร	 เพื่อดาเนินกิจกรรม	Happy	Money	รวมทั้ง	การสนับสนุนแนวทางการ

ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับพนักงานที่มีปัญหาทางการเงินและมีความประพฤติดี	เพื่อให้

พนักงานเกิดความสุขในการทางาน	 ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงเป็นบุคคลสาคัญต่อ

ความสาเร็จในการดาเนินโครงการฯ	เพราะหากผู้บริหารไม่ตอบสนองตั้งแต่จุดเริ่มต้น	

ก็ยากที่โครงการนี้จะทาได้สาเร็จ

	 นอกจากนั้น	หัวหน้างานที่ทาหน้าที่เป็น	 “ท่ีปรึกษาด้านการเงิน”	 หรือ 

“ทีม Trainer”	 ของทั้งสองบริษัทต้นแบบมี	 “ความมุ่งม่ัน” และ “เสยีสละ”	 เพื่อ
องค์กรและพนักงานอย่างแท้จริง	 โดย	 Trainer	 เป็นกาลังสาคัญในการคอยติดตาม	

กระตุ้นเตือน	รวมทั้งให้กาลังใจแก่พนักงานที่มีความตั้งใจ	และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างจริงจัง

	 ขณะที่	“พนักงาน”	ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 เองก็มีความตั้งใจและพร้อมที่จะ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตัวเองตามคาแนะนาของ	 Mentor	 และ	

Trainer	รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ปิดบัง	เพื่อเป้าหมายการแก้ปัญหาทางการเงิน

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้ดีขึ้นในอนาคต

	 ในขณะที่	 “ทีมงานผู้บริหารโครงการฯ”	 ของทั้ง	 2	 องค์กรต้นแบบ 

มีความพร้อมในการสนับสนุนการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ	 และได้ประยุกต์ใช้

เครื่องมือต่างๆ	ให้ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติของ	Trainer	และผู้รับคาปรึกษา	ตลอดจน

เอาใจใส่และคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ	Trainer	อย่างต่อเนื่อง	

	 เมื่อผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน	 ให้ความสาคัญกับพนักงานในองค์กร 

และช่วยเหลือให้พนักงานพบกับความสุขทางการเงิน	หรือ	Happy	Money	ได้จริงแล้ว	

สิ่งที่องค์กรได้รับกลับมาจากการดาเนินโครงการนี้	 จึงได้ประโยชน์ทั้งตัวพนักงาน 

และองค์กร	เรียกว่า	“WIN	-	WIN”	ทุกฝ่าย	
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	 กล่าวคือ	 “พนักงาน”	 ได้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 

ในทางที่ดี	มีวินัยการออม	และมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น	

	 นอกจากนั้น	การที่พนักงานได้รับการดูแลที่ดี	ทาให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับ

ผู้ที่ให้คาแนะนาทางการเงิน	จึงเกิด	“ความผูกพัน”	ที่ดีกับ	Trainer	ในฐานะ	“หัวหน้า”	

และหัวหน้าเองก็มีความเข้าใจสภาพปัญหาของลูกน้องได้ดีขึ้น	 เมื่อทางานร่วมกัน 

จึงมีความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน

	 เมื่อพนักงานได้รับการดูแลใส่ใจอย่างดีจากองค์กร	 ก็ทาให้เกิดความรู้สึก

ภาคภูมิใจว่า	 ตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	 และมีความสาคัญต่อองค์กร	 จึงเกิด	

“ความรักและภักดี”	 ต่อองค์กร	 มีขวัญและกาลังใจในการทางานมากขึ้น	 เพราะ 
มาทางานแล้วมีความสุข	 ไม่เกิดความเครียดและวิตกกังวลในปัญหาด้านการเงิน 

ส่วนตัว	พนักงานจึงไม่อยากขาดงาน	หรือ	 ลาหยุดงาน	 ส่งผลให้	 “ลด”	 อัตราการ 
ขาดงาน	 การเข้างานช้า	 การลาป่วย	 ลากิจของพนักงาน	 และอัตรา	 “การลาออก” 

ของพนักงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด	ด้าน “ผลงาน”	 ของพนักงานก็ดีขึ้น	ก่อให้เกิด
ความมั่นคงในอาชีพ	สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	นาไปเผยแพร่ต่อบุคคล 

ในครอบครัวและชุมชนได้	
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 เมื่อพนักงานในองค์กรมีความสุขทางการเงินแล้ว	จึงทางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น	 ช่วยเพิ่ม	 “ผลผลิต”	 และ	 “คุณภาพของสินค้า”	 รวมถึงการบริการที่มี

คุณภาพดีขึ้น	ส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้จนสามารถสร้างผลตอบแทน

ที่เป็นกาไรกลับคืนมาสู่บริษัทและคนทางานให้เกิดการเติบโตไปด้วยกัน	

	 ในเมื่อองค์กรเป็นสถานที่ทางานสุดแสนจะมีความสุขขนาดนี้	จึงช่วยส่งเสริม

ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ภายนอกรู้จัก	 เข้าใจและเกิดการรับรู้ใน	 “มุมมองดี”	 ต่อ

องค์กรได้อีกช่องทางหนึ่ง

	 หลังจาก	 “องค์กรต้นแบบ”	 ได้รับผลลัพธ์ที่ดีแล้ว	 หากมีองค์กรอื่นๆ 

ทาตามกระบวนการนี้	ก็ย่อมส่งผลในระดับประเทศ	เช่นกัน	

	 ท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยจะมีประชากรในวัยแรงงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ 

เมื่อวัยแรงงานมั่นคง	เข้มแข็ง	ก็ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

ด้านเศรษฐกิจ	การค้า	 การลงทุน	ตลอดจนช่วยให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง	ถือเป็น 

การสร้าง	“ความมั่นคง”	และ	“ยั่งยืน”	ให้แก่ประเทศในทุกๆ	ด้านต่อไปในอนาคต
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