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ชื่อเอกสาร คู�มือ Happy Money Guide
  ตอน องค�กรสร�างสุขทางการเง�น

ผูแตง  ศูนยสงเสร�มการพัฒนาความรูตลาดทุน    
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กองบรรณาธิการ คุณปยาภรณ ครองจันทร
  คุณจีระภา กอนใส
  คุณกฤติยา สุทธิชื่น
  คุณชนิตา อุนสอาด
  คุณนันทวรรณ ว�ไลพ�ชญ
จัดทําโดย  ฝายพัฒนาความรูผูลงทุน
  ศูนยสงเสร�มการพัฒนาความรูตลาดทุน    
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท   0 2009 9000
โทรสาร  0 2009 9001
เว็บไซต  www.set.or.th/education
พ�มพครั้งที่ 1-3 กันยายน 2557-ธันวาคม 2560  จํานวน 3,500 เลม
พ�มพครั้งที่ 4 ธันวาคม 2561 จํานวน 500 เลม
จํานวนหนา 112 หนา

เอกสารแจกฟร�ห�ามจําหน�าย
ล�ขส�ทธิ์ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงวนส�ทธิ์ หามลอกเล�ยนแบบไมวาสวนใดสวนหนึ่งของหนังส�อ 
นอกจากจะไดรับอนุญาต



 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตลาดทุนไทยใหเกิดความย่ังยืน
ดวยการผลักดันนโยบายสงเสร�มการเติบโตเชิงปร�มาณและคุณภาพไปพรอมกับการ
สรางสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอม โดยกําหนดเปนว�สัยทัศนตลาดทุนระยะยาว
ใหมีความม่ันคง สรางความม่ังคั่ง และเติบโตอยางย่ังยืน การสงเสร�มใหคนไทยมีความรูทาง
การเง�นขั้นพ�้นฐาน ถือเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพชีว�ตของคนไทย
ใหมีความมัน่คงทางการเง�นและเตร�ยมพรอมสาํหรบัการใชชวี�ตวยัเกษียณในยคุท่ีประเทศไทย
กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ

 คูมือ “Happy Money Guide ตอน องค�กรสร�างสุขทางการเง�น” จัดทําข�้นเพ�่อ
สรางความสุขทางการเง�นใหแกคนวัยทํางาน ใหสามารถวางแผนทางการเง�นไดอยางเปน
ระบบ ตระหนักถึงความสําคัญของการกําหนดเปาหมายทางการเง�น การจดบันทึกรายได
คาใชจาย การวางเเผนใชจายเง�น เเละการบร�หารจัดการหน้ีสิน นําไปสูการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและมีว�นัยในการใชจายอยางถูกว�ธี และเม่ือมีความสุขทางการเง�นเเลว ก็พรอม
ท่ีจะทํางานหารายไดอยางเต็มความสามารถ มีคุณภาพชีว�ตท่ีดี สามารถดูแลตนเอง
และครอบครัวไดอยางมีความสุข 

 ตลาดหลักทรัพยฯ มุงหวังวา คูมือฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกองคกรในการนําความรู
ไปประยุกตใชเพ�่อสรางความมั่นคงและความสุขทางการเง�นใหแกพนักงานและครอบครัว
อันจะเปนรากฐานสําคัญในการสรางสังคมไทยท่ีเขมแข็ง และสงเสร�มใหเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

นายภากร ปตธวัชชัย
                                                                                                     กรรมการและผูจัดการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คํานิยม

นายภากร ปตธวัชชัย



 การขับเคล่ือนองคกรใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัย
แรงขับเคล่ือนอยางเต็มศักยภาพจากทรัพยากรทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ�งพนักงานซึ่งถือ
เปนทรัพยากรอันมีคา หากเม่ือใดพนักงานขาดความกระตือร�อรนในการทํางาน หร�อปฏิบัติ
งานอยางไมเปนสุขใจแลว กจ็ะสงผลมายังประสิทธภิาพการทํางานและประสิทธิผลขององคกร
ในที่สุด สาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็ไดแก ปญหาทางการเง�นของพนักงาน ไมวาจะเปนปญหา
หนี้สินจากพฤติกรรมการใชจายเกินตัว ภาระคาใชจายของผูที่อยูในอุปการะเพ�่มข�้น หร�อเกิด
เหตุการณไมคาดฝนตางๆ ซึ่งขาดการวางแผนทางการเง�น และขาดที่ปร�กษาที่มีความรูความ
ชํานาญที่จะชวยแกไขปญหาทางการเง�นและรับมือกับเหตุการณไมคาดฝนเหลานี้

 คูมือ “Happy Money ตอน องคกรสรางสุขทางการเง�น” เลมน้ี ถายทอดจาก
ประสบการณจร�งท่ีตลาดหลักทรัพยฯ ไดลงมือปฏิบัติ โดยการไปใหความรูแกพนักงาน
ผานโครงการสงเสร�มการออมและการวางแผนการเง�นสวนบุคคลในการสรางองคกร
ตนแบบ ซึ่งเปนการพัฒนาหัวหนางานในองคกรใหเปน Trainer เพ�่อเปนท่ีปร�กษาดาน
การวางแผนใชจายเง�นและการบร�หารหนี้สินแกพนักงานในองคกร ซึ่งจะเปนการรวม
กลุมกันเพ�่อศึกษาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจาย โดยการจัดทําบัญชีรายได
คาใชจาย ปลูกฝงแนวคิดในการออมกอนใช ลดรายจาย รวมถึงการหารายไดเพ�่ม 
ซึ่งการไดรับรูแนวคิดและไดลงมือฝกปฏิบัติตามเทคนิคว�ธีการตางๆ เหลาน้ี ผานการแนะนํา
ของ Trainer ไดชวยใหพนักงานมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจาย หมดหน้ี มีออม 
เปนรากฐานสูชีว�ตครอบครัวที่มั่นคงตอไป

 ตลาดหลักทรัพยฯ หวังเปนอยางยิ�งวา การสงเสร�มการออมและการวางแผนการเง�น
สวนบุคคลเพ�่อสรางสุขภาพทางการเง�นที่ดีใหแกพนักงานในองคกร (Happy Money) จะเปน
หนึ่งในปจจัยสําคัญของกระบวนการสราง Happy Workplace ซึ่งจะมีสวนชวยใหพนักงาน
ทํางานไดเต็มศักยภาพ ควบคูไปกับการทํางานอยางมีความสุข สามารถสรางผลผลิต
ชั้นเลิศได นํามาซึ่งประสิทธิภาพท่ีดีข�้นขององคกร ตลอดจนสามารถสรางความเขมแข็งให
ธุรกิจเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว

ศูนยสงเสร�มการพัฒนาความรูตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คํานํา



บทที่ 1  Happy Money..Happy Organization :
   หมดหนี้ มีออม ความสุขทางการเง�นของมนุษยเง�นเดือน 

• ทําไมคนสวนใหญไปไมถึง “ความสุขทางการเง�น”?

• วางแผนการเง�นสวนบุคคล เสนทางสูความมั่นคงทางการเง�น

• องคกรสรางสุขทางการเง�น

บทที่ 2  9 ขั้นตอน สรางสุขทางการเง�นในองคกร

• เตร�ยม Trainer 

  ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกตัวแทน Trainer หร�อ “พ�่เลี้ยง”

  ขั้นตอนที่ 2 ใหความรูแกพ�่เลี้ยง Train  the Trainer

• ลงมือปฏิบัติ

  ขั้นตอนที่ 3 เปดรับสมัครพนักงาน (ลูกคา) เขารวมโครงการ

  ขั้นตอนที่ 4 อบรมใหความรูพนักงาน (ลูกคา)

  ขั้นตอนที่ 5 Trainer รวบรวมขอมูลและแบงกลุมพนักงาน

  ขั้นตอนที่ 6 Mentor ติดตามผลและใหคําปร�กษากับ Trainer

  ขั้นตอนที่ 7 Trainer ใหคําปร�กษาและชวยเหลือลูกคา

• สรุปผล

  ขั้นตอนที่ 8 ติดตามผลและสรุปผลลัพธของโครงการ

  ขั้นตอนที่ 9 ทําแผนขยายผล

 

ในเล�มนี้…  
 มีอะไร
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บทที่ 3  แลกเปลี่ยนเร�ยนรูประสบการณองคกรแหง 
   “ความสุขทางการเง�น” :
     บร�ษัท พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด โรงงานตนแบบ ป 2554

• ว�ถีคิดสรางความสุขทางการเง�นสไตล “พ�.เอม.ฟ�ด”

• “งานดี  ชีว�มีสุข” หลักคิดสรางสุขทางการเง�นสไตล “พ�.เอม.ฟ�ด”

• ผูบร�หารระดับสูง “รวมใจ ติดตามงาน”

• สราง Trainer ขับเคลื่อนโครงการ

• จัดกิจกรรม Happy Money กระตุนพนักงาน

• กระบวนการสราง Happy Money สไตล “พ�.เอม.ฟ�ด”

  Trainer  หาลูกคาเขาโครงการ

  แนวทางแกปญหาและชวยเหลือพนักงาน

  ประโยชนที่พนักงานและองคกรไดรับ

  การขยายผลโครงการสูพนักงานคนอื่นๆ

  ขอคิดสําหรับบร�ษัทที่จะทําโครงการ  Happy Money

• Happy Money หมดหนี้ มีออม กาวสูชีว�ตใหม  

  คุณกาญจนา สินมี

  คุณพรรณพ�มล ชิงทะวัน

บทที่ 4  แลกเปลี่ยนเร�ยนรูประสบการณองคกรแหง 
   “ความสุขทางการเง�น” :
   บร�ษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
    โรงงานตนแบบ ป 2556

ในเล�มนี้…  
 มีอะไร
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• “อยู ลี มี สุข”  ความสุขทางการเง�นสไตล  “ลีพัฒนาฯ  เพชรบุร�”

• “โรงลี คือ บานหลังที่สอง” หลักคิดบร�หารบุคคล สไตล “ลีพัฒนาฯ เพชรบุร�”

• Happy Money ตอยอดความสุขพนักงานและครอบครัว

• ประโยชนที่พนักงานและองคกรไดรับ

• การขยายผลโครงการ

• ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ

• กระบวนการสราง Happy Money สไตล “ลีพัฒนาฯ เพชรบุร�”

  บทบาทหนาที่ “ผูบร�หารโครงการฯ”

  ว�ธีการสรรหา Trainer แบบลีพัฒนาฯ เพชรบุร�

  ว�ธีขับเคลื่อนการดําเนินงานของทีมงาน

  การสนับสนุน Trainer  และลูกคา

  สถานะทางการเง�นของพนักงาน กอนและหลังเขารวมโครงการ

  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข

  เปดใจ Trainer และว�ธีขับเคลื่อน Happy Money สูความสําเร็จ

  ว�ธีการสื่อสารจาก Trainer สูลูกคา

  การดูแลใสใจและชวยเหลือลูกคาของ Trainer

  สิ�งที่ไดรับจากการเปน Trainer

• Happy Money หมดหนี้ มีออม กาวสูชีว�ตใหม  

  คุณสุพ�ศ ปอมดี

  คุณกิตติศักดิ์ ลิ�มสุวรรณมณี

บทที่ 5  บทสงทาย : พลิกชีว�ตคนทํางาน  
   สู “องคกรแหงความสุขทางการเง�น”

ในเล�มนี้…  
 มีอะไร
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 ปญหาเหลานี้อาจเปนเร�่องปกติของชีว�ต “มนุษยเง�นเดือน” ในทุกองคกร
ท่ีพบเห็นไดในวันน้ีโดยเฉพาะคนทํางานระดับปฏิบัติการภายในโรงงาน หร�อ แมแต
พนักงานกินเง�นเดือนในองคกรขนาดใหญ ทั้งในเมืองใหญและตางจังหวัด ก็ตาม

Happy Money… 
Happy Organization 

“หมดหนี้ มีออม ความสุขทางการเง�น
ของมนุษย�เง�นเดือน”

1

“มีหนี้สิน
ติดตัว”

“มีเง�นเดือน
แต ไมมี
เง�นเก็บ” “ใชเง�นเดือน

ชนเดือน”

“มีเง�น
ไมพอใช”

บทที่
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 แมปญหาดังกลาวมองเหมือนวาเปนเร�่องปกติท่ีเห็นไดท่ัวไป  แตในอีกมุมหน่ึง
ก็เปน “สัญญาณเตือนภัย” อยางหน่ึงแลววา คนทํางานในองคกรกําลังประสบ
ปญหาทางการเง�น และองคกรน้ันจะคอยๆ “หางไกล” การเปน “องคกรแหง
ความสุข” ออกไปทุกขณะ   

   ยิ�งในสภาวะแวดลอมท่ีองคกรธุรกิจตางๆ ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ 
ท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ  รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม 
วัฒนธรรม และว�ถีชีว�ตของไทย ยอมสงผลกระทบตอว�ถีการดํารงชีว�ตของคนทํางาน 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเกิดความทุกขยากลําบากมากข�้นไปอีก 

  “ปญหาทางดานการเง�น” ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินชีว�ตประจําวัน ปากทอง
ของประชาชนโดยตรง แมคนทํางานมีเง�นเดือนแตกลับไมพอใชจาย หร�อ มีใชเดือน
ชนเดือน ที่หนักกวาน้ันก็คือ การตองไปกูหน้ียืมสินเพ�่อมาใชจายในครอบครัวจนเกิด 
“หนี้สินนอกระบบ” สงผลใหเกิดความเคร�ยดของทั้งตัวเองและครอบครัว 

 และแนนอน “ปญหาการเง�น” ยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน
ภายในองคกรให “ยํ่าแยลง” และยังบ่ันทอน “ความสุข” ท้ังในดานการดําเนินชีว�ต
ที่บานและที่ทํางานอีกดวย  

 หน่ึงในแนวทางสรางความสุข
ตามหลัก Happy 8 Workplace 
ก็คือ Happy Money.. สรางความ
สุขทางการเง�น ใหเกิดข�้นกับ “มนุษย
เง�นเดือน” ดวย “การวางแผนการเง�น
สวนบุคคล” เพ�่อเรง “ขจัด” ปญหา
ทางการเง�นใหหมดไปและสรางความสุข
ใหเกิดข�้นในองคกรอยางยั่งยืน

แผนการเง�น
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ทําไมคนสวนใหญไปไมถึง “ความสุขทางการเง�น”?

 ประเทศไทยกําลังเผชิญความเสี่ยงกับภาระหนี้สินภาคครัวเร�อนเพ�่มสูงข�้น ยิ�งใน
ภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวมากเชนในปจจ�บันดวยแลว ไดทําใหสัดสวนหนี้ของครัวเร�อน
เพ�่มข�้นอยางตอเนื่อง  

 ปญหาการขยายตัวของหน้ีครวัเร�อนน้ัน  เปนผลมาจากรายไดของประชาชนนอย
กวาคาใชจาย หร�อรายไดไมเพ�ยงพอกับคาใชจายที่สูงข�้นของครัวเร�อน รวมทั้งความ
สามารถในการชําระหนี้ลดลง สะทอนปญหาใหเห็นวา “คนไทย” สวนใหญ รูแต “ว�ธี
หาเง�น” แตไมรูว�ธีการ “ใชเง�น” และยังขาดความรูในการบร�หารจัดการเง�นอีกดวย

 จากผลว�จัยของธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) การสํารวจทักษะทางการเง�นของคนไทย
ป 2556 ทาํการศกึษาทักษะทางการเง�นของคนไทย
โดยใชแนวสํารวจของ OECD ซึง่ครอบคลุมการวดั 
3 ดานคอื ดานความรูทางการเง�น ดานพฤตกิรรม
ทางการเง�น และทัศนคติทางการเง�น ผลการศึกษา
พบวา คนไทยมีคะแนนทักษะทางการเง�นเฉล่ียคิด
เปน 58.5% ของคะแนนเต็ม ต่ํากวาคะแนนเฉล่ีย
ของ 14 ประเทศท่ีรวมโครงการของ OECD ซึ่ง
อยูที่ 62.3%

 ในรายงานยงัสรปุดวยวา คนไทยไมมีความรู
ทางการเง�นอยางถองแท โดยมีคนไทย “มากกวา
คร�ง่” ไมเขาใจการคาํนวณดอกเบีย้ทบตน และยงัมี
คนไทยจํานวนมากท่ีไมเขาใจเร�่องการคํานวณ
ดอกเบ้ียของสินเชือ่หร�อการคาํนวณเง�นตนพรอม
ดอกเบี้ย
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 ขณะท่ีถามาดู “สถิติ
การออม” ของคนไทย ยัง
พบวา สถานการณยิ�ง “นา
เปนหวง” เน่ืองจากอตัราการ
ออมของคนไทยอยูใน “อตัรา
ที่ตํ่า” โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ไดทําการสํารวจ
ว�นัยการออมของคนไทย
ป ร ะ จํ า ป  2 5 5 6  พ บ ว า 
ประชาชนท่ีไมมีเง�นออมเลย
มีสัดสวนถึง 22.6% และ
มี ป ร ะ ช า ช น ท่ี มี ก า ร อ อ ม
หลังเกษียณอยางเพ�ยงพอ 
เพ�ยงแค 23.3% เทานั้น 

 การออมเง�นของคนไทย จึงนาเปนหวง โดยเฉพาะในภาวะท่ีคนไทยกําลังเขา
สูวยัชราภาพมากข�น้เร�อ่ยๆ  ทําใหสงัคมไทยกาํลังเผชญิกับภาวะ “อนัตราย” จากการ
“ขาดฐานเง�นออม” ของครัวเร�อนไทยยุคใหม ซึ่งนอกจากจะไมมีการออมแลว ยังพบ
การกอ “หนี้สิน” เพ�่มข�้น สาเหตุก็เพราะการขาดว�นัยทางการเง�น และไมมีความรูใน
การบร�หารจัดการเง�นสวนบุคคลนั่นเอง 

 ทายที่สุดแลว ดวยปญหาและอุปสรรคดังที่กลาวมา  ทําให “สังคมไทย” ในวันนี้ 
ยังไปไมถึงการเปน “สังคมแหงการออม”  และหางไกล “ความมั่นคงทางการเง�น” 
หร�อ “ความสุขทางดานการเง�น”

23.3% 
22.6% 

ประชาชน
ที่ไมมีเง�นออมเลย ประชาชน

ที่มีการออม
หลังเกษียณ
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วางแผนการเง�นสวนบุคคล  เสนทางสูความมั่นคงทางการเง�น

 การวางแผนการเง�นสวนบคุคล  จงึเปนสิ�งจาํเปนและมีความสาํคญัสําหรบัทุกคน 
ทุกเพศ และทกุชวงวยั ไมวาคณุจะเปน “คนรวย” หร�อ “คนจน” กเ็พ�อ่ใหเกิดความม่ันคง 
มั่งคั่ง และมีอิสรภาพทางการเง�นในอนาคต 

  

 เหตุผลสําคัญๆ ท่ีทําใหเราตองวางแผนการเง�น ก็เพราะวา คนเราจะมีอายุท่ี
ยืนยาวข�้น และ สังคมไทยกําลังเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” (Aging Society) ในอีกไมถึง 
20 ปขางหนานี้  นั่นเพราะว�วัฒนาการทางการแพทย และเทคโนโลยีที่เจร�ญข�้น ทําให
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคภัยไขเจ็บของแพทยดีข�้นกวาในอดีตมาก คนเราจึงมี
อายุเฉลี่ยที่ยืนยาวข�้น 

 เมื่อคนเรามีอายุยืนยาวข�้น สิ�งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือ “ภาระคาใชจาย” โดยเฉพาะ
อยางยิ�งคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่ตองสูงข�้นตามไปดวย  

 ทั้งยัง “คาครองชีพ” ก็ยอมสูงข�้นไปอีก  จะเห็นวา ขาวของในทองตลาดมีราคา
สูงข�้นทุกวัน  และมีการคาดการณวา ในอีก  20-30 ปขางหนา เมื่อถึงวันที่เราเกษียณ
อาย ุราคาสินคาก็มักมอีตัราการเพ�ม่ข�น้ “มากกวา” เง�นเฟอเสมอ ดงันัน้ งบประมาณ
การเง�นที่เราเตร�ยมไวในอนาคตอาจไมเพ�ยงพอกับภาระคาใชจายที่เพ�่มข�้นในอนาคต

 ขณะเดียวกัน “สวัสดิการของรัฐ” ท่ีมีอยูในปจจ�บัน ก็ ไมเพ�ยงพอรองรับ
ผูสูงอายท่ีุเพ�ม่มากข�น้ทุกป การตองพ�ง่พาตัวเองจงึเปนเร�อ่ง “จาํเปน” อยางยิ�ง แทนท่ี
จะรอคอยการพ�่งพาลูกหลานหร�อผูอื่น  
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 นอกเหนือจากน้ัน การวางแผนการเง�นท่ีดี ยังชวยใหเราสามารถเกษียณอายุ
ได “เร็วข�้น” เพราะ “หากเร�่มตนเร็ว ยอมบรรลุเปาหมายไดเร็วกวา” เนื่องจาก
มีเวลาในการเก็บออมเง�นมาก และแนนอนวา การวางแผนการเง�น ชวยรองรับ 
“ความเสีย่ง” ของชวี�ตไดมากข�น้ เพราะชวี�ตของคนเราเต็มไปดวยความไมแนนอน  อาจ
เจ็บปวย เกิดอุบัติเหตุกะทันหัน แตถาเรามีการวางแผนการประกันภัยเอาไว  หร�อ มีเง�น
เก็บสํารองไว ก็จะชวยลดภาระตางๆ ลงได 

 ฉะนั้น  เพ�่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ว�ถีชีว�ต และเศรษฐกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอด คนเราจงึควรตระหนักถงึความสําคญัของ “การวางแผนการ
เง�นสวนบุคคล” และควรเร�่มตนใหเร็วที่สุด 

“องคกรสรางสุขทางการเง�น” 

  เม่ือพ�ดถึงปญหาทางดาน
การเง�นของมนษุยเง�นเดอืน พอแบง
ออกไดเปน 2 กลุมใหญคือ “กลุม
มีเง�นไมพอใช” และ “กลุมมีเง�น
เหลือ” แตมนุษยเง�นเดือนสวน
ใหญนาจะอยูในกลุม “มีเง�นไม
พอใช” ซึ่งกําลังเผชิญกับปญหา
การเง�น ชกัหนาไมถงึหลังมากกวา
กลุมมีเง�นเหลือใช

 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะมีรายไดนอย แตมีคาใชจายเยอะ ทําใหเง�นไมพอใช ซึ่งสาเหตุ
นาจะมาจากขาวของท่ีแพงข�้น หร�อเปนเพราะนิสัยการใชจายฟ�่มเฟ�อย ใชจายเกินตัว 
จึงทําใหรายไดไมเพ�ยงพอกับการใชจาย เปนเหตุใหตองกูหนี้ยืมสินเพ�่อนํามาใชจาย
ภายในครอบครัว รวมถึงยังเกิดจากปญหาอื่นๆ เชน อุบัติเหตุ การเจ็บปวย เปนตน

กลุมมีเง�น
ไมพอใชกลุมมี

เง�นเหลือ
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 การแกปญหาเม่ือถึงเวลาคับขัน คนสวนใหญมักจะใชว�ธีการกูยืมเง�นจากแหลง
ตางๆ มากกวาจะลดคาใชจาย ซึ่งแหลงท่ีเขาถึงไดงายท่ีสุดก็คือ “เง�นกูนอกระบบ” 
ซึ่งตองจายดอกเบ้ียแพงถึงรอยละ 10-20 ตอเดือน และยังเส่ียงตอการถูกทวงหน้ี
ดวยว�ธีรุนแรง เพราะลูกหน้ีสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเร�่องกฎหมาย 
จึงมักถูกเอารัดเอาเปร�ยบจากเจาหนี้เปนอยางมาก 

 แมวา เร�่องการเง�นจะเปนเร�่องใกลตัวพนักงาน แตก็ยังยากเกินไปท่ีพนักงานจะ
เขาใจ และปฏิบัติตามได  แมที่ผานมาผูบร�หารองคกร หร�อโรงงานบางแหง ไดพยายาม
ใหความรูความเขาใจทางดานการเง�นแกพนักงาน ไมวาจะเปนการถายทอดความรูโดย
ผูบร�หารภายในองคกรเอง หร�อ การเชญิว�ทยากรผูเชีย่วชาญดานการเง�นจากภายนอก 
มาใหความรูแกพนักงานภายในองคกรก็ตาม แตดูเหมือนว�ธีการดังกลาวไมไดชวย
ใหปญหาทางการเง�นของพนักงานดีข�้น หร�อบรรลุเปาหมายทางการเง�น เน่ืองจาก
เมื่อเวลาผานไป ความรูการเง�นนั้นก็คอยๆ จางหายไป

 ภาระหนี้สินลนตัวของพนักงานในโรงงาน  จึงเปนปญหาใหญที่จําเปน
ตองเรงแกไข และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชจายเง�น เพ�อ่ไมใหนําไปสูการ
เกิดว�กฤติการเง�น จนสงผลกระทบตอประสิทธภิาพการทํางานขององคกร 
เพราะหากเง�นเดือนท่ีไดรับในแตละเดือนตองเอาไปจายหน้ี ไมเหลือเง�นพอท่ีจะ
ใชจายในแตละเดือน ยอมทําใหพนักงานไมมีกําลังใจในการทํางาน และสงผล
กระทบตอองคกรโดยรวมในที่สุด

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา หลายๆ 
องคกรธุรกิจ  ไมวาจะเปนบร�ษัทจดทะเบียน
ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
หร�อ บร�ษัทเอกชนท่ัวไป ตางพยายามหา 
“ทางออก” ในการแกปญหาทางการเง�นให
แกพนักงาน  เพ�อ่ตองการทาํใหคนในองคกร
มีสุขภาพทางการเง�นท่ีดี  ซึ่งถือเปนหน่ึงใน
เปาหมายไปสูการเปน “องคกรแหงความสขุ” 
หร�อ  Happy Workplace
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 ปญหาการเง�นของพนักงานจึงยังคงอยู และที่แยกวาน้ัน องคกรหลายแหงเกิด
ปญหาลุกลามมากข�้นไปอีก เพราะไมรูว�ธีการแกปญหาให “ถูกจ�ด” และไมมีเคร�่องมือ
ในการลงมือปฏิบัติอยางเปนจร�งเปนจัง เปร�ยบเสมือนพนักงานไดรับ “ยาแกปวด” 
เพ�่อบรรเทาอาการปวดชั่วคราวเทาน้ัน เม่ือหมดฤทธ์ิยา อาการปวดน้ันก็จะกลับมา
เปนอีก 

 ดวยเหตุน้ีเอง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศูนยสงเสร�มการพัฒนา
ความรูตลาดทุน (TSI) จึงไดสราง “โมเดลสรางความสุขทางการเง�น” ข�้นมา ผาน
กระบวนการลงมือปฏิบัติ “9 ขั้นตอน สรางความสุขทางการเง�น” เพ�่อเปนเคร�่องมือ
ชวยใหองคกรสามารถนําไปปฏิบัติไดจร�งดวยตัวเอง ภายใต “โครงการสงเสร�มการ
ออมและการวางแผนการเง�นสวนบุคคล” หร�อ “Happy Money”

 จ�ดมุ งหมายของโครงการน้ี ก็
เพ�่อสงเสร�มความรูความเขาใจดาน
การบร�หารการเง�นสวนบุคคล แก
ผูบร�หาร หัวหนางาน และพนักงาน 
เพ�่อสรางความสุขทางดานการเง�นให
เกิดข�้นในองคกร โดยฝกใหผูเขารวม
โครงการสามารถใหคําปร�กษาดาน
การวางแผนใชจายเง�นแกพนักงาน 
ผานเคร�่องมือทางการเง�นอยางงายและ
ชวยใหพนักงานที่มีปญหาทางการเง�น 
มีความรูความเขาใจเร�่องการบร�หาร
จัดการเง�นสามารถบร�หารรายได- 
คาใชจาย พรอมทัง้รวมกันแกปญหาหนี้
สินดวยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ใชจายฟ�ม่เฟ�อย จนในท่ีสุดสามารถสราง
คุณภาพชีว�ตพนักงานท่ีดีข�้น และสราง
ความสุขทางการเง�นใหเกิดข�้นในองคกร
อยางยั่งยืน

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาของ
การดําเนินการโครงการสงเสร�มการ
ออมและการวางแผนการเง�นสวน
บุคคล (Happy Money) ไดมีบร�ษัท
จดทะเบียน และบร�ษัทท่ัวไป เขารวม
โครงการเปนจํานวนมาก และมีหลาย
บร�ษัทประสบความสําเร็จในการสราง
ความสุขทางการเง�นใหแกพนักงาน
ในองคกรจนเห็นผลลัพธเปนจร�งแลว

HAPPY MONEY

แผนการเง�น
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 ในท่ีน้ีจะขอพาไปดูการดําเนินการของ 
2 องคกรท่ีประสบความสําเร็จ ก็คือ บร�ษัท 
ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) จังหวัด
เพชรบุร�  และ บร�ษทั พ�.เอม.ฟ�ด จาํกดั ซึง่เปน
องคกรตนแบบทีม่ารวมถายทอดประสบการณ 
และถอดบทเร�ยนภายหลังจากการดําเนิน
โครงการ เพ�่อใชเปนแนวทางการลงมือปฏิบัติ
ใหแกบร�ษัทอื่นๆ ตอไป

 ท้ั ง ส อ ง อ ง ค ก ร ตั ว อ ย า ง ไ ด ร ว ม กั น
ถายทอดรูปแบบการทํางานโครงการฯ ต้ังแต
การเร�่มตนเขารวมโครงการฯ การพัฒนา
หัวหนางานในองคกรใหเปน Trainer เพ�่อทํา
หนาท่ีเปนท่ีปร�กษาดานการวางแผนใชจาย
เง�น และการบร�หารหน้ีสินแกพนักงานภายใน
องคกร  โดยว�ธีการรวมกลุมกันเพ�่อศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการใชจาย และการ
ใหกําลังใจกนัเปนเวลา 4 เดือน ไปจนกระท่ังสรปุ
ผลลัพธที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ 

 ไมเพ�ยงเทาน้ัน โครงการสงเสร�มการออม
และการวางแผนการเง�นสวนบุคคล (Happy 
Money) ยังชี้ใหเห็นภาพชัดวา โครงการน้ี
มีประโยชนตอองคกรและคนทํางานในองคกร
อยางไรบาง  

 ขอเพ�ยงใหทานผูบร�หาร “เปดใจ” และ
พรอมเร�ม่ตนเขารวมโครงการ เพ�อ่เดนิไปสูเสน
ทางแหง “ความสุขทางการเง�น” ท้ังคน และ
องคกรอยางยั่งยืน

 ท้ัง น้ี ถาหากโรงงานหร�อ
องคกรตางๆ ของทานกําลังประสบ
ปญหาการเง�น ไมวาพนักงานมี
เง�นไมพอใช รายไดนอย มีหน้ีสิน
มากโดยเฉพาะหน้ีนอกระบบเยอะ 
ติดหวย การพนัน ฯลฯ  ซ่ึงบร�ษัท
ไมรูวา ควรจะชวยแกไข หร�อ หา
ทางออกใหแกพนักงานอยางไร 

 ในคูมือเลมน้ีเรามีแนวทาง
และว�ธีการแกปญหาทางการเง�น
ใหแกองคกรอยางย่ังยืน คือ การใช 
“9 ข้ันตอนสรางความสุขทาง
การเง�น” ซ่ึงเคร�่องมือน้ีจะชวย
ใหพนักงาน “หลุดพน”  จาก
พฤติกรรมการใชจายฟ�ม่เฟ�อย และ
สามารถสรางความสุขทางการเง�น
ใหเกิดไดจร�ง พรอมท้ังสรางโอกาส
ท่ีดีในอนาคตใหแกพนักงานไดอยาง
แนนอน

Happy 
Money
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9 ขั้นตอน 
สรางสุขทางการเง�น

ในองคกร

บทที่

2

 กอนท่ีเราจะเขาสู “9 ขั้นตอน สรางความสุขทางการเง�น” ใหแกพนักงานใน
องคกรนั้น เราจําเปนตองรูจัก “กระบวนการวางแผนการเง�นสวนบุคคล”  กันกอน

 คนสวนมากน้ัน อยากมีเง�นเพ�อ่ “มีบาน รถยนต ทองเท่ียวตางประเทศ แตงงาน 
สงลูกเร�ยน เก็บไวใชตอนแก” แตมักไมเคยเตร�ยมคาใชจายเหลาน้ีไวลวงหนากันเลย

สํารวจ
ตนเอง กําหนด

เปาหมาย
จัดทํา
แผน
การเง�น

ปฎิบัติ
ตามแผน
ที่วางไว

ทบทวนและ
ปรับปรุงแผน

อยาง
สมํ่าเสมอ

บรรลุ
เปาหมาย
เขาสู
เสนชัย

จ�ดเร�่มตน

1

2

4

3

5

6

เสนชัย
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 ตอมาก็ “จัดทําและปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว” หลังจากมีเปาหมายทาง
การเง�นแลวก็มาจัดทําแผนการเง�นและลงมือปฏิบัติตามแผนการเง�นอยางต้ังใจและมี
ว�นยัอยางเครงครดั เพ�อ่ใหเดนิทางไปถงึเปาหมายท่ีฝนไว โดยระหวางทางไมควรปลอย
ใหกิเลสครอบงํา เพราะจะทําลายแผนการเง�นใหลมลงได

  จากนั้นจึง “ต้ังเปา” หร�อ “กําหนด
เปาหมายทางการเง�น” เพ�่อนําทางใหเรา
ไปสูสิ�งที่ฝนไว ซึ่งการกําหนดเปาหมาย
ทางการเง�นท่ีดีจะตองมีความชัดเจน  
มีความสมเหตสุมผล สามารถทําใหเกิดเปน
จร�งได  และมกีารกําหนดระยะเวลาทีแ่นนอน  
โดยสามารถต้ังเปาหมายทางการเง�นระยะส้ัน  
ระยะกลาง และระยะยาว เชน กําหนดเปาหมาย
ระยะส้ัน ตองการเก็บเง�นดาวนคอนโด 
จํานวน 200,000 บาท ภายในระยะเวลา 
2 ป เปนตน  แตทั้งนี้การกําหนดเปาหมาย
ทางการเง�นจะตองใหสอดคลองกับความ
สามารถในการเก็บเง�นของเราดวย  

  การ “วางแผนการเง�น” น้ัน เปนเสมือนการมี “แผนที่เดินทาง” อยูในมือ 
เพ�่อชวยใหเราสามารถเดินทางไปสูเปาหมายที่ตองการไดโดยไมหลงทิศหลงทาง 
ซึ่งขั้นตอนการวางแผนการเง�น ก็ไมไดยากเย็นอะไร เพ�ยงเร�่มจาก…  

 ขัน้ตอนแรก “สํารวจตนเอง” โดยการสาํรวจสินทรพัยและหน้ีสิน หร�อ “งบดุล” 
เพ�่อตรวจสอบสถานะและความม่ันคงทางการเง�นของตัวเราเองวา มีความแข็งแรง
ขนาดไหน ถาหากสุขภาพการเง�นของเราแขง็แรง กจ็ะสามารถเดนิทางไปสูความสําเรจ็
ของเปาหมายไดงาย แตถาสุขภาพทางการเง�นของเราออนแอ ตองใชความพยายาม
อยางมากเพ�่อที่จะเดินทางไปสูเปาหมายที่วางไวใหสําเร็จ  
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 สุดท้าย... ต้องหม่ัน “ทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินอย่างสมํ่าเสมอ”   
อยางนอยทุกๆ 6 เดือน ต้ังแตเร�ม่ตนจนถึงปจจ�บัน เพ�อ่ตรวจสอบเปาหมายของตัวเรา
ดวยวาสามารถดําเนินการถึงข้ันใดแลว และอาจตองมีการทบทวนและปรับปรุง 
เพราะสภาพแวดลอมและเหตุการณในแตละชวงเวลาของบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน 
การแตงงาน การหยาราง การเสียชีว�ต การเปล่ียนงาน รวมท้ังปจจัยอ่ืนๆ ท่ีกาว
เขามาในชีว�ต จึงจําเปนตองปรับแผนการเง�นสม่ําเสมอ เพ�อ่ใหเหมาะสมกับสถานการณ
ท่ีเปล่ียนไป
 
 หลังจากเขาใจขัน้ตอนการวางแผนการเง�นแลว  กระบวนการตอไปก็คอื  ขัน้ตอน
การสราง  Happy Money ใหเกิดข�้นในองคกรอยางยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพยฯ 
ไดจัดทํา Model สรางความสุขทางการเง�น ประกอบดวย 9 ขั้นตอนลงมือปฏิบัติ 
แบงออกเปน 3 กระบวนการหลัก คือ  

1. การเตร�ยม Trainer

2. การลงมือปฏิบัต ิ

3. การสรุปผล

การเตร�ยม Trainer

คัดเลือกตัวแทน 
Trainer

อบรม 
Train the Trainer

การลงมือปฎิบัติ

เปดรับสมัครลูกคา
(Trainer 1 : ลูกคา 1-2)

อบรมใหความรูพนักงาน
(กลุมลูกคา)

Trainer รวบรวมขอมูล
และแบงกลุมพนักงาน

Mentor ติดตามผล และ
ใหคําปร�กษากับ Trainer

Trainer ใหคําปร�กษาและ
ชวยเหลือลูกคา

การสรุปผล

ติดตามผล และสรุป
ผลลัพธของโครงการ

ทําแผน
ขยายผล

1

2

3

3

8

9

5

6

4

72

1
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ที่ปร�กษาโครงการ (MD) 

Project Leader
ผจก.ฝายบุคคล

Trainers
หัวหนางานจากฝายตางๆ

ลูกคา

ทีมสนับสนุน ประสานงาน
ฝายบุคคลและฝายการเง�น

การเตร�ยม Trainer

ขั้นตอนที่ 1  การคัดเลือกตัวแทน Trainer หร�อ พ�่เลี้ยง

 ข้ันตอนแรกของกระบวนการน้ี คือ การคนหาและคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิเขามาทําหนาท่ีพ�่เล้ียงทางการเง�นหร�อ Trainer 
ซึ่งควรจะเปนตัวแทนมาจากทุกฝายงาน เพ�่อให ไดองคประกอบของทีมพ�่เล้ียง
ครอบคลุมท้ังองคกร การท่ี Trainer ควรเปนในระดับ “หัวหนางาน” เพราะรูจัก
ลูกนองท่ีตนเองดูแลเปนอยางดี และมักจะไดรับความไววางใจจากลูกนองมากเพ�ยง
พอท่ีจะยอมเลาเร�่องสวนตัวใหฟ�งไดอยางสนิทใจ รวมถึงผูบร�หารระดับสูงในองคกร
ตองใหความสําคญัและผลักดนักระบวนการนีตั้ง้แตแรก จะชวยขบัเคล่ือนใหเกดิ Happy 
Money ในองคกรรวดเร็วมากข�้น

 จากน้ันทีม Trainer จะมารับความรูและเทคนิคการวางแผนและใชจายเง�น
จากว�ทยากรผูทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพยฯ (Mentor)  

โครงสราง
ทีมงาน
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 คุณสมบัติของ Trainer

• มีทักษะการส่ือสารท่ีดี  
เน่ืองจาก Trainer ทําหนาท่ีเปนส่ือกลางถายทอดความรูที่ ไดรับ
จาก Mentor ไปใหลูกคา ดังนั้น จะตองเปนผูที่มีทักษะในการสื่อสารเพ�่อ
ถายทอดความรูและว�ธีการใชเคร�่องมือตางๆ ดวยภาษาที่เขาใจงาย

• มีทัศนคติเชิงบวก
“อยาคิดวาสิ�งท่ีทําอยู มันคือภาระ” เพราะกระบวนการและเคร�่องมือ
เหลาน้ีจะชวยใหลูกคามีคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�้น  สามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับการทํางาน แถมยังชวยใหตนเอง
มีพฤติกรรมการใชจายที่ดีข�้น และมีความมั่งคั่งข�้นไดเชนเดียวกัน

• สามารถใหคําแนะนําและเปนท่ีปร�กษาแกผูอ่ืนได 
Trainer ที่ดี ไมจําเปนตองเปนคนชางพ�ด แตควรจะเปนผูรับฟ�งที่ดี เพ�่อ
ท่ีจะสามารถใหคาํปร�กษาท่ีเหมาะสมกบัลูกคาได โดยอาศยัประสบการณ
สวนตัวและความรู ท่ี ไดรับจาก Mentor นําไปประยุกต ให เขากับ
สถานการณของลูกคาแตละราย

มีทักษะการส่ือสารท่ีดี 

มีทัศนคติเชิงบวก 

สามารถใหคําแนะนํา
และเปนท่ีปร�กษาแก
ผูอ่ืนได 

มีพฤติกรรมการออมท่ีดี

เปนท่ีนาเช่ือถือและไววางใจ 

รักษาขอมูลลูกคาไดดี 
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ขั้นตอนที่ 2  ใหความรูแกพ�่เลี้ยง Train the Trainer

 หลังจากคัดเลือก Trainer มาเร�ยบรอยแลว ขั้นตอนตอมาคือ การใหความรู
กับ Trainer เร�่อง การวางแผนการเง�นและเคร�่องมือตางๆ โดยว�ทยากรจาก
ตลาดหลักทรัพยฯ หร�อ Mentor จะมาถายทอดความรูดานการบร�หารการเง�น
สวนบุคคล ทําไมตองออม การตั้งเปาหมายทางการเง�น ว�ธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชจาย และว�ธีการลดหน้ีสิน ตลอดจนว�ธีการสรางแรงจ�งใจใหลูกคาเห็นถึงความ
สําคัญของการวางแผนการเง�นและการสรางความมั่งคั่งในอนาคต

• มีพฤติกรรมการออมท่ีดี
Trainer ตองเปนตนแบบของผูรกัการออมทีด่แีละไมมีปญหาทางการเง�น 
เพ�่อสรางความนาเชื่อถือและอยากปฏิบัติตาม

• เปนท่ีนาเช่ือถือและไววางใจ 
Trainer ตองมีพฤติกรรมท่ีดีกอน โดยเร�่มจากการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใชจายฟ�ม่เฟ�อยแบบเดมิๆ เมือ่ลูกคาเห็นการเปล่ียนแปลง 
ก็จะเชือ่ถอืและไวใจวา Trainer จะสามารถชวยแนะนําว�ธกีารแกปญหาให
ไดจร�ง เพราะสามารถปฏิบัติไดผลสําเร็จกับตนเองมาแลว

• รักษาขอมูลลูกคาไดดี
Trainer ตองรกัษาความลับไดดมีากๆ เพราะปญหาหน้ีสินเปนเร�อ่งสวน
ตัวของลูกคา Trainer ตองเปดใจและสรางความไววางใจวาจะไมเผยแพร
ขอมูลใหบุคคลภายนอกรู ลูกคาจึงจะสบายใจท่ีจะบอกปญหาท้ังหมด 
ซึ่งจะชวยใหแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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1. การสํารวจสินทรัพย
 และหนี้สิน (งบดุลสวนบุคคล)

2. การสํารวจรายได/
 คาใชจาย (งบรายไดคาใชจาย)

3. การจดบัญชีรายไดคาใชจาย

4. การสํารวจและ
 สรุปรายละเอียดหนี้สิน

5. การว�เคราะหอัตราสวน
 ทางการเง�น

 เคร�่องมือเพ�่อการวางแผนการเง�นที่สําคัญที่ Trainer จะตองเร�ยนรูและทําความ
เขาใจใหถองแทเพ�่อนําไปใหคําปร�กษาแกลูกคา ประกอบดวย 5 เคร�่องมือเพ�่อว�เคราะห
สถานะการเง�น หร�อเร�ยกงายๆ วา “ตรวจสุขภาพทางการเง�น” ซึ่งเปนการรวบรวม
ขอมูลทางการเง�นอยางเปนระบบ ทําใหงายตอการหาตนตอของปญหาทางการเง�นตางๆ 
เพ�่อวางแผนการแกไขไดตรงจ�ดดังนี้ 

1. การสํารวจสินทรัพยและหนี้สินของฉัน (งบดุลสวนบุคคล) : 
 คือ การสํารวจทรัพยสมบัติที่เราหาไดมาทั้งชีว�ต ณ วันที่สํารวจ เพ�่อจะชวยให
ทราบสถานะทางการเง�น ณ ปจจ�บัน โดยในงบดลุดานซายจะแสดงรายละเอยีดสินทรพัย
ที่มีกรรมสิทธิ์ของเราโดยตีราคาปจจ�บัน  และอีกดานจะลงรายการที่เปนหนี้สินคงคาง
ท้ังหมด รวมจาํนวนสินทรพัยท้ังหมด ลบดวยหน้ีสินท้ังหมด เหลือเทาไหรคอืความม่ังคัง่
สุทธิหร�อสวนของฉัน
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สินทรัพย  คือ สิ�งที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเองและ
สามารถตีมูลคาเปนเง�นสดได แบงเปน 3 ประเภท
ไดแก

 1) สินทรัพยสภาพคลอง: สินทรัพย
ท่ีเปล่ียนเปนเง�นสดไดงาย เชน เง�นสด เง�นฝาก
ธนาคาร ทองคํา เปนตน โดยมีไวเพ�่อใชจายใน
ชีว�ตประจําวันและใชจายยามฉุกเฉิน
 2) สินทรัพยเพ�่อการลงทุน: สินทรัพยท่ี
ลงทุนไวเพ�่อหวังผลตอบแทนในอนาคต เชน หุน
สหกรณออมทรัพย พันธบัตร สลากออมสิน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บานเชา เปนตน โดยมีไว
เพ�อ่ชวยใหบรรลุเปาหมายทางการเง�นในระยะยาว
 3) สินทรัพยมีคา/สินทรัพยใชสวนตัว: 
สินทรัพยท่ีมีไวเพ�่อเพ�่มความสุขสบายในชีว�ต 
เชน ท่ีอยูอาศยั ยานพาหนะ เฟอรนิเจอร เคร�อ่งใช
ไฟฟา เปนตน 

หน้ีสิน  คือ เง�นกูที่มีภาระ
ผูกพันตองชําระคืน เง�น
ตนและดอกเบ้ียในอนาคต 
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
 
 1) หน้ีสินระยะส้ัน: 
หน้ีสินท่ีตองชาํระคนืภายใน 
1 ป เชน หนี้บัตรเครดิต หนี้
สินคาเง�นผอน เปนตน
 2) หน้ีสินระยะยาว: 
ห น้ี สิ น ที่ มี ภ า ร ะ ผู ก พั น
ตองชําระคืนเกินกวา 1 ป 
เชน หน้ีผอนบาน หนี้ผอน
รถยนต หน้ีเง�นกูเพ�่อการ
ศึกษา เปนตน

สวนของเจาของ/ความม่ังค่ังสุทธิ คือ มูลคาสินทรัพยท่ีเหลือ
หลังจากชําระคืนหน้ีสินท้ังหมดแลว ซึ่งถาความมั่งคั่งสุทธิเปน 
“บวก” ก็แสดงวา มีเง�นเหลือสําหรับการออมเพ�่อเปาหมาย
ทางการเง�นอื่นๆ ตอไปได แตถาความม่ังคั่งสุทธิเปน “ลบ” 
จะแสดงวา กําลังมีปญหาทางการเง�น จะตองเร�่มดวยการกําจัด
หน้ีสินคงคางใหหมด ไมกอหน้ีเพ�่ม และตองกลับไปสํารวจชีว�ต
ประจําวันวารายไดคาใชจายเปนอยางไร
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ตาราง 1 แบบสํารวจสินทรัพยและหนี้สิน (งบดุล)

สินทรัพย (Assets)
(กรอกมูลคาปจจ�บันหร�อมูลคาที่คาดวาจะขายไดในวันนี้)

(บาท)
สินทรัพยสภาพคลอง

 เง�นสด           3,000 

 เง�นฝากทุกบัญชี (ออมทรัพย + ฝากประจํา)           15,000 

 ทองคํา (เชน 1 บาทๆ ละ 18,000 บาท)          18,000 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                    - 

 สินทรัพยสภาพคลองรวม         36,000

สินทรัพยเพ�่อการลงทุน 

 สหกรณออมทรัพย         50,000 

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ        100,000 

 มูลคาเง�นสดกรมธรรมประกันชีว�ต       100,000 

 สลากออมสิน / พันธบัตร / หุนกู           5,000 

 หุน / กองทุนรวม / LTF - RMF                  - 

 บานเชา / คอนโดใหเชา / ที่ดิน / ที่นา (เพ�่อขายหร�อใหเชา)                  - 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) …  …  .แชรที่ยังไมไดเปย…  …  .           5,000 

 สินทรัพยเพ�่อการลงทุนรวม       260,000 

สินทรัพยมีคา / สินทรัพยใชสวนตัว

 บาน / คอนโด / ที่ดิน (เพ�่ออยูอาศัย)   2,000,000 

 รถยนต / รถจักรยานยนต       300,000 

 เคร�่องประดับ / ของสะสม / เคร�่องใชไฟฟาเหมาทั้งบาน         50,000 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …                    - 

 สินทรัพยมีคา / สินทรัพยใชสวนตัวรวม   2,350,000 

 สินทรัพยรวม (1)   2,646,000 
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ณ วันที่ _______________________

หนี้สิน (Liabilities)
(กรอกมูลคายอดคงคางปจจ�บัน)

ความมั่งคั่งสุทธิ

(บาท)
หนี้สินระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป)

 ยอดคงคางเง�นกูระยะสั้น เง�นกูนอกระบบ         30,000 

 ยอดคงคางหนี้บัตรเครดิต         30,000 

 ยอดคงคางจากการกูเพ�่อซื้อสินคา เชน TV, ตูเย็น, เคร�่องเสียง         10,000 

 แชรที่เปยแลว            5,000 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) …  …  …  …  …  …  ..                  -

 หนี้สินระยะสั้นรวม         75,000 

หนี้สินระยะยาว (1 ปข�้นไป)

 ยอดคงคางจากการกูเพ�่อการศึกษา (กยศ.)       100,000 

 ยอดคงคางจากการกูสหกรณ         50,000 

 ยอดคงคางจากการกูซื้อรถยนต       200,000 

 ยอดคงคางจากการกูซื้อบาน   1,500,000 

 ยอดคงคางจากการกู ธกส.                  -

 ยอดคงคางจากการกูธนาคารออมสิน         50,000 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) …  …  …  …  …  …  ..                  -

 หนี้สินระยะยาวรวม   1,900,000 

 หนี้สินรวม (2)   1,975,000

สินทรัพยรวม (1)   2,646,000 

หนี้สินรวม (2)   1,975,000 

ความมั่งคั่งสุทธิ (1) - (2)      671,000
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รายได คอื รายไดท่ีเปนเง�นสดจากการจางแรงงาน การลงทุน
ในสินทรัพย การประกอบธุรกิจสวนตัว สวัสดิการของรัฐ/
องคกร และรายไดอื่นๆ เชน เง�นมรดก เง�นรางวัล เปนตน โดย
จะบันทึกก็ตอเมื่อไดรับเปนเง�นสดมาแลวเทานั้น

คาใชจาย คือ คาใชจายท่ีจายเปนเง�นสดออกไป แบงเปน 3 
ประเภท ไดแก
 1)  คาใชจายเพ�่อการออมและการลงทุน: คาใชจาย
เพ�อ่หวงัผลตอบแทนและสรางความม่ังคัง่ในอนาคต เชน การ
ฝากเง�นในธนาคาร การฝากเง�นคาหุนสหกรณออมทรัพย 
เปนตน

 2) คาใชจายคงท่ี: คาใชจายท่ีเกิดข�้นเปนประจําใน
จํานวนเง�นเทาๆ กันแตละเดือน ซึ่งเปนคาใชจายท่ีปรับลดได
ยากเพราะเปนภาระผูกพันที่ตองจายทุกงวด เชน คาเชาบาน 
คาผอนบาน คาผอนรถ เง�นสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เง�น
สะสมกองทุนประกันสังคม เปนตน

 3) คาใชจายผันแปร: คาใชจายที่เกิดข�้นในจํานวนไม
เทากันทุกงวดข�้นอยูกับพฤติกรรมการใชจาย แตสามารถ
ควบคุมหร�อปรับลดไดงาย เชน คาอาหาร คาเส้ือผา 
คาสาธารณปูโภค คาเดนิทาง คานันทนาการ คาดแูลสุขภาพ 
เปนตน

2. การสํารวจรายได/คาใชจาย: 
 รายไดในแตละเดือนคงจะเปนเร�่องท่ีจําไดแมน แตมักจะละเลยเร�่องคาใชจาย 
พอรูตัวอีกทีก็มักจะเกิดคําถามกับตัวเองวา เง�นหายไปไหน ปญหาน้ีจะหมดไปดวย
การจดบันทึกรายไดคาใชจายประจําวัน โดยตองจดทุกวันทุกรายการที่จายเง�น
ออกจากกระเปา และสรุปคาใชจายท้ังหมดทุกสิ�นเดือน เพ�ยงเทาน้ี ก็จะทราบวา 
เง�นหายไปไหน

BANK
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ตาราง 2 แบบสํารวจรายไดคาใชจาย (งบรายไดคาใชจาย)

คาใชจาย
 
คาใชจายเพ�่อการออม / การลงทุน บาท
เง�นสหกรณ      1,000 
เง�นฝากธนาคาร             -
เง�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ      2,000 
คาใชจายเพ�่อการออม /                          3,000
การลงทุนรวม      
คาใชจายคงที่   บาท
คาผอนบาน / คาเชาบาน      3,000 
คาผอนรถยนต      5,000 
คาผอนซื้อเคร�่องใชไฟฟา      1,000 
คาผอนบัตรเครดิต      2,000 
ดอกเบี้ยเง�นกูนอกระบบ      5,000 
เง�นงวดกูสหกรณ      2,000 
เง�นงวดกูธนาคารออมสิน      1,500 
เบี้ยประกัน 
(ชีว�ต / สุขภาพ / บาน / รถยนต)         500 
เง�นประกันสังคม         750 
อื่นๆ (โปรดระบุ) …  …               
แชรที่เปยแลว…  …        1,000 
คาใชจายคงที่รวม   21,750

คาใชจายรวม (2)  
เง�นสดคงเหลือ (ขาด) (1) - (2) 

คาใชจายผันแปร  บาท
คาอาหาร       5,000 
คานํ้า                       600 
คาไฟ          600 
คาโทรศัพท + Internet          500 
คาใชจายในการเดินทาง 
(คารถ / คานํ้ามัน)      2,500 
ของใชในบาน      2,000 
คาเสื้อผา / เคร�่องสําอาง      1,000 
คาใชจายนันทนาการ      2,000 
คารักษาพยาบาล             -
เง�นจายใหแกบิดา และ/หร�อ มารดา    2,000 
คาใชจายของบุตร             - 
คาหวย / ลอตเตอร�่          500 
ทําบุญ          500 
เคร�่องดื่มชูกําลัง / นํ้าปน / กาแฟ        350 
ภาษี             -
อื่นๆ (โปรดระบุ) …  ..             -
(เชน คาฌาปนกิจ คาใสซองงานแตงงาน…  …  )
คาใชจายผันแปรรวม   17,550 

   42,300 
         300

รายได  บาท
รายไดจากการทํางาน
เง�นเดือน   30,000 
คาลวงเวลา (OT)     7,000 
โบนัส            -
รายไดจากการขายของ     5,000 
รายไดจากการทํางานอื่นๆ โปรดระบุ …  (เชน คากะ คาเบี้ยขยัน คาขาว คาคอมมิชชั่น)…  .          -
รายไดจากการทํางานรวม   42,000 
รายไดจากสินทรัพย
ดอกเบี้ยรับ            -
เง�นปนผลรับ            -
รายไดจากคาเชา            -
รายไดจากการขายสินทรัพย เชน ขายบาน ขายหุน ฯลฯ           -
รายไดอื่นๆ โปรดระบุ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …             -
รายไดจากสินทรัพยรวม             - 
รายไดรวม (1)    42,000 



3.  การจดบัญชีรายไดคาใชจาย
 ใหบันทึกแยกหมวดหมูท้ังรายไดและคาใชจาย เพ�่อใหงายตอการคนหารูรั่ว
ของรายได โดยปกติมักจะพบรูรั่วท่ีคาใชจายผันแปรตางๆ ซึ่งแกไขไดงายๆ ดวยการ
ลด ละ เลิก สิ�งที่ไมจําเปนออกไป เพ�่อใหมุงสูเปาหมายที่สําคัญกวาในชีว�ตไดเร็วข�้น
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แบบฟอรมบันทึกรายไดคาใชจาย (รายวัน)

คาใชจายผันแปร
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คาใชจายผันแปร
คาอาหาร
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ตาราง 4  แบบฟอรมสรุปรายละเอียดหนี้สิน

4. การสํารวจและสรุปรายละเอียดหนี้สิน: 
 เปนเคร�่องมือแรกท่ีจะนํามาใชจัดการปญหาทางการเง�น เพราะการท่ีไมไดจด
บันทึกรวบรวมหนี้สินทั้งหมดไว อาจทําใหหลงลืมจนเกิดหนี้สินลนพนตัวไดโดยไมรูตัว  
แบบฟอรมน้ีจะชวยใหเห็นภาพรวมท้ังหมดวา มีหน้ีสินอยูท่ีแหลงใดบาง วงเง�นเทาไร 
คิดอัตราดอกเบ้ียเทาไร ระยะเวลาชําระหน้ี และยอดชําระตอเดือนเปนเทาไร เพ�่อ
เปนขอมูลในการคํานวณกระแสเง�นสดจายในแตละเดือน และนํายอดหน้ีสินรวมที่ได
ไปบันทึกไวในงบดุลตอไป

นาย ก.

นาย ข.

ธนาคาร ก.

ธนาคาร ข.

บ.ไฟแนนซ ก.

ธนาคาร ค.

กองทุนหมูบาน

กยศ.

  20,000 

  28,000 

  

49,000 

  30,000 

  

300,000 

  2,500,000 

  40,000 

  12,000 

  4,000 

  1,960 

  

4,900 

  3,000 

  

6,920

4,500 

  

400

20% ตอเดือน

7% ตอเดือน

28%

20%

6%

จายแตดอก

จายแตดอก

จายขั้นตํ่า

จายขั้นตํ่า

จายรายเดือน เหลืออีก 2 ปคร�่ง

ผอน 72 งวด ผอนไปแลว 7 งวด 
คงเหลือ 5 ป 5 เดือน

ผอน 20 ป

จายรายป ทุกเดือนธันวาคม
42,400 บาท

  20,000   20,000 

  28,000   28,000 

  30,000   30,000 

  2,500,000   2,500,000 

  40,000   40,000 

  12,000   12,000 

ประเภท
หนี้

ชื่อ
เจาหนี้

ยอดหนี้
คงเหลือ

สถานภาพ
ของหนี้

ระยะเวลา
หนี้คงเหลือ 

(ป)

อัตรา
ดอกเบี้ย

ยอดชําระ 
(ตอเดือน)

หมาย
เหตุ

นอกระบบ

จํานํา

บัตรกดเง�นสด

บัตรเครดิต

สินคาเง�นผอน

เง�นกูบร�ษัทฯ / 
สหกรณ

เง�นกูรถ

เง�นกูบาน

เง�นกูกองทุน
หมูบาน

เง�นกู กยศ.

เง�นกูอื่นๆ

รวม 2,979,000 25,680

32 Happy Money 
องค�กรสร�างสุขทางการเง�น



 อัตราสวนสภาพคลองพ�้นฐาน
 ควรมีคาระหวาง 3 – 6 เดือน
 หมายถึง สภาพคลองท่ีดีตอง
 เพ�ยงพอสําหรับคาใชจายปกติ
 อยางนอย 3 – 6 เดือน ในกรณี
 ท่ีขาดรายได ไป หากพบวามี
 สินทรัพยสภาพคลองต่ํากวา
 เกณฑน้ี อาจตองหาว�ธเีพ�ม่รายได
 หร�อลดคาใชจายอีก เพ�่อใหเหลือ
 เง�นสดไวเปนสภาพคลองมากข�้น
 เชน หากมีคาใชจายตอเดือน
 10,000 บาท ควรจะมีอตัราสวนน้ี
 อยูระหวาง 30,000 - 60,000
 บาท เปนตน

5.  การว�เคราะหอัตราสวนทางการเง�น: 
 เม่ือจัดทํางบดุลและงบรายไดคาใชจายเร�ยบรอยแลว ขั้นตอนถัดมาคือ การ
ว�เคราะหสุขภาพทางการเง�น ณ ปจจ�บัน โดยอาศัยเคร�่องมือท่ีเร�ยกวา อัตราสวน
ทางการเง�น ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท ไดแก

 1) การว�เคราะหสภาพคลอง: เพ�่อดูความสามารถในการหาเง�นสดมาใชจายใน
ชีว�ตประจําวันและเปนเง�นสํารองไวยามฉุกเฉิน โดยมีว�ธีคํานวณดังนี้

อัตราสวนสภาพคลองพ�้นฐาน   =       สินทรัพยสภาพคลอง
                  กระแสเง�นสดจายตอเดือน

 อยางไรก็ตาม หากมีเง�นออมหร�อ
สินทรัพยสภาพคลองมากจนเกินไป 
จะทําใหเสียโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ี
สูงข�น้ เพราะสินทรพัยสภาพคลอง เชน 
เง�นฝากธนาคาร มีความเสี่ยงตํ่า จึงให
อัตราผลตอบแทนที่ตํ่าไปดวย ดังน้ัน 
จึงควรพ�จารณาโยกยายเง�นบางสวน
ไปไวในสินทรัพยลงทุน ภายใตระดับ
ความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได เพ�่อเพ�่ม
โอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงข�้น เชน 
หากว�เคราะหออกมาแลวมีอตัราสวนนี้
เกิน 6 เทา ควรจะนําสวนที่เกินไปลงทุน 
หร�อฝากประจาํท่ีใหผลตอบแทนสูงกวา
ออมทรัพย เปนตน
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 2) การว�เคราะหภาระหน้ีสิน: เพ�่อดูความเหมาะสมในการกอหน้ีและความ
สามารถในการชําระคืนหนี้สินในอนาคต โดยมีว�ธีคํานวณดังนี้

 ท้ังนี ้ถาพ�จารณาเฉพาะรายไดรวมตอเดอืน โดยไมคาํนงึถงึสนิทรพัยอืน่ๆ อตัรา
การชําระหนี้คืนควรต่ํากวา 35% หร�อทางท่ีดีไมควรเกิน 45% ของรายไดรวมตอ
เดือน เพ�่อปองกันความเสี่ยงไมใหกอหนี้สินเกินตัว เชน มีรายได 10,000 บาท ควรมี
คาใชจายเร�่องนี้ไมเกิน 4,500 บาท เปนตน

 3) การว�เคราะหการออมและการลงทุน: เพ�่อดูวาสอดคลองกับเปาหมาย
ทางการเง�นในระยะส้ันและระยะยาวหร�อไม รวมท้ังสะทอนใหเห็นความม่ังคั่งและม่ันคง
ทางการเง�นอีกดวย โดยมีว�ธีคํานวณดังนี้

 อัตราสวนการออมควรมีคามากกวา 10% ซึ่งหากในอนาคตมีรายไดมากข�้น
 หร�อมีภาระหน้ีสินลดลง ก็สามารถเพ�่มอัตราสวนการออมใหมากข�้น เพ�่อให
 บรรลุเปาหมายทางการเง�นไดเร็วยิ�งข�้น เชน รายไดตอเดือน 10,000 บาท 
 ควรเก็บออมอยางนอย 1,000 บาท 

=    เง�นที่ชําระคืนหนี้สินตอเดือน
             รายไดรวมตอเดือน

  =      เง�นออมตอเดือน 
        รายไดรวมตอเดือน

อัตราสวนแสดงการชําระหนี้สิน
จากรายได

อัตราสวนการออม       
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 อตัราสวนการลงทุนควรมีคาไมต่ํากวา 50% เพ�อ่แสดงความม่ันคงและโอกาส
 ท่ีจะมีรายไดเพ�่มข�้นจากผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุน ซึ่งเปนปจจัย
 สําคญัท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายทางการเง�นไดเรว็ยิ�งข�น้อกี ท้ังน้ี ตองคาํนึงถงึ
 ความสามารถในการยอมรับความเส่ียงของตนเองดวย ในงบดุลสวนที่เปน
 สินทรัพยเพ�่อการลงทุน ควรมีไมต่ํากวา 50% เชน มีสินทรัพยเพ�่อ
 การลงทุนรวม = 500,000 บาท ความมั่งคั่งสุทธิ 1,000,000 บาท อัตราสวน
 การลงทุน = 50%

=     สินทรัพยเพ�่อการลงทุนรวม
              ความมั่งคั่งสุทธิ

อัตราสวนการลงทุน 

 ในกระบวนการน้ี Trainer
จะตองฝกทํางบการเง�น และจด
บัญชีรายไดคาใชจายของตัวเอง 
เพ�่อนําขอมูลมาแลกเปล่ียนกัน
จะทําให Trainer เขาใจว�ธีการ
ใชงานแตละแบบฟอรมอยาง
ถูกตอง จะไดถายทอดสูลูกคา
ตอไปได รวมท้ังจะไดฝกว�เคราะห
ขอมูลทางการเง�นของตนเอง 
เพ�่อนําไปใชเปนแนวทางในการ
ว�เคราะหขอมูลลูกคาตอไป

บัญชีรายได
คาใชจาย

35Happy Money 
องค�กรสร�างสุขทางการเง�น



 • พรอมใหขอมูล: ลูกคาตองพรอมที่
จะเปดเผยขอมูลท่ัวไปและขอมูลทางการ
เง�น ท้ังของตนเองและผูท่ีอยูในความ
อุปการะ เพราะการเปดเผยขอมูลท่ีแท
จร�งท้ังรายได คาใชจาย และหน้ีสิน
ท้ังหมดเปนปจจัยสําคัญ จะชวยให
สามารถวางแผนการแกปญหารวมกัน
ไดดีที่สุด

• พรอมปรับเปลี่ยน: ลูกคาตองพรอมที่
จะปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสวนตัวดานการ
ใชจาย เพราะการลงมือปฏิบัติดวยว�ธีจด
บัญชีรายไดคาใชจาย จะชวยใหเห็นคาใช
จายท่ีไมจําเปน ซึ่งเพ�ยงแคลูกคาพรอม
ท่ีจะลด ละ เลิกพฤติกรรมเหลาน้ี ก็จะ
สามารถเปลี่ยนชีว�ตใหดีข�้นได

• พรอมสนบัสนุน: ลูกคาตองอธิบายใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจปญหาดานการเง�น
ท่ีกําลังเผชญิอยู เพ�อ่ใหทุกคนรวมมอืกันปรบัพฤติกรรมการใชจาย หร�อชวยกันหาว�ธี
เพ�่มรายได เพ�่อใหทุกคนสามารถมุงหนาพ�ชิตเปาหมายทางการเง�นตางๆ รวมกันได

การลงมือปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3  เปดรับสมัครพนักงาน (ลูกคา) เขารวมโครงการ

 หลังจากท่ี Mentor อบรมใหความรูและเคร�่องมือตางๆ กับ Trainer นําไปฝก
ใชงานดวยตนเองแลว ขั้นตอนตอมาก็เปนหนาท่ีของ “ทีมผูประสานงาน” ในการ
ประชาสัมพันธรายละเอียดของโครงการ Happy Money เพ�่อรับสมัครพนักงาน
ท่ีมีปญหาทางการเง�นและสนใจอยากจะหลุดพนจากปญหาเหลาน้ีและอยากจะพัฒนา
คุณภาพชีว�ตของตนเองใหดีข�้น ซึ่งในโครงการนี้เราจะเร�ยกวา “ลูกคา”

 โดยจะตองสื่อสารขั้นตอนการเตร�ยมความพรอม ว�ธีการลงมือปฏิบัติ ผล
ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ และเง�่อนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของใหชัดเจนเพ�่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ตรงกันกอนตัดสินใจ โดยอาจจะสื่อสารผานบอรดประชาสัมพันธ วารสาร หร�อเสียง
ตามสายภายในองคกร

 ทั้งนี้ Trainer แตละคนควรจะรับผิดชอบดูแลลูกคาเพ�ยง 1 – 2 คน เพ�่อให
มีเวลาดแูลเอาใจใสลูกคาไดอยางเต็มที ่โดยลูกคาท่ีสมัครเขาโครงการควรมคีณุสมบัติ 
3 พรอมดังนี้
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ขั้นตอนที่ 4  อบรมใหความรูพนักงานและกลุมลูกคา

 ในขั้นตอนน้ีจะเปนการเปดอบรมใหแกพนักงานทุกคน รวมถึงกลุมเปาหมาย
(ลูกคา) ที่ทาง Trainer ไดเชิญชวนใหเขารวมโครงการ โดย Mentor จะเปนผูที่เขามา
ใหความรูเร�่องการวางแผนการเง�น เชนเดียวกับที่ใหความรูแกทีม Trainer

 เม่ือพนักงานทุกคนไดรับความรูและเขาใจ
ว�ธีการใชเคร�่องมือตางๆ ในเบ้ืองตนแลว ทีมผู
ประสานงานและทีม Trainer ก็จะเชิญชวนให
พนักงานท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการในฐานะ
ลูกคา โดยพนักงานกลุมน้ีจะตองสมัครใจที่
จะเปล่ียนแปลงตนเอง โดยจะมีพ�่เล้ียงคอยรับ
ฟ�งปญหาทางการเง�นที่กําลังประสบอยูและหา
แนวทางในการแกไข เพราะการท่ีจะสามารถแกไข
ปญหาเร�่องการเง�นได จะตองอาศัยความอดทน
และการมีว�นยัในตนเองสูง หากเร�ม่ตนดวยความ
จําใจ ก็ยากท่ีจะประสบความสําเร็จอยางตลอด
รอดฝงได

ขั้นตอนที่ 5  Trainer รวบรวมขอมูลและแบงกลุมพนักงาน

 หลังจากลูกคาเขารวมโครงการแลว ลูกคาจะตองกลับไปจดบัญชีรายได
คาใชจาย งบดลุ งบรายไดและคาใชจาย ขัน้ตอนถดัมาคอื การรวบรวมขอมูลทางการเง�น
ของกลุมลูกคา เพ�่อให Mentor ทีม Trainer และผูบร�หารที่เกี่ยวของ รวมกันพ�จารณา
สถานะและปญหาทางการเง�นของลูกคาแตละราย  เพ�่อจะหาแนวทางในการแกไข
โดยอาจจะแบงกลุมพนักงานไดเปน 3 กลุมดังนี้
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กลุมที่ 1 
กลุมสีแดง 

กลุมที่ 2 
กลุมสีเหลือง 

กลุมที่ 3 
กลุมสีเข�ยว 

กลุมที่ 1 สถานะเปน “ลบ”
มีปญหาหนี้สินมาก ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได
เง�นเดือนไมพอใชหนี้

ตองแก ไขปญหาหนี้สิน 
ตองใหความรูเร�่องการบร�หารจัดการหนี้

กลุมที่ 2 สถานะเปน “ศูนย”
มีปญหาหนี้สินมาก แตยังชวยเหลือตัวเองได
มีเง�นเดือนใชเดือนชนเดือน

ปรับพฤติกรรมการใชจายเง�น 
ใหความรูเร�่องการวางแผนและใชจายเง�นอยางชาญฉลาด

กลุมที่ 3 สถานะเปน “บวก”
ไมมีปญหาหนี้สิน มีเง�นเหลือแตไมมีเง�นเก็บ

สรางว�นัยเร�่องการออม
ใหความรูเร�่องชี้ชองออมเง�นอยางมืออาชีพ
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 การแบงกลุมลูกคาตามสถานะทางการเง�น 
จะชวยให Mentor และทีม Trainer สามารถ
วางแผนและแกไขปญหาใหตรงกับความตองการ
ของลูกคาแตละกลุมได 

 ในขณะเดียวกันผูบร�หารจะไดรับรูปญหา
ท่ีแทจร�งของพนักงาน ต้ังแตเร�่มตนโครงการ 
ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญท่ีใชในการพ�จารณาให
ความชวยเหลือทางการเง�นในขั้นตอนสุดทาย 
หากพนักงานสามารถพ�สูจนตนเองไดวา  
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจายเง�นไดจร�ง 
และพรอมท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําของ Mentor ก็
จะชวยแกไขปญหาทางการเง�น หมดหน้ี มีเง�นออม 
และพบความสุขทางการเง�นและความสุขในการ
ทํางานในทายที่สุด

ขั้นตอนที่ 6  Mentor ติดตามผลและใหคําปร�กษากับ Trainer 

 เม่ือรวบรวมขอมูลทางการเง�นและแบงกลุมลกูคาเสรจ็เร�ยบรอยแลว ในขัน้ตอนนี ้
Mentor จะว�เคราะหขอมูลเหลานี้ไปพรอมกับทีม Trainer โดยอาจจะเชญิลูกคาท่ียินยอม
เปดเผยขอมูลสวนตัวมาเปนกรณีศึกษาใหทีม Trainer ชวยกันสัมภาษณ ว�เคราะห
ปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกนัโดยการนาํขอมลูทางการเง�นของลกูคามาว�เคราะห 

 โดยเร�่มจากการดูบัญชีรายไดคาใชจายในแตละเดือนมีเง�นเหลือ หร�อ เง�นขาด 
หากขาดจะไปดูวาคาใชจายท่ีเกิดข�้นเปนคาใชจายท่ีจะลดหร�อเลิกไดไหม แตหากเปน
คาใชจายท่ีจําเปนไมสามารถลดได เชน คาใชจายคงท่ี อันไดแก คาผอนรถผอนบาน 
คาดอกเบ้ีย เปนตน ว�ธีการแกไขจะตองพ�จารณาถึงความสามารถของตัวลูกคาวา 
สามารถหารายไดเพ�่มไดหร�อไม เพ�่อใหรายไดกับคาใชจายพอดีกัน  

กลุมที่ 1 
“ลบ”

กลุมที่ 2 
“ศูนย” 

กลุมที่ 3 
“บวก” 
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 ท้ังน้ี หากลูกคาไมพรอมท่ีจะมาใหขอมูลดวยตนเอง Trainer ที่ดูแลก็จะเปนผู
ถายทอดขอมูลของลูกคาโดยใชเปนนามสมมติ ซึ่งการใชว�ธีน้ีจะตองอาศัยความใกล
ชิดระหวาง Trainer และลูกคา เพราะ Trainer จะตองสามารถตอบขอมูลสวนตัวของ
ลูกคาใหไดมากทีสุ่ด เพ�อ่ใหสามารถว�เคราะหไดอยางถกูตอง  โดย Mentor จะชวยตรวจ
สอบความถูกตองของขอมูลที่ทีม Trainer ไปรวบรวมมาจากลูกคา หากยังรวบรวม
มาไมครบหร�อไมเพ�ยงพอ จะไดกลับไปหาขอมูลมาประกอบการว�เคราะหเพ�่ม รวมท้ัง 
Mentor จะถายทอดเทคนิคการเปดใจกับลูกคา การใหกําลังใจลูกคาใหจดบันทึก
รายไดคาใชจายอยางตอเน่ือง และการกระตุนใหลูกคาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ใชจายของตนเองไปทีละนอย

ขั้นตอนที่ 7  Trainer ใหคําปร�กษาและชวยเหลือลูกคา

 เม่ือทีม Trainer ไดผานการฝกรวบรวมและว�เคราะหขอมูลลูกคาไดแลว ก็ถึง
เวลาจับเขาคุยกับลูกคาเพ�่อแจงผลการตรวจสุขภาพทางการเง�น และว�เคราะหปญหา
ทางการเง�นที่กําลังเผชิญอยู เพ�่อใหคําปร�กษาวาจะหาทางออกไดดวยว�ธีการใด 

  ว�ธีการท่ีดีท่ีสุดคือ พยายามชวยเหลือตนเองกอน ดวยการลดคาใชจาย
ที่ ไมจําเปน และการเพ�่มรายไดตามความถนัดของพนักงาน เชน การปลูกผักสวน
ครวัเพ�อ่ขาย หร�อการทาํขนมมาขาย เปนตน  ซึง่บร�ษทัสามารถชวยเหลอืพนกังานและ
ครอบครัว โดยบร�ษัทอาจจะสนับสนุนโดยการจัดหาผูมีความรูมาสอนการทําอาชีพ
เสร�ม การจัดหาพ�้นที่ขายของสําหรับพนักงานที่เขารวมโครงการ

 ในกรณีท่ีว�เคราะหแลวพบวา ปญหาทางการ
เง�นของลูกคากอนใหญคือ คาใชจายท่ีมาจากการ
จายดอกเบีย้ ไมสามารถแกไขไดดวยว�ธีลดคาใชจาย
หร�อเพ�ม่รายได ทีม Trainer อาจจะนําเสนอขอมูลของ
ลูกคาใหผูบร�หารพ�จารณาปรับโครงสรางหน้ีใหแก
ลูกคาเปนรายๆ ไป เพ�่อบรรเทาภาระการผอนชําระ
ดวยการเปล่ียนแหลงเง�นกูดอกเบ้ียสูงมาเปนดอกเบ้ีย
ตํ่าใหแกลูกคา (Refinance) โดยอาจจะเปนแหลงเง�น
กูภายใน เชน สหกรณออมทรัพยของบร�ษัท หร�อ 
แหลงเง�นกูภายนอก เชน ธนาคารออมสิน โครงการ
ธนาคารเพ�่อประชาชน เปนตน

ปญหา
ทางการเง�น
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 ท้ังน้ี กระบวนการในการ
พ�จารณาใหความชวยเหลือแก
ลูกคาดวยว�ธีปรับโครงสราง
หน้ี จะเกิดข�้นหลังจากท่ีลูกคา
ไดปฏิบัติตามแผนการเง�น
ท่ี Mentor ไดแนะนําไป และ
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใชจายของตนเองไดแลว 
อยางนอย 3 เดือน

การสรุปผล

ขั้นตอนที่ 8  ติดตามผลและสรุปผลลัพธของโครงการ

 หลังจาก Mentor และทีม Trainer ไดวางแผนและใหคําปร�กษาแกลูกคาแลว และ
ลูกคาไดนําแผนไปปฏิบัติ ก็ใชวาหนาท่ีของ Trainer จะสิ�นสุดลง หนาที่ท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงคือ การติดตามดูแลพฤติกรรมการใชจายเง�น ไมวาจะเปนการจดบันทึก
รายไดคาใชจาย หร�อการชําระคืนหน้ีสินตามกําหนด เพ�่อสงเสร�มลูกคาใหปลดหนี้ได
และมุงสูฝงฝนไดในที่สุด  

 สําหรับทีมผูประสานงานโครงการ ก็จะมีบทบาทสําคัญในการเฝาสังเกต
พฤติกรรมของผูเขารวมโครงการทั้งหมด  ไมวาจะเปนกลุมที่มีหนี้สิน  หร�อกลุมที่มีเง�น
เหลือออม  เพ�่อติดตามผลวาทั้งหมดไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายเง�นไปในทาง
ที่ดีข�้นหร�อไม มีการออมเง�นอยางสมํ่าเสมอและเพ�่มข�้นหร�อไม 

 จากน้ัน Trainer ทีด่แูลลูกคาและทีมผูประสาน
งานจะจัดการเจรจาประนอมหน้ีระหวางเจาหน้ี 
(ท้ังในระบบและนอกระบบ) ลูกหนี ้(รวมถงึครอบครวั
หร�อบุคคลท่ีเก่ียวของในการสรางหน้ีน้ันดวย) 
และสถาบันการเง�นผูใหกู เมื่อไดรับอนุมัติสินเชื่อ
เร�ยบรอยแลว   เจาหนีจ้ะไดรบัเง�นจากสถาบันการเง�น 
สวนลูกหน้ีจะผอนชําระเง�นกูคืนกับทางสถาบัน
การเง�นผานการหักบัญชีเง�นเดือนแทน
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ขั้นตอนที่ 9  ทําแผนขยายผล

 ขั้นตอนสุดทายท่ีจะสราง Happy Money ใหเกิดข�้น และดําเนินอยูในองคกร
อยางย่ังยืน ก็คือ การขยายผลโครงการ โดยทีมผูประสานงานควรจัดทําแผนการ
ขยายผลใหทั้งกลุม Trainer และกลุมลูกคา อาทิเชน

 ทั้ง 9 ขั้นตอนสรางความสุขทางการเง�น ที่ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จัดทําข�้นมานี้ ถือเปนเคร�่องมือที่สามารถชวยใหพนักงาน “หลุดพน” จากพฤติกรรม
การใชจายฟ�่มเฟ�อย หมดภาระหน้ีสิน ตลอดจนสามารถสรางโอกาสใหมๆ ท่ีดีใหแก
ตัวพนักงานในอนาคตไดอยางแทจร�ง
   
 Happy Money ความสุขทางการเง�น จึงสามารถสรางไดในองคกรเพราะเม่ือ
คนมีความสุขก็ยอมทําใหความสามารถในการสรางผลผลิตออกมาชั้นเลิศได สงผล
ใหบร�ษัทสามารถแขงขนัในตลาดได ทายท่ีสดุแลว ผลกําไรของบร�ษัทที่ไดมา ก็สนองกลับ
มายังคนและตัวองคกรเองดวย จึงเปนการเติบโตไปพรอมๆ กันอยางยั่งยืน     

Trainer :
การขยายกลุม 
Trainer ใหเพ�่ม
ม า ก ข�้ น  แ ล ะ
พัฒนาความรูให 
Trainer โดยตอ
ยอดการออมและ
การลงทุน

ลูกคา :  
ขยายกลุมลูกคาใหเพ�่มมากข�้น และครอบคลุมถึงกลุม
พนักงานท้ังหมดดวยการสงเสร�มใหพนักงานบันทึกคา
ใชจายอยางตอเน่ือง และดําเนินชีว�ตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพ�ยง สงเสร�มการออมเง�นผานสหกรณออมทรัพย 
และธนาคาร โดยจัดเปนโปรโมชั่นตางๆ เชน การแขงขัน
หยอดกระปุก การประกวดเร�ยงความเร�่องการออมเง�น
จากบุตรของพนักงาน  เปนตน

 โดยจัดทํารายงานสรุปผลลัพธของโครงการท่ีแสดงสัดสวนของผูที่มีปญหา
หน้ีสินประเภทตางๆ ท้ังในระบบและนอกระบบ รวมท้ังสัดสวนของการออมเง�นใน
ชวงกอนเขารวมโครงการเปร�ยบเทียบกับหลงัเขารวมโครงการ เพ�อ่ใหเห็นถงึพฒันาการ
ของพฤติกรรมการวางแผนใชจายเง�นท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข�้นและเผยแพรขอมูล
ดังกลาวภายในองคกร เพ�่อใหเห็นผลสําเร็จของโครงการท่ีพนักงานมีความสุขทาง
การเง�นเพ�่มข�้น และสงผลดีตอประสิทธิภาพการทํางานในที่สุด
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ว�ถีคิดสรางความสุขทางการเง�นสไตล “พ�.เอม.ฟ�ด”

  บร�ษัท พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด เปนหน่ึงในกลุมบร�ษัทพร�เมียร มารเก็ตติ�ง จํากัด
(มหาชน) ท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจเปน
ผูผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทปลาเสนภายใตตราสินคา  “ทาโร”  เร�่มกอตั้งเมื่อป 2525 
ในบร�เวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หลังจากน้ันในป 2538 ไดยายฐานการผลิต
มายังเขตนิคมอตุสาหกรรมกบินทรบรุ� จงัหวดัปราจนีบุร� เพ�อ่ขยายพ�น้ท่ีการผลติโดย
ไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีจากการสงเสร�มการลงทุนบีโอไอ

“พ�.เอม.ฟ�ด”
ใสใจปญหาทางการเง�นของคนโรงงาน

 ป จ จ� บั น มี พ นั ก ง า น ท้ั ง ห ม ด
ประมาณ 600 คน แบงเปนพนักงาน
ประจาํ 300 คน และพนักงานรบัชวงตอ 
หร�อ Sub-Contract อีก 300 คน 
  
   ท้ังน้ี บร�ษัทเปน “โรงงานตนแบบ” 
ของโครงการสงเสร�มการออมและ
การวางแผนการ เง�นสวนบุคคล 
(Happy Money) เมื่อป 2554

แลกเปล�่ยนเร�ยนรู�
ประสบการณ�

องค�กรแห�ง “ความสุขทางการเง�น” 

บร�ษัท พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด

TARO FISH SNACK
SPICY
FLAVOURED

บทที่
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 รายได ไมพอใช พ�่งเง�นกูนอกระบบ
  กอนป 2556 คาแรงขั้นต่ําในจังหวัดปราจีนบุร�คอนขางต่ํามากเพ�ยงวันละ 
183 บาท หร�อ ประมาณเดือนละ 5,000 บาทเทานั้น กรณีที่ไมมีการทํางานลวงเวลา
หร�อ “โอที” ประกอบกับคาครองชีพท่ีไดปรับตัวสูงข�้นมากในชวงท่ีผานมา ได
ทําใหพนักงานของโรงงาน พ�.เอม.ฟ�ด ตองประสบกับปญหาในการดํารงชีว�ตเปน
อยางมาก เนื่องจากมีรายไดไมเพ�ยงพอกับคาใชจายที่เพ�่มข�้น 

  ผูบร�หารระดับสูงของโรงงาน คือ “คุณว�ภาส จิรภาส” ผูจัดการท่ัวไป จึงคิดหาว�ธีการ
เพ�อ่ชวยเหลือพนักงานทุกว�ถีทาง เพ�อ่ใหคาใชจายเก่ียวกับการดํารงชีว�ตประจําวันตางๆ ของ
พนักงานลดลง ไมวาจะเปน การจัดรถรับสงฟร� การควบคุมราคาอาหารในโรงงานโดยใหขาย
ในราคาราดขาว 2 อยาง 10 บาท โดยโรงงานมีบร�การขาวสวยใหฟร� รวมถึงการชวยเหลือ
คาใชจายใหแกรานคา เชน คาแกสหุงตม พนักงานลางจาน เปนตน 
 
 นอกจากน้ัน บร�ษัทยังจัดรานคาสหการ เพ�่อบร�การขายสินคาอุปโภคบร�โภคท่ี
จําเปนในราคาตนทุนและใหสินเชื่อ 45 วันแกพนักงาน จัดพ�้นที่ใหพนักงานขายสินคา
ชวงนอกเวลาทํางาน เชน ชวงพักกลางวัน รวมทั้งการจัดงานโอทีตามความเหมาะสม 

 ถึงแมวา บร�ษัทไดพยายามชวย
เหลือพนักงานในโรงงานผานสวัสดิการ
พ�้นฐานตางๆ แลวก็ตาม แตดวยคา
ครองชีพท่ีสูงข�้นทุกป รายไดตอเดือน
ของพนักงานก็ยังไม เพ�ยงพอกับคา
ใชจายท่ีเพ�่มข�้น ทําใหพนักงานตองกูเง�น
นอกระบบจนเกิดเปนหน้ีสิน เง�นเดือนท่ีได
ตองเอาไปจายหนี้ตางๆ หมด ไมวาจะเปน 
คาผอนบาน ผอนรถ ดอกเบ้ียเง�นกู จงึทําให
ไมมีเง�นเหลือท่ีจะมาใชจายในชีว�ตประจําวัน 
ก็ตองไปกู เง�นเพ�่อมาเปนคาใชจายใน
ชวี�ตประจาํวนั ทําใหเกิดวงจรหนีสิ้นลนพน
ตัวตามมา
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 จนกระท่ังในป 2554 บร�ษัท 
พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด ไดมีโอกาส
เขารวม “โครงการสงเสร�มการ
ออมและการวางแผนการเง�น
สวนบคุคล” (Happy Money) กับ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 “เราพยายามทําทุกอยางใหพนักงานมีคาใชจายในชวี�ตประจาํ
วันลดลง  เพราะรายไดที่เขาไดรับไมสูง  จึงใชชีว�ตอยางยากลําบาก  
ซึ่งตอนน้ันเราเร�่มเห็นเขามีหน้ีเง�นกูท้ังในระบบและนอกระบบ เร�่มมี
หนังสือติดตามทวงหน้ี  และปญหาการเง�นตางๆ ใหเห็นแลว บร�ษัท
จึงหันมาใหความสําคัญเร�่องการใหความรูเร�่องการบร�หารการเง�น
สวนบุคคลเพ�่อแกปญหาใหแกพนักงาน”  คุณว�ภาส กลาว 

“งานดี ชีว�มีสุข” 

หลักคิดสรางสุขทางการเง�นคนโรงงาน “พ�.เอม.ฟ�ด”

คุณว�ภาส  จิรภาส 
ผูจัดการทั่วไป 
บร�ษัท พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด

โดยไดรับการถายทอดความรูดานการบร�หารเง�น และลงมือปฏิบัติตาม “9 ขั้นตอน
สรางความสุขทางการเง�น” อยางจร�งจัง 

 บร�ษัทไดวางกรอบการดําเนินงานโครงการ โดยการสงเสร�มในสองดานควบคู
กันไป  คือ ทั้งในดาน “การพัฒนางาน” และ “สรางความสุข” ในการทํางาน  ภายใต
แนวคิด “งานดี ชีว�มีสุข” 
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   “เราใหความสําคัญในการทํางานภายใต
แนวคิด “งานดี ชีว�มีสุข” หลังจากที่เราดําเนินธุรกิจ
ที่นิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุร�มาตั้งแตป 2538 ซึ่ง
หลังจากไดปรับปรุงงานจนเขาท่ีเขาทางและธุรกิจ
เติบโตพอสมควรแลว เราจึงอยากใหพนักงาน
ทํางานและอยูกันอยางมีความสุข ทําใหโรงงาน
เปนเหมือนบานหลังท่ีสอง เพราะแตละวันพนักงาน
ตองใชเวลาอยูกับที่ทํางานมากกวาอยูบาน ทั้งการ
เขากะ ทําโอที เราจึงใชแนวคิดที่ตกลงรวมกันวา 
นอกเหนือจากงานดีแลวเราอยากใหชีว�มีสุขเพ�่ม
เขามาดวย” คุณว�ภาส กลาว

  การเขารวมโครงการ 
Happy Money ของ
บ ร� ษั ท  จึ ง  “ ต อ บ
โจทย” การชวยแก
ปญหาทางการเง�น
ของพนักงานโรงงาน 
ซึ่ ง กํ า ลั ง เ ผ ชิ ญ อ ยู
อยางถูกจังหวะและ
เวลา 

ผูบร�หารระดับสูง “รวมใจ  ติดตามงาน”
 
       คุณว�ภาส เลาวา ภายหลังจากผูบร�หาร
สมัครเขารวมโครงการ Happy Money แลว 
กอนท่ีจะลุยโครงการน้ีตอไป จําเปนตองแจงให
ผูบร�หารระดับสูง คือ กรรมการผูจัดการ
สายธุรกิจสินคาบร�โภค รวมถึงสหภาพแรงงาน
ของบร�ษัทรับทราบกอน ซึ่งทานก็เห็นดีดวยกับ
โครงการฯ น้ี เพราะตองการดูแลใหพนักงานมี
ความรูดานการบร�หารจัดการการเง�นอยูแลว

   ในสวน “งานด”ี บร�ษทัดาํเนินงานผานโครงการ Productivity Facilitator ทีเ่นน
สงเสร�มการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการพัฒนางาน และสวน “ชีว�มีสุข” 
เนนการเสร�มสรางความสุขในการทํางาน ซึ่งดําเนินการภายใตกรอบของ Happy 8 
ซึ่ง Happy Money เปน Happy ท่ีบร�ษัทสงเสร�มใหพนักงานมีความรูอยางจร�งจัง 
จึงไดทําโครงการควบคูกันไปทั้งสองดาน
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  เมื่อผูบร�หารระดับสูง “เปด
ไฟเข�ยว” ใหดําเนินโครงการเปนท่ี
เร�ยบรอยแลว  จึงสงตอนโยบายให
กับ “ผูบร�หารโครงการ” (Project 
Leader) ซึ่งก็คือ “คุณนิระวัฒน 
คงแกว” ผูจัดการแผนกบุคคลและ
ธุรการ ในฐานะผูบร�หารโครงการและ 
Trainer เปนผูประสานงานตอและ
ทําหนาท่ีนํานโยบายจากผูบร�หาร
ระดับสูงไปประยุกตสูกระบวนการ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

 “แมทีมงานตองสละเวลามาชวยโครงการฯ  แตก็ไมเปนปญหา
ตอการทํางานหลัก  เน่ืองจากโรงงานเราไมไดอยูกับเคร�อ่งจกัรตลอด
เวลาเหมือนโรงงานประกอบรถยนต  เราจึงสามารถจัดสรรเวลา
พนักงานทุกระดับเขารวมกิจกรรมได  เชน  ถางานเรงก็ทําเสร�มโอที 
ซึ่งสวนใหญทีมงานมองไปในทิศทางเดียวกัน และพรอมลุยเต็มท่ี” 
คุณว�ภาส กลาว

สราง Trainer ขับเคลื่อนโครงการ

 จากน้ันจึงไดรับฟ�งว�ธีการดําเนินโครงการสงเสร�มการออมและการวางแผน
การเง�นสวนบุคคลจากตลาดหลักทรัพยฯ  ซึ่งทําใหเร�่มเห็นโครงราง หร�อ ภาพรวมวา  
สิ�งท่ีบร�ษัทจะตองดําเนินการมีอะไรบาง ในฐานะทีมผูบร�หาร จึงตองเตร�ยมการจัดตั้ง
ทีมงาน และส่ือสารใหพนักงานทุกคนรบัทราบวา ผูบร�หารพรอมใหความรวมมืออยาง
เต็มที่  รวมติดตามดวยตนเอง และจัดสรรเวลาใหกับการดําเนินโครงการ ขณะที่ทุกคน
ในโรงงานตางก็ใหความสําคัญและรวมใจกันเปนอยางดี  

คุณนิระวัฒน คงแกว 
ผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการ
บร�ษัท พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด
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 “เราเร�่มจากการดูรายชื่อของพนักงานท่ีมีความเหมาะสม
และมีคุณสมบัติกอน แลวจึงใหผูจัดการในฐานะผูบัญชาการ
โดยตรงไปทาบทามและแจงวามีโครงการน้ี โดยนัดประชุมชี้แจง
หนาที่วาทําอะไรบาง”  คุณนิระวัฒน กลาว 

 สําหรับข้ันตอนการคัดเลือกและเตร�ยมความพรอมของบร�ษัท พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด ก็คือ 

ลิสตรายชื่อของพนักงานท่ีมีความสามารถ
และคุณสมบัติท่ีจะเปน Trainer ได มาให
ผูจดัการเลือก และพยายามเลอืกใหครอบคลุม
ทุกแผนก  

นดัประชุม Trainer ที่ไดรับคัด
เลือก เพ�่อชี้แจงความเขาใจ
โครงการและบทบาทหนาที่

 ในท่ีสุด บร�ษัทก็สามารถคัดเลือก Trainer ได 42 คน และทุกทานยินดีเขารวม
โครงการ จากน้ัน จึงเขาสูขั้นตอนการถายทอดความรูดานการบร�หารการเง�นจาก 
“Mentor” ซึ่งเปนว�ทยากรผูเชี่ยวชาญ หร�อ “กูรู” จากตลาดหลักทรัพยฯ ใหกับกลุม 
Trainer    

       โดยการอบรมครั้งแรก นั้น  เปนการอบรม Trainer จากว�ทยากรของตลาด
หลักทรัพยฯ ซ่ึงมุงเนนสรางความเขาใจในการใชเคร�่องมือดานการบร�หารการเง�น
สวนบุคคล เชน การจัดทําบัญชีรายไดคาใชจาย และสรุปเปนรายเดือน การว�เคราะห
แยกกลุมคาใชจายตางๆ ว�ธีการหาหนทางลดคาใชจาย ผานการทํา Workshop 
ในระหวางการอบรม รวมถงึว�ธกีารนําความรูท่ีไดไปอบรมใหกบักลุมลูกคา (พนักงาน) 
ตอไป

         ในขั้นแรก..เร�่มตนดวยการเตร�ยมบุคลากรภายในองคกรที่จะมาเปน “พ�่เล้ียง” 
หร�อ “Trainer” ซึ่งบร�ษัทตองสรรหาใหมีจํานวนท่ีเพ�ยงพอ โดยหลักเกณฑการคัด
เลือก Trainer จะพ�จารณาผูจัดการและหัวหนางานฝายตางๆ โดยดูจากระดับความ
ใกลชิดของพนักงาน และการที่พนักงานเองยินดีที่จะเปดเผยขอมูลสวนตัว

1 2
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 นอกจากนั้น Trainer จะตองลงมือปฏิบัติจร�งดวยตัวเองกอน โดย Mentor ไดให
การบานกับ Trainer ทุกคนจัดทําบัญชีีรายไดคาใชจายโดยจดบันทึกตอเน่ืองทุกวัน 
ซึ่ง Trainer หลายคนไดเปล่ียนแนวคิดดานการใชจายเง�น เชน ลดเหลา เคร�่องด่ืม 
ลดซื้อสิ�งฟ�่มเฟ�อยตางๆ 

 เชนกรณี “คุณนิระวัฒน” ในฐานะ Trainer ดวย ไดเลาถึงประสบการณของ
ตัวเองดวยวา ฐานะท่ีเปน Trainer และดูแลโครงการดวย จึงตองเปนตัวอยางใน
บางเร�่องใหแกพนักงาน เชน จากแตกอนเปนคนท่ีชอบชาเข�ยวและซื้อมาด่ืมเปนประจํา
ทุกวัน ก็เปลี่ยนมาดื่มนํ้าธรรมดาแทน 

 “พอคนอื่นๆ เห็น ก็ทําตาม 
เพราะเรามีแกวและน้ําสะอาดให
ด่ืมฟร� ซึ่งเปนการสงเสร�มสุขภาพ
ของคนในโรงงานไปดวย รวมท้ังกนิ
นอยลง ลดคาใชจายท่ีไมจําเปน 
จนตอนหลังรานขายเคร�่องดื่มใน
โรงอาหารบนวา พนักงานซือ้เคร�อ่ง
ดื่มนอยลง” คุณนิระวัฒน กลาว

Train The Trainer: Happy Money

 ต อ ม า ใ น ก า ร อ บ ร ม ค รั้ ง ที่  2  
Mentor จากตลาดหลักทรัพยฯ มา
ใหความรู เร�่องการวางแผนการเง�น
สวนบคุคล และการออม ใหกบัพนักงาน
ของบร�ษัทท้ังหมด 300 คน (เฉพาะ
พนักงานรายเดือน) ซึ่งมี Trainer ท่ีผาน
การอบรมกอนหนามาเขาฟ�งดวยเพ�่อ
สะกดรอยตามว�ธีการใชจายของตัวเอง
และมีการบาน คือ ให Trainer จัดทําบัญชี
รายไดคาใชจาย เพ�่อที่จะเร�่มทําหนาที่เปน
ผูชวยของ Mentor
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 เม่ือผานไป 1 เดือน ทางทีม Mentor จากตลาดหลักทรัพยฯ ก็เขามา
ติดตามผล โดยกอนที่ Mentor จะเขามา ทางบร�ษัทไดมีการประชุมโรงงาน แจก
เอกสารใหพนักงานกรอกเปนขอมูลในเร�่องของสินทรัพย แยกประเภทหนี้สิน และ
ความมัง่คัง่ เพ�อ่รวบรวมหน้ีสิน คาใชจายของพนกังานท่ีเปนลูกคาท้ังหมดจาํนวน 
39 คน แบงลูกคาออกเปน 2 กลุม คือ

กลุม 1 
พนักงานที่มีปญหาหนี้สินมาก 
ชวยเหลือตัวเองไม ได 

(เง�นเดอืนทัง้หมดจายเปนคาดอกเบีย้) 
จํานวน 24 คน

กลุม 2 
พนักงานที่มีปญหาหนี้สิน 
พอชวยเหลือตัวเองไดบาง 

 (ใชเดือนชนเดือน บางเดือนติดลบ) 
จํานวน 15 คน

นอกระบบ

บัตรเครดิต

กองทุนหมูบาน

ผอนรถ/บาน

สหกรณออมทรัพย

อื่นๆ

5,827,700 709,000 1,740,700

1,514,701 76,000 4,164,420

แยกตามประเภทของหนี้
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      หลังจากอบรมใหความรูดานการบร�หารเง�นแก Trainer และจัดอบรมสราง
เสร�มว�นัยดานบร�หารเง�นใหกับพนักงานทุกคน โดย Mentor จากตลาดหลักทรัพยฯ 
เร�ยบรอยแลว จึงเขาสูขั้นตอนการประชาสัมพันธโครงการ เพ�่อรับสมัครพนักงาน 
หร�อเร�ยกวา “ลูกคา” ท่ีสนใจเขารวมโครงการฯ ในวันประชุมโรงงาน โดยจัดกิจกรรมตางๆ 
เพ�่อกระตุนพนักงานใหมีความรูเร�่องการออมและการวางเปาหมายชีว�ตตางๆ   ไดแก

• โครงการส�งเสร�มการออม  เชน การทํากระปุกออมเง�น (เหร�ยญ) จากทอทีว�ซี ไว
ในโรงอาหาร 

• โครงการส�งเสร�มการดําเนินชวี�ตแบบ “เศรษฐกิจพอเพ�ยง”  เชน จดัพ�น้ท่ีขายสินคา
ใหพนักงาน  โครงการปลูกผักปลอดสารพ�ษ 

 จัดกิจกรรม Happy Money กระตุนพนักงาน
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• โครงการอบรมและส�งเสร�มให�พนักงาน
เร�ยนรู�การทําบัญชีรายได�ค�าใช�จ�าย  
รวมถึงการวางแผนการใชเง�น เพ�่อการ
ดําเนินชีว�ตที่ดีในอนาคต 

• โครงการประกวดเร�ยงความบุตร
พนักงาน เร�่อง การออมเง�นเพ�่อแม�

กระบวนการสราง Happy Money  
 
       หลังจากประชาสัมพันธโครงการและประชุมโรงงานพรอมกันผานไปแลว  ก็มาสู
กระบวนการใหพนักงานทําแบบตรวจสุขภาพทางการเง�น และสํารวจหนี้สิน  จึงเห็น
ภาพรวมวา  พนักงานโรงงานมีหนีสิ้นรวมกันทุกประเภทจาํนวนมากและยงัเปนหน้ีนอก
ระบบมากกวาหนีบ้าน หน้ีรถยนต  ซึง่กอนหนานัน้ผูบร�หารไมเคยทราบขอมูลน้ีมากอน

 “จากการรวบรวมหน้ีสินของ
พนักงาน  เราเร�ม่มองเห็นวา  พนักงาน
มีมูลคาหน้ีจาํนวนมากรวมกันถงึ 40 
ลานบาท ซึ่งไมนาเชื่อวา พนักงาน
จะเปนหน้ีมากขนาดน้ี และเปนหน้ี
นอกระบบมากกวาหน้ีบาน หน้ีรถ”  
คุณนิระวัฒน กลาว

  โดยพนักงานกลุมเปาหมายในการ
คัดเลือก และตองการใหความชวยเหลือ
อยางเรงดวน 2 กลุมแรก คือ กลุมที่มี
ปญหาหนีส้นิมากและไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได และกลุมท่ีมีหน้ีสินพอชวยเหลือ
ตัวเองได แตมีเง�นใชเดือนชนเดือน ซึ่งท้ัง
สองกลุมเปน “พนักงานระดับปฏิบัติการ”
ซึ่งเปนคนสวนใหญของโรงงาน

 ภายหลังการเปด “รบัสมัครพนกังาน” เขารวมโครงการ  ปรากฏวา   ในครัง้แรก
มีพนักงานมาสมัครเขารวมโครงการ  40 คน และตอมาเพ�่มเปน 81 คน รวมพนักงาน
เขารวมโครงการทั้งหมด 121 คน 
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   จากนั้น Trainer จะนําขอมูลของลูกคาขางตน 
ไปปร�กษา Mentor เพ�่อวางแผน และหาแนวทางแกไข 
เชน ควบคุมพฤติกรรมลดคาใชจาย หร�อ แผนการ
ปลดหน้ี เชน การเจรจาประนอมหน้ีกับเจาหนี้นอก
ระบบ การร�ไฟแนนซหนี้ไปยังธนาคาร เปนตน 

 นอกจากนั้น ในระหวางการดําเนินการ  บร�ษัท
ยังจัดใหพนักงาน  หร�อ ลูกคาออกมาเลาเร�่องราว
ของตัวเองใหเพ�่อนๆ ฟ�ง เพ�่อเปนแบบอยางและเปน
แนวทางใหแก Trainer ในการปรับปรุง หร�อ ตอยอด
การใหคาํแนะนาํดานการบร�หารการเง�นใหกลุมลูกคา
ของตัวเอง เชน ว�ธกีารหารายไดเพ�ม่ การลดคาใชจาย
การกูเง�นในระบบ เพ�่อมาชําระหน้ีนอกระบบและลด
ดอกเบี้ย เปนตน 

สํารวจสินทรัพย
และหนี้สิน 
ของตัวเองและ
ครอบครัว (งบดุล) 

 “ เราไดจัด เวลาให
ลูกคานัดพบกับ Trainer 
สั ป ด า ห ล ะ ส อ ง ชั่ ว โ ม ง 
และยังถือวาเปนเร�่องฝก
อบรมไปดวยสวนหน่ึง ซึ่ง
โรงงานเราไมมีปญหาใน
การจัดสรรเวลากับสาย
งานผลิต เพราะโรงงานเรา
ดําเนินงานดวยเคร�่องจักร 
การเขารวมกิจกรรมของ
พนักงานจึงไมคอยมีปญหา
กับงานหลักแตอยางใด” 
คุณว�ภาส กลาว

Trainer หาลูกคาเขาโครงการ  

  บร�ษัทไดดําเนินการ “จับคู” ระหวางลูกคา กับ Trainer ตามความสัมพันธใกล
ชิด และลกัษณะนสิัยสวนตัว เชน ถาลกูคาใจรอน Trainer กต็องใจเยน็ เปนตน โดยหลัง
จากจับกลุมระหวางลูกคากับ Trainer แลว ลูกคาจะตองเลาเร�่องและแสดงการใชเง�น 
รวมถึงหนี้สินที่มีอยูของตัวเองให Trainer ฟ�งอยางละเอียด และ Trainer ใหคําแนะนํา
แกพนักงานในการลงมือทํา

1 3 42

จดบัญชีี
รายได
คาใชจาย
ทุกวัน 

สรุปงบ
รายได
คาใชจาย
ประจําเดือน 

สรุปหนี้สิน
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แนวทางแกปญหา  ชวยเหลือพนักงาน

 ภายหลังจากการแนะนําใหพนักงานปรับพฤติกรรมลดคาใชจายท่ีไมจําเปน 
ผานการจดบัญชีีรายไดคาใชจายของแตละบุคคลและครอบครัว เพ�่อใหมีเง�นเหลือ
แลว แตเน่ืองจากพนักงานโรงงานสวนใหญ ยังมีคาใชจายที่เปนดอกเบ้ียเง�นกูนอก
ระบบในอัตราท่ีสูงมาก โดยเฉพาะพนักงานกลุมแรกที่มีปญหาหนี้นอกระบบจํานวน
มากถึง 55 รายจาก 81 รายท่ีเขารวมโครงการ ซึ่งไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 
แมจะลดคาใชจายแลวก็ตาม ทําใหเปนไปไดยากที่พนักงานกลุมนี้จะมีเง�นเหลือ 

 “พอเห็นขอมูลวา ตัวเลขสุดทาย
ท่ีบันทึกของพนักงานไมเหลือเง�นออม
เลย  จะไปบังคับใหเขาออมอีกตองไม
รอดแนๆ  เพราะคาใชจายดอกเบ้ีย
จากหน้ีจํานวนมาก จึงตองหันไปหา
ทางออกดวยการร�ไฟแนนซแตเราก็สง
เสร�มการออมและหารายไดเพ�ม่ไปพรอม
กันดวย  เชน โครงการสงเสร�มการออม
ตอเน่ือง  และมุมเศรษฐกิจพอเพ�ยงให
พนักงานเอาของมาขายชวงพกักลางวนั
ใหแกพนักงานกลุมที่ 2 ไดดวย เปนตน”  
คุณนิระวัฒน กลาว

 ดัง น้ัน แนวทางแกปญหา
สําหรับพนักงานกลุมหน้ีนอก
ระบบ บร�ษัทจึงใชว�ธี “การปรับ
โครงสรางหนี้”  แตพนักงาน หร�อ 
ลูกคา จะตองแสดงถงึความต้ังใจใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตัว
เอง ทั้งลดคาใชจาย และ หารายได
เพ�่ม ตามแผนที่ Mentor วางไวให

 สําหรบัการปรบัโครงสรางหน้ีน้ัน  ทางผูบร�หารบร�ษัทไดเขาไปติดตอประสานงาน
กับธนาคารออมสินเพ�่อปรับโครงสรางหน้ีใหม กับโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน 
(ร�ไฟแนนซ) ใหแกพนักงานจํานวน 81 ราย รายละ 5 หม่ืนบาท ในอัตราดอกเบ้ียต่ํา
เพ�ยง 6% ตอป ซึ่งแยกเปนการนําเง�นกูไปจายชําระหนี้นอกระบบจํานวน 69 ราย และ
จายชําระหนี้บัตรเครดิตอีกจํานวน 12 ราย รวมวงเง�นกูทั้งหมด 4,050,000 บาท โดย
บร�ษัททําหนาทีด่าํเนินการหักเง�นเดอืนของพนักงาน (ลูกหน้ี) เพ�อ่ชาํระหน้ีใหกับธนาคาร
ตามเวลาที่กําหนดทุกเดือน

ลด
หนี้
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 คุณว�ภาส กลาววา เง�นกูน้ีพนักงานจะไมไดรับเง�นโดยตรง แตทางบร�ษัทจะเปน
ผูดําเนินการจายชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีแทนพนักงานเอง และในกรณีหน้ีนอกระบบ ก็ให
เจาหน้ีมารบัทีบ่ร�ษัท สวนถาเปนหน้ีสถาบันการเง�น พนกังานตองนําหลักฐานการจาย
เง�นมายืนยันกับบร�ษัทดวย

 สําหรบัพนักงานท่ีมหีน้ีมากกวา 5 หม่ืนบาท เม่ือพนกังานนําเง�นท่ีไดจากธนาคาร
มาจายหน้ีบางสวน ทําใหเง�นตนลดลง และยังไดพ�ดคุยกับเจาหนี้นอกระบบขอใหลด
อัตราดอกเบี้ย แลวจึงทําสัญญาบันทึกไว 

 นอกจากน้ัน บร�ษัทยงัแนะนําใหพนกังานออมเง�นผานบญัชธีนาคารเดอืนละ 500 
บาท เมื่อปดบัญชีเง�นกูแลว ก็จะมีเง�นออมพรอมดอกเบี้ยอีกกอนหนึ่ง เพ�่อเปนการฝก
ว�นัยในการออม โดยใหธนาคารออมสินมารับเง�นฝากท่ีบร�ษัททุกเดือน รวมถึงการ
ขายสลากออมสินสําหรับคนที่ชอบเลนหวย แมไมถูกรางวัลก็ยังไดรับเง�นตนคืนพรอม
ดอกเบี้ยอีกดวย

 สํ า ห รั บ ป ร ะ โ ย ช น ท่ี ไ ด รั บ จ า ก
โครงการ Happy Money นั้น คุณว�ภาส 
กลาววา ไดรับทั้งสองสวน คือ ในสวนของ
พนักงานและองคกร  

 ในสวนของพนักงาน แนนอนวา  
ภาระหนี้สินของพนักงาน “ลดลง” ภาย
หลังจากการปรับโครงสรางหน้ีเง�นกูนอก
ระบบเขาสู ในระบบแทน ขณะเดียวกัน  
พนักงานมีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการ
ใชจาย รูวาสิ�งไหนจาํเปน หร�อไมจาํเปน และ
มีเง�นออมกับธนาคารเดือนละ 500 บาท   

หนี้

หนี้

พนักงาน
ลาออกลดลง

 2%

 0.3% 

ประโยชนที่พนักงานและบร�ษัท/องคกรไดรับ
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 ตลอดจนภาวะความเคร�ยดและความกงัวลในปญหาการเง�นสวนตัวและครอบครวั
ของพนักงานลดลง ทําใหปญหาการทํางานนอยลงไปดวย 
 สวนทางดานประโยชนท่ีบร�ษัทหร�อองคกรไดรับก็คือ อัตราการลาออกของ
พนักงานได “ลดลง” อยางเห็นไดชัดจากเดิม 2% เหลือเพ�ยง 0.3% เทานั้น 

 “การลาออกของพนักงานปฏบัิติการ เหลือเพ�ยง 0.3% จากแตกอนท่ีมีคนลาออก 
2% และคนท่ีลาออกในปจจ�บันก็มีสาเหตุการลาออกเปนเพราะมีปญหาสุขภาพ การ
ยายครอบครวั และเม่ือเทียบกับธุรกจิอาหารดวยกันแลว มีอตัราการลาออกถงึ 5% ที
เดยีว” และท่ีเห็นชดัเจนอกีอยาง กค็อื พนกังานใหความรวมมือในการทาํงานตางๆ เขา
รวมกิจกรรมของบร�ษัทมากข�น้ เชน พนักงานใหความรวมมือทาํงานโอที หร�อ มีงานเรง
ดวนตองทํางานเพ�ม่ข�น้ดวยความเต็มใจ เทียบกับชวงกอนหนาอาจมกีารทาํงานไมเต็ม
ที่บาง จึงเห็นชัดวา ภายหลังการมีโครงการ Happy Money พนักงานใหความรวมมือ
ในทุกกิจกรรมเปนอยางดี

 “สวนหน่ีงมองวา  สิ� ง ท่ีบร� ษัท ได
คือ พนักงานภูมิใจในตัวบร�ษัท เพราะผู
บร�หารไมไดทําแตเร�่องเง�นอยางเดียว แต
เรายังไปดูเร�่องสุขภาพ คุณภาพชีว�ต ซึ่ง
เก่ียวกับตัวพนักงานโดยตรง แมเราชวย
ไมไดท้ังหมด อยางนอยไดชวยใหความรู 
ทําให ได ใจพนักงานมาก และพนักงาน

 ใ น ด า น ผ ล ผ ลิ ต
สินคาของโรงงาน คุณ
ว�ภาส กลาววา ปท่ีผานมา 
ประสิทธิภาพการผลิต
เพ�่มสูงข�้นประมาณ 5% 
ตอป ถือวาสูงมาก แมวา
ตัวเลขอาจจะดูไมมาก แต
ปร�มาณผลผลิตไดเพ�่ม
ข�้นมาก และผลตอบแทน
จากการผลิต (Yield) 
ปรับตัวสูงข�้นทุกปจาก
ตนทุนที่ตํ่าลง 

ใหความรวมมือดีข�้น 
ไมวา งานการผลิต 
หร�อ กิจกรรมอื่นๆ”
คุณว�ภาส กลาว
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 “แตกอนโรงงานเราไมเคยทําผลผลิตไดถึง 47% ตอกิโลกรัม คือ 
เน้ือปลา 100 กิโลกรัม ไดผลผลิต 47 กิโลกรัม แตตอนนี้เร�่มเห็น 48-49 
กิโลกรัม โดยเราไมไดมีเคร�่องจักรเพ�่มเขามา แตอาศัยความสมัครใจ
เขากะของพนักงาน ซ่ึงอายุพนักงานก็ 40 ปข�น้ไปแลวท้ังน้ัน พลังอาจนอยลง 
แตก็สามารถผานไปได เพราะพนักงานใหความรวมมือดี เอาใจใสในงาน 
ของเสียจากการผลิตนอยลง จึงทําใหผลผลิตดีข�้น”

 อีกเร�่องหน่ึงก็คือ การรองเร�ยน
ผานตูความคิดเห็นลดลง จากท่ีเคยมี
การรองเร�ยนตลอด แตพอมีชองทางการ
ส่ือสารกันมากข�้น และมีการทํากิจกรรม
รวมกัน ทําใหในชวง 3 ปหลังมาน้ีการ
รองเร�ยนของพนักงานลดลง 

 ชวงหลังมาน้ีพอผูบร�หารเดินไป 
พนักงานมีความกลาเขามาพ�ดคุยมาก
ข�้น จากแตกอนมีการรองเร�ยนกันมาก 
โดยเฉพาะเร�อ่งเพ�อ่นรวมงาน หัวหนางาน 
ซึ่งไดมีการทําแบบสํารวจความพ�งพอใจ
ของพนักงานวาเขากังวลอะไร พบวา ตอน
หลังความกังวลลดลงไปมาก 

 “แตกอนผมต้ังคะแนน 
KPI สําหรับความรวมมือไว 
70 ผมไมเคยไดเลย แตพอทํา
โครงการนี้ KPI บรรลุ และการ
ขอความรวมมือในเร�่องตางๆ 
งายมาก เพราะบร�ษัทมีสิ�งดีๆ 
ให เขาในเร�่องสวนตัว ทําให
เขาสามารถพัฒนาดานการ
ทํางานได ดังนั้น แนวคิดงานดี 
ชวี�มีสุข จงึตองไปดวยกัน บร�ษัท
จะทําดานใดดานหน่ึงไม ได” 
คุณว�ภาส กลาวงานดี 

ชีว�มีสุข
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การขยายผลโครงการสูพนักงานคนอื่นๆ

 สําหรับการขยายผลโครงการ หลังจากพนักงานไดรับการอนุมัติการกูแลว 
Trainer ยังตองติดตามดูแลพฤติกรรมการใชเง�นของลูกคา และการจดบัญชีรายได
คาใชจายอยางตอเน่ือง ซึง่ฝายบุคคล (HR) ไดตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานหลัง
จากการปดหน้ีในระบบและหน้ีนอกระบบแลว พบวา สวนใหญพนักงานมีชีว�ตท่ีดีข�้น 
พฤติกรรมการใชเง�นเปล่ียนไปในทางท่ีดีข�้น มีเง�นออมทุกเดือน และมีการหารายได
พ�เศษเพ�่มเติม 

 อยางไรก็ตาม สําหรับพนักงานที่มีหนี้สินที่ยังชําระรอบแรกไมหมด ทางบร�ษัทได
มกีารประสานไปยงัธนาคารออมสนิ เพ�่อขอขยายวงเง�นกูเพ�ม่เตมิ หลงัจากที่พนกังาน
ผอนชําระหน้ีเง�นกูเดิมเกินกวา 1 ป เพ�่อนําเง�นไปจายหน้ีนอกระบบ โดยพนักงานจะ
ตองเปดเผยขอมูลดานการเง�นของตัวเองลาสุดให Trainer รบัทราบ เพ�อ่จะไดสามารถ
วางแผนการใหความชวยเหลือไดอยางถูกตอง

 “น่ีเปนความตอเนื่องในการ
ดูแลพนักงานของโครงการ  เพราะ 
Trainer และบร�ษัทเองจะรูฐานะหนี้
ของพนักงานท่ี
เราตองติดตาม 
โดยโฟกัสกลุม
พนักงานที่ เปน
หน้ีสินมากและ
ชวยเหลือตนเอง
ไม ไดหร�อชวย
ไดบาง แตยังไม
พอใชจาย ไมมี
เง�นเก็บ”
คุณว�ภาส กลาว

 น อ ก จ า ก น้ั น  บ ร� ษั ท ยั ง
ดําเนินการตอในโครงการสงเสร�ม
การออมและมีการกระตุนอยาง
ตอเน่ือง เชน กระบอกออมสินทอ
พ�ว�ซี  เปนการออมเง�น เหร�ยญ
สําหรับพนักงานที่สนใจเก็บออม 
โดยติดรายชื่อของแตละคนไว และ
ติดต้ังไวในโรงอาหาร ซึ่งปจจ�บันมี
พนักงานเขารวมโครงการน้ีจํานวน 
50 คน และเมื่อครบสี่เดือน บร�ษัทก็
จะใหธนาคารออมสินมาเปดบัญชี
ใหแกพนักงาน 
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  นอกจากนั้น ยังกระตุนดวยรางวัล เพ�่อใหพนักงานเก็บออมมากข�้น เชน หากใคร
มียอดเง�นออมสะสมมากที่สุด 3 อันดับแรก ก็จะไดรับรางวัลสมทบจากบร�ษัทอีกคนละ 
500 บาท ปรากฏวา มีพนักงานเคยสะสมเหร�ยญไดจํานวนมากสุดถึง 6,000 บาท 
เพราะพนักงานมีเปาหมายวา เปนการออมเง�นไวสําหรับคาเทอมลูก เปนตน

 คุณว�ภาส กลาววา ในดานการสงเสร�มการออมของบร�ษัท หลังจากที่บร�ษัท
ไดสงเสร�มใหพนักงานออมผานกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สหกรณออมทรัพย รวมถึง
ใหพนักงานร� ไฟแนนซกับธนาคารออมสิน พนักงานยังออมเพ�่มอีกเดือนละ 
500 บาท สงผลใหยอดการออมทุกประเภทของพนักงานรวม 309 คน เพ�่มมากข�้น
ในปที่ผานมา

 ไมเพ�ยงเทาน้ัน ในชวงท่ีขยายโครงการอยูเปนชวงท่ีคาแรงไดปรบัข�น้เปน 300 บาท 
พนักงานมีรายไดรวมโอทีเพ�่มสูงข�้น แตคาใชจายและราคาสินคาก็เพ�่มข�้นดวย บร�ษัท
ยงัไดเสร�มเร�อ่งการอบรมใหความรูดานการเง�นใหแกพนกังานเพ�ม่เติม เพ�อ่ใหพนักงาน
เพ�่มความระมัดระวังในเร�่องการใชจายและเร�่มวางแผนการออมสําหรับการเกษียณ
อีกดวย

 นอกจากนั้น บร�ษัทยังดําเนินการและสงเสร�มตอเนื่องในโครงการเศรษฐกิจ
พอเพ�ยง เพ�่อสรางรายไดเสร�มใหแกพนักงาน ไดแก กิจกรรมปลูกผัก และมุมขายของ
ที่เปนผลผลิตที่ทํามาจากบาน สงเสร�มใหพนักงานปลูกผัก โดยบร�ษัทจัดหาเมล็ดพันธุ
และแปลงผักให เมือ่ไดผลผลิตกนํ็ามาขายใหกับเพ�อ่นพนักงานในราคาถกู เพ�อ่เปนการ
เพ�่มรายไดอีกทางหนึ่ง 
 
 นี่คือ โครงการที่บร�ษัทไดทําตอเนื่องมาถึงในปจจ�บัน
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ขอคิดสําหรับบร�ษัทที่จะทําโครงการ Happy Money

 คุณว�ภาส กลาววา อยากใหมองวา โครงการ Happy Money เปนสวนหน่ึง
ของงานท่ีทําเพ�่อประโยชนของพนักงานภายในบร�ษัท เมื่อบร�ษัทมอบสิ�งดีๆ ใหกับ
พนกังาน พนกังานทีมี่ความกังวลในเร�อ่งปญหาสวนตวัก็จะนอยลง ปญหาการทาํงาน
ก็จะนอยลงตามไปดวย และในอนาคตการใหความรวมมือจากพนักงานตอการทํา
กิจกรรมอื่นๆ ของบร�ษัทก็จะเปนไปอยางราบร�่น

 แมวาแตละบร�ษัทจะมีพ�้นฐานแตกตางกัน บางบร�ษัทอาจมีโครงสรางซับซอนกวา 
บางบร�ษัทไมมีสหกรณออมทรัพย แตผูบร�หารสามารถพ�จารณาตามความ
เหมาะสมของบร�ษัทและวางแผนเร�อ่งการสงเสร�มการออมใหดวีาจะตองทําอยางไร อาจ
จะเร�่มตนที่บางกลุมกอน ที่สําคัญทุกฝายตองสมัครใจและเต็มใจที่จะทํา 

 “ดวยลักษณะของโครงการ
สงเสร�มการออม เปนโครงการท่ี
ใหประโยชนกับพนักงานโดยตรง
อยูแลว ท้ังผูบร�หารตองใสใจและให
ความสําคัญ ขณะท่ี Trainer เอง
ก็ตองใหความสําคัญกับทุกราย
ละเอียดของลูกคา เอาใจใสและให
กําลังใจในการหาว�ธีการปรับปรุง
ใหการเง�นของลูกคาดีข�้น” 
คุณว�ภาส กลาว

 ผลของการท่ี ผูบร�หารใหการสนับสนุนอยางตอ เ น่ือง  Tra iner  เอา
ใจใสตอลูกคา ลูกคาตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตัวเองโดยการลดคาใชจายและ
หารายไดเพ�่ม ตลอดจนการสรางความสมดุล ทั้งการใหความรูดานการออมและการ
แกปญหาหนี้สินตองควบคูกันไป  

 ปจจยัเหลาน้ี  คอื ความสาํเรจ็ในการสราง “ความสขุทางการเง�น” หร�อ  “Happy 
Money” ของ “บร�ษัท พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด” ในวันนี้
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 สาเหตุของการเปนหนี้
 ปญหาการเง�นของคุณกาญจนา ก็เหมือนกับสาวโรงงานอีกหลายคนท่ีอยูใน
วงัวนของการเปนหน้ีสินเง�นกูนอกระบบท่ีสะสมจนเปนกอนโต เพราะรายไดไมเพ�ยงพอ
กับภาระคาใชจายภายในครอบครัว 

 คุณกาญจนา เลาวา กอนหนาน้ัน สามีทํางานและหารายไดเปนหลักของครอบครวั 
แตเง�นเดือนท่ีไดมาก็ตองจายเปนคาผอนบานและผอนรถ จงึไมเหลือเง�นมาใชจายภายใน
บาน จาํเปนตองหยบิยืมเง�นคนอืน่มาใชจาย ทําใหมหีน้ีนอกระบบเปนหลักแสนบาทจาก
เจาหน้ีหลายราย ตองจายเฉพาะดอกเบี้ยรวมกันทุกเจาหน้ีถึง 10,000 บาทตอเดือน 
ไมรวมคาผอนบานอีก 2,500 และคารถ 8,000 รวม 20,500 บาทตอเดือน ขณะที่เง�น
เดอืนของสามีซึง่ตอนน้ันทาํงานคนเดยีวเพ�ยง 18,000 บาทตอเดอืน ทาํใหชวี�ตตอนน้ัน
จึงลําบากมาก เพราะไมมีเง�นพอใชจายในครอบครัว 

Happy Money หมดหนี้ มีออม “กาวสูชีว�ตใหม” 

       ครอบครัวของคุณกาญจนาอยูดวย
กัน 4 ชีว�ต คือ ตัวเอง สามีและลูกอีก 2 คน
ปจจ�บันลูกคนโตเร�ยนจบ ม.3 แลวแตไมได
เร�ยนตอ สวนลูกคนเล็กกําลังเร�ยนอยูช้ันป.4
โดยปจจ�บันเธอและสามีท้ังคูทํางานประจํา
อยูกับโรงงานของบร�ษัท พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด 

Success Story 
ผูประสบความสําเร็จ (คนที่ 1)

“คุณกาญจนา สินมี”     
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 “ตอนน้ัน คดิแตวาทาํอยางไรจะมีเง�นใชในแตละเดอืน เพราะเง�นเดอืน
หมดไปกับการจายคาบาน คารถ จึงตองไปยืมเจาหน้ีคนใหมมาโปะดอก
เจาหน้ีเกา หมุนเว�ยนอยูอยางน้ี จนทําใหเราไมอยากมาทํางาน เพราะ
เจาหนี้จะมาดักหนาโรงงาน เกิดความเคร�ยด ขาดงานบอยมาก ทุกสิ�น
เดือนจะขาดงานประจํา จนหัวหนางานเร�ยกมาคุย” คุณกาญจนา กลาว

 ปญหาหน้ีนอกระบบของเธอวนเว�ยนอยูเชนนี้เปนเวลา 4 - 5 ป จนกระท่ัง
ในป 2554 บร�ษัทไดดําเนินโครงการ Happy Money และบร�ษัทไดประชาสัมพันธ
โครงการฯ ใหแกพนักงานรับทราบ เธอจึงเดินเขามาสมัครและกดบัตรคิวเปนคนแรก 
เพราะกลัววาจะไมไดเขารวมโครงการ และตองการปลดหนี้สินของครอบครัว

 เขาโครงการมาตองทําอะไรบาง?
 สําหรับกิจกรรมเมื่อเขาโครงการ Happy Money คุณกาญจนา เลาวาครั้งแรก
ท่ีเขาโครงการ อาจารยมาบรรยายใหความรู ไดทําแบบทดสอบสุขภาพทางการ
เง�น สํารวจทรัพยสมบัติและหน้ีสินของครอบครัว สํารวจรายไดคาใชจายรายเดือน 
ซึ่งเราไมเคยจดจึงไมรูวาแตละเดือนจายอะไรไปเทาไหร อาจารยบังคับใหจดบัญชี
รายไดคาใชจายรายวัน ตอนน้ันจึงทําใหตัวเองรูวาท่ีครอบครัวมีรายไดไมพอกับ
คาใชจาย เราจายอะไรไปบาง ควรลดคาใชจายอะไรไดบาง และสามีเองก็เร�่มรูปญหาจึง
มีการพ�ดคุยกันมากข�้น

 แมวาในชวงหลังเธอจะกลับมาทํางานอีกครั้ง แตรายไดก็ยังไมพอใชจายอยูดี 
เพราะเปนหน้ีสะสมมากข�้นเร�่อยๆ บางครั้งตองนําเง�นผอนรถไปจายหน้ีเจาหน้ีนอก
ระบบกอน จึงทําใหมียอดผอนสะสมหลายๆ เดือน จนสุดทายรถก็โดนยึดเพราะหนี้
กอนโตจายไมไหว ซึ่งเปนวงจรหมุนเว�ยนอยูเชนน้ีมา 5 คันแลว ทําใหเกิดปญหาหน้ี
สะสม หาทางออกไมได 
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 ความเปลี่ยนแปลงทางดาน
 การเง�นหลังเขาโครงการ
 คุณกาญจนา บอกวา ผานไปสองป
หลังจากเขารวมโครงการฯ และผลจากการ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมและการไดร�ไฟแนนซ
หนี้ ทําใหสภาพทางการเง�นและชีว�ตในวันนี้
ดขี�น้มาก ไมตองคอยหลบหนาเจาหน้ีเหมือน
แตกอน ขณะท่ีสามีก็ ไมเคร�ยดเร�่องการ
เง�น และยังไดหารายไดเสร�ม เชน ทําขนม 
กวยเต๋ียวลุยสวน มาขายในโรงงาน อกีดวย 
สวนภาระการผอนรถก็ใกลจะหมดในเดือน
พ.ย. ป 2557 แลว ซึ่งเปนคันแรกที่ผอนได
ครบและไดรถเปนของตัวเอง 

 หลังจากจดบัญชรีายไดคาใชจายรายวนั และนํามาสรปุเปนรายเดอืน รวมถงึสรปุ
ทรพัยสมบัติและหน้ีสินท่ีมีอยูของครอบครวั และ อาจารยนําขอมูลมาว�เคราะห แมวาจะ
ไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจายของตัวเองและครอบครัวแลว ก็ยังไมสามารถแกไขได 
เง�นเดือนยังติดลบทุกเดือนเพราะตองจายดอกเบ้ียนอกระบบเยอะมาก เน่ืองจากเธอสะสม
มาจนเปนหน้ีกอนโตมากประมาณ 1 แสนบาท  

 ว�ธีการแกปญหาของคุณกาญจนา บร�ษัทไดดูจากความมุงม่ันต้ังใจของเธอและ
ครอบครัว คือ บร�ษัทเขามาใหความชวยเหลือเพ�อ่เขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหน้ี 
หร�อ ร�ไฟแนนซ โดยการนําเง�นกูจากธนาคารมาชําระหน้ีนอกระบบ และมีการเจรจาตอ
รองหน้ีกับเจาหน้ี  และเชิญเจาหน้ีมารับเง�นท่ีบร�ษัท สวนหน้ีในระบบก็ตอรองเพ�อ่ทํา Hair 
Cut หร�อการเจรจากับสถาบันการเง�นเพ�อ่ขอลดมูลหน้ีท่ีคงคางกันอยู

 “จนเม่ือเขาโครงการอาจารย ใหทําบัญชีรายไดคาใชจาย ก็ทําให
เห็นวาเง�นท่ีไดมาไปใชจายอะไรบาง จนสามารถจัดระบบการเง�นของตัวเองได 
โดยอาจารย ไดใหคาํแนะนําปรบัการใชจายใหม คอื ตัดคาใชจายท่ีไมจาํเปน
ออกไปเลย เชน หวย เคยเลนมากถึงเดือนละ 3,000 บาท ก็ลดและเลิก สามี
ก็สงัสรรคนอยลง เดนิตลาดนัดลดลง เคยพาลูกไปเท่ียวหางบอยๆ กล็ดลง 
ตรงน้ีทําใหเราเห็นตัวเองมากข�น้ จากแตกอนใชจายผานไปเดอืนๆ เทาน้ัน” 
คุณกาญจนา กลาว

“ตอนน้ันไดร�ไฟแนนซหน้ีรอบแรก
ก็ไปเคลียรหน้ีดอกเบ้ียสูงกอน โดย
นําเง�นกู 5 หม่ืนบาทไปจายเจาหน้ี
ท่ีมีดอกเบ้ียสูงกอน ทําใหจาย
ดอกเบี้ยลดลง จากเดิมท่ีจาย
ดอกเบี้ยนอกระบบอยู เดือนละ 
5,000 บาท พอมาจายออมสิน
เหลือเดือนละ 1,700 บาท ทําให
มีเง�นดอกเบ้ียเหลือ 3,200 บาท 
นําไปใชจายได”  คุณกาญจนากลาว
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 นอกจากชีว�ตตัวเองและความสัมพันธในครอบครัวที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีข�้น พ�ด
คยุเขาใจกนัมากข�น้แลว คณุกาญจนา บอกวา ความสัมพนัธกบัหัวหนางานก็ดขี�น้ดวย 
เพราะสามารถเปดอกคุยกันได หัวหนางานเคยไปคุยถึงบานเม่ือเกิดปญหา นอกจาก
นั้น หนาที่การงานของสามีซึ่งอยูในที่ทํางานเดียวกัน ก็ไดรับการปรับตําแหนงใหม และ
ยังเปน Trainer ทําใหไดเร�ยนรูเร�่องว�นัยการเง�น ซึ่งสามารถนําการวางแผนการเง�นมา
ปรับใชในชีว�ตประจําวันของครอบครัวอีกดวย

 สิ�งที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ 
 คุณกาจญนา กลาววา การที่ไดมีโอกาสเขาโครงการ Happy Money ทําใหเธอ
รูวา ตองจัดการอยางไรกับชีว�ต จากแตกอนท่ีไมเคยคิดวาจะหารายไดเพ�่มเติมจาก
ตรงไหนมา ตอนนีก็้มีชองทางหารายไดเสร�ม และท่ีสําคญัถาบร�ษทัไมมโีครงการน้ีใหแก
พนักงาน ก็คงยังอยูในวังวนเดิม คือ เปนหนี้สินทวมตัว และคิดไมออกวาจะทําอยางไร
ถึงจะหมดหนี้ เพราะไมเคยคิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง เชนเลิกเลนหวย เพราะ
มีความหวังวาตัวเองจะถูกหวย โครงการน้ีเขามาจึงทําใหชีว�ตและครอบครัวเปล่ียนไป
ในทางที่ดีข�้น

  “อยากบอกถึงคนอื่นๆ ที่เปนหน้ีวา  การหลุดจากหน้ีไดน้ัน ข�้นอยู
กับตัวเราเอง  ถาคิดไม ได  โครงการไหนๆ ก็ ไมมีประโยชน  อยางตัวเอง  
ถาไมคิดและทําตามที่เขาสอน ก็ยังคงจมปลักอยูในสภาพเดิม ตายอยางเดิม  
จึงตองใหโอกาสตัวเองและลองพ�สูจนวาทําไดหร�อไม  ซึ่งตอนนี้ไมคิดกลับไป
อยูในวังวนนั้นอีกแลว”  คุณกาญจนา กลาว 

 ก า ร เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ใ น
โครงการ Happy Money ของคุณ
กาญจนาจึงเปน “จ�ดเปลี่ยน” ครั้ง
สําคัญของชีว�ตเธอและครอบครัว 
เพราะเ ม่ือไม มีปญหาการเง�นมา
รบกวนใจ การทํางานในหนาท่ีก็
ราบร�่นและมีความสุข
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 สาเหตุของการเปนหนี้
 ปญหาของคณุพรรณพ�มล ก็คลายกับพนกังานในโรงงานอกีหลายคนท่ีมีปญหา
หนี้นอกระบบ ซึ่งนอกจากเปนหนี้ที่ตัวเองกอแลว ยังเปนหนี้ที่เกิดจากคนอื่นสรางภาระ
ให เน่ืองจากเธอไดไปกูยืมเง�นใหเพ�่อน และเกิดปญหาเม่ือเพ�่อนไมจายหน้ี จึงทําใหเธอ
ตองมารับภาระใชหนี้แทนเพ�่อนที่โกงเง�นไป 

 เธอเลาวา หนี้กอนแรก 5 หมื่นบาท เกิดจากเพ�่อนขอใหไปกูยืมเง�นของเพ�่อนอีก
คนหน่ึงมาให แตเพ�่อนท่ีขอใหเธอไปยืมเง�นมาใหไมยอมจายหน้ี เธอจึงตองมารับภาระ
จายหน้ีแทน ประกอบกับ เธอเองก็มีหน้ีท่ีไดไปหยิมยืมจากคนอื่นมาเปนคาใชจายใน
ครอบครัว เชน คาเร�ยนของลูก จึงทําใหเธอมีภาระหนี้และดอกเบี้ยเพ�่มข�้นจํานวนมาก
“บางเดอืนเง�นไมพอใชจายก็ตองยืมจากคนอืน่มาใชจาย หมนุหน้ีไปเร�อ่ยๆ จนทาํใหยอด
หนี้สะสมมากข�้นเร�่อยๆ ถึง 1 แสนบาท และตองจายดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอเดือน รวม
เปนเง�นทีต่องจายคาดอกเบีย้ประมาณเดอืนละเปนหมืน่บาท ซึง่ตอนนัน้เคร�ยดเร�่องหนี้
มาก ปวดหัว ทะเลาะกับสามี ไมอยากอยูบาน เพราะไมมีใครใหปร�กษา จึงมาเขากะทํา
งานและกลับบานตอนเชาเลย” 

 ในดานชีว�ตครอบครัวของ คุณ
พรรณพ�มล แตงงานแลวมีลูก 2 คนท่ี
เกิดจากสามีเกา ลูกคนโตเร�ยนจบและ
ทํางานแลว สวนลูกคนเล็กกําลังเร�ยนอยู
ชัน้ป.6 ตอมาเธอมีสามีซึง่ทํางานมีรายได
แตไมแนนอน ทําใหปจจ�บันรายไดหลักของ
ครอบครวั จงึมาจากการทํางานในโรงงาน
ของเธอเพ�ยงคนเดียว 

“คุณพรรณพ�มล ชิงทะวัน”   

Success Story 
ผูประสบความสําเร็จ (คนที่ 2)
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 ทําไมถึงเขารวมโครงการ Happy Money 
 จนกระท่ัง บร�ษัทไดเร�่มโครงการ Happy Money และไดเชิญชวนใหพนักงาน
เขารวมโครงการฯ ซึ่งคุณพรรณพ�มลใหความสนใจ เนื่องจากในชวงนั้นอยูในภาวะ
ลําบากอยางมาก เธอตองรับภาระคาใชจายทุกอยางในครอบครัวคนเดียว 

 คุณพรรณพ�มลเลาถึงกิจกรรมที่ทําชวงเขาโครงการวา ตอนเขาโครงการฯ ก็ได
เขาอบรมเร�่องการวางแผนการเง�น กับว�ทยากรจากตลาดหลักทรัพยฯ และอาจารยให
กลับไปสํารวจตัวเองดวยการจดบัญชีรายไดคาใชจาย ซึ่งทําใหเธอรูตัววา มีคาใชจาย
อะไรที่ไมจําเปนบาง เธอจึงเร�่มปรับพฤติกรรมการใชจายของตัวเอง เชน เคยซื้อสินคา
จากสหกรณมาเก็บไวจํานวนมากโดยที่ยังไมไดใช ก็เปลี่ยนมาเปนซื้อเทาที่จําเปน หร�อ
จากท่ีเคยซือ้เส้ือผาตลาดนัดเปนประจาํ ก็ไมคอยไดซือ้ รวมถงึ พยายามหารายไดเสร�ม
ตางๆ เพ�่มเติมดวยการเอาของมาขายใหกับคนในโรงงาน 

 ผลจากการปรับพฤติกรรมการใชจาย ทําใหเธอสามารถลดคาใชจายไปได
คร�่งหนึ่ง แตดวยยอดหนี้กอนใหญที่มีประมาณ 1 แสนบาท ทางบร�ษัทจึงตองชวยปรับ
โครงสรางหน้ี หร�อ ร�ไฟแนนซ โดยใหเธอเขารวมโครงการธนาคารประชาชนกับธนาคาร
ออมสิน โดยไดรับเง�นกูรอบแรกจํานวน 5 หมื่นบาท นําไปจายหนี้นอกระบบ และเพ�่งได
เง�นกูรอบสองอกี 5 หม่ืนบาท ซึง่ไดนําไปจายหน้ีบตัรเครดติ และปดบัญชีไปเร�ยบรอยแลว 

โครงการธนาคาร
ประชาชนกับ

ธนาคารออมสิน
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 ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเง�นหลังเขาโครงการ
 ปจจ�บันภาระการเง�นและชีว�ตของคุณพรรณพ�มลดีข�้นมาก จากท่ีเคยจาย
ดอกเบีย้หนีน้อกระบบเดือนละ 10,000 บาท ตอนนี้เธอจายดอกเบีย้ใหธนาคารออมสิน
เพ�ยงประมาณ 2,000 บาทตอเดือน และคาผอนมอเตอรไซคใหม ที่ตองจายอยูเดือนละ 
7,000 บาท ซึ่งเหลืออีก 5 เดือน ก็จะหมดภาระแลว 

 คุณพรรณพ�มลบอกวา สิ�งท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ Happy Money 
นอกจากไดลดภาระหนี้จากการปรับโครงสรางหน้ีแลว เธอยังไดมีเง�นเก็บออมกับ
ธนาคารออมสิน ซึ่งไดหักเง�นไวเดือนละ 500 บาท หากปดบัญชีเง�นกูใน 4 ป ขางหนา 
เธอก็จะมีเง�นเก็บออมประมาณ 24,000 บาท 

 เม่ือปญหาหน้ีนอกระบบไดรับการแกไขและจัดระเบียบการใชเง�นใหเขาท่ีเขาทาง 
ครอบครัวของคุณพรรณพ�มลในวันนี้ จึงดําเนินตอไปอยางมีความสุขข�้นตามอัตภาพ 

BANK

68 Happy Money 
องค�กรสร�างสุขทางการเง�น





“อยู ลี มี สุข”
ความสุขทางการเง�นคนสไตล “ลีพัฒนาฯ เพชรบุร�”

 บร�ษัท ลีพฒันาผลิตภณัฑ จาํกัด (มหาชน) กอต้ังเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2526 โดย 
“กลุมลีละศธิร” เปนผูถอืหุนรายใหญ และเขาเปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย ตั้งแตป 2533 

 เดิมทีโรงงานผลิตอาหารสัตวแหงแรกของบร�ษัทต้ังอยูท่ีอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม แตตอมาไดปดโรงงานแหงน้ีไป เน่ืองจากมีขอจํากัดในพ�้นท่ีไมสามารถ
ขยายโรงงานได ในป 2539 จึงไดยายไปเปดโรงงานผลิตอาหารสัตวบกแหงใหมท่ี
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุร� พรอมกับไดรับการสงเสร�มการลงทุนโรงงานผลิต
อาหารสัตวบกจากบีโอไอ  

 ลีพัฒนาผลิตภัณฑ

4
แลกเปล�่ยนเร�ยนรู�

ประสบการณ�
องค�กรแห�ง “ความสุขทางการเง�น” 

บร�ษัท ล�พัฒนาผล�ตภัณฑ� จํากัด (มหาชน)

บทที่
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คุณว�เชียร มหาว�จิตร 
ผูจัดการ
โรงงานลีพัฒนาฯ เพชรบุร�

“โรงลี” คือ บานหลังที่สอง

 ตอมาในป 2545 และป 2550 ไดเปดโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้าเพ�่มอีกสองแหง 
คือ บร�เวณโรงงานเดียวกันกับโรงงานอาหารสัตวบกที่อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุร� 
และที่อําเภอเมือง จังหวัดสระบุร� 

 ในปจจ�บันกลุมบร�ษัทลีพฒันาผลิตภณัฑ ดาํเนินธุรกิจ 4 สวนหลัก ไดแก (1) ผลิต
อาหารสัตว (2) อบพ�ชกิจการไซโลและจําหนายวัตถุดิบอาหารสัตว (3) ฟารมทดลอง 
และ (4) ฟารมเพาะพันธุ ไม แตรายไดสวนใหญของกลุมบร�ษัท มาจากกิจการผลิตและ
จาํหนายอาหารสัตวสําเรจ็รปูสําหรบัสตัวบกและสัตวน้ํา ชนิดเม็ด ชนิดผง และหัวอาหาร 
ไดแก อาหารสุกร ไก เปด วัว ปลา และกุง เปนตน ภายใตเคร�่องหมายการคา “ลี” “ว�น” 
“แมกซ” และ “โปรเกรด” 

 ปจจ�บันโรงงานลีพัฒนาฯ จังหวัดเพชรบุร� มี
พนักงานท้ังหมด 235 คน (รวมท้ังกลุมบร�ษัท 750 
คน) แยกเปน 9 แผนก กับอีก 1 สวนงานบร�หาร 
และมีผูบร�หารโรงงาน 28 คน โดยมี “คุณว�เชียร 
มหาว�จิตร” เปนผูจัดการโรงงานเพชรบุร� บร�ษัท
ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)
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 “เมือ่องคกรใหความสําคญัในเร�อ่งการพฒันาทักษะความชาํนาญ
ของการทํางานและความรูในงานแกพนักงานแลว  เราจงึตองหันมาดแูล
ตัวพนักงานดวย  เพราะเรามองวาพนกังานถอืเปนสินทรพัยขององคกร 
จึงมุงไปสูการสรางมูลคาใหเกิดข�้นในอนาคต” คุณว�เชียร กลาว

 ดังนั้น ตั้งแตป 2548 เปนตนมา คุณว�เชียร จึงหันมาใหความสําคัญกับการดูแล
ดานจิตใจของพนักงาน และใชกิจกรรมเปนเคร�่องมือ หร�อ สื่อกลางในการพัฒนา
บุคลากรของโรงงานลีพัฒนาฯ เพชรบุร� โดยมีกระบวนการจัดต้ัง “โครงสรางทีม
ผูบร�หารกิจกรรม” ข�้นมาเพ�่อดําเนินกิจกรรมในแตละโครงการ และแยกโครงสราง
ออกจากโครงสรางบร�หารงานประจําอยางชัดเจน พรอมเพ�่มบทบาทของฝายพัฒนา
บุคลากร (HR) ใหมากข�้น และมีการส่ือสารผานทีมงานประชาสัมพันธและทีมงาน
 Promotion ในทุกชองทาง 

 หลักคิดในการบร�หารจัดการคนภายใน
โรงงานลีพัฒนาฯ เพชรบุร� ของ “คุณว�เชียร” 
อยูบนพ�้นฐานความคิดท่ีวา “คนพัฒนาได
ทุกคน” และ “พรุงน้ี ตองดีกวาวันน้ี” คุณ
ว�เชียรจึงใหความสําคัญกับการบร�หารงานและ
พัฒนาคนใหเกิด “ความสมดุล” ใน 4 ดาน
หลัก (KUSA) ดวยกัน คือ การใหความรู (Know
ledge) การสรางความเขาใจ (Understand) การ
พัฒนาทักษะการทํางาน (Skill) และการสราง
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร (Attitude) เพ�อ่ตอบโจทย
ไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีและสราง “มูลคาเพ�่ม” 
ของพนักงานภายในองคกรในอนาคต

 คุณว�เชียร กลาววา ในอดีตเม่ือประมาณป 2538 เปนตนมา แนวทางการบร�หาร
คนของโรงงานลีพัฒนาฯ เพชรบุร� ยังใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาดาน
ทักษะและการใหความรูในเร�อ่งการทํางานของคน เพ�อ่เพ�ม่ประสิทธิภาพการทํางานและ
ผลักดันใหพนักงานและองคกรเติบโตทางธุรกิจเปนหลัก แตยังขาดการเอาใจใสดูแล
ทางดานจิตใจ (Soft Skill) ท้ังในเร�อ่งการสรางความเขาใจและการสรางทัศนคติท่ีดีของ
พนักงานตอองคกร

KUSA

การสรางทศันคติ
ที่ดีตอองคกร 
(Attitude) 

การใหความรู 
(Knowledge) 

การสราง
ความเขาใจ 
(Understand)

การพัฒนาทักษะ
การทํางาน 
(Skill)

 หลักคิดบร�หารบุคคล  
สไตล “ลพีฒันาฯ เพชรบุร�” 
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 “กิจกรรมการสรางอาชพีไดแก 
การเลีย้งปลาดกุและปลูกผักสวนครวั 
เราไดแบงพ�้นท่ีของบร�ษัทใหแตละ
แผนกทํากิจกรรม เหมือนกับการฝก
การบร�หารธุรกิจใหแกพนักงาน สวน
กิจกรรมออมเง�นระยะยาวจนเกษียณ
อายงุาน ก็เพ�อ่ตองการใหพนกังานมี
ว�นัยและรูจักเก็บออม ซึ่งทุกเดือนจะ
มีการแขงขันและมอบรางวัลผูท่ีเก็บ
เง�นไดมาก ตรงน้ีมีแนวคิดเพ�่อทําให
เกิดการเปล่ียนแปลง สรางความ
กระตือร�อรนในการออม และการให
เกียรติพนักงาน”  คุณว�เชียร กลาว

Happy Money ตอยอดความสุขพนักงานและครอบครัว 

 หน่ึงในสามกิจกรรมท่ีตอยอดความสุขของคนในบานลีพัฒนาฯ เพชรบุร� ก็คือ 
การสรางความสุขทางการเง�น (Happy Money) ใหแกตัวพนักงานและครอบครัว ซึ่ง
โครงการนี้เปนการบูรณาการความรูรวมกันกับกิจกรรมที่ทํากอนหนา คือ โครงการ 
Happy Body และ Happy Brian ตามขบวนการของ Happy Workplace

 สําหรับกิจกรรมของโครงการ Happy Money หร�อ การสรางสุขทางการเง�น
ใหแกพนักงานนั้น เปนการตอยอดจากกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จของ 2 โครงการ 
คือ โครงการสรางอาชีพและโครงการเง�นออมของแตละแผนกและสวนกลาง
ที่ดําเนินมากอนหนานั้น    

 จากโครงการเง�นออม ก็ไดขยาย
กิจกรรมมาสู “การปลดหน้ี” ใหแก
พนักงานท่ีเขารวมโครงการและมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจาย
เง�น ซึ่งนอกจากตัวพนักงานแลวยัง
ไดขยายผลไปสูครอบครัว และยังได
เปนตัวอยางที่ดี และเปนที่ยอมรับของ
ชุมชนไดอีกดวย 

 แนวทางดงักลาวขางตน เปนว�ธีการสรางมลูคาเพ�ม่ใหเกิดข�น้อยางเปนรปูธรรมกับ
องคกร  และตอบโจทยหลักคิดการบร�หารจัดการคนภายในโรงงาน ลีพัฒนาฯ เพชรบุร� 
ของคณุว�เชยีร เพ�อ่ใหเปน “บานหลังท่ีสอง” ของพนกังานท่ีทํางานแลวมีความสุขอยาง
ยั่งยืน    
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ประโยชนที่พนักงานและองคกรไดรับ 
 
 สําหรับประโยชนที่พนักงานและองคกรไดรับจากการดําเนินโครงการ Happy 
Money นั้น คุณว�เชียร มองวา ในชวงเร�่มตน องคกรอาจจะยังไมเห็นเปนรูปธรรม และ
ยังไมใชคําตอบสุดทายวาจะไดรับผลประโยชนอะไรจากโครงการมากนัก แตเปนมุมท่ี
องคกรคิดวาจะชวยใหพนักงานบร�หารรายไดคาใชจาย หมดหนี้ ใหมีเง�นเหลือเก็บออม
ไดอยางไรมากกวา 

 อยางแรก การต้ังเปาหมายเพ�่อใหพนักงานเก็บเง�นและมีว�นัยทางดานการใชเง�น 
ซึ่งปญหาของพนักงานแตเดิมคือ การมีทัศนคติและมุมมองการใชชีว�ตดานการเง�นท่ี
ยังไมถูกตอง จึงเนนใหพนักงานรูวาปญหาสวนตัวของเขาคืออะไร เชน ปญหาหน้ีสิน 
จึงไดมุงแกไขและสรางคุณภาพชีว�ตของพนักงานใหดีข�้น เพ�่อใหดําเนินชีว�ตตอไปได 
โดยการสรางว�นัยการเง�น การรูจักใชจายเง�น การเก็บออม เนนการลดคาใชจายที่
ไมจําเปน สรางอาชีพใหมเพ�่อเพ�่มรายได ซึ่งผลท่ีไดคือพนักงานลดภาระหน้ีและมี
เง�นเก็บเปนครั้งแรกจากที่กอนหนานั้นไมเคยมีเลย

  “โครงการเหลาน้ีไมวา การสรางอาชีพ การสรางว�นัยการใชเง�น 
การปลดหน้ี การใหความรูว�ธีคิดดอกเบี้ยเพ�่อจะเทาทันเจาหน้ี เปนคํา
ตอบของแนวคิดบานหลังท่ีสองท่ีเราวางเปาหมายใหการดูแลและพัฒนา
พนักงานในองคกร เมือ่พนักงานหมดหนี ้มีเง�นเหลือ ก็จะไปสูการวางแผน
ชวี�ตหลังเกษียณอายุงาน เพ�อ่ตองการใหเขาสามารถดาํรงชวี�ตอยูไดดวย
ตัวเองและครอบครัวอยางมีความสุข” คุณว�เชียรกลาว

 ประการตอมา เม่ือพนักงานหมดหน้ี มีเง�น
ออมก็สามารถวางเปาหมายเก็บเง�น เพ�่อซ้ือบาน 
หร�อมีเง�นเก็บเพ�่อการศึกษาลูก ซึ่งเปนการต้ัง
เปาหมายการออมเง�นเพ�่อตัวเองและครอบครัว 
รวมถึงการสงเสร�มใหความรูในการสรางอาชีพ
ท่ีสองแกพนกังานทีใ่กลเกษยีณ เพ�อ่ใหสามารถดแูล
ตัวเองและครอบครัวไดในอนาคต 
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 “อัตราการลาออกของ
พนักงานถือวาลดลงมาก หลัง
จากท่ีเรามีทีมงานใส ใจดูแล 
ติดตามปญหาเร�่องการเง�นของ
พนักงานอยางใกลชิด มีการ
พ�ดคยุสรางความเขาใจระหวาง
หัวหนากับลูกนองกันมากข�้น” 
คุณว�เชียร กลาว

 สวนในแงขององคกร ท่ีเห็นไดขณะน้ี ก็คือ หลังจากพนักงานไดบร�หารจัดการ
เง�น ปลดภาระหนี้สินสวนตัวไดแลว  ก็ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจตอการทํางาน
ไดอยางเต็มท่ี  แมจะยังวัดผลไมไดชัดเจนนัก แตก็เห็นภาพเชิงบวกมากกวาเชิงลบ  
เน่ืองจากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพนักงานจากท่ีไมมีเง�นเหลือเลยก็มีเง�นเก็บออม สง
ผลใหคุณภาพของการทํางานมีประสิทธิภาพเพ�่มมากข�้น

  สุดทาย สิ�งท่ีวัดผลไดสําหรับองคกรก็คือ อัตราการลาออกของพนักงาน 
“ลดลง” 

 คุณว�เชียร กลาววา  ในรอบ 10 ปท่ีผานมา อัตราการลาออกของพนักงานมีสัดสวน
ถึง 10 - 12% แตมาในป 2556 ท่ีบร�ษัทดําเนินโครงการและดูแลดานการเง�นสวนตัวของ
พนักงาน อัตราการลาออกของพนักงานไดลดลงเหลือเพ�ยง 3 - 4% เทาน้ัน

 “สิ�งท่ีพนักงานไดรับจากโครงการคือ มีว�นัยการออมมากข�น้ การใช
จายเง�นอยางระมัดระวัง ไดฝกทําบัญชีครัวเร�อนอยางถูกตอง ตลอดจน
การฝกสรางอาชีพ โดยมีทีมงานดูแลอยางใกลชิด จึงทําใหพนักงานมี
คุณภาพชีว�ตท่ีดีสงผลไปยังครอบครัว และสังคมรอบขางมีความสุขเพ�ม่ข�น้” 
คุณว�เชียร กลาว

 ดังน้ันผลจากแนวคิดและการลงมือ
ทําขององคกร ท่ีคอย “Give” และ “Take 
Care” การใหความชวยเหลือและเอาใจ
ใสดูแลพนักงานอยูตลอดเวลา จึงทําให
เกิดการสราง Somebody หร�อ “คนดี 
คนเกง” ข�้นมาในองคกร โดยไมตองรอ
เวลาใหเกิดข�้นเอง   

ลาออกลาออก10 - 12% 3 - 4%

 ในรอบ 10 ปท่ีผานมา ป 2556

75Happy Money 
องค�กรสร�างสุขทางการเง�น



ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ

สรางว�นัยในการออม 
เชน สงเสร�มการเปด
บัญชีออมทรัพย การ
จดบัญชีรายไดคาใชจาย
การต้ังเปาหมายการลด
คาใชจาย  

การสรางอาชีพเสร�ม 
เพ�่มรายได เชน ปลูก
ผัก เลี้ยงปลา เล้ียงกบ 
เปดตลาดใหพนักงาน
นําผลผลิตของตัวเอง
มาขาย 

ติดตามความคืบหนาของ
ลูกคาท่ีผานโครงการอยาง
ตอเนื่อง  เปดรับลูกคาใหม 
การสรางว�นัยทางการเง�น 
คัดกรองลูกคาใหมเพ�่อเขาสู
กระบวนการปรบัโครงสรางหน้ี

การขยายผลโครงการ

  สําหรับการขยายผลโครงการตอเน่ืองในป 2557 น้ัน ผูบร�หารระดับสูงขององคกร โดย 
“คุณว�เชียร” ไดใหความสําคัญกับโครงการ Happy Money เปน “ตัวนํา” กับการดําเนิน
กิจกรรมในทุกเร�อ่งของทุกแผนกงานอยางตอเน่ือง  โดยวางแนวทางการขยายโครงการ ดังน้ี

ผูบร�หารระดับสูงใสใจและเอาจร�งเอาจัง 
กับการดําเนินโครงการ Happy Money 
ซึ่งคุณว�เชียรไดอยูเบ้ืองหลังการทํางาน
และใหคาํปร�กษาคอยแนะนําอยางสมํา่เสมอ  

การกําหนดวันติดตามงานในทุกวัน
เสารของเดือน  เพ�่อใหทุกแผนกนําเสนอ
ขอมูล   ปญหาท่ีพบเจอ การเปดใจผูบร�หาร
โครงการ  พบปะแลกเปล่ียนประสบการณ
รวมกัน ยังเปนการจ�ดประกายความคิดให
แก Trainer นําไปใชในการดูแลลูกคา 

ทีมงานรวมคิดว�ธีการกระตุน
รณรงคโครงการอยางตอเน่ือง 
และมีการจ�งใจพนักงาน เชน การ
ใหรางวัลกับคนที่เปดกระปุกออม
เง�นออกมา ถามีเง�นออมมากสุดก็
จะรับรางวัลเพ�่มเติม เปนตน  

ทีมงานตองเอาใจใส Trainer  และ
คอยใหการสนับสนุน หากเขามี
ปญหาติดขัดก็ตองเขาไปใหความ
ชวยเหลือ 

คนท่ีเปนลูกคาหร�อพนักงานท่ีมีปญหาการเง�น จะตองเปดขอมูลท่ีเปนจร�งและครบถวน
แก Trainer เพราะ Trainer เปนคนท่ีพรอมใหความชวยเหลือและกาวเดินไปดวยกัน

1 2 3
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บทบาทหนาที่ “ผูบร�หารโครงการฯ” 

 ในกระบวนการสรางความสุขทางการเง�นน้ัน ผูบร�หารโครงการฯ ถือเปนผูท่ีมี
บทบาทความสําคัญตอการดําเนินโครงการ Happy Money เพราะผูบร�หารโครงการ
คือผูที่รับนโยบายตรงมาจากผูบร�หารระดับสูง เพ�่อนํานโยบายนั้นมาขยายผลและไปสู
การลงมือปฏิบัติใหเกิดผลลัพธอยางเปนจร�งเปนจัง 
 
 หนาท่ีของผูบร�หารโครงการฯ จงึเปนคนท่ีกาํหนดทิศทางและวางแผนการดาํเนิน
โครงการฯ การแตงต้ังทีมงานควบคมุและติดตามผล การใหคาํปร�กษาแก Trainer เพ�อ่
วางแผนแกไขปญหาทางการเง�นแกลูกคา ตลอดจนถึงการใหกําลังใจกับทีมงาน และ
รายงานความคืบหนาใหกับผูบร�หารรับทราบ 

 หลังจากใหความชวยเหลือพนักงานที่มีปญหาการเง�นแลว สิ�งท่ีทีมงานของ
ลีพัฒนาฯ เพชรบุร� ไดทําตอเน่ืองก็คือ การติดตามและออกไปเย่ียมลูกคาถึงบาน   
เน่ืองจากตองการไปติดตามการเปล่ียนแปลงชีว�ตของเขาและครอบครัว เพ�่อให
ครอบครวัทราบวาบร�ษัทไดใหความสําคญัตอคณุภาพชวี�ตของพนักงานและครอบครวั  
เน่ืองจากครอบครัวจะตองใหความรวมมือและปรับพฤติกรรมการใชเง�นไปพรอมกัน 
เพ�่อไมใหพนักงานเปนผูรับภาระอยูคนเดียว

กระบวนการสราง  Happy Money แบบลีพัฒนาฯ 

คุณอภิสิทธิ์  ปทุมชาติพัฒน
ผูชวยผูจัดการแผนกจัดสง
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โครงสรางทีมงาน
สงเสร�มการบร�หาร

การเง�นสวนบุคคลของ 
ลีพัฒนาฯ เพชรบุร�

 คุณอภิสิทธ์ิ กลาววา การท่ีลีพัฒนาฯ เพชรบุร� เลือกแตงต้ังผูจัดการฝายบุคคล
กลาง และฝายกฎหมาย ใหอยูในทีมท่ีปร�กษาโครงการฯ ดวย ก็เพ�อ่ตองการใหเขามาชวยให
คําแนะนําและใหความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การตัดบัญชีเง�นเดือน การเจรจากับเจาหน้ี 
การคิดดอกเบ้ีย ตลอดจนการใหคําแนะนําเร�อ่งการประนอมหน้ี เปนตน 
 

 “คุณอภิสิทธิ์  ปทุมชาติพัฒน”  ผูชวยผูจัดการแผนกจัดสง  ในฐานะผูบร�หาร
โครงการ (Project Leader) ของ ลีพฒันาผลิตภณัฑ จงัหวดัเพชรบุร� กลาวถงึบทบาท
หนาท่ีและขั้นตอนการทํางานของตัวเองวา ภายหลังรับนโยบายมาจากผูบร�หารระดับ
สูง และไดรับการถายทอดความรูและกระบวนการจากตลาดหลักทรัพยฯ แลว จึงได
กลับมาจัดตั้ง “โครงสรางทีมงาน” ข�้นมา   

 โครงสรางทีมงานของลีพัฒนาฯ ประกอบดวย ทีมที่ปร�กษาโครงการ (รวมฝาย
กฎหมาย)  ผูบร�หารโครงการ (Project Leader) เลขานุการและผูประสานงานโครง
การฯ ทีมสนับสนุน ประสานงานและกระตุนรณรงคสงเสร�ม ทีม Trainer และที่ปร�กษา
ของแตละแผนก และ ลูกคาหร�อพนักงานที่มีปญหาการเง�น

ประธานโครงการ 

ผูจัดการโครงการ 

ที่ปร�กษาโครงการ 

ผูจัดการโครงการ 

เลขาฯ โครงการ 

ทีมงานสนับสนุน/กระตุนรณรงคสงเสร�ม

ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา

ลูกคาลูกคา ลูกคา ลูกคา

Trainer Trainer Trainer Trainer

TrainerTrainer TrainerTrainer

78 Happy Money 
องค�กรสร�างสุขทางการเง�น



ว�ธีการสรรหา Trainer แบบลีพัฒนาฯ 

 กระบวนการหา Trainer ของลีพัฒนาฯ เพชรบุร� คุณอภิสิทธ์ิ กลาววา 
เปนการสรรหาและคัดเลือก Trainer จากทุกแผนกของบร�ษัท โดยคัดเลือกมาจาก
ผูบร�หารระดับ “ผูชวยผูจัดการ” และ “โฟรแมน” เปนหลัก แทนการเลือกจากระดับ
ผูจัดการแผนก เพ�่อมาทําหนาท่ีเปนท่ีปร�กษาดานการเง�น และรวมกันหาแนวทางชวย
เหลือพนักงานท่ีมีปญหาการเง�น หร�อเร�ยกวา “ลูกคา” และแตงต้ังผูจัดการแผนก
มาอยูในทีมท่ีปร�กษาโครงการแทน เพราะตองการใหเขามีบทบาทในการมองภาพรวม
และใหคําแนะนํากับ Trainer 
 
  “สวนคุณสมบัติของ Trainer ทีมงานจะเนนผูที่บร�หารดานการเง�นดี มีสภาพ
คลองทางการเง�น คือ มีพฤติกรรมการเก็บออมท่ีดี และเขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง เปนท่ีนับถือของลูกนองและมาจากทุกแผนก ซึ่งภายหลังจากการ
เปดรับสมัครและคัดเลือกแลวก็ ได Trainer รวมท้ังหมด 15 คน จากตัวแทนของ
หนวยงาน 8 แผนก” คุณอภิสิทธิ์ กลาว 
 
 ตอจากน้ัน Trainer ท้ังหมดก็จะเขารวมอบรมเพ�่อรับการถายทอดความรูจาก 
Mentor ของตลาดหลักทรัพยฯ และการใชเคร�่องมือทางการเง�นและเทคนิคตางๆ รวม
ทั้งหมด 4 ครั้ง ภายในระยะเวลาดําเนินโครงการตลอด 4 เดือน 

 นอกจาก Trainer จะไดรับความรูดานการวางแผนการเง�นและเคร�่องมือ
ทางการเง�นตางๆ แลว Trainer ยังตองลงมือปฏิบัติจร�งเชนเดียวกับลูกคาของ
ตัวเองดวย เพ�อ่ใหเปน “โมเดลตนแบบ” ท่ีดใีหแกลูกคา ไมวาจะเปนการจดบญัชรีายได
คาใชจายรายวนั เพ�อ่จะไดนาํมาสรปุคาใชจายทีเ่กิดข�น้ในสิ�นเดอืน ตลอดจนการสํารวจ
ทรัพยสมบัติและหนี้สินของตัวเองและครอบครัว (งบดุล) การสรุปหนี้สินอยางละเอียด 
เหมือนกับลูกคาตามกระบวนการของโครงการ 

 นอกจากนั้น  ยังมอบหมายให “คุณไพร�นทร  กร�ธาธร” เจาหนาที่บุคคล เปน
เลขานุการและผูประสานงานโครงการฯ ทําหนาที่ในการประสานงานระหวาง Mentor 
จากตลาดหลักทรัพยฯ กับ Trainer ผูบร�หาร และลูกคา ตลอดจนประชาสัมพันธและ
กระตุนโครงการโดยการสรางกิจกรรมสงเสร�มการออม 
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  “เชนตัวเองเปนผูประสานงาน 
จะแบงเวลาใหกับโครงการหน่ึงวันตอ
สัปดาห  เพ�อ่ติดตามงาน เชน วนัจนัทร 
หร�อ วันพฤหัส เพ�่อตามบัญชีรายได
คาใชจายของลูกคาจาก Trainer ท่ีตอง
สงกับเราโดยตรงเทานั้น เพราะเปน
ขอมูลความลับของลูกคา เชน สรุป
หน้ี ขอมูลการเง�นตางๆ ซึ่งจะรูขอมูล
กันแค 4 คนเทาน้ัน รวมท้ังยังตอง
สรุปขอมูลเพ�่อสงใหกับอาจารยกอน
ท่ีจะมาพบกันในคร้ังหนาอีกดวย” 
คุณไพร�นทร กลาว 

  ดังน้ัน ในทุกวันเสารจึงกําหนดให
เปนวันติดตามงานและเปดใจลูกคาท่ีมี
ปญหาทางการเง�น โดยถา Trainer มี
ลูกคาท่ีตองใหความชวยเหลือเปนการ
ดวน ก็จะเชิญมาเพ�่อใหขอมูล รวมถึงการ
จัดกิจกรรมสรางนิสัยการออมไปดวย 
เชน ติดตอใหธนาคารออมสินมารับฝาก
เง�นในวันเสาร ซึ่งตลอด 4 เดือนของการ
ดําเนินโครงการฯ ทีมงานไดวางแผนการ
ทํางานท้ัง 9 ขั้นตอนและปฏิบัติตามแผน
งานมาตลอด  

ว�ธีขับเคลื่อนการดําเนินงานของทีมงาน 

 หลังจากโครงการฯ ไดโครงสรางทีมงานข�้นมา และไดรับการถายทอดความรู
ทางดานการเง�นจากทีม Mentor จากตลาดหลักทรัพยฯ แลว ก็มาสูว�ธีการลงมือปฏิบัติ
ตามแผนดําเนินงานของโครงการฯ ที่วางไว

 คุณไพร�นทร ผูประสานงานโครงการฯ เลาวา ในการดําเนินงานโครงการตาม
แผนงานนั้น  จําเปนตองแบงเวลาระหวางงานประจํา กับ โครงการฯ ใหลงตัว ซึ่งทีมงาน
ไดกําหนดให “ทุกวันเสาร” เปนวันประชุมรวมกันของทุกคน เพ�่อมาพ�ดคุยและติดตาม
งานของโครงการฯ  สวนในวนัอืน่ๆ ก็ใหแตละแผนกไปดาํเนินการและจดัสรรเวลากันเอง 

 “ในแตละขั้นตอนการทํางานเราจะมาขยาย หร�อยอยว�ธีการดําเนิน
การกันเอง  เชน อาทิตยนี้ตามงานอะไร แลวในแตละเดือนเราจะมีสรุปภาพ
ใหญอะไร  จึงตองทํางานรวมกันเปนทีมเรา 3 คนคือ ผูบร�หารโครงการ 2 
ทานและตัวเองที่เปนผูประสานงานจะรวมกันเข�ยนแผนออกมา และตองขอ
ความชวยเหลือจากใคร ใหใครไปชวยสานตอ เชน ทีมสนับสนุนและโปรโมชัน่
อีก 8 คนไปดําเนินการกระตุนรณรงคกับพนักงานดวยการจัดกิจกรรม
ตางๆ ซึง่หลังจากเข�ยนแผนออกมาแลว ก็จะใหทีมงานมาออกความคดิเห็น
รวมกันดวย”   คุณไพร�นทร กลาว
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การสนับสนุน Trainer และลูกคา  

 การสนับสนุน Trainer และลูกคาเปนเร�อ่งสาํคญั เพราะจะชวยใหการลงมือปฏบิติั
ตามแผน เปนไปอยางราบร�่นและไมติดขัด  โดยทีมงานลีพัฒนาฯ ไดใหการสนับสนุน 
Trainer และลูกคาผานการจัดกิจกรรมสงเสร�มดังนี้       

การจัดกิจกรรมใหความรูพนักงานในองคกร
 ทีมงานจัดกิจกรรมใหความรูดานการเง�นแกพนักงานทุกคนในองคกร เพ�่อชวย
ให Trainer ทํางานงายข�น้ นอกเหนือไปจากการท่ี Trainer มีความใกลชิดกับลูกคาอยู
แลว เพราะเปนลูกนองในแผนกของตัวเอง รวมท้ังชวยสรางความเขาใจถึงวัตถุประสงคของ
โครงการฯ เร�อ่งการสงเสร�มใหจัดทําบัญชีรายไดคาใชจาย  

 “ทางทีมงาน ไดสง
ผู มีความรูลงไปชวยให
ความรูในรายแผนกอยาง
เชน ผูประสานงานคือคุณ
ไพร�นทร มีความรูทางดาน
บัญชีก็ ไดลงไปชวยสราง
ความเขาใจและถายทอด
ความรูเจาะลึกเฉพาะกลุม
ลูกคาในเร�่องการทํางบดุล  
การจดบัญชีรายไดค า
ใชจาย  สรปุหนีสิ้น  อกีรอบ
หนึ่ง”  คุณอภิสิทธิ์ กลาว

เจาะลึกรายแผนก  เพ�่มความรู ยํ้าความเขาใจ
 คุณอภิสิทธิ์  กลาววา หลังจากการจัด
กิจกรรมในองคกรไปแลว แตพนักงานสวนใหญก็
ยังสับสนเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีตางๆ เชน การ
ลงบัญชีสินทรัพยและหน้ีสิน เน่ืองจากไมเคยมี
ประสบการณทํางบดลุมากอน และอาจเปนเพราะ
พนกังานมีจาํนวนมาก และยังไมกลาสอบถามในท่ี
ประชุมใหญ จึงทําใหไมเขาใจในรายละเอียดอยาง
ชัดเจน  ทีมงานจึงใชว�ธีการใหผูท่ีมีความรูลงไป
เจาะลึกใหความรูในแตละแผนกเพ�่มเติม
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การประชาสัมพันธโครงการฯ ผานกิจกรรมแผนก

 ในการทําโครงการแตละครั้ง ผูบร�หารจะลงมาส่ือสารใหพนักงานทุกคนใน
องคกรรับรูและเขาใจตรงกันทุกครั้ง ผานรูปแบบสื่อกิจกรรมตางๆ เพ�่อสรางแรงจ�งใจ
ใหพนักงานเขารวมโครงการ 

 โครงการ Happy Money ก็เชนกัน ทีมงานสนับสนุนและทีมโปรโมชั่นท่ีจัดต้ัง
ข�้นมา จะคอยทําหนาที่ประชาสัมพันธโครงการฯ ผานสื่อกิจกรรมรูปแบบตางๆ ทั้งใน
สวนของแผนกและสวนกลางของโรงงาน เพ�่อกระตุนสงเสร�มและสื่อสารใหพนักงาน
รับรูขอมูลและความเคล่ือนไหวของโครงการฯ เชน การติดธงไวนิล ธงราว การจัด
กิจกรรมของแผนก บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสายภายในองคกร เปนตน

 นอกจากน้ัน ในแตละแผนกยังมีการรณรงคใหพนักงานมีความรูเร�อ่งการออม และ
การวางเปาหมายทางการเง�นของตัวเอง โดยทีมงานจะใหแตละแผนกเปนผูคดิโปรโมชัน่
ข�้นมาเอง เชน การใชรางวัลกระตุนเปนกําลังใจใหออม ตามเทคนิคของแตละแผนกท่ี
คิดข�้นมา
 

ประชาสัมพันธ

แผนก บอรดEVENTเสียง
ตามสาย

แผนกบุคคลและธุรการ
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การเปดเวทีติดตามงาน และเปดใจทุก
วันเสาร     
          ดังท่ีกลาวมาแลววา ทมีงานไดกําหนด
ให “ทุกวนัเสาร” ของเดอืนเปนวนัติดตาม
งานของทุกหนวยงาน ไมวา Trainer และ
ลูกคา รวมถึงผูบร�หาร จะตองมาประชุม
รวมกันเพ�อ่นําเสนอขอมูล และแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นกันในท่ีประชมุ เชน การเปดใจ
ผูบร�หารโครงการ ซึง่เหมอืนเปนตนแบบวา  
เขาใชชีว�ตและบร�หารเง�นอยางไรใหทุก
คนในหองรับรูความเปนอยูของผูบร�หาร 
เปนตน

สถานะทางการเง�นของพนักงาน กอนและหลังเขารวมโครงการ 

 สิ�งท่ีผูบร�หารระดับสูง คือ คุณว�เชียร ไดวางเปาหมายการเขารวมโครงการฯ
เพ�่อมุงหวังสรางว�นัยการออมของบุคลากรภายในโรงงานเปนหลัก แตหลังจาก
Trainer สัมภาษณพนักงานที่มีปญหาทางการเง�นและแบงกลุมพนักงานแลว กลับพบ
วา พนักงานสวนใหญของโรงงานมีหนีเ้ง�นกูนอกระบบจาํนวนมากและตองจายดอกเบีย้
สูง จงึทําใหผูบร�หารจาํเปนตองปรบันโยบายของโครงการฯ เปนการใหความชวยเหลอื
แกไขปญหาเร�่องหนี้สินเปนเร�่องเรงดวนกอน

 “เชนกรณี คุณว�ศิษฐ แตเดิม
พอแมมท่ีีดนิจาํนวนมาก แตถกูโกง
จากพ� ่ปา นา อา แตก็สามารถรูจกั
การอดออม จนปจจ�บันสามารถ
สรางตัวข�้นมาใหมและซื้อที่ดินได 
หร�อตัวอยางพนักงานท่ีจดบัญชี
มายาวนาน 20 ปทําไมเขาทําได
ก็นํามาแชรประสบการณรวมกันใน
ท่ีประชมุใหญ ซึง่ไดชวยจ�ดประกาย
ใหกับ Trainer นําไปใชแกปญหา
ของลูกคาไดดวย” คุณอภิสิทธ์ิ 
กลาว
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 คุณอภิสิทธ์ิ กลาววา จาก
การท่ี Trainer ไดพ�ดคุยและลวงลึก
ขอมูลการใชเง�นของพนักงานทุกราย
แลว ทําใหบร�ษัทพบวา พนักงานของ
โรงงานลีพัฒนาฯ เพชรบุร� มีปญหา
หน้ีสินอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
เง�นกูนอกระบบ ซ่ึงเปนหน้ีท่ีมีดอก
เบ้ียสูงมากถึงรอยละ 20 - 40 ตอ
เดือนทีเดียว ดังน้ัน พนักงานกลุมท่ี
มีเง�นเดือนไมพอใช เพราะเม่ือไดรับ
เง�นเดือนตองนําเง�นมาชําระหน้ีนอก
ระบบหมด จําเปนตองไดรับการแกไข
ปญหาอยางเรงดวน  

 สวนพนักงานกลุม 2 และกลุม 
3 หลังจากไดปรับพฤติกรรมการใช
จายเง�น เชน จากท่ีเคยเลนหวยก็ลด
ลง และลดคาใชจายท่ีไมจําเปนหลาย
อยางออกไป ก็ทําใหสถานภาพการ
เง�นของเขาดีข�้น และหน้ีท่ีมีอยูก็เปน
หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือท่ีดินปลูกบาน 
ซ้ือรถ เง�นกูเพ�อ่การศึกษา 

 โดยพบวา กอนที่พนักงานจํานวน 16 คนจะเขารวมโครงการ มีหนี้รวมกันเกือบ 
5 ลานบาท ซึง่ปญหาท่ีพบมากและถอืวาเปนคนกลุมใหญของโรงงานคอื กลุมพนักงาน
ที่มีเง�นเดือนไมพอใชหนี้ รองลงมาคือ กลุมพนักงานใชเง�นชนเดือน และกลุมมีเง�นใชแต
ไมมีเง�นเก็บ

 สามารถแยกกลุมพนักงาน “เง�นเดือนไมพอใชหน้ี” คิดเปนสัดสวนถึง 35% ของ
พนักงานท้ังหมด มียอดหน้ีรวมกันมากสุด 1.73 ลานบาท รองลงมา คือ “กลุมมีเง�นใชเดือน
ชนเดือน” คิดเปน 34% หร�อ มียอดหน้ีรวมกัน 1.68 ลานบาท และ “กลุมมีเง�นใชแตไมมี
เง�นเก็บ” 31% มีภาระหน้ีสิน 1.53 ลานบาท รวมลูกคาท้ังหมด มีหน้ีสิน 4.94 ลานบาท

เง�นเดือนไมพอใชหนี้ จํานวน 4 ราย
คิดเปน 34.94% (1,725,980 บาท)

มีเง�นเดือนชนเดือน จํานวน 7 ราย
คิดเปน 34.11% (1,684,979 บาท) 

มีเง�นเหลือแตไมมีเง�นเก็บ จํานวน 5 ราย
คิดเปน 30.95% (1,528,880 บาท) 

ภาระหนี้สินสุทธิ 
= 4,939,839 บาท

ภาระหนี้สินสุทธิ 
= 4,939,839 บาท

หนี้นอกระบบ 977,500.00 (19.79%)

1,830,744.00 (37.06%)

1,876,813 (37.99%)

254,782 (5.16%)

สถาบันการเง�น

สินเชื่อ / สินคา

กูเพ�่อการศึกษา

กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

34.94% 30.95%

34.11%
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 “สิ�งทีค่ณุว�เชยีรมุงหวงั
อยากใหพนักงานมีว�นัย
เร�่องการออมเปนหลักและ
เกิดความย่ังยืน ไดเห็นผล
แลวในตอนน้ี ก็คือ หลังจาก
ท่ีสนับสนุนใหพนักงานเก็บ
ออมเง�นเปนเวลา 4 เดือน ก็ได
เพ�่มเวลาเปน 2 ป และตอนนี้
ใหออมยาวไปจนถึงเกษียณ
เลยทีเดียว” คุณอภิสิทธิ์
กลาว

 สําหรับแนวทางการใหความชวยเหลือพนักงานกลุมเปนหน้ีนอกระบบน้ัน 
 ผูบร�หารลีพฒันาฯ เพชรบรุ� ไดพยายามหาแหลงเง�นกูจากภายนอก เพ�อ่ปรบัโครงสราง
หน้ีใหแกพนักงาน เชน ติดตอธนาคารออมสิน โครงการธนาคารเพ�อ่ประชาชน เพ�อ่ยาย
หนี้นอกระบบท่ีมีดอกเบ้ียสูงเขาสูในระบบ ซึ่งมีดอกเบ้ียที่ต่ําลง ซึ่งไดชวยใหพนักงาน
ผอนหนี้ลดลง และมีเง�นเหลือไวใชจายบาง

 ขณะเดยีวกันก็จดักิจกรรมการ “สรางว�นัยการออม” ใหแกพนักงานควบคูกันไป
ดวยอยางตอเน่ือง เชน การเชิญชวนออมใหเปนนิสัย การเปดบัญชีเง�นฝาก 100% 
ทั้งองคกร การจดบัญชีรายไดคาใชจาย การตั้งเปาลดคาใชจาย การสํารวจสินทรัพย
และหนี้สิน (งบดุล) เปนตน 

 ผลท่ีเกิดข�น้กับพนักงานภายหลังเขารวมโครงการ พบวา สถานภาพทางการเง�น
ของพนักงานดีข�้น โดยสามารถลดภาระการจายหนี้ลงจากเมื่อกอนเขาโครงการไดถึง 
25% ของยอดหนีท้ั้งหมด และไดชวยลดภาระคาใชจายใหแกพนักงานจากการจดบันทึก
รายไดคาใชจายไดถึง 50% รวมถึงสถานภาพการเง�นของ Trainer เอง ก็สามารถ
ลดคาใชจายไดภายหลังจากการจดบัญชีรายไดคาใชจาย ไดกวา 40%

 ท่ีสําคญัหลังจากดาํเนินโครงการ Happy Money ไดชวยใหพนักงานมี “เง�นออม” 
เพ�ม่ข�น้ จากท่ีกอนหนาน้ัน พนกังานโรงงานสวนใหญ “ไมมี” เง�นออมกันเลย และในสวน
ของบร�ษัทเอง โครงการนี้ยังชวยใหองคกรมีเง�นออมโดยรวมเพ�่มข�้นเกือบ 300% เปน
ยอดเง�นเกือบ 7 แสนบาท

ผลลัพธที่เกิดข�้นของลูกคา
สามารถลดคาใชจายลง จากการ

จดบัญชีรายไดคาใชจาย

คาใชจายเดิม/เดือน = 24,669 บาท
คาใชจายหลังปรับปรุง/เดือน = 12,291 บาท
ผลประหยัดที่เกิดข�้นจร�ง = 12,378 บาท

ลด
คาใชจาย 

12,378 บาท

30,000

20,000

10,000

0

ลดลง 
50.18%

หลังปรับปรุง

24
,6

69

12
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91
 

กอนปรับปรุง
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 “พอผูบร�หารลงมาสรางความเขาใจเอาจร�งเอาจงั และออกเปนโยบาย
ขององคกร พนักงานจึงยอมรับและปฏิบัติตาม ซึ่งเปนการชวยสนับสนุน
การทํางานของ Trainer ใหสะดวกมากยิ�งข�้น และสามารถตอยอดขยายไป
ยังแตละแผนกไดงายข�น้ แมพนักงานอาจมองเปนเร�อ่งสวนตัว ทําไมตองจด
รายไดคาใชจายทกุวนั ก็สรางความเขาใจแกพนักงานใหทราบถงึประโยชน
ท่ีเขาจะไดรบัจากโครงการฯ และบร�ษัทไดเขาไปชวยเหลือพนกังานทีเ่ขารวม
โครงการฯ จากปญหาหน้ีสินไดอยางไร ทีมงานจึงสามารถขยายโครงการฯ
ไดงายข�้น” คุณอภิสิทธิ์ กลาว

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข   

ปญหาเกี่ยวกับการจัดโครงสรางทีมงาน

 ดวยกิจกรรมของลีพัฒนาฯ ท่ีมีมากอยูแลว ประกอบกับผูบร�หาร
ทุกแผนกมภีาระหนาท่ีในงานประจาํคอนขางมาก เม่ือบร�ษัทเร�ม่ดําเนินโครงการ 
Happy Money จึงเหมือนกับการเพ�่มงานและความรับผิดชอบใหแกผูบร�หาร
ของแตละแผนกเขามาอีก จึงทําใหในชวงแรกของการจัดโครงสรางทีมงาน
เกิดการตอตานและการไมใหความรวมมือพอสมควร  

 ขณะเดียวกันทีมงานเองก็ยังไมรูวาควรจะเร�่มตนดําเนินการโครงการ
อยางไร เพราะรูสึกวาเร�่องการเง�นเปนเร�่องเขาใจยาก ไมมีประสบการณเร�่อง
การบร�หารเง�นมากอน เชน การจัดทํางบดุล การจดบัญชีรายไดคาใชจาย  
 
 คุณอภิสิทธ์ิ กลาววา ในท่ีสุดปญหานี้ก็ผานพนไปได เม่ือไดรับโอกาส
จากตลาดหลักทรัพยฯ เขามาเปนพ�่เลี้ยงและใหคําปร�กษาอยางเปนระบบ และ
ผูบร�หารระดับสูง คือ คุณว�เชียร ไดเขามาชวยแกปญหาดวยการกําหนดเปน 
“นโยบาย” ใหทุกคนตองปฏิบัติ ตลอดจนการลงมาสรางความเขาใจใหแก
พนักงานดวยตัวเอง  จึงทําใหพนักงานยอมรับและใหความรวมมือในที่สุด

86 Happy Money 
องค�กรสร�างสุขทางการเง�น



Trainer ไมเขาใจงบการเงิน  ถายทอดไม ได 
 ปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานของทีมงาน
อีกประเด็น ก็คือ Trainer ขาดความรูและไมเขาใจราย
ละเอียดดานการวางแผนการเงินอยางถองแท จึงทําให
การถายทอดไปยังลูกคาเขาใจไดคอนขางยาก โดยเฉพาะ
ในเรื่องการจัดทํางบดุล การลงบัญชีรายไดคาใชจาย
การสรุปหนี้สิน 

 คุณอภิสิทธิ์ กลาวถึงแนวทางการแกปญหาในชวง
น้ันวา ไดใชวิธีการใหทีมงานท่ีมีความรูเรื่องการทําบัญชี 
ตอกยํ้าความรูใหกับ Trainer อีกคร้ัง โดยเปนการลงไป
เจาะลึกเฉพาะแผนก ซึง่ไดชวยให Trainer มีความเขาใจและ
ใหคําปรึกษาแกลูกคาของตัวเองไดในเวลาตอมา 

เปดใจ Trainer และว�ธีขับเคลื่อน Happy Money สูความสําเร็จ

 Trainer เปนผูลงมือปฏิบัติจร�งในภาคสนาม ซึ่งเปนฟ�นเฟ�องสําคัญตอการ
ถายทอดความรูเร�่องการวางแผนการเง�น การใหคําแนะนํา และติดตามพฤติกรรม
พนักงานท่ีเขาโครงการอยางตอเน่ือง จนบรรลุเปาหมายความสุขทางการเง�นใหเกิด
ข�้นกับพนักงาน

หนาที่และความรับผิดชอบของ Trainer 

 หลังจากทีมผูบร�หารโครงการฯ คัดเลือกตัวแทนของแตละแผนก และแตงต้ัง 
Trainer อยางเปนทางการทั้งหมดจํานวน 15 คนแลว ก็เปนหนาที่ของ Trainer ที่จะรับ
ชวงดาํเนินการตอ ต้ังแตการสรรหาพนักงานท่ีมีปญหาเก่ียวกบัการเง�นหลังโครงการฯ
เปดรับสมัคร ถายทอดความรูดานการเง�นใหแกลูกคา เปนพ�่เลี้ยงใหคําปร�กษา แนะนํา
เก่ียวกับการออม แกปญหาหน้ีและการใชจายเง�น ตรวจสอบการจดบัญชีรายได
คาใชจายของพนักงานทุกวัน ตลอดจนติดตามควบคุมการใชจายของพนักงาน และ
คอยใหกําลังใจแกพนักงานในความดูแล  
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1.การใหความรวมมือในการจดบญัชรีายไดคาใชจาย การสํารวจสินทรพัยหน้ีสนิ 
(งบดุล)  ซึ่งพนักงานที่อยากจะเขาโครงการตองแจกแจงมาใหครบทั้งหมด  

 “บางคนยังปดหนี้สินบางสวน ไมกลาบอกหมด เพราะอายเพ�่อน  ก็จะ
ทําใหเราไมรูขอมูลที่เปนจร�ง ในฐานะที่เราเปน Trainer ก็เกิดความไมแนใจวา
ถาชวยไปแลว เขาจะหลุดหนี้ไหม เชน ชวยไปสองแสน แตกลับโผลมาอีกสอง
แสน ก็เทากับวาเราชวยไมเบ็ดเสรจ็ ไมจบในทเีดยีว เราจงึอยากไดความจร�งใจ
ของพนักงานในการเปดเผยขอมูลใหกับเรากอน” คุณสมพงษ กลาว

Trainer หาลูกคา 

 ในการคัดเลือกลูกคาของ Trainer แตละรายน้ันจะมีกลว�ธีในการเฟนหาลูกคา
ตามสภาพโครงสรางงานของแตละแผนก และลักษณะเฉพาะตัวของ Trainer แตละคน 
ภายใตกรอบคุณสมบัติที่โครงการฯ กําหนดไว 

 ดังเชนกรณี  คุณสมพงษ  สกุลลี
รุงโรจน  โฟรแมน แผนกผลิตอาหารสัตวน้ํา 
ซึ่งเปน Trainer โครงการ Happy Money 
ของลีพัฒนาฯ เพชรบุร� เลาวา เขาจะให
ความสําคัญและคัดกรองพนักงานท่ีเปน
ลูกนองในแผนก โดยจะพ�จารณาจาก 

คุณสมพงษ  สกุลลีรุงโรจน  
โฟรแมน แผนกผลิตอาหารสัตวนํ้า 

2.ความพรอมท่ีจะรับความชวยเหลือ 
ซึ่ งหลังจากพนักงานมีความพรอม
Trainer ก็เชิญเขาไปคุยกับทางทีมงาน
สวนกลางในขั้นตอไป  

 3.ความพรอมท่ีจะเปดเผยขอมูล ให
กับ Trainer ทุกอยางโดยไมปดบัง 
เพ�่อที่ Trainer จะไดหาทางชวยเหลือ
ไดตรงจ�ด 
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 คุณชูชีพ  ไหลประเดิมพันธ   
ว�ศวกรไฟฟา Trainer อีกทานหน่ึง
ของโครงการ Happy Money ของ
ลีพัฒนาฯ เพชรบุร� บอกวา Trainer 
แผนกว�ศวกรรม จะอาศยัความใกลชดิ ซึง่
ปกติพนักงานในแผนกแตละคนจะมีความ
ใกลชิดกับเราในฐานะหัวหนาอยูแลว

 “ผมจะใชความใกลชิดกับพนักงานซึ่งเปนลูกนองในแผนกอยูแลว 
พ�ดคยุสารทุกขสุกดบิ เพ�อ่ใหเขาเปดใจกับเรากอนท่ีจะมาเขารวมโครงการ  
เพราะถาเขาไมเปดใจกบัเรา ก็จะไมไดรบัความรวมมือจากเขา แตพอเขาเปด
ใจกับเราแลว เขาก็จะใหความรวมมือ แลวก็พรอมท่ีจะรบัความชวยเหลือ” 
คุณชูชีพ กลาว

คุณชูชีพ  ไหลประเดิมพันธ  
ว�ศวกรไฟฟา 

ดวยความท่ีคลุกคลีกันเปนประจําท้ังในการทํางานและสวนตัว จึงรูปญหาของเขามา
กอนหนาอยูแลววาใครมีปญหาเปนอยางไร ชวงแรกจงึมุงเปาไปยังคนท่ีเปดใจพรอมให
ความรวมมือ และคนที่มีปญหาการเง�นหนักจร�งๆ กอนเปนอันดับแรก

 ท้ังน้ี  ภายหลังการถายทอดความรู
และรับสมัครพนักงาน จนกระท่ัง Trainer 
ไดลูกคาเขารวมโครงการและอยูในความดแูล 
โดยคณุสมพงษ มีลูกคาในความดแูลท้ังหมด 
3 ราย แตคัดเลือกเขารอบเพ�ยง 2 ราย ซึ่งมี
ความจร�งใจและใหความรวมมือในการเปด
เผยขอมูลเปนอยางดี ยกเวนลูกคาอีกหน่ึง
รายท่ีเขายังปดบังและเปดเผยขอมูลเร�่อง
หนี้สินไมหมด  
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พาเขารวมกิจกรรมวันเสาร
 อีกชองทางของการส่ือสารและ
ถายทอดความรูใหกับพนักงานในองคกร 
ท้ังกอนและหลังการเขารวมโครงการ 
Happy Money ก็คอื การเขารวมกิจกรรม 
“วันเสาร” ของทุกเดือน ซึ่งบร�ษัทกําหนด
ใหเปนวันติดตามงานของ Trainer การ
แบงปนและแลกเปล่ียนความรูดานการ
เง�นของโครงการฯ พรอมทั้งเปนเวทีเปด
ใจ ซึ่งเปนหนาที่ของ Trainer ทุกคนท่ีจะ
ตองพยายามเชิญชวนใหพนักงานกลุม
เปาหมาย หร�อ ผูสนใจเขารวมกิจกรรมนี้ 

 “หลังจากที่เราไดแชรขอมูลกับลูกคาโดยตรงไปกอนหนานั้นแลว  เมื่อ
ถึงการประชุมสวนกลางของทุกวันเสาร เราจะเชิญชวนลูกคาของเราใหเขา
มารับความรูและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน  แตไมไดเปนการบังคับ
หร�อขอรองใหมาเขารวม  อยางผมมีลูกคาอยู 3 ราย เราก็จะคัดเลือกคนที่
อยากมาดวยความเต็มใจ ซึ่งตรงนี้จะทําใหเขาเปดใจและใหความรวมมือกับ
เรามากกวา” คุณชูชีพ กลาว 

ว�ธีการสื่อสารจาก Trainer สูลูกคา

 เม่ือทมี Trainer ของลพีฒันาฯ เพชรบุร� มีลูกคาเปาหมายในใจอยูกอนแลว ก็ไมใช
เร�อ่งยากท่ีจะส่ือสารทําความเขาใจใหตรงกันกอนท่ีพนักงานกลุมเปาหมายจะตัดสนิใจ
เขารวมโครงการ  ตั้งแต ขั้นตอนการเตร�ยมความพรอม  ว�ธีการปฏิบัติ  ผลประโยชนที่
จะไดรบั  ตลอดจนถายทอดความรูดานการเง�นใหแกพนักงานกลุมเปาหมาย  รวมถงึว�ธี
การสือ่สารถงึกลุมเปาหมายของ Trainer เชน Morning Meeting ของแผนกว�ศวกรรม 
การพาพนกังานเขารบัความรูในกิจกรรมวนัเสาร ตลอดจนการกระตุนจ�งใจดวยรางวลั
ตางๆ เปนตน 

Morning Meeting
 คุณชูชีพ กลาววา ชวงเชาของ
ทุกวันภายในแผนกว�ศวกรรม จะมีการ
ประชุมรวมกันระหวางผูบร�หารและ
พนักงานในแผนก ท่ีเร�ยกวา “Morning 
Meeting” เพ�่อแชรความรู หร�อ แบง
ปนขอมูลความรูท่ี Trainer ไดรับมา
กอนหนานั้น นํามาถายทอดตอใหกับ
พนักงานในแผนกทุกคนฟ�ง เชน ขอดี
ของการสรางว�นัยทางการเง�น ประโยชน
ของการเขาโครงการ Happy Money 
เปนตน

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข   
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สงเสร�มการออม
แบบตอยอด  100%

รางวัลกระตุน “จด อด ออม” 
 นอกจากน้ัน ในสวนของแผนกว�ศวกรรมยังใชเทคนคิให “รางวลั” กับพนกังานท่ีมี
ว�นัยในการจดบัญชรีายไดคาใชจาย และมีว�นยัในการออมเง�น เพ�อ่กระตุนจ�งใจพนักงาน 
ภายหลังจากไดเขารวมโครงการฯ แลวอีกดวย
 
 คุณชูชีพ บอกวา คุณว�นัย ผูจัดการแผนกว�ศวกรรม เปนผูท่ีคิดใชรางวัลมาเปน
แรงกระตุนจ�งใจพนักงานในแผนกสรางว�นัยการเง�นควบคูกันไป คือ การจัดทําบัญชี
รายไดคาใชจาย และการออมเง�นในบัญชีเง�นฝากออมทรัพยเดือนละ 300 บาท ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายสวนกลางของคุณว�เชียรท่ีตองการใหพนักงานออมเง�นไมต่ํากวา 
300 บาทตอเดือนอีกดวย

การดูแลใสใจและชวยเหลือลูกคาของ Trainer 

 สําหรับการเอาใจใสดูแลลูกคาของ Trainer ภายหลังคัดเลือกเขารวม
โครงการฯ แลว Trainer แตละคนกจ็ะมี “เทคนคิ” การตดิตามงานลูกคา (การจดบัญชี
รายไดคาใชจายสมํ่าเสมอ) แตกตางกันไดตามลักษณะโครงสรางของงานและพนักงาน
ในแผนก 

 “พ�่ ว� นัยได ต้ั งรางวัล  5 
รางวลัสําหรบัคนท่ีมีบัญชรีายได
คาใชจายและมีบัญชีออมเง�นใหกับ
ตัวเองทุกวัน หากใครออมไดทุกวัน 
และเกินเดือนละ 300 บาท ก็จะ
มีสิทธิจับรางวัลพ�เศษอีกดวย” 
คุณชูชีพ กลาว
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 คุณสมพงษ กลาววา แตกอนท่ีจะรายงานไปยังผูจัดการแผนก Trainer จะเขาไป
พ�ดคุยกับลูกคาของตัวเองเพ�อ่แนะนําและใหความชวยเหลือกอน เชน กรณีพนักงานให
ขอมูลไมครบ เราก็จะขอความรวมมือใหขอมูลตรงสวนท่ียังขาด หร�อกรณีลูกคาท่ีเปน
ผูหญิง เราก็อาจจะเปดใจคุยถึงปญหากันเปนการสวนตัว เพ�่อหาแนวทางชวยเหลือ
ลูกนองกอน แตถายังไมใหความรวมมืออีก ก็จะสงเร�อ่งไปใหผูจัดการชวยจัดการตอไป 

 “ทุกวันน้ีพนักงานในโครงการฯ ใหความรวมมือจดบันทึก เราก็ภูมิใจท่ีเราชวย
กระตุนแลวไดผล พอไปดูตามกระเปาท่ีเขาสะพายก็จะมีสมุดเลมเล็กๆ ไวจด พอถึง
สิ�นเดือนก็จะเอามาเขาคอมฯ ทําใหเราประเมินผลไดงายข�น้ เห็นวา อะไรท่ีติดลบ 
หร�อ เปนบวก” คุณสมพงษ กลาว

 “ในสวนการตามงานของผมจะใชรูปแบบ
ของการบังคับโดยเอาผูจัดการแผนกเปนท่ีต้ัง 
และเชิญลูกคาเขาพบในกรณีท่ีไมใหความ
รวมมือ ซ่ึงปกติแผนกผมไดกําหนดติดตาม
งานทุกวันจันทร และผูจัดการจะเขามาในวันน้ี
เพ�อ่มาประชุมรวมกัน ก็จะมีการแจงรายช่ือวา 
ใครทําแลว ใครท่ียังไมไดทํา ใครท่ีหยุดทํา 
และหากยังไมทําอีก ก็จะแจงรายช่ือไปยัง
ผูจัดการแผนก เพ�่อเร�ยกเขาไปพ�ดคุยวา 
ทําไมถึงไมทํา ทําไมไมใหความรวมมือ หร�อให
ท่ีประชุมปรบมือในกรณีทําไมเสร็จ เปนตน 
ซ่ึงพนักงานก็จะเกิดการเกรงใจและใหความ
รวมมือในท่ีสุด” คุณสมพงษ กลาว

ใชท้ังพระเดช-พระคุณ 
 กรณี Trainer แผนกผลิต
อาหารสัตว น้ํา  “คุณสมพงษ” 
บอกวา แมวาเขาจะใชความใกลชิด
สนิทสนมกับลูกนองแบบพ�น่อง และ
กลายมาเปนลูกคาในความดูแลดวย 
แตในเม่ือมีกฎกติกาวางเอาไวรวมกัน
วา ทุกคนจะตองใหความรวมมือ
จัดทําบัญชีรายไดคาใชจายสงใหกับ 
Trainer ตรวจสอบทุกวัน หาก
พนักงานไมใหความรวมมือ เชน 
ไมยอมทํา  ขาดสง  ในฐานะ Trainer  ก็จะ
มีว�ธีการจัดการในแบบของตัวเอง
คือ การใชท้ังพระเดชและพระคุณ  

ทําแบบฟอรม Excel ในคอมพ�วเตอร
 โดยปกติแลวพนักงานท่ีเขารวมโครงการฯ จะจดบัญชี
คาใชจายไวในสมุดเลมเล็กๆ คนละเลม เพ�่อบันทึกวาในแตละวัน
เขาใชจายเง�นไปกับอะไรบาง จากน้ันจึงสงให Trainer ตรวจสอบ
วาจดบันทึกรายไดคาใชจายหร�อไม แตเน่ืองจากพนักงานจะมีปญหาในการคิด
คํานวณผลรวมกันมาก ทางแผนกผลิตอาหารสัตวน้ํา จึงไดคิดจัดทําแบบฟอรม
เปนตาราง Excel ข�น้มา เพ�อ่ใหพนักงานบันทึกขอมูลในคอมพ�วเตอรในชวงสิ�นเดือน และ

ลิงคขอมูลมายัง Trainer ไดเลย เปนการชวยเหลือให
พนักงานสะดวกยิ�งข�้น และ Trainer เอง ก็สามารถนํา
ขอมูลมาใชไดรวดเร็วอีกดวย
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 หลังจากส่ือสารขอมูลใหพนักงานเขาใจไดแลว ในสวนของแผนกผลิตอาหารสัตว
เอง ก็จะมาดูในเร�อ่งการสรางว�นัยในการเก็บเง�นและรักการออมควบคูกันไปดวย โดยให
พนักงานจดบันทึกการออมทุกเดือนดวย  และจะดูบันทึกวาแตละเดือนไดเทาไร เดือนน้ีทําไม
ไมฝาก  ถาไมฝากก็เร�ยกเขามาพบผูบร�หารอีกวา ติดขัดอะไร เน่ืองจากพนักงานสวนใหญ
ของแผนกจะเปนพวกวัยรุนมากกวาแผนกอ่ืนๆ

 “อยางของลูกคาผมท่ีเห็นชัดๆ คือ 
คุณเกียรติศักด์ิ เ ม่ือกอนดื่มกาแฟวันละ
สองถึงสามกระปอง ก็ขอใหตัดเหลือเปน
กาแฟซองไดไหม หวย เหลา ลดไดไหม ซึ่ง
พ�่ศักดิ์แกก็เลิกดื่มเหลาได หร�อ ทศพล แต
กอนจะดื่มทุกเย็นหนาโรงงานอยางนอยสอง
กระปอง ทั้งๆ ที่ตัวเองมีปญหาทางการเง�นอยู
แลว ก็เลิกได หลังจากติดตามเสรจ็แลว ก็มีการ
ประเมินผล เพ�่อดูวาในแตละเดือนเขาดีข�้นไหม 
มีเง�นเหลือ หร�อวาติดลบมากนอยเพ�ยงใด” 
คุณสมพงษ กลาว

 คุณสมพงษ เลาใหฟ�งวา การบันทึกขอมูลของ
พนักงานในแบบฟอรม Excel เปนการชวยอํานวย
ความสะดวกใหกับพนักงานของเรา ซ่ึงท้ังแผนกมี
ท้ังหมด 58 คน ไมรวมผูบร�หารอีกสองทาน เม่ือถึง
สิ�นเดือนก็จะสามารถดึงขอมูลมาตรวจสอบไดเลย 
ซ่ึงชวยให Trainer ทราบวา มีคาใชจายสวนไหน
ท่ียังมากอยู และควรจะปรับลดอะไรไดบาง

สรางว�นัยการใชเง�น และเพ�ม่
รายไดจากอาชีพเสร�ม
 ห น่ึ ง ใ น ห น า ท่ี ข อ ง 
Trainer ก็คือ การติดตาม
คอยใหคําปร�กษาชวยเหลือ
ในเวลาท่ีลูกคามีปญหาทาง
ดานการเง�น เพ�่อจัดระเบียบ
ว�นัยทางการใชเง�น คือ ชวย
บร�หารจัดการการใช เง�น
ของลูกคาใหดีข�้น โดยการ
วางแผนการใชจายลวงหนา 
และเนนลดคาใชจายในสิ�งท่ี
ไมจําเปน 

 “บางทีเราปลอยใหเขาจดใสสมุดอยางเดียว ก็ไมมีอะไรเกิดข�้น เพราะ
ลูกคาจะรูสึกวาจะทาํไปทาํไม แตพอใสในโปรแกรมคอมพ�วเตอร ก็ชวยใหเห็น
ขอมูลทางการเง�นของพนักงานไดชดัเจนข�น้ จากน้ันก็นาํขอมลูน้ันมาปร�กษา
ผูจดัการ  เพ�อ่รวมกันหาทางชวยเหลือ เชน  การจายหนีน้อกระบบท่ีดอกเบีย้
สูงมาก” คุณสมพงษ  แบงปนถึงเทคนิคการทํางานของเขาใหฟ�ง

คุณสมพงษ เลาใหฟ�งวา การบันทึกขอมูลของ
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  “อยางลูกคาของผม ถาพ�้นท่ีใกลเคียง ผมก็จะข�่รถมอเตอร ไซคเขาไป
เยี่ยมและสรางสายสัมพันธกับครอบครัวเขาดวย เพ�่อดูวาเขามีความเดือด
รอนอะไรบาง ซึ่งครอบครัวของพนักงานก็ใหความเปนกันเอง มองวาเราไม
ไดถอืเน้ือถอืตัว เราเองก็ทําตัวเปนเพ�อ่นเปนพ�น่องกับเขา” คณุสมพงษ กลาว

ติดตามเยี่ยมเยียนถึงบาน
 ในการติดตามชวยเหลือพนักงานในความดูแลของทีมงาน Happy Money ไมใชแคให
คําปร�กษาเฉพาะในท่ีทํางานเทาน้ัน แตไดติดตามไปดูชีว�ตของพนักงานและคนในครอบครัว
พนักงานท่ีเขารวมโครงการฯ ดวย เพ�อ่ใหคนในครอบครัวรับรูและรวมกันแกปญหาใหไป
ในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพ�อ่ประเมินสถานการณของครอบครัวพนักงานไปดวย
 
 คุณชูชีพ ยกตัวอยางลูกคาในความดูแลวา ปญหาของพ�่ศักดิ์ไมไดเปนคนสราง
หนี้เลย และไมเคยรูวามีหนี้มากอน แตพอวันหนึ่งเกิดหนี้จํานวนมาก เนื่องจากภรรยา
ไดไปกูยมืเง�นจากหลายทาง เพ�อ่มาใชจายในครอบครวั โดยไมยอมเปดเผยใหสามีทราบ 
เขาจงึขอใหเราชวยไปคยุกบัภรรยาใหแทน ซึง่เราก็ไดเปดใจคยุกับภรรยาเขา จนไดทราบ
ปญหาที่แทจร�ง แลวจึงมาชวยกันหาแนวทางแกปญหารวมกัน 

 ภายหลังจากไดเง�นจากธนาคารออมสินเพ�อ่ไปจายคนืหน้ีแลว ผูบร�หารพรอมทีม
งานไดไปเยี่ยมครอบครัวของลูกคาอีกครั้ง เพ�่อดูวาแตละครอบครัวมีการใชชีว�ตดีข�้น
หร�อไม เพ�่อประเมินสถานการณการเง�นและชีว�ตของพนักงานไปดวย ซึ่งผลที่ไดก็แตก
ตางกนัไปแตละครอบครวั บางครอบครวักมี็ชองทางหารายไดเสร�มไดมาก สวนบางคน
ก็ไมสามารถหารายไดเพ�ม่ เราก็เขาไปชวยดวูาจะทาํอะไรเพ�ม่เตมิจากงานประจาํไดบาง

 นอกจากติดตาม
และสรางว�นัยการเง�น
แลว  Trainer  ของ
ลีพัฒนาฯ เพชรบุร�  
ก็ใหคําแนะนําในเร�อ่งการ
สรางอาชีพเสร�ม เพ�่อ
เพ�ม่รายไดใหแกพนักงาน
อีกทางหน่ึงดวย

 “ความจร�งพนักงานเขามี
แนวทางสรางอาชีพเสร�มอยูแลว 
แตเราก็ชวยคิด ชวยมองหาตลาด 
หารูปแบบอ่ืนๆ เขามา รวมถึง

ตอนน้ีทางผูบร�หารโครงการฯ เองก็กําลังจะเร�่ม
โครงการเปดตลาดขายสินคาในโรงงานเพ�่มเติม 
เพ�อ่ใหพนกังานมรีายได  ซึง่เปนกจิกรรมทีจ่ะเร�ม่
ในระยะตอไป” คุณชูชีพ กลาว
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 “ทุกวันนี้ลูกนองจะเอาของ 
หร�อ ขนมมาฝาก อยางเขาทํา
กลวยบวชชีจากท่ีบาน ก็เอามา
ฝากโฟรแมน วันน้ีขนุนท่ีบานสุกก็
หิ�วมาฝาก อันน้ีก็จะไดปฏิสัมพันธ
กับลูกนองในแผนกดีกวาเดิม” 
คุณสมพงษ กลาว

สิ�งที่ ไดรับจากการเปน  Trainer 

 แมหนาท่ีการงานประจําของหัวหนา
งาน หร�อ โฟรแมน ของแตละแผนกจะคอน
ขางหนัก และยังมีกิจกรรมตางๆ ทับซอน
อยูเสมอ  รวมถงึโครงการ Happy Money 
เพ�่มข�้นมา แตในฐานะ Trainer พวกเขา
กลับพรอมใจใหความรวมมือกับการเขา
รวมกิจกรรม และรับทําหนาท่ีดวยความ
เต็มใจทุกคน  

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข   

 “เราไดเร�ยนรูปญหาและว�ธีการแกไขจากตัวอยางที่มาเปดใจ จึงสามารถ
นําไปปรับปรุงและประยุกต ใชกับพนักงานท่ีรอรับการแกปญหาการเง�นอีก
ประมาณ 58 คน ซึง่เขาอยากไดรบัโอกาสแบบน้ีบาง  ก็เหมือนกับเปนกรณศีกึษา
ใหเรารูมากยิ�งข�้น  และยังไดเร�่องของการใหโอกาสคนดวย”  คุณสมพงษ กลาว

 อีกท้ัง คุณสมพงษ 
ยังบอกวา รูสึกภาคภูมิใจ
ในตัวเองดวยวา เขาไดมี
สวนชวยเหลือพนักงานใน

องคกรใหหลุดพนจากปญหาทางการเง�น
ไดในระดับหนึ่ง  ผลที่ไดกลับมากับตัวเอง
ก็คือ ความสุขใจและการไดปฏิสัมพันธกับ
ลูกนองดีข�้นกวาเดิม

 สําหรับสิ�งท่ีพวกเขาไดรับจากการ
เปน Trainer ของโครงการ Happy Money 
น้ัน พวกเขาบอกวา ถือวาคุมคาและเปน
ประสบการณท่ีแตกตางจากกิจกรรมที่
ผานๆ มา เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีเขาถึง
ชวี�ตสวนตัวในดานการใชเง�นของพนักงาน 
และสามารถชวยหาแนวทางการแกปญหา
ไดจร�ง รวมถึงการเขาไปดูแลใสใจไปถึง
คนในครอบครัวของพนักงานอีกดวย   

ในสวนของ คุณชูชีพ  บอกวา  สิ�งที่เขาไดรับจากการเปน Trainer คือ
 1. ไดรับความรูและการบร�หารจัดการการเง�นอยางแนนอน แมวาจะมีว�นัย
ทางการเง�นอยูแลว  แตกอนหนาน้ันยังไมรูว�ธบีร�หารจดัการเง�นใหดียิ�งข�น้ไดอยางไร  

 2. การบร�หารจดัการงานของแผนก ท่ีมีประสิทธภิาพยิ�งข�น้ เพราะไดรบัความ
รวมมือจากพนักงานในแผนกไดเปนอยางดี
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 คุณชูชีพบอกวา ในสายงานตรงจะรับผิดชอบงานระบบไฟฟา ซึ่งจะมีทีมไฟฟา
ดูแลเปนหลัก เราก็จะมอบหมายงานใหหัวหนาระดับรองจากเราลงไปควบคุมนองๆ ใน
แผนกทํางานของแตละวัน สวนกิจกรรมของแผนก ก็จะกระจายไปใหทีมงานท่ีดําเนิน
กิจกรรมรับผิดชอบ จากน้ันเราก็จะทําหนาท่ีรวบรวมผล แลวมาว�เคราะหแนวทางทํา
เปนรูปแบบที่จะนําเสนอระดับที่สูง เพ�่อตอบโจทยใหตรงกับประเด็นที่ตองการ

 “แตบางครัง้เสนทางมันก็ไมไดสวย
หรูท้ังหมด บางชวงท่ีมีงานโหลด แลวมี
กิจกรรมมาแทรกเบียดกัน เราก็ตองเปน
คนไปติดตามงานมาใหได สวนงาน OT ก็
ตองทาํ ก็ใชว�ธีใหนองในแผนกขยายเวลา
การทํางาน เปนตน” คุณชูชีพ กลาว

นอกจากน้ัน สิ�งท่ีได
รับและเห็นผลชัดเจน
อีกอยางก็คือ  การ
ป ร ะ ส า น ง า น ข อ ง  

Trainer ในฐานะหัวหนางานกับ
ลูกนอง มีความเขาใจกันงายข�้น 

 “พอลูกนองเขาหมดปญหาทางดานการเง�น เขาก็พรอมท่ีจะทํางาน
ใหเราเต็มท่ี การพ�ดคุยการประสานงานกันมันงายข�้น เพราะเขาไมมีสภาวะ
เคร�ยดฝงลึกอยูเร�่องการเง�นสวนตัวและครอบครัว ซึ่งไดสงผลตอภาพรวม
ของบร�ษัทดขี�น้ เพราะเม่ือพนักงานมีความพรอมในการทาํงาน ผลงานก็ออก
มาด ีมองเปนภาพรวมของแผนกว�ศวกรรมท่ีจะสามารถทํางานตอบสนองให
บร�ษัทไดสมบูรณยิ�งข�้น” คุณชูชีพ กลาว 

 สรปุไดวาสิ�งท่ี Trainer ไดรบัจากโครงการฯ น่ันคอื การไดชวยเหลือดแูลทางการ
เง�นของพนักงานในแผนกและองคกรใหผานพนว�กฤต และกลับมามีชีว�ตที่ดีข�้น ก็ทําให
สภาพจิตใจของพวกเขา กลับมาอยูกับการทํางานไดอยางมีความสุข 

 บทบาทของ Trainer จึงมีความสําคัญมาก เพราะเปนผูที่ใกลชิด เสมือนเปน
แพทยทีจ่ะคอยดพูฤติกรรมของคนไขใหกลบัมามคีณุภาพชวี�ตท่ีดขี�น้ แตทัง้นีก้ข็�น้
อยูกบัตวัคนไข หร�อลูกคาเองดวยวา มีความพรอมทีจ่ะดแูลตวัเองและปฏบิตัติาม
คาํแนะนําของแพทยมากนอยแคไหน หากพนกังานใหความรวมมอืและพรอมปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรม มีว�นัยการใชเง�น “ความสุขทางการเง�น” ก็เกิดข�้นได ไมยาก
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 สาเหตุของการเปนหนี้
 ปญหาของเธอ เร�ม่เม่ือแมและนองไดไปกูเง�นคนอืน่ และยังเอาทองไปจาํนําไวเพ�อ่นํา
เง�นออกมาใชจาย และชวงหลังยังขาดสงคาผอนบาน จนผิดนัดชาํระหน้ีและเกดิดอกเบ้ีย
คาปรับสะสม โดยที่เธอไมไดรับรูมากอนเลย จนกระทั่งผานไป 3 - 4 ป เร�่องจึงเปดเผย
และมารูอีกทีก็เมื่อครอบครัวเปนหนี้สินหลักแสนบาทแลว   

 เม่ือคนในครอบครัวไมสามารถท่ีจะหาเง�นมาชําระหน้ีดังกลาวไดแลว  ภาระจึง
ตกหนักกับเธอท้ังหมด  เพราะเธอเปนเสาหลักในการหารายไดจ�นเจือครอบครัว  จึง
ตองรับผิดชอบในการชําระดอกเบี้ยหนี้สินที่เกิดข�้นทั้งหมด 

 คุณสุพ�ศ  เปนสาวโสด ทํางานท่ี
ลีพัฒนาฯ เพชรบุร� มาประมาณ 10 
กวาป มีบานอยูท่ี จ.นครปฐม ท่ีบานมีแม
และนองสาว สวนตัวเองอยูหอพักบร�ษัท 
และปจจ�บันทํางานในตําแหนงหัวหนา
หนวยบรรจ� แผนกผลิตอาหารสัตวน้ํา

“คุณสุพ�ศ   ปอมดี”

 “ตอนน้ันเราก็พยายามหมุนเง�นไปเร�่อยๆ มันก็ลําบากแตยังพอไปได 
เพ�ยงแตวาเง�นตนไมไดลดลงเลย แคสงดอกรายเดือนไปเร�่อยๆ เทาน้ันและ
มาติดขัดมากข�้นเมื่อนองตกงานอีก” คุณสุพ�ศ กลาว

Success Story 
ผูประสบความสําเร็จ (คนที่ 1)

Happy Money หมดหน้ี มีออม  “กาวสูชวี�ตใหม”
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 คุณสุพ�ศ บอกวา  กอนท่ีจะเขาโครงการ  เธอมีหนี้สินรวมๆ สองแสนกวาบาท 
ซึ่งรวมถึงการซื้อสินคาเง�นผอนของตัวเองดวย ทําใหภาระคาใชจายตอเดือนหนักมาก 
ท้ังคาสงดอกเบ้ียทอง คาผอนสินคา  คาบาน  รวมตองสงดอกเบ้ียอยูประมาณ 10,000 
บาทตอเดือน ทําใหไมมีเง�นเหลือสําหรับใชจายสวนตัวเลย มีแคพอกินไปเดือนๆ เทานั้น 
โดยที่ตัวเธอก็ไมไดเปนคนใชจายฟ�่มเฟ�อย จึงไมรูจะไปลดคาใชจายอะไรไดอีก
  
 การเขารวมโครงการ Happy Money  
  เม่ือบร�ษทัไดมีโครงการ Happy Money และเธอไดทราบเร�อ่งจากผูจดัการแผนก 
จึงสนใจเขารวมโครงการ

 “คณุสมพงษเขากเ็ขามาบอกวา บร�ษัทจะมีโครงการเง�นออมของ Happy Money 
ซึ่งอาจจะมีเง�นกูดอกเบี้ยตํ่า เราก็หูผึ่งแลว ไดยินคําวาเง�นกู แตเราก็ยังไมรูวาโครงการ
เปนอยางไร ตองทําอะไร พอตั้ง Trainer แลว เราก็สนใจเขาไปสอบถามรายละเอียดและ
อยากสมัครเขารวมโครงการ” หลังจากนัน้ทราบวาตองปรบัพฤติกรรมการใชจาย ตอง
สํารวจตัวเองกอน คือตอง ปรับ ลด อด ออม กอน ตองพ�สูจนตัวเอง ถึงจะไปสูขั้นตอน
การปรับโครงสรางหนี้ ไมใชมาใหเง�นกูดอกเบี้ยตํ่าอยางที่เขาใจ

        คุณสุพ�ศ บอกวา  ในชวงกอนสมัครเขาโครงการ Trainer ไดมาสัมภาษณและ
ใหเปดใจกอนวา มีหน้ีสินอะไรบาง ซึ่งตอนน้ันเรามีหน้ีทุกประเภทเลยท้ังหนี้นอกระบบ
ในระบบ หนี้บัตรเครดิต หนี้บาน หนี้ผอนสินคาทุกอยาง  ในขณะที่คนในแผนกจะมองวา 
เปนคนไมนามีหนี้สิน เพราะอยูเปนโสดไมมีครอบครัว 

 หลังจากไดรับคัดเลือกเปน
ลูกคาของ Trainer “สมพงษ” เธอ 
ก็ไดเขารวมรบัการอบรมความรูจาก
ทีมงาน Happy Money เก่ียวกับ
การใชจายเง�น การทําบัญชีรายได
คาใชจาย บัญชีงบดุล ทําใหเห็นภาพ
การใชเง�นสวนตัวชัดเจนข�้นวาอะไร
ที่จําเปนและไมจําเปน   

 “แมเราคิดวา ประหยัดแลว 
ไมไดฟ�่มเฟ�อย แตพอมาจดบัญชี
รายไดคาใชจาย ก็ทําใหรูวา มีอีก
หลายอยางท่ีเรายังสามารถลด
คาใชจายไดอีก เชน เร�่องการ
ซื้อของกิน”  คุณสุพ�ศ กลาว
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 การเปลี่ยนแปลงดานการเง�น และชีว�ตหลังเขารวมโครงการ 
 ภายหลังจากเธอไดปรบัพฤติกรรมการใชจายของตัวเองใหลดลง และสรางความ
เขาใจกับครอบครัวแลว คุณสุพ�ศ ก็ไดรับความชวยเหลือจากโครงการฯ ในการแกไข
ปญหาหน้ีสิน โดยเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหน้ีกับโครงการธนาคารประชาชน
ของธนาคารออมสิน 

    คุณสุพ�ศ เลาวา ไดรับเง�นกูจากธนาคารออมสินและไดนําเง�นไปจายคืนเง�นกูนอกระบบ 
หน้ีบัตรเครดติ ไถทองทีจ่าํนําไว ซึง่ตองจายดอกเบีย้สูงกอน แตหน้ีกย็งัไมหมด ยงัเหลือ
ผอนรถมอเตอรไซค ผอนบาน แตเมือ่รวมยอดหน้ีท้ังหมดท่ีตองชาํระตอเดอืนประมาณ 
7,000 บาทตอเดือน ซึ่งลดลงจากเดิมที่ตองสงหนี้ทั้งหมด 10,000 บาท ลดลงจากเดิม 
3,000 บาท และในป 2558 คาผอนรถมอเตอรไซคจะหมดแลว ก็จะสบายตัวข�้นมาก 

 หลังจากเขาโครงการ Happy Money สถานภาพดานการเง�นและคุณภาพชีว�ต
สวนตัวของคุณสุพ�ศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข�้นเร�่อยๆ นอกจากไดปรับโครงสรางหนี้
และจายดอกเบี้ยตํ่าลงแลว เธอยังมีเง�นเก็บออมอีกดวย

 โดยปจจ�บันคุณสุพ�ศนําเง�นสวนตางจากท่ีเคยจายดอกเบ้ียนอกระบบประมาณ 
2,000 บาท ไปฝากบญัชอีอมทรพัยกับธนาคารออมสิน เพ�อ่เก็บเปนเง�นออมในอนาคต 
และยังฝากเง�นกับแผนกอีกดวย 
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 สิ�งที่ไดรับจากโครงการฯ
 คุณสุพ�ศ บอกวา สิ�งที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ และจากการลงมือ
เปล่ียนแปลงการใชเง�นของตัวเอง ไดทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงชีว�ตดีข�้นจร�งๆ ซึ่งตาง
จากบร�ษัทอื่นๆ ท่ีเคยทํางานมากอนหนา ไมมีผูบร�หารมาใสใจกับชีว�ตความเปนอยู
สวนตัวของพนักงานแบบที่นี่ จึงขอบคุณโครงการฯ และผูบร�หารของบร�ษัท 

 นอกจากน้ัน หลังจาก Trainer ไดเขาไปเยี่ยมและพ�ดคุยกับทางบานใหรับรูถึง
ปญหาหน้ีสินท่ีเกดิข�น้ เพ�อ่รวมมือกันแกไขไปในทางเดยีวกนั จงึทาํใหเกิดความสบายใจ 
เวลาทํางานเธอจงึไมเคร�ยดกบัเร�อ่งหน้ี และปจจ�บนัเธออยากมาทํางานมากกวาแตกอน 
เพราะไมกังวลใจกับเร�่องหนี้นอกระบบอีกแลว 

 “ตอนน้ี เวลาทํางานไมตอง
เคร�ยดแลว จิตใจรูสึกโลงข�้นและ
ตอนน้ีมีเง�นเก็บอกีตางหาก จากท่ี
ไมมเีง�นเก็บมานานมาก แมวาจะยัง
มีหนีเ้หลอือยู แตก็รูวาเราสามารถ
รับผิดชอบได” คุณสุพ�ศ กลาว

 ผลจากการเปดใจกับ 
Trainer ยอมรบักับสภาพหน้ี
สินอยางไมปดบัง พรอมปรับ
เปล่ียนตัวเองกับ กิจกรรม 
Happy Money ทําใหในวัน
นี้ ปญหาหนี้สินของคุณสุพ�ศ
ไดรบัการแกไข และมีความสุข
กับการดาํรงชวี�ตสวนตัว และ
สงผลตอการทํางานอยางมี
ความสุขมากข�้น
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Success Story 
ผูประสบความสําเร็จ (คนที่ 2)

 

 สาเหตุของการเปนหนี ้
 เม่ือ 2 ปท่ีแลวกอนหนาจะมาเขาทํางานที ่ลีพฒันาฯ เพชรบุร�  เขาทํางานกับบร�ษัท
อื่นมากอน  แตไดรับเง�นเดือนไมแนนอน  บางครั้งเง�นเดือนออกชากวากําหนด บางครั้ง
สามเดอืนยังไมไดรบัเง�นเดอืนเลย  สวนเง�นเดอืนของภรรยาเองก็ไดเพ�ยงเดอืนละ 6,000 
บาทเทานัน้  และเมือ่ไดเง�นเดอืนก็จะใหภรรยาท้ังหมด ซึง่ภรรยาจะเปนผูรบัผิดชอบในการ
บร�หารจัดการรายไดคาใชจายทัง้หมดของครอบครัวทีอ่ยูดวยกนัถึง 4 คน จึงทาํใหเง�น
ไมเพ�ยงพอกับคาใชจายในครอบครวั  ภรรยาตองไปหยบิยมืเง�นจากคนอืน่ และกดบตัร
เง�นสด  เพ�่อนําเง�นมาเปนคาใชจายในบาน  รวมถึงคาเลาเร�ยนของลูกทั้งสองคน 

 ครอบครวัของ “คณุกิตติศกัด์ิ   ลิ�ม
สุวรรณมณ”ี หร�อ “พ�ศ่กัดิ”์ มอียูดวยกัน 
4 คน ประกอบดวย ตัวเขา ภรรยา และ
ลูกชาย 2 คน คนโตกําลังเร�ยนอยูระดับ
ปวช. ดานเทคนิคไฟฟา และคนเล็กกําลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 2   

 ปจจ�บันคณุกิตติศกัดิ ์เปนพนกังาน
ชางกลึง ของแผนกว�ศวกรรม สวน
ภรรยาทํางานเปนนักการภารโรงของ
โรงเร�ยนแหงหนึ่ง 

“คุณกิตติศักดิ์ ลิ�มสุวรรณมณี”
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 จนกระท่ังเขาไดเขาทํางานท่ี ลีพัฒนาฯ เพชรบุร� เม่ือราวสองปกอน จึงทําให
สภาพทางการเง�นของครอบครัวดีข�้นมาบาง แตปญหาหน้ีสินท่ีมีอยูกอนหนาก็ยังไม
ไดรับการแกไข เน่ืองจากภรรยาไมไดบอกความจร�งกับเขา เพราะกลัวเขาเคร�ยดจึง
เก็บปญหานี้ไวคนเดียว
 
 คุณกิตติศักดิ์ เลาวา วันหนึ่งไดทราบเร�่องจากพ�่สาววา ทางบานมีหนี้นอกระบบ 
ซึ่งจะตองจายดอกเบี้ยวันละ 3 พันบาท ไมรวมถึงหนี้ที่ยืมจากคนอื่นอีกหลายราย 

 “ชวงน้ัน ผมเคร�ยดมากเกิดปากเสียงทะเลาะกับภรรยา เพราะไมรูวาจะ
หาทางออกเพ�อ่ปลดหนีอ้ยางไร หลังจากรูขอมูลบางแลว ผมก็เร�ม่ตรวจสอบ
รายการหนี้สินทั้งหมด มีหนี้บัตรเต็มวงเง�น หนี้คนอื่นๆ อีกหลายคน ตอนนั้น
ก็ตกใจมากวา ทําไมหนีม้ากขนาดน้ี  จนเกิดการทะเลาะกับภรรยาท้ังท่ีไมเคย
ทะเลาะกันมากอนเลยที่อยูดวยกันมาสิบกวาป” คุณกิตติศักดิ์ กลาว

 เม่ือไดมาพ�ดคุยกับภรรยาและสรุปหน้ี
ของครอบครวัพ�ศ่กัดิร์วมประมาณ 4 แสนกวา
ในชวง 4 ปที่ผานมา ซึ่งเปนหนี้นอกระบบเกือบ
ท้ังหมด และมหีนีบั้ตรกดเง�นสด อกีจาํนวนหน่ึง 

 การเขารวมโครงการ Happy
  Money ตองทําอะไรบาง
 Trainer ชูชีพ ไดทาบทามใหเขารวม
โครงการ Happy Money เนื่องจากความ
ใกลชดิสนิทสนมและเปนผูท่ีทราบขอมูลดท่ีีสุด 
เม่ือเขารวมโครงการฯ เขาเลาถงึกจิกรรมท่ีทํา
วา เร�่มแรกสํารวจสินทรัพยหน้ีสิน จดบัญชี
รายไดคาใชจาย สรุปหนี้ทั้งหมดออกมา 
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 การเปลี่ยนแปลงดานการเง�นและชีว�ตหลังเขารวมโครงการ
 แมวาคณุกติติศกัดิจ์ะไดเง�นกูภายหลังจากไดร�ไฟแนนซหน้ีกบัธนาคารออมสินแลว
ก็ตาม แตก็ยังไมพอกับยอดหนี้ทั้งหมด เชน หนี้บัตรกดเง�นสด หนี้ที่ยืมมาจากญาติๆ 
ท่ีไมตองเสียดอก ทาง Trainer จงึแนะนําใหหาอาชพีเสร�ม เพ�อ่เพ�ม่รายไดใหแกครอบครวั
อีกทางหนึ่ง 

 คุณกิตติศักดิ์ บอกวา ไดกลับมาปร�กษากับภรรยา และพบวาภรรยามีฝมือใน
การทํามะมวงแชอิ�ม จึงไดเร�่มทําขายกอน แลวจึงขายถั่วกรอบแกวเพ�่ม จนสามารถ
สรางรายไดใหแกครอบครัวไดดีพอควร โดยมีรายไดเพ�่มข�้นเฉลี่ย 4,000 - 5,000 
บาทตอเดือน
 
 ในดานการเง�นของคุณกิตติศักดิ์ พบวาภาระการผอนดอกเบี้ยลดลง โดยผอน
กับธนาคารออมสินเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งมีระยะการผอนชําระ 8 ป แตคาดวานาจะ
ชําระหนี้ใหหมดภายในปที่ 5 เพราะภาระหนี้ของครอบครัวในปจจ�บันไมหนักหนาสาหัส
เหมือนแตกอนแลว เน่ืองจากเร�่มมีทางออกในการแกปญหาหน้ี และยังมีการสราง
รายไดเพ�่มข�้นจากอาชีพเสร�ม

 นอกจากน้ัน เขายังเขารวมโครงการบัญชีออมเง�นตามนโยบายของบร�ษัทดวย 
โดยเก็บเปนเหร�ยญจากการขายขนมมาสะสมไว 

 “พอตรวจสอบภาระหน้ีสินท่ี
จะตองแกไขเรงดวน เนื่องจากตอง
จายดอกเบ้ียสูงมาก และมีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมทางดานการเง�น
เกือบ 3 เดือน ทางบร�ษัทก็อนุมัติให
เขาโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสิน เพ�อ่ปรบัโครงสราง
หนี้จํานวน 2 แสนบาท ก็นําไปปดหนี้
นอกระบบท่ีตองจายดอกเบ้ียสูงๆ” 
คุณกิตติศักดิ์ กลาว
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 สิ�งที่ไดจากโครงการ
 ผลที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ ไดทําใหคุณกิตติศักดิ์มีพฤติกรรมการ
ใชเง�นเปล่ียนไปในทางท่ีดีข�้น โดยเฉพาะเร�่องการจดบัญชีรายไดคาใชจายเปนประจํา 
เพราะไดทําใหเขารูวาแตละเดือน มีคาใชจายสวนไหนเพ�่มข�้น เชน เคยเลนหวยเดือนละ 
1,000 บาท แลวดื่มกาแฟกระปอง ปจจ�บันเขาไมเลนหวย แลวยังลดการดื่มกาแฟ
เปลี่ยนมาเปนกาแฟชงแทน

 นอกจากน้ัน ยังทําใหพฤติกรรมดานการเง�นของภรรยาไปในทางท่ีดีข�้นดวย 
โดยตอนน้ีภรรยาเขาไดจดบันทึกรายไดคาใชจายเชนกัน รวมถึงความสัมพันธของ
ครอบครัวดีข�้นมาก

 “กอนหนาน้ีผมจะไมคุยเร�่องเง�นกับครอบครัวเลย แตตอนน้ีผมกับภรรยาจะคุย
กันตลอดวา เดือนน้ีเราใชงบเทาไร มีเง�นกอนสิ�นเดือนนี้จะเอาไปจายใหใคร ลูกๆ รับรู
สถานะทางการเง�นของครอบครวั ทําใหความสัมพนัธภายในครอบครวัดขี�น้ และมีความ
สุขมากข�้นกวาแตกอน” 

 ในความรูสึกของเขา โครงการ Happy Money เปน “โปรเจคสวรรค” เพราะเกิด
ข�้นมาถูกจังหวะ ถูกเวลา ในระหวางที่ชีว�ตเขาลําบาก 

 โครงการน้ี จึงเปน “แสงสวาง” ปลายทางอุโมงค ท่ีชวยเหลือพนักงานและ
ครอบครัวของ ลีพัฒนาฯ เพชรบุร� ใหมีความสุขทางดานการเง�นและมีคุณภาพชีว�ต
ที่ดีอยางยั่งยืน
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บทส�งท�าย
พล�กชีว�ตคนทํางานสู� 

“องค�กรแห�งความสุขทางการเง�น”

5

 เพราะการขาดแคลน “เง�นออม” และถูกรุมเราดวยปญหา “หน้ีสิน” พะรุงพะรัง
เปนตนเหตุใหคนทํางานกินเง�นเดือนสวนใหญวันนี้ มีชีว�ตอยูบนภาวะความเส่ียง
และปราศจากความสุขทางการเง�น

 หน่ึงในแนวทางสรางความสุขภายในองคกร ตามหลัก Happy Money ก็คือ
การเรง “ขจัด” ภาวะเสี่ยงทางการเง�นตางๆ ออกไปใหรวดเร็วที่สุด ดวย “การวางแผน
การเง�นสวนบุคคล” เพ�่อสรางความสุขทางการเง�น หร�อ “Happy Money” และ
พัฒนาคุณภาพชีว�ตของพนักงานในองคกรใหเกิดข�้นอยางยั่งยืน

บทที่
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 การสราง  Happy Money ใหเกิดข�้นในองคกรไดอยางยั่งยืน ตามโครงการสง
เสร�มการออมและการวางแผนการเง�นสวนบุคคล (Happy Money) ผาน “9 ขั้นตอน  
สรางความสขุทางการเง�นใหแกองคกร”  ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  โดยมี
กระบวนการท่ีสําคญัคอื การสรางทีมท่ีปร�กษา หร�อ “พ�เ่ลีย้งทางการเง�น” (Trainer) 
ภายในองคกรเพ�อ่เปนฟ�นเฟ�องสาํคญัในการถายทอดความรูเร�อ่งการบร�หารการเง�น
สวนบุคคลไปสูกลุมพนกังาน  การลงมือปฏบัิติในการรวบรวมปญหา  การใหคาํแนะนํา  
การติดตามผลการปรบัพฤติกรรมการใชจายเง�น  การแกปญหาหน้ีสิน  สรางว�นัยการ
ออมเง�น  ตลอดจนการขยายผลไปสูพนักงานในวงกวางไดในที่สุด 

 ผลจากการเร�ยนรูประสบการณและถอดบทเร�ยนกรณขีอง “2 องคกรตนแบบ” 
คือ 1.บร�ษัท พ�.เอม.ฟ�ด จํากัด และ 2.บร�ษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
ท่ีไดดําเนินการโครงการ Happy Money ไปแลว พอสรุปไดวา  ปจจัยสําคัญท่ี
ผลักดันใหองคกรเดินหนาไปสูความสําเร็จ  และเปนองคกรแหงความสุขไดก็คือ 
“ผูบร�หารระดับสูง และทีมงาน” 

 กลาวคือ  “ผูบร�หารระดับสูง” ของ
ท้ังสองบร�ษัทมีความใสใจและมุงม่ันอยาก
ดําเนินโครงการอยางจร�งจัง จึงใหการ
สนับสนุนโครงการและกําหนดเปนนโยบาย
ขององคกร เพ�่อดําเนินกิจกรรม Happy 
Money รวมทั้ง การสนับสนุนแนวทางการ
ปรับโครงสรางหนี้ ใหกับพนักงานที่มีปญหา
ทางการเง�นและมีความประพฤติดี  เพ�่อให
พนักงานเกิดความสุขในการทํางาน  ดังน้ัน
ผูบร�หารระดับสูง จึงเปนบุคคลสําคัญตอ
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ  เพราะ
หากผูบร�หารไมตอบสนองต้ังแตจ�ดเร�่มตน
เสียแลว ก็ยากที่โครงการนี้จะทําไดสําเร็จ
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 ขณะท่ี “พนักงาน” ท่ีเขารวมโครงการฯ เอง มีความต้ังใจและพรอมทีจ่ะปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมการใชจายเง�นของตัวเองตามคําแนะนําของ Mentor และ Trainer รวมทั้ง
เปดเผยขอมูลอยางไมปดบัง เพ�่อเปาหมายการแกปญหาทางการเง�นและพัฒนา
คุณภาพชีว�ตของตัวเองและครอบครัวใหดีข�้นในอนาคต

 ในขณะท่ี  “ทีมงานผูบร�หารโครงการฯ” ของท้ัง 2 องคกรตนแบบ มีความพรอม
ในการสนับสนุนการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ และไดประยุกตใชเคร�่องมือตางๆ 
ใหงายตอการนําไปปฏิบัติของ Trainer และผูรับคําปร�กษา ตลอดจนเอาใจใสและคอย
ใหการสนับสนุนชวยเหลือ Trainer อยางตอเนื่อง 

 เมื่อผูบร�หารระดับสูงและทีมงาน ใหความสําคัญกับพนักงานในองคกร และชวย
เหลอืใหพนักงานพบกบัความสขุทางการเง�น หร�อ Happy Money ใหเกิดข�น้เปนจร�งได
แลว สิ�งทีอ่งคกรไดรบักลับมาจากการดาํเนินโครงการน้ี จงึไดประโยชนท้ังตัวพนักงาน 
และ องคกร  เร�ยกวา “win – win” ทุกฝาย 

 นอกจากน้ัน  หัวหนางานท่ีทําหนาท่ีเปน “ที่ปร�กษาดานการเง�น” หร�อ “ทีม 
Trainer” ของทั้งสองบร�ษัทตนแบบมี “ความมุงมั่น” และ “เสียสละ” เพ�่อองคกรและ
พนักงานอยางแทจร�ง  โดย Trainer เปนกําลังสําคัญในการคอยติดตาม  กระตุนเตือน 
และใหกําลังใจแกพนักงานท่ีมีความตั้งใจ และพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
จายเง�นของตนเองอยางจร�งจัง
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  กลาวคือ  “พนักงาน” ไดเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายเง�นในทางที่
ดี มีว�นัยการออม และมีสุขภาพทางการเง�นที่ดีข�้น  

 นอกจากนั้น การที่พนักงานไดรับการดูแลที่ดี  ทําใหเขามีความรูสึกที่ดีกับผูที่ให
คําแนะนําทางการเง�น จึงเกิด “ความผูกพัน” ที่ดีกับ Trainer ในฐานะ “หัวหนา” และ
หัวหนาเองก็มีความเขาใจสภาพปญหาของลูกนองไดดขี�น้ เม่ือทํางานรวมกนัจงึมีความ
เขาใจกันไดงายข�้นกวาแตกอน

 เม่ือพนักงานไดรับการดูแลใสใจอยางดี
จากองคกร ก็ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ
วา ตัวเขาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และมีความ
สําคญัตอองคกร  จงึเกิด “ความรกัและภกัด”ี 
ตอองคกร มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
มากข�้น  เพราะมาทํางานแลวมีความสุข ไมเกิด
ความเคร�ยดและว�ตกกังวลในปญหาดานการ
เง�นสวนตัว  พนักงานจึงไมอยากขาดงาน  หร�อ 
ลาหยุดงาน  สงผลให “ลด” อัตราการขาดงาน 
การเขางานชา  การลาปวย ลากจิของพนักงาน  
และอัตรา “การลาออก” ของพนักงานลดลง
อยางเห็นไดชัด ดาน “ผลงาน” ของพนักงาน
ก็ดีข�้น กอใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีว�ตของตนเอง นําไปเผยแพร
ตอบุคคลในครอบครัวและชุมชนได
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 เม่ือพนักงานในองคกรมีความสุขทางการเง�นแลว จงึทํางานอยางมปีระสิทธภิาพ
มากยิ�งข�้น ชวยเพ�่ม “ผลผลิต” และ “คุณภาพของสินคา” รวมถึงการบร�การของ
พนักงานมีคุณภาพดีข�้น สงผลใหองคกรสามารถแขงขันในตลาดได จนสามารถสราง
ผลตอบแทนที่เปนกําไรกลับคืนมาสูบร�ษัทและคนทํางานใหเกิดการเติบโตไปดวยกัน
 
 ในเม่ือองคกรเปนสถานทีทํ่างานสุดแสนจะมีความสุขขนาดนี ้จงึชวยสงเสร�มภาพ
ลักษณขององคกรใหภายนอกรูจัก เขาใจและเกิดการรับรูใน “มุมมองที่ดี” ตอองคกร
ไดอีกชองทางหนึ่ง

 หลังจาก “องคกรตนแบบ” ไดรับผลลัพธท่ีดีแลว หากมีองคกรอื่นๆ ทําตาม
กระบวนการนี้ ก็ยอมสงผลในระดับประเทศเชนกัน 

 ทายที่สุดแลวประเทศไทยจะมีประชากรในวัยแรงงานที่เปยมไปดวยคุณภาพ เมื่อ
วัยแรงงานม่ันคง เขมแข็ง ก็สงผลตอการเพ�่มข�ดความสามารถในการแขงขันทางดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน ตลอดจนชวยใหสังคมเกิดความเขมแข็ง ถือเปนการสราง 
“ความมั่นคง” และ “ยั่งยืน” ใหแกประเทศในทุกๆ ดานตอไปในอนาคต 
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