








คํานํา 

“การไมเปนหนี้ เปนลาภอันประเสริฐ” คํากลาวนี้คงจะไม
เปนคํากลาวที่เกินจริง โดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ยอมนํามาซึ่งเม็ดเงิน
หมุนเวียนในประเทศอยางมากมาย แตส่ิงที่ตามมาพรอมการเติบโต
อยางไมหยุดย้ังของระบบเศรษฐกิจก็คือ “ภาวะหนี้สิน” กระแสทุน
นิยมไดกลายมาเปนตัวเรงใหเราตองใชจายมากขึ้น จนในบางครั้ง
เราอาจลืมความสมดุลของรายรับและรายจาย ถาเราใชเงินอยาง
ขาดสติจนขาดสภาพคลอง ทางออกของปญหาอาจจะเปนการที่เรา
ตองไปกูยืมเงินจากภายนอกจนอาจกลายเปนภาวะหนี้สิน ซึ่งถาเรา
มีการบริการจัดการท่ีไมดี หนี้สินที่วานี้ก็อาจจะเปนตัวที่สรางความ
ทุกขใหกับเราในอนาคตก็เปนได เมื่อคนเรามีความทุกขจากภาวะ
หนี้สินที่ไมสามารถจัดการได ส่ิงที่ตามมาอยางหลีกเล่ียงไมไดก็คือ 
ความกังวลใจและความไมสบายใจจนอาจสงผลกระทบตอการ
ทํางานและคุณภาพชี วิต  จากปญหาในระดับบุคคลก็อาจจะ
กลายเปนปญหาระดับองคกรได  

คงจะไมมีใครสามารถปฏิเสธไดวา ความสําเร็จของทุก
องคกรยอมถูกสรางขึ้นมาจากศักยภาพของบุคลากร ดังนั้นทุกๆ 
องคกรจึ งควรใหความสําคัญตอคุณภาพชี วิตของบุคลากร 
โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตที่มาจากทางดานบริหารจัดการเงิน ในความ
เปนจริงแลว ถึงแมวาเงินจะไมใชส่ิงสําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย แต
การขาดเงินทองท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพก็นํามาซึ่งปญหาตอ
ตนเอง ครอบครัวและสังคมไดเชนกัน 





หนังสือ “จัดการเงิน จัดการสุข” เลมนี้ ไดถูกจัดทําขึ้น 
เพื่อแนะนําเครื่องมือสําหรับการจัดการหนี้ที่อาจเกิดขึ้นไดกับเราทุก
คน พรอมกับยกแนวทางการแกไขปญหาภาวะหนี้สินที่ไดผลจาก 
10 องคกรตนแบบที่มีแนวทางการบริหารจัดการเงินใหกับพนักงาน
อยางดี ซึ่งหนังสือเลมนี้คงจะชวยเปนเข็มทิศใหกับทานที่ไมรูจะ
เริ่มตนจัดการกับปญหาหนี้สินอยางไรไดเปนอยางดี ถาทุกทาน
อยากรูวาการจัดการหน้ีสินนั้นเราควรจะทําอยางไร และองคกร
สามารถสนับสนุนเราไดอยางไร หนังสือเลมนี้มีคําตอบใหทานแลว 

 

คณะผูจัดการ 

โครงการวิจัยจัดทําและเผยแพรองคความรู 

การแกไขปญหาหนี้สินของประชากรวัยทํางาน 

ในองคกรภาคเอกชนของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 





สารบัญ 

จัดการเงิน จดัการสุข หนา 

บทนํา 1 

เขาใจตนเอง เขาใจปญหา 13 

เพิ่มรายได ลดรายจาย 19 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางภูมิคุมกันอยางยัง่ยืน 29 

ปจจัยสนับสนุน “จัดการเงิน จัดการสุข” 35 

10 องคกรตนแบบ “จัดการเงินจัดการสุข” 

 บริษัท กุลธร เคอรบี้ จํากัด (มหาชน) 38 

 บริษัท เดลตา อิเล็คโทรนิกส (ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน) 44 

 บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร สาขาลําปาง 50 

 บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด 55 

 บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด 61 

 พีดี เฮาส (บรษัิท ปทุมดีไซน ดีเวลลอป จาํกัด) 66 

 โรงเรียนสัตยาไส 71 

 บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด 77 

 บริษัท เอเชีย พริซิชัน่ จํากัด 83 

 บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ    89 

บทสรุป    95 

 





สารบัญ 

จัดการเงิน จดัการสุข หนา 

เครื่องมือเสริมในการจัดการหนี ้

ปรับโครงสรางหนี้ ดวยการรีไฟแนนซ 102 

สมุดบัญชีเงินทอง 114 

กองทุนสนับสนุนการออม 123 

สรางสมดุลดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 140 

 





 1 จัดการเงิน จัดการสุข 

บทนํา 

ปญหาหนี้สิน? สําคัญไฉน 

 ต้ังแตเด็กจนโต คําสอนหนึ่งที่เราไดยินจนคุนหูก็คือ “การ

เปนหนี้ เปนทุกขในโลก” หรือ “อิณทานํ ทุกฺขํ โลเก” ดังนั้นถาไม

อยากทุกขจึงตองไมมีหนี้ความฝนในวัยเด็กของใครหลายๆ คนจึง

ไมอยากเปนหนี้ แตทวาเมื่อเราเติบโตเปนผูใหญ คนจํานวนมาก

ตองอยูในภาวะมีหนี้สิน และผลที่ตามมาก็คือความทุกขจากการเปน

หนี้นั่นเอง 

สถานการณของภาวะหนี้สินในปจจุบัน 

 จากการเก็บขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (พ.ศ.2554) 

พบวา คนไทยมีอัตราหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เห็นไดจาก

อัตราคาเฉล่ียหนี้สินตอครัวเรือนของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง 

 พ.ศ. 2549 หนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน 116,585 บาท 

 พ.ศ. 2550 หนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน 116,681 บาท 

 พ.ศ. 2552 หนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน 134,699 บาท 



 2 จัดการเงิน จัดการสุข 

 จากการท่ีคนไทยมีอัตราหนี้เพิ่มเฉลี่ยสูงขึ้น ประกอบกับคํา

สุภาษิตที่วา “การเปนหนี้ เปนทุกขในโลก” ก็นาที่จะทําใหเราเขาใจ

ไดวา คนไทยนาจะมีความทุกขเพิ่มมากขึ้นจากภาวะหนี้สินที่สูงขึ้น

นั่นเอง 

ผลจากการเปนหนี้ 

 การศึกษาของ Thomas Garman เรื่อง Employee Money 

and Credit Problems: EAPs Must Become Involved พบวา

พนักงานรอยละ 15 – 25 ในแตละองคกรมีปญหาทางการเงินใน

ระดับรุนแรง โดยพนักงานประมาณรอยละ 50ยังไมเริ่มเก็บออมเงิน

ไวใชหลังเกษียณอายุ นอกจากนี้พนักงานที่มีการออมเงินไวใชหลัง

เกษียณอายุ รอยละ 30 ยังมีเงินออมไมพอ และรอยละ 15 ของ

พนักงานเคยมีประสบการณความทุกขจากการไมสามารถบริหาร

การเงินของตนเองได 

นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบอีกวา พนักงานจํานวนมาก

ไมมีเงินออมโดยรอยละ 20 – 25 ของพนักงานกลุมนี้ไดกูยืมเงิน

จากกองทุนเกษียณอายุมาใช และพนักงาน 2 ใน 3 ของพนักงาน

อายุ 20 – 59 ป ไดรับเงินกอนมาใชหลังการเปลี่ยนงาน  

 จากงานวิจัยชิ้นนี้ทําใหเราไดทราบอีกวา พนักงานที่ไดรับ

ความเดือนรอนจากการขาดความสามารถในการจัดการการเงิน 

สวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยพบวารอยละ 35 ไมมี
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เงินเก็บเพราะมีภาระหนี้สินมากและรอยละ 11 เห็นวาทําอยางไรก็

ไมสามารถออมเงินไดนอกจากนี้ยังพบวา 

 - รอยละ 90 ของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีปญหาทาง

การเงิน 

 - รอยละ 75 ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ไมมีความ

มั่นคงหลังเกษียณอายุ 

 - รอยละ 50 ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ทํางานนอก

เวลาที่อื่น และ 

 -พนักงานระดับปฏิบัติการใชเวลามากกวา 25 ชั่วโมง

ตอเดือน เพื่อคิดหาวิธีจัดการการเงินของตนเอง 

ซึ่งในปจจุบัน นายจางจํานวนมากยังไมสนใจปญหาหนี้สิน

ของพนักงานเนื่องจากมองวาเปนปญหาสวนบุคคล ทั้งที่ปญหา

ดังกลาวสงผลกระทบตอการทํางานของพนักงาน และนายจาง

จํานวนมากตระหนักวา นายจางสามารถชวยใหพนักงานสามารถ

จัดการการเงินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะเดียวกัน องคกรที่

ชวยใหพนักงานสามารถบริหารจัดการการเงินได จากงานวิจัย

พบวาสงผลใหพนักงานสามารถบริหารจัดการการเงินได สถานะ

ทางการเงินของพนักงานดีขึ้นพนักงานมี เงินออมไว ใช ใน

ชี วิตประจําวันและหลังเกษียณอายุมากขึ้น มีสุขภาพและผล
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ประกอบการดีขึ้น สามารถพัฒนาความรูความสามารถไดโดยเฉพาะ

มีโอกาสในการศึกษาตอมากขึ้นอีกดวย 

ถึงเวลาแลวที่องคกรควรจะหันมาใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการเงินของพนักงาน ซึ่งหนังสือเลมนี้จะชวยใหทุกทานมี

แนวทางในการจัดการหนี้อยางเปนขั้นเปนตอน ผานโมเดล “จัดการ

เงิน จัดการสุข” รวมไปถึงสรางความเขาใจเคร่ืองมือเสริมตางๆ ใน

การจัดการหนี้ ไมวาจะเปน1) ปรับโครงสรางหนี้ ดวยรีไฟแนนซ 2) 

สมุดบัญชีเงินทอง 3) กองทุนสนับสนุนการออมและ 4) สรางสมดุล

ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเครื่องมือเหลานี้ทํางาน

อยางไร ทุกทานสามารถหาหาคําตอบไดจาก “จัดการเงิน จัดการ

สุข” เลมนี้  
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คงเปนคําที่หลายๆ คนฟงแลวรูสึกปวดหัว 

กลุมใจและทอแท โดยเฉพาะอยางยิ่งถา

สถานการณทางการเงินของเราตองอยูในจุด

ที่เรียกไดวา “ชักหนาไมถึงหลัง” 

ใ น ป จ จุ บั น นี้  ถึ ง แ ม ว า โ ล ก เ ร า จ ะ มี

วิวัฒนาการอยางกาวกระโดด จากสังคมเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยง

ตนเองและชุมชนไดกลายมาเปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สภาพ

เศรษฐกิจที่เติบโตอยางไมหยุดยั้งทําใหสภาพสังคมท่ียังไมมีความ

พรอมกาวตามไมทัน จะเห็นไดจากการท่ีเรามีรายไดมากขึ้นถา

เทียบกับในอดีต  แตสภาพหนี้ สินของเราก็กลับเพิ่มขึ้นดวย

เชนเดียวกัน ทั้งๆ ที่คนในสมัยกอนอาจมีรายไดนอยกวาคนในยุค

ปจจุบัน แตก็ไมเกิดปญหาหนี้สินดังเชนคนในยุคปจจุบัน นั่นทําให

เราเขาใจไดวา เราขาดการวางแผนหรือการจัดการทางเงินที่ดี

นั่นเอง 

“หนี้”
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ในปจจุบันนี้ หนี้สินของคนไทยมีแนวโนมที่สูงขึ้นทุกป 

ถึงแมเราจะมีรายไดที่มากขึ้น แตนั่นก็ไมไดเปนส่ิงที่จะรับประกันได

วา เราจะไมมีหนี้สิน ดังจะเห็นไดจากตารางดานลาง 

ตาราง: รายไดและคาเฉลีย่ตอเดือนตอครัวเรือน และหน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือน 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

 จากตารางขางตนจะเห็นไดวา ในชวง 10 ปหลัง (2544 – 

2553)คนไทยมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนที่สูงขึ้นทุกป คือจาก รายได

เฉลี่ยครัวเรือนละ 12,185 บาทตอเดือนในป พ.ศ. 2554 เปนเดือน

ละ 20,903 บาทตอเดือนป พ.ศ. 2552 แตในขณะเดียวกันภาวะ

หนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน คือจาก 

68,279 บาทตอปในป พ.ศ.2544 เพิ่มขึ้นเปน134,699 บาทในป 
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พ.ศ. 2552 ซึ่งเปน 2 เทาของในป พ.ศ.2544 เลยทีเดียว โดย

คาใชจายสวนใหญจะเปนคาอาหารและเครื่องด่ืม รองลงมาเปนคาที่

อยูอาศัยและเครื่องใชภายในบาน และคาใชจายเกี่ยวกับการ

เดินทางและยานพาหนะ ซึ่งในขอมูลชุดนี้ยังกลาวอีกวา คนไทยรอย

ละ 60 มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น (ที่มา: รายไดและคาเฉลี่ยตอเดือนตอ
ครัวเรือน และหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน; สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี)จากผลดังกลาวนี้ คงไมอาจปฏิเสธไดวาเราทุก
คนกําลังเส่ียงตอการเกิดภาวะหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้น 

“ทําอยางไรไมใหเปนหนี้..??.”และ “เปนหนี้แลวตองทําไร

อยางไร...??” คงจะเปนคําถามในใจหลายๆ คน เปนธรรมดาที่

คนเรายอมไมอยากจะมีภาวะหนี้สินติดตัว แตถามีแลวจะบริหาร

จัดการหนี้นั้นอยางไร ถาเรามีการบริหารจัดการเงินที่ดี ก็อาจทําให

เราไมมีหนี้ หรือมีแลวเกิดประโยชนกับเราก็เปนได เชน มีหนี้

เพื่อใหมีสภาพคลองในการทําธุรกิจหรือการคาขาย เปนตน แตถา

เรามีการบริหารจัดการหนี้ที่ไมดี หนี้สินเหลานั้นก็อาจสงผลเสียตอ

เราไดเชนเดียวกัน 
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หากเปรียบเหรียญที่

วางซอนกันเหมือนรายรับที่เรา

มีอยู ถาเรามีการบริหารจัดการ

ที่ดี มีการจัดรูปแบบการใชเงิน

อยางเปนรูปแบบ ก็ยอมที่จะ

สรางความมั่นคงใหกับเราได 

เชนเดียวกับเหรียญที่มีการวาง

ซอนกันอยางเปนระเบียบ แต

ถาเราไมมีการวางแผนลวงหนา วางเหรียญโดยไมไดมีการคิดให

รอบคอบ เหรียญที่วางลงไปนั้นอาจจะไมสมดุลกับเหรียญดานลาง 

ซึ่งในระยะแรกๆ เราอาจไมไดรับผลกระทบอะไร แตเมื่อเราวาง

เหรียญตางๆ สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะพบไดวาเหรียญที่มีการจัดวาง

อยางไมสมดุลจะสงผลใหเกิดการโนมเอียงจนอาจทําใหเกิดการ

พังทลายในท่ีสุด เปรียบไดกับบริหารจัดการเงิน ถาเราไมมีวินัยใน

การใชเงิน กลาวคือไมมีการวางแผนลวงหนา ก็อาจทําใหเราตอง

ประสบกับปญหาทางการ

เงิน หรืออาจ “ลมละลาย” 

ได เ ช น เ ดี ย วกั นกั บก า ร 

“พั งทลาย ”  ของหอคอย

เหรียญนั่นเอง 
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ทําอยางไรจึงจะไมเปนหนี้?? และ 
เปนหนี้แลว ตองทําอยางไร..?? 

ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนวา ถาเรามีการบริหารจัดเงินที่ดี 

ก็จะไมเกิดภาวะหนี้สิน หรือมีหนี้สินที่สามารถบริหารจัดการไดและ

เกิดประโยชนตอสภาพคลองทางการเงินของเรา คราวนี้หลายคนคง

เริ่มสงสัยแลววา แลวทําอยางไรจึงจะไมเปนหนี้? และเมื่อเปนหนี้

แลวจะตองทําอยางไร ซึ่งในความเปนจริงแลว แนวทางการปองกัน

หนี้และแนวทางการจัดการหนี้ถือไดวาเปนส่ิงที่ตองทําควบคูกัน 

ดังนั้น เราจึงสามารถใชวิธีการเดียวกันไดในการปองกันหนี้ และการ

จัดการหน้ี โดยเราสามารถทําความเขาใจอยางงายๆ ไดผาน

แผนภาพ (Model)“จัดการเงิน จัดการสุข” 
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ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน ถาเราเปรียบเหรียญที่ซอน

กันเปนรากฐานของกระปุกออมสินรูปหมูวาเปนรายรับของเรา ซึ่ง

รายรับนี้อาจจะรวมไปถึงเงินที่เรากูยืมมาเพื่อสรางสภาพคลองดวย 

ถาเรามีการจัดระเบียบการหรือบริหารรายรับที่ดี มีการวางแผน

อยางเปนขั้นเปนตอนเชนเดียวกับการวางซอนเหรียญอยางมี

ระเบียบ ก็จะชวยทําใหเรามีพื้นฐานทางการเงินที่เขมแข็งได แตถา

เรามีการบริหารจัดการทางการเงินที่ไมดีและปลอยละเลยไวไมรีบ

แกไข เราก็อาจจะประสบปญหาในภายหลัง เชน เกิดภาวะหนี้หรือ

อาจถึงขั้นกลายเปนบุคคลลมละลาย ฯลฯ เชนเดียวกันกับการที่เรา

มีการวางแผนในการวางซอนเหรียญที่ไมดี เหรียญที่เราขาดความ

รอบคอบในการใชก็จะไมเปนระเบียบ เมื่อสะสมมากย่ิงขึ้นก็ยอมจะ

สงปญหาใหเกิดรากฐานท่ีไมมั่นคง จนสุดทายก็อาจจะทําใหเหรียญ

อื่นๆ ที่เราวางซอนกันตองลมไปดวยในที่สุด 

แตการท่ีเราจะสามารถบริหารจัดการรายไดหรือหนี้สินของ

เราไดนั้น เราจะตองทําความเขาใจศักยภาพของตัวเราและ
สภาพแวดลอมตางๆ ควบคูกันไปดวย ความสามารถในการสราง

รายได ปจจัยแวดลอมตางๆ ที่อาจสงผลตอการบริหารจัดการเงิน 

เชน คาใชจายที่จําเปน ฯลฯ เพื่อนํามาใชในการวางแผนวิธีการหรือ

แนวทางที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการเงินเชนเดียวกับการมอง
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ผานแวนขยายที่จะชวยใหเรามองสภาพปจจุบันหรือสถานการณที่

เปนอยูไดดีขึ้น 

 ไมวาเราจะอยูในชวงของการบริหารจัดการเงินเพื่อปองกัน

การเกิดหนี้ หรืออยูในชวงที่ภาวะหน้ีไดเกิดขึ้นกับตัวเราแลวก็ตาม 

ส่ิงที่สําคัญที่สุดท่ีเราไมควรละเลยก็คือแนวทางในการบริหารจัด

การเงินที่ดี ไมวาจะเปนการหาวิธีเพ่ิมรายได, ลดรายจาย รวมทั้ง

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสรางภูมิคุมกันทาง
การเงินอยางย่ังยืน ส่ิงตางๆ เหลานี้จะเปนเหมือนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการหนี้และสรางสมดุลทางการเงินใหกับเรา เชนเดียวกัน

กับภาพเหรียญ 4 เหรียญที่อยูกระปุกออมสิน กลาวคือถาเรามี

เหรียญอยูบางในกระปุกออมสิน เหรียญแตละเหรียญตางมีน้ําหนัก

เสมือนหนึ่งเปนการสรางสมดุลไปในตัว ไมใหตัวกระปุกนั้นเบา

เกินไปจนอาจจะไมมั่นคงนั่นเอง 

ถึงตอนนี้หลายทานคงอาจเริ่มสงสัยแลววา แลวเราจะนํา

แนวทาง “จัดการเงิน จัดการสุข” ที่ไดกลาวแลวมาใชในการบริหาร

จัดการเงินของเราไดอยางไร เราควรจะเริ่มตนที่จุดไหน และปจจัย

ใดบางที่เราควรตระหนักในการบริหารจัดการหนี้ คําตอบของ

คําถามตางๆ เหลานี้เราเรามีใหทานแลว 
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“เขาใจตนเอง เขาใจปญหา” 

เมื่อเราตะหนักถึงปญหาจากภาวะหนี้ ไมวาจะอยูในชวง

ของการปองกันการเกิดหนี้ การเตรียมตัวเขาสูภาวะหนี้ หรือแมแต

การการแกปญหาจากภาวะหนี้ก็ตามที ส่ิงสําคัญที่สุดก็คือ การทํา

การวิเคราะหถึงองคประกอบภายใน (สถานการณและศักยภาพของ

เรา) และองคประกอบภายนอก (สภาพแวดลอม ปจจัยเกื้อหนุน

ตางๆ ฯลฯ)ของเรา ซึ่งในสถานการณหรือสถานะทางการเงินที่

แตกตางกัน ก็อาจจะมีรายละเอียดในการพิจารณาที่แตกตางกันตาม

ไปดวย ซึ่งในท่ีนี้ขอแบงออกเปน 3 รูปแบบดวยกัน กลาวคือ 

1. ชวงปองกันการเกิดหนี้ – ถาสถานภาพทางการเงินของ

เรายังอยูในจุดท่ีสมดุล กลาวคือ มีรายรับที่สมดุลกับรายจาย และไม

มีภาวะหน้ีสินตกคาง ส่ิงที่เราควรจะพิจารณาก็คือ ปจจุบันเรามี

รายรับเทาไร รายจายที่จําเปนมีเทาไร และในอนาคตเราจะสราง

รายไดเพิ่มอยางไร รวมถึงมีรายจายใดบางที่ไมใชรายจายประจําแต

อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต โดยอาจมีการจัดสรรเงินที่มีอยูออกเปน

สวนตางๆ เชน คาใชจายที่จําเปนของตน คาใชจายของครอบครัว 

รวมถึงเงินสําหรับการออมเพื่อใชในอนาคต เปนตน 

2. ชวงการเตรียมตัวเขาสูภาวการณเกิดหนี้ – ถาเราเริ่ม

รูสึกวาเรามีรายรับและรายจายที่ไมสมดุลกัน จนอาจทําใหเราตองมี

การกูยืมเงินจากภายนอกเพื่อสรางสภาพคลองทางการเงินนั้น ส่ิงที่
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เราตองทําความเขาใจก็เชนเดียวกับการปองกันการเกิดหนี้ 

กลาวคือ เรามีรายรับและรายจายเทาไร และภาวะหน้ีสินที่กําลังจะ

เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ถาเปนหนี้สินที่มาจากการบริโภคท่ี

ฟุมเฟอยเราจะหาทางลดคาใชจายในสวนนั้นไดอยางไร และมีชวง

ทางใดบางที่จะทําใหหนี้ในสวนนั้นไมเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นนอยที่สุด 

เชน การปรับโครงสรางหนี้หรือที่รูจักกันในวาการรีไฟแนนซ (ศึกษา

เพิ่มเติมไดจากเครื่องมือเสริม  - “ปรับโครงสรางหนี้  ดวยรี

ไฟแนนซ”) แตถาเปนคาใชจายที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน 

คาใชจายจากการซื้อที่อยูอาศัย หรือคาใชจายที่เกิดจากการลงทุน

เพื่อประกอบอาชีพฯ เราจะบริหารหนี้นั้นอยางไรเพื่อไมใหกระทบ

ตอรายรับและรายจายของเรา รวมไปถึงมีชองทางใดบางที่เราจะ

สามารถลดรายจายและเพิ่มรายไดใหกับตนเอง เปนตน 

3. ชวงการแกไขปญหาภาวะหนี้ –ถาสถานภาพทางการ

เงินของเราในตอนนี้มีรายรับนอยกวารายจาย ทางออกของเราคือ

การหาเงินทุนจากภายนอกเพ่ือเพิ่มสภาพคลองใหกับตนเอง ถา

ตอนนี้เราอยูในสถานการณที่เรียกวา “มีหนี้” แลวนั้น เราควรจะเริ่ม

ตรวจสภาพทางการเงินของเรากอน วาในปจจุบันนั้นเรามีรายรับ

เทาไร รายจายในชีวิตประจําวันนั้นหรือรายจายอื่นๆ นั้นมีอะไรบาง 

เปนจํานวนเทาไร และเราสามารถเพิ่มรายไดหรือลดรายจายในสวน

ไหนไดบาง โดยเฉพาะคาใชจายที่เกิดจากสินคาฟุมเฟอย เพราะถา
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เราไมมีการบริหารจัดการที่ดีพอ ก็อาจจะทําใหภาวะหนี้สินของเรา

นั้นสะสมจนยากแกการแกไขได 

แมวาในอดีตนั้นปญหาหนี้ สินอันเนื่องมาจากการขาด

ความรูและความเขาใจในการบริหารเงินจะเปนปญหาระดับบุคคล 

คนที่เกิดภาวะหนี้สินที่ทํางานอยูในองคกรตางๆ จึงไมกลาที่จะ

ปรึกษากับองคกรหรือบริษัทที่ตนเองทํางานอยู เนื่องจากมีความ

เขาใจวาปญหาหนี้สินเปนปญหาสวนบุคคลและเปนที่รังเกียจของ

เพื่อนรวมงาน พนักงานที่เปนหนี้จึงไมสามารถขอคําปรึกษาจากใคร

ได กวาท่ีองคกรจะทราบถึงปญหาของพนักงานปญหานั้นก็อาจจะ

รุนแรงจนเกิดเปนปญหาภายในองคกรขึ้นแลว เชน มีการกูหนี้ยืม

สินกันระหวางพนักงาน เกิดปญหาการติดตามหนี้จากเจาหนี้

ภายนอกในรูปแบบตางๆ เชน สงจดหมายติดตามหนี้หรือโทรศัพท

เขามาเพื่อทวงหนี้ หรือในบางครั้งอาจมีการสงคนเขามาติดตามหนี้

ถึงในที่ทํางานโดยตรง ปญหาตางๆ เหลานี้จะสงผลถึงปญหาการ

ขาด ลา มา สาย ของพนักงาน จนไปถึงการลาออกเพื่อหนี้ปญหาใน

ที่สุด 

ดังนั้นถาองคกรไมใหความสําคัญกับปญหาของพนักงาน

รวมถึงไมมีการวางแผนเพื่อรับมือกับปญหาที่ดีพอ ในบางครั้ง

ปญหาตางๆ เหลานั้นก็อาจจะกลายเปนปญหาขององคกรในที่สุด 

ไมวาจะเปนปญหาจากการขาดประสิทธิภาพในการทํางานของ
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พนักงาน เมื่อพนักงานตองกังวลกับปญหาท่ีเกิดขึ้นก็ยอมที่จะสงผล

ตอประสิทธิภาพในการทํางาน และจะสงผลเสียตอประสิทธิภาพ

โดยรวมขององคกรในที่สุด 
ดังนั้นพนักงานที่มีปญหาหนี้ไมควรน่ิงเฉยกับปญหาที่

เกิดขึ้น จะตองมองปญหาเรื่องหนี้วาสามารถแกไขได โดยจะตอง

เริ่มที่เราจะตองยอมรับวาเมื่อมีภาวะหนี้เกิดขึ้นแลว ตองไมพยายาม

สรางหนี้เพิ่มเติม นอกจากนี้ตองปรับทัศนคติของตนเองเสียใหม วา

ปญหาเรื่องหนี้ไมใชปญหาที่นาอายหรือไมสามารถบอกใครได โดย

เราสามารถขอคําปรึกษาจากเพ่ือนรวมงาน หัวหนางานหรือฝาย

บุคคล เพื่อหาทางออกจากปญหาหนี้สินได โดยส่ิงสําคัญก็คือ

จะตองไมลืมวา ไมควรพยายามแกปญหาดวยการหาแหลงเงินกู

ใหมเพื่อมาใชหนี้แหลงเงินกูเดิมโดยไมจําเปนหรือขาดการวิเคราะห

ผลดีผลเสียที่จะตามมา เพราะการหมุนเวียนหนี้นอกจากจะไมทําให

ปญหานี้หมดไปเทานั้น แตอาจสงผลใหเกิดดอกเบี้ยสะสมจนไม

สามารถหาทางออกไดในภายหลัง 

ในทางกลับกันองคกรก็ตองใหความสําคัญกับปญหาของ

พนักงานเชนเดียวกัน โดยจะตองใหความสําคัญกับปญหาของ

พนักงานแตเนิ่นๆ โดยผูบริหารถือไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ 

โดยอาจจะตองเริ่มกําหนดเปนแนวทางในการบริหารงานภายใน

องคกร เชน ใหตนสังกัดใสใจในความเปนอยูของพนักงาน โดย

อาจจะเริ่มทําการสํารวจหรือสอบถามสถานะทางการเงินของ
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พนักงานแตเนิ่นๆ หรือสังเกตพนักงานที่มีพฤติกรรมที่แปลกไปจาก

เดิม เชน มีอัตราการขาด ลา มาสายบอย หรือไมมีความสุขในการ

ทํางาน ในระยะแรกอาจเริ่มจากการใหหัวหนางานสอบถามความ

เปนอยูของพนักงานในการประชุมของแผนก ถาตนสังกัดตรวจ

พบวาพนักงานมีปญหาแลวจะตองไมนิ่งนอนใจ เพื่อปองกันไมให

ปญหานั้นลุกลามจนยากแกการแกไข ใหแจงฝายบุคคลหรือองคกร 

เพื่อวิเคราะหถึงปญหาและแนวทางการแกไขตอไป 

เมื่อองคกรตรวจพบแลววาพนักงานมีปญหาเรื่องหน้ี ใน

ขั้นแรกองคกรอาจดําเนินการเบื้องตนดวยการใหพนักงานที่มีปญหา

หนี้สินมาขึ้นทะเบียนกับทางองคกร เพื่อจะไดนําขอมูลตางๆ  มาใช

ในการกําหนดแนวทางในการแกไข โดยจะตองระบุออกเปนกลุม

ตางๆ ตามลักษณะและระดับความรุนแรงของปญหา เชน ปญหาหนี้

นอกระบบ ปญหาหนี้สินจากพฤติกรรมการบริโภค ฯลฯ เมื่อองคกร

ทราบกลุมเปาหมายที่ชัดเจนแลว จึงเริ่มกําหนดมาตรการตางๆ ใน

การแกไขปญหาหนี้สินของพนักงาน โดยควรจะแบงออกเปน1) การ
แกไขปญหาระยะสั้น เชน การปรับโครงสรางหนี้ของพนักงาน 

เชน กรณีพนักงานเปนหนี้นอกระบบ องคกรอาจเลือกใชวิธีการ

เจรจากับเจาหนี้ของพนักงาน หรือโอนหนี้นอกระบบเหลานั้นใหอยู

ในระบบสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหลงเงินทุนใหพนักงานสามารถ

นําเงินทุนแหลงใหมที่มีอัตราดอกเบ้ียถูกกวาไปใชหนี้แหลงเงินกู
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เดิม ฯลฯ2) การแกไขปญหาระยะกลาง เชน การหาทางเพิ่ม

รายไดใหกับพนักงาน ควบคูไปกับการลดรายจายในสวนที่เปน

คาใชจายฟุมเฟอย ฯลฯ และสุดทายคือ 3) การแกไขปญหาระยะ
ยาว โดยมุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของพนักงาน 

และสรางภูมิคุมกันทางการเงินอยางยั่งยืน ซึ่งในรายละเอียด

แนวทางและนโยบายของแตละองคกรอาจจะไมเหมือนกัน ขึ้นอยู

กับสภาพแวดลอมและบริบทของแตละธุรกิจ โดยแตละองคกร

จะตองเลือกแนวทางการแกไขใหเหมาะสมกับพนักงานดวย โดยใน

หนังสือ “จัดการเงิน จัดการสุข” เลมนี้ จะขอเสนอภาพรวมในการ

บริหารจัดการหนี้ของพนักงานออกเปน 4 วิธีการหลัก ก็คือ 1) การ

เพิ่มรายได 2) การลดรายจาย 3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

บริโภค และ 4) สรางภูมิคุมกันอยางยั่งยืน 4 กลไกที่วานี้ทําหนาที่

สอดคลองกันอยางไร และเราสามารถนําแนวทางตางๆ เหลานี้ไป

ปรับใชในการบริหารจัดการหนี้ของเราไดอยางไร เรามีคําตอบมาให

ทานแลว... 
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เพ่ิมรายได ลดรายจาย 

ดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตน บุคคลที่เริ่มจะเขาสูภาวะ

ของการเปนหนี้ หรือมีภาวะหนี้อยูแลวควรจะเริ่มจากการพิจารณา

ถึงสถานการณทางการเงินที่เปนอยูและศักยภาพในการบริหารจัด

การเงินของตนเองเปนอันดับแรก โดยพนักงานและองคกรจะตอง

พูดคุยเพื่อหาทางออกรวมกัน โดยในขั้นตนองคกรจะตองออกแนว

ทางแกไขปญหาเรงดวน เชน การประนีประนอมหนี้กับเจาหนี้ของ

พนักงาน ทั้งในสวนของหนี้นอกระบบและหนี้จากสถาบันการเงิน 

โดยถาเปนหนี้ที่อยูในสถาบันการเงิน อาจเปนตัวกลางในการเจรจา

กับสถาบันทางการเงินเพื่อขอปรับโครงสรางหนี้ของพนักงาน หรือ

ในกรณีที่เปนหนี้นอกระบบ องคกรอาจจะหาวิธีการโอนหนี้นอก

ระบบเพื่อโอนใหกลับเขามาเปนหนี้กับสถาบันทางการเงินแทน โดย

องคกรอาจจะทําหนาที่เปนผูค้ําประกันใหกับพนักงาน เพื่อใหภาวะ

หนี้ของพนักงานไมลุกลาม และอยูในสถานะที่สามารถบริหาร

จัดการได เปนตน 



 21 จัดการเงิน จัดการสุข 

ในขั้นตอนตอมา เมื่อตัวพนักงานและองคกรสามารถ

บริหารจัดการหนี้ตางๆ ใหอยูในขอบเขตที่สามารถบริหารจัดการได

แลวนั้น ส่ิงที่ทั้งตัวพนักงานและองคกรควรจะใหความสําคัญก็คือ 

การหาวิธีการในการเพ่ิมรายได และลดรายจายฟุมเฟอย ซึ่ง

จะตองอาศัยความรวมมือของทั้ง 2 ฝาย คือทั้งองคกรและพนักงาน 

โดยอาจจะเริ่มจากในสวนขององคกรกอน ผูบริหารจะตองไมละลืมที่

จะใหความสําคัญกับปญหาหนี้ในระดับบุคคลของพนักงาน โดย

จะตองเขาใจวาปญหาตางๆ เหลานี้สงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพ

ในการทํางานของพนักงานและองคกร ผูบริหารจะตองสรางความ

เขาใจท่ีถูกตองใหกับพนักงานวาปญหาเรื่องหนี้สามารถแกไขได

ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือสามารถขอรับคําปรึกษากับทาง

องคกรผานทางฝายบุคคล เพื่อจะไดชวยกันหาทางออกใหกับ

ปญหาได เปนตน 

เมื่อทุกคนในองคกรมีทัศนคติเรื่องการบริหารจัดการหน้ี

เปนไปในทิศทางเดียวกันแลว ขั้นตอนตอมาองคกรจะตองสราง

นโยบายหรือแนวทางในการสรางรายไดและลดรายจายของ

พนักงาน โดยอาจจะเริ่มต้ังแตการจัดระบบสวัสดิการของพนักงานที่

เหมาะสม การที่องคกรจะสรางรูปแบบของสวัสดิการใดๆ ขึ้นมา

ยอมหมายถึงคาใชจายขององคกรที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นรูปแบบของ

สวัสดิการจึงเปนส่ิงที่องคกรควรจะพิจารณาใหดี เนื่องจากถามีการ

ประกาศใหเปนสวัสดิการขององคกรแลว การจะยกเลิกจะเปนส่ิงที่



 22 จัดการเงิน จัดการสุข 

ทําไดยาก แตการใหสวัสดิการใหกับพนักงานมากเกินความจําเปน 

นอกจากจะไมเกิดประโยชนแลว ยังทําใหเกิดตนทุนระยะยาวใหกับ

องคกรอีกดวย 

การออกแบบสวัสดิการขององคกรที่มีประสิทธิภาพนั้น ใน

ลําดับแรกองคกรตองทําความเขาใจดวยวา สวัสดิการที่จัดใหกับ

พนักงานนั้น ตองไมขัดกับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามขอกฎหมาย

กําหนด เชน การหยุดพักผอนประจําป (วันหยุดพักรอน) วันหยุด

ตามประเพณี สิทธิการลา ความปลอดภัยและสุขภาพ เปนตนโดย

จะเพิ่มเติมในสวนใดเขามานั้น ใหดูที่สภาพบริบทขององคกร รวม

ไปถึงสวัสดิการท่ีจัดใหกับพนักงานนั้นจะตองตอบโจทยความ

ตองการของพนักงานได และสามารถลดรายจายใหกับพนักงานได

อยางแทจริง เชน องคกรที่ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในรูป

ของโรงงาน ก็อาจจะตองศึกษาสภาพขององคกรรวมไปถึงความ

ตองการของพนักงาน เชน องคกรมีที่ต้ังอยูในพื้นฐานนอกเขตตัว

เมื อง  และพนักงานกลุ ม ใหญขององคกร เปนพนักงานใน

สายการผลิตที่เปนพนักงานรายวัน ก็ควรจัดสวัสดิการในรูปของรถ

รับสงเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับพนักงาน รวมไป

ถึงอาจมีการจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน หรือการใหคาครองชีพ

เพื่อใหสามารถลดภาระคาใชจายใหกับพนักงานรายวันซึ่งเปน

พนักงานสวนใหญขององคกรไดซึ่งจากผลการสํารวจยังพบอีกวา 

กลุมพนักงานที่มีระดับการศึกษาไมสูงมากนัก โดยเฉพาะพนักงาน
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ระดับปฏิบัติการท่ีมีแนวโนมจะมีหนี้สินมากกวาพนักงานในระดับ

อื่นๆ อีกดวย 

ในทางกลับกัน ถาเปนองคกรที่อยูในรูปแบบของบริษัทและ

มีทําเลท่ีต้ังอยูในเขตชุมชนการจัดสวัสดิการอาหารกลางวันหรือรถ

รับสงอาจจะไมตอบโจทยความตองการของพนักงานมากนัก 

เนื่องจากการที่องคกรมีที่ต้ังอยูภายในเขตเมือง การเดินทางมา

ทํางานนั้นอาจจะทําไดสะดวก และพนักงานอาจมีที่พักอยูกระจาย

กันอยูในพื้นที่ตางๆ การจัดรถรับสงจึงอาจไมสามารถบริการ

พนักงานไดอยางเต็มที่ หรือถาจะจัดใหมีรถรับสงไดอยางเพียงพอ

นั้น องคกรก็อาจจะตองเสียคาใชจายที่สูงในสวัสดิการในสวนนี้ เปน

ตน 

โดยปกติแลวองคกรสวนใหญจะมีการจัดรูปแบบของ

สวัสดิการไวเปนขอกําหนดที่ตายตัวภายในองคกร และจะมี

ผลประโยชนตอทุกคนในองคกรเหมือนๆ กัน ซึ่งในบางครั้งอาจจะ

ไมตรงกับความตองการของพนักงานภายในองคกร โดยเฉพาะใน

องคกรที่พนักงานมีความหลากหลาย ความตองการในรูปแบบของ

สวัสดิการก็ยอมที่จะหลากหลายเชนเดียวกัน คงจะเปนเรื่องยากถา

องคกรจะจัดใหมีระบบสวัสดิการท่ีสามารถตอบโจทยความตองการ

ของทุกคนในองคกรได 

ระบบสวัสดิการที่ ดีและมีประสิทธิภาพน้ัน ควรจะตอง

สอดคลองกับความตองการของพนักงานและตั้งอยูบนงบประมาณที่
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เหมาะสมดังนั้นเพื่อใหสามารถตอบโจทยความตองการของ

พนักงานในเรื่องสวัสดิการไดนั้น องคกรอาจจะใชวิธีการสอบถามถึง

รูปแบบสวัสดิการท่ีพนักงานตองการ โดยอาจจะออกแบบสวัสดิการ

ใหมีความยืดหยุน หรือที่เรียกกันวา “Flexible Benefit” 

สวัสดิการแบบยืดหยุนนั้น ปจจุบันไดมีการนํามาใชใน

องคกรหลายๆ แหงในประเทศไทย โดยมีจุดประสงคเพื่อมุงเนนให

ระบบสวัสดิการสามารถตอบโจทยความตองการของพนักงานได ซึ่ง

ตามปกติแลวจะประกอบไปดวย 2สวนหลักๆ คือสวนที่ เปน

สวัสดิการหลัก (Core Benefit) และสวนที่เปนสวัสดิการยืดหยุน 

(Flexible Benefit)ซึ่งเปนการเลือกลักษณะรูปแบบสวัสดิการ 

(Buffet Benefit หรือ Voluntary Benefit) ที่พนักงานสามารถเลือก

ชนิดของสวัสดิการไดเอง โดยจะขออธิบายรูปแบบของสวัสดิการ

ตางๆ ดังนี้ 

1. สวัสดิการหลัก (Core Benefit) จะเปนสวัสดิการข้ันตํ่าที่

องคกรจัดใหกับพนักงานทุกคน ทั้งในสวนที่เปนสวัสดิการตามขอ

กฎหมายกําหนดหรือสวัสดิการท่ีองคกรจัดใหกับพนักงานมากกวา

ตามท่ีกฎหมายกําหนดก็ตาม ซึ่งอาจจะอยูในรูปของวันหยุดพักผอน

ประจําป (วันหยุดพักรอน) วันหยุดตามประเพณี สิทธิการลา ความ

ปลอดภัยและสุขภาพเชน ประกันสุขภาพหมู เปนตน 
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2. สวัสดิการแบบยืดหยุน (Buffet Benefitหรือ Voluntary 

Benefit) จะเปนสวัสดิการท่ีเปนชุดรูปแบบสวัสดิการ โดยพนักงาน

สามารถเลือกชุดรูปแบบของสวัสดิการใหมีความเหมาะสมกับ

รูปแบบความตองการของตน โดยอยูบนงบประมาณที่องคกร

กําหนดไว เชน 

• ชุดรูปแบบสวัสดิการ A สําหรับพนักงานที่มีอายุ

ระหวาง 20 - 30 ป พนักงานในกลุมนี้อาจจะไม

ตองการสวัสดิการในเรื่องของกลุมประกันสุขภาพ

มากนัก แตอาจจะมุงเนนในสวนที่ชวยเพิ่มรายได

ใหกับตนเองมากกวา เชน คาครองชีพ ฯลฯ 

• ชุดรูปแบบสวัสดิการ B สําหรับพนักงานที่มีอายุ

ระหวาง 30 – 40 ป พนักงานในกลุมนี้อาจจะ

ตองการสวัสดิการที่สนับสนุนในเรื่องการสราง

ครอบครัว เชน สวัสดิการสิทธิกูยืมซื้อที่อยูอาศัย 

หรือสวัสดิการชุดตรวจสุขภาพสําหรับคูสมรส 

• ชุดรูปแบบสวัสดิการ C สําหรับพนักงานที่มีอายุ 

ระวาง 40 – 50 ป อาจจะมุงเนนไปท่ีสวัสดิการ

กลุมรักษาพยาบาล  ฯลฯ  หรือแบ งรูปแบบ

สวัสดิการตามสถานะของพนักงาน เชน สวัสดิการ
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สําหรับพนักงานที่โสด สวัสดิการสําหรับพนักงาน

ที่มีครอบครัว เปนตน 

ภายใตรูปแบบของการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุนนี้ 

พนักงานจะสามารถเลือกชุดรูปแบบของสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ

ตนเองได ซึ่งสวนใหญพนักงานจะทราบถึงความตองการสวัสดิการ

ของตน ก็จะเลือกหรือขอเปลี่ยนรูปแบบของสวัสดิการท่ีใหประโยชน

กับตนเองสูงสุด โดยจะอยูบนงบประมาณที่เหมาะสมกับที่องคกร

กําหนดไว ซึ่งในปจจุบันรูปแบบสวัสดิการท่ียืดหยุนนั้นไดรับความ

นิยมมากโดยเฉพาะองคกรในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพนักงานได

สวัสดิการท่ีตรงกับความตองการของตน ในขณะที่องคกรไมตองเสีย

งบประมาณไปกับสวัสดิการท่ีไมเกิดประโยชนกับพนักงาน อีกท้ังยัง

สามารถควบคุมงบประมาณในสวนของระบบสวัสดิการไดอีกดวย 

ดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตน การพิจารณาในการกําหนด

รูปแบบสวัสดิการใหกับพนักงานนั้นควรจะตองพิจารณาใหรอบคอบ 

เพราะจะสงผลกระทบในภาพรวมทั้งพนักงานและองคกร สวัสดิการ

ที่มีการกําหนดไวอยูกอนแลวอาจจะไมตอบโจทยทุกคนในองคกร 

แตก็จะทําใหองคกรสามารถกําหนดงบประมาณที่ตองใชสําหรับ

สวัสดิการของพนักงานไดงายกวา ในขณะที่สวัสดิการแบบยืดหยุน

นั้นอาจจะตอบโจทยความตองการของพนักงานในระดับบุคคลได
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ดีกวา แตยอมหมายถึงองคกรอาจจะมีภาระตนทุนจากการรูปแบบ

ของสวัสดิการท่ีมากขึ้นก็เปนได 

นอกเหนือจากการปรับระบบสวัสดิการใหชวยลดภาระ

คาใชจายแลวนั้น องคกรอาจชวยเหลือพนักงานดวยวิธีการอื่นๆ 

เชน การปรับโครงสรางการจางงานภายในองคกร ในกรณีที่

พนักงานตองการรายไดเพิ่ม อาจจะใหพนักงานสามารถไดรับเงิน

จากการทํางานลวงเวลา (OT) ได โดยเฉพาะในสวนของธุรกิจ

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทํางานเปนกะ ถาองคกร

ตองการเพิ่มกําลังการผลิตและมีพนักงานที่ตองการทํา OT มาก 

อาจจะเลือกใชวิธีลดกะในการทํางานลง แตใหพนักงานทํางาน

ลวงเวลาแทน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดของพนักงาน แตทั้งนี้ตอง

ขึ้นอยูกับความยินยอมของพนักงานดวย เนื่องจากจะตองอยูใน

ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ในกรณีที่พนักงานตองรับงานเสริมภายนอก 

องคกรควรจะเปดโอกาสใหพนักงานสามารถทําได ถางานเสริมไม

กระทบกับงานประจํา โดยอาจจะใชวิธีการกําหนดเวลาการทํางาน

แบบยืดหยุน (Flexible Hours) เชน พนักงานมีงานเสริมภายนอก

ในเวลาเย็น ก็อาจจะมีการปรับเวลาการทํางานในแตละวันใหเร็วขึ้น

กวาเดิม เพื่อใหพนักงานสามารถเลิกเร็วกวาปกติได ฯแตทั้งนี้การ

สับเปลี่ยนตารางเวลาของพนักงานนั้น ควรดูที่ความเหมาะสมดวย 

เพื่อไมใหกระทบกับงานของหนวยงาน  
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การเพิ่มรายไดและลดรายจายของพนักงานยังสามารถทํา

ไดอีกหลายวิธี เชน การจัดใหมีการจัดจําหนายสินคาราคาถูก

ภายในองคกร โดยอาจเปดรานคาในรูปของสหกรณรานคา เพื่อให

พนักงานไดซื้อสินคาราคาถูก และยังสามารถไดรับเงินปนผลจาก

รานคาสหกรณได นอกจากนี้ องคกรยังสามารถนําสินคาหรือบริการ

ที่ผลิตไดมาจําหนายใหกับพนักงาน หรืออาจจะทําการติดตอกับ

องคกรภายนอกที่มีการผลิตสินคาบริโภคและอุปโภค เพื่อให

สามารถนําสินคามาจําหนายภายในองคกร เปนตน 

เพื่อเปนการสรางโอกาสในการหารายไดใหกับพนักงาน

อยางยั่งยืน องคกรควรท่ีจะสนับสนุนใหพนักงานมีความรูเพิ่มเติม

ในการประกอบอาชีพ สงเสริมความรูในการทําอาชีพเสริมใหกับ

พนักงาน การเย็บปกถักรอย การประกอบอาหาร การเกษตร รวม

ไปถึงงานฝมือตางๆ เพื่อใหพนักงานสามารถสรางรายไดจากอาชีพ

เสริมตางๆ เหลานี้ โดยองคกรตองไมลืมที่จะชวยสนับสนุนหรือ

สรางชองทางในการจัดจําหนายสินคา จัดพื้นที่ใหพนักงานสามารถ

นําสินคาเล็กๆ นอยๆ มาจําหนายใหกับเพื่อนพนักงานในราคา

ยอมเยาได โดยอาจจัดเปนกิจกรรมถนนคนเดินหรือเปดทายขาย

ของเพื่อเพิ่มรายไดใหกับพนักงาน จัดใหมีการเปดรานคาพนักงาน 

ใหโอกาสพนักงานสามารถนําสินคามาจําหนายเพื่อนพนักงานได 

โดยองคกรอาจจะรับซื้อสินคาของพนักงาน หรือนํามาจัดจําหนาย

ในรานคาสหกรณ เปนตน 
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางภูมิคุมกันอยางย่ังยืน 

หลังจากที่องคกรและพนักงานไดรวมมือกันแกไขปญหา

เบื้องตนดวยการปรับโครงสรางหนี้ การออกแนวทางและนโยบาย

ตางๆ เพื่อสรางรายไดและลดรายจายใหกับพนักงาน ทั้งในสวนของ

การจัดรูปแบบสวัสดิการใหมีความเหมาะสม การจัดหาชองทางเพื่อ

เพิ่มรายไดใหกับพนักงาน เชน การจําหนายสินคาราคาถูก การปรับ

โครงสรางงาน ฯลฯแนวทางและนโยบายตางๆ เหลานี้เปนเพียงแค

การแกไขปญหาเรื่องการเงินของพนักงานที่ปลายทางเทานั้น แต

ไมใชการแกปญหาอยางยั่งยืน เพราะสาเหตุของปญหาหนี้ของ

พนักงานนั้นเกิดมาจากการท่ีพนักงานขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี

พอ ถาพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงินที่ดี

แลว พนักงานก็จะสามารถสรางสมดุลทางการเงิน และจะเปน

เหมือนเกราะปองกันภาวะหนี้ใหกับพนักงานไดอยางถาวร 

ทําไมถึงควรใหความสําคัญกับพฤติกรรมและทัศนคติใน

การใชเงิน เราจะเห็นไดวาปญหาหนี้สินสวนใหญของคนเรานั้น
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เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วถาเราขาดความระมัดระวัง และใชระยะ

เวลานานในการแกไขปญหาหนี้สิน โดยสาเหตุสําคัญของการเกิด

หนี้มีที่มาจากปจจัย 2 สวนดวยกัน คือปจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล คือ

มาจากความตองการทางดานวัตถุ การใชจายที่เกินกวารายไดของ

ตนเอง และปจจัยที่เกิดจากภายนอก ที่มาจากคานิยมของสังคมใน

ปจจุบัน ที่เนนการบริโภคตามกระแสทุนนิยม ดังนั้นการแกปญหาท่ี

ดีที่สุดคือการปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของเรา

นั่นเอง 

เพื่อเปนการปองกันการเกิดหนี้ของพนักงานในระยะยาว

และย่ังยืนนั้น องคกรควรใหความสําคัญกับการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและทัศนคติในการใชเงินของพนักงานใหรูจักวาง

แผนการใชจายอยางเหมาะสม ไมฟุมเฟอยหรือที่เรียกวา “วินัยการ

ออม” นั่นเอง  

องคกรควรสนับสนุนการสรางวินัยในการออมใหกับ

พนักงาน โดยเริ่มจากการบริหารการเงินดวยหลักการงายๆ เริ่มจาก

การทําบัญชีรายรับจาย (ดูขอมูลเพิ่มเติมไดในเครื่องมือเสริมในการ

จัดการหนี้ – บัญชีเงินทอง) การทําบัญชีรายรับรายจายนั้นจะชวย

ใหพนักงานสามารถทราบไดวาในแตละเดือนนั้นมีรายรับรายจาย

มากนอยแคไหน จะไดนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการวางแผนดาน

การเงินไดวารายจายใดบางที่เปนรายจายส้ินเปลืองและสามารถลด

ไดซึ่งจะชวยสรางสมดุลในการบริหารจัดการเงินไดเปนอยางดี 
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ถึงแมจะเปนหลักการงายๆ แตการทําบัญชีรายรับรายจาย

นั้นจะไดผลดีก็ตอเมื่อผูที่จดบันทึกนั้นมีระเบียบวินัยที่ดี เนื่องจาก

ถาพนักงานไมมีวินัยในการจดบันทึก บัญชีรายรับรายจายจะไมมี

ความตอเนื่อง การทําบัญชีรายรับรายจายนั้นก็จะไมมีประสิทธิภาพ 

องคกรอาจจะใชเครื่องมือในการออมอื่นๆ เขามาเสริมดวย เชน การ

สนับสนุนใหพนักงานลงทุนในกองทุนประเภทตางๆ (ดูขอมูล

เพิ่มเติมไดในเครื่องมือเสริมในการจัดการหนี้ – กองทุนสนับสนุน

การออม) โดยเฉพาะการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident 

Fund)โดยองคกรจะตองชี้เห็นถึงประโยชนของการเปนสมาชิก

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วาสามารถใชเปนหลักประกันในอนาคต

ใหกับพนักงานเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานได อีกท้ัง

พนักงานยังไมตองเก็บเงินดวยตนเอง เพราะองคกรจะทําการหัก

จากเงินเดือนของพนักงานโดยตรง จึงเปนเครื่องมือในการออมอีก

รูปแบบหนึ่งที่พนักงานสามารถออมเงินสําหรับอนาคตได เนื่องจาก

กองทุนสํารองเล้ียงชีพนั้นถูกต้ังขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคใหเปน

เงินทุนใหกับพนักงานในวันที่พนสภาพจากการจางงาน องคกรจึง

ตองทําความเขาใจกับพนักงานถึงวัตถุประสงคของกองทุนให

ชัดเจน เนื่องจากบางครั้งพนักงานบางกลุมอาจมีความเชื่อที่ผิดๆ 

โดยเขาใจวาเมื่อเกิดปญหาหนี้สินแลว การลาออกจากงานจะทําให

ไดเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อนําไปใชหนี้ จึงนับไดวาเปน

ความเชื่อที่ผิด เพราะอาจทําใหพนักงานขาดโอกาสในการทํางานได 
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ไมเพียงแตสนับสนุนใหพนักงานออมเงินผานทางกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพเทานั้น องคกรควรจัดใหมีโครงการที่สงเสริมการ

ออมอื่นๆ เพื่อสรางวินัยในการออมควบคูไปดวย เชน จัดโครงการ

ออมเงินเพื่อบุตรหลานของพนักงานเอง การจัดโครงการที่สงเสริม

การออมเงินในลักษณะนี้จะทําใหพนักงานสนใจที่จะเขารวม

โครงการมากยิ่งขึ้น 

นอกจากการผลักดันใหพนักงานรูจักสรางวินัยในการออม

ใหกับตนเองผานทางเครื่องมือตางๆ แลว ส่ิงสําคัญที่องคกรไมควร

มองขามก็คือ การสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในการบริหาร

จัดการระบบเงินของพนักงานเอง โดยองคกรจะตองจัดกิจกรรม

ทางการเงินภายในองคกรอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการเชิญ

สถาบันหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการเงินจากภายนอก 

เพื่อมาใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน หรือการลงทุนใน

กองทุนประเภทตางๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจดานการบริหาร

จัดการเงินใหกับพนักงาน โดยกิจกรรมที่จัดนั้นควรจะทําอยาง

ตอเนื่อง เพื่อเปนการเนนย้ําใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญของการ

ออม และการสรางสมดุลทางการเงิน 

นอกจากการเนนย้ําใหพนักงานเห็นความสําคัญของการ

บริหารจัดการเงินผานทางกิจกรรมตางๆ องคกรตองสรางให

พนักงานตระหนักรูถึงความสําคัญอยูเสมอ โดยอาจจะใชวิธีการ

จัดต้ังศูนยการเรียนรูภายในองคกรขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการ
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เสริมสรางความรูในดานตางๆ รวมถึงดานการบริหารการเงินดวย 

เชน สอบทําบัญชีรายรับรายจาย และอาจจะใชศูนยการเรียนรูนี้ 

เปนเสมือนศูนยในการใหคําปรึกษาหรือใหคําแนะนําในการบริหาร

จัดการเงิน ผานทางองคกรพนักงานหรือทางฝายบุคคล โดยศูนย

หรือหนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นมานั้นจะตองทําหนาที่ในการตรวจสอบ

และติดตามแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินของพนักงานดวย  

การผลักดันใหพนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การบริโภคนั้นนับไดวาเปนส่ิงสําคัญในการแกไขปญหาเรื่องหนี้ แต

อยางไรก็ตาม องคกรตองไมลืมที่จะปลูกฝงภูมิคุมกันทางการเงิน

ใหกับพนักงานในองคกร โดยหนึ่งในแนวทางที่สําคัญก็คือ การให

ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก

เครื่องมือเสริม - “สรางสมดุลดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

ใหกับพนักงาน พรอมทั้งอธิบายถึงการนํามาปรับใชกับการดําเนิน

ชีวิตของพนักงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนใชชีวิตดวยความรอบคอบ

โดยจะตองเริ่มที่ผูบริหารกอนเพื่อเปนแบบอยางใหกับพนักงาน 
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ปจจัยสนับสนุน “จัดการเงิน จัดการสุข” 

แนวทางตางๆ ในการสรางสมดุลทางการเงินที่กลาวมานั้น

คงจะไมสามารถผลัก ดันการบริหารจัดการ เงินได อย า งมี

ประสิทธิภาพได ถาขาดปจจัยเกื้อหนุนตางๆ เหลานี้ ไมวาจะเปน 

• ผูบริหาร – ผูบริหารขององคกรถือไดวาเปนหัวใจสําคัญ

ของการแกปญหาเรื่องหนี้ของพนักงาน โดยผูบริหารจะตองให

ความสําคัญกับปญหาในระดับบุคคล ไมมองวาปญหาหนี้เปนปญหา

ของพนักงานเทานั้น เพราะจะตองไมลืมวาถาพนักงานประสบ

ปญหา ก็ยอมจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพขององคกรในที่สุด 

ดังนั้นผูบริหารจึงจะตองเปนผูนําในการสรางความตระหนักรูใน

ปญหาใหเกิดขึ้นภายในองคกร พรอมทั้งกําหนดแนวทางการแกไขที่

เหมาะสมกับสภาพปญหา นอกจากนี้ผูบริหารยังตองทําตนเปน

แบบอยางใหกับพนักงานอีกดวย 

• หัวหนางานสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 

– หัวหนางานนับไดวามีสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศในการ

ทํางานที่ดีภายในหนวยงาน ถาองคกรมีบรรยากาศในการทํางาน

แบบเปด สามารถพูดคุยส่ือสารกันไดงาย เวลาที่พนักงานเกิด



 36 จัดการเงิน จัดการสุข 

ปญหาก็ยอมที่จะกลาส่ือสารออกมา ถาองคกรทราบปญหาของ

พนักงานไดเร็วเทาไร การแกปญหาก็จะทําไดงายมากขึ้นเทานั้น 

• ชองทางในการสื่อสาร – องคกรควรจะจัดใหมีชองทาง

ติดตอส่ือสารระหวางองคกรกับพนักงานที่หลากหลาย เชน จัดต้ัง

ศูนยฯ เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องปญหาจากพนักงาน รวมถึง

เปนสถานที่ในการใหคําปรึกษากับพนักงานอีกดวย 

• กิจกรรมและสวัสดิการตางๆ – กิจกรรมและสวัสดิการ

ตางๆ ที่จัดใหกับพนักงานนั้น จะตองต้ังอยูบนพื้นฐานความตองการ

ของพนักงาน โดยเฉพาะในสวนของสวัสดิการนั้น ควรจะพิจารณา

ถึงรูปแบบของสวัสดิการอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถตอบโจทย

ของพนักงานไดอยางแทจริง 
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บริษัท กุลธร เคอรบี้ จํากัด (มหาชน) 

จากปรัชญาความสุข “บ้านหลังที่สอง” 
สู่นโยบายสร้างสุขอย่างเป็นรูปธรรม 

แมวาปญหาดานหนี้ สินของพนักงานจะถือไดวาเปน

ปญหาระดับบุคคล แตจะดีแคไหนถาพนักงานสามารถมีสุขภาวะ

ทางการเงินที่ดีได จากปรัชญา “บานหลังที่สอง” องคกรแหงนี้จึงไม

ละเลยปญหาในระดับบุคคลที่เกิดขึ้น องคกรแหงนี้คือ บริษัท กุลธร 

เคอรบี้ จํากัด (มหาชน)ผูผลิตมอเตอรคอมเพรสเซอรอันดับตนๆ 

ของไทย 

จากวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่

เติบโตอยางตอเนื่อง ผลกระทบส่ิงหนึ่งที่ไมสามารถหลีกเล่ียงไดคือ 

พฤติกรรมของคนในสังคมที่ยึดติดวัตถุนิยม กระแสสังคมที่เกิดขึ้นนี้

สงผลใหเกิดปญหาทางการเงินกับพนักงานของบริษัท กุลธร เคอรบี้ 

เชนเดียวกัน โดยปญหาสําคัญที่พบมาจาก 2 ปจจัยดวยกัน 

กลาวคือ1) การใชจายเกินกวารายไดที่มีในปจจุบัน โดยไมได
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พิจารณาถึงรายจายที่จําเปนในการดํารงชีวิตเมื่อเทียบกับรายได

ปจจุบัน และ 2) ปญหาหนี้สินจากการเปนหนี้บัตรเครดิต บัตรกด

เงินสด หรือการกูยืมเงินทั้งในรูปแบบเงินกูบุคคลผานสถาบัน

การเงิน หรือ เงินกูนอกระบบ 

ปญหาท่ีเกิดจากสภาพคลองทางการเงินของพนักงานไม

เพียงสงผลกระทบโดยตรงตอตัวบุคคล ครอบครัว และเพื่อน

รวมงานเทานั้น แตผลกระทบดังกลาว ยังสงผลในระดับองคกรดวย 

เชน พฤติกรรมของพนักงานที่เปลี่ยนไปทางดานลบที่สงผลตอการ

ทํางาน ทั้งการลักทรัพย การขาดงานหรือหนีงาน การกูยืมเงิน

กันเองในกลุมพนักงาน เปนตน 

จากสภาพปญหาดานสุขภาวะทางการเงินของพนักงานที่

เกิดขึ้นในองคกร ตลอดจนความเชื่อของฝายบริหารองคกรที่มี

เจตนารมณชัดเจนที่ตองการจะสรางองคกรแหงนี้ ใหเปนสถานท่ี

ทํางานที่สรางความสุขใหเกิดขึ้นแกทุกคนท่ีไดอาศัยสถานท่ีแหงนี้

เปนที่ทํางาน เปรียบด่ัง “บานหลังที่สอง” ของทุกคน จึงไดมีการ

กําหนดทิศทางการสรางสุขอยางเปนรูปธรรมขึ้น ผานทางเครื่องมือ

ตางๆ ดังนี้ 

1. เครื่องมือดานการออมเงินผานทางรูปแบบของ      
1) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทไดมีการกําหนดกรอบใหพนักงาน

เลือกสะสมไดในอัตราที่กําหนดไว ขณะที่บริษัทจะทําการจายสมทบ
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เพื่อสะสมเงินใหแกพนักงานในอัตราเทากัน และ2)สหกรณออม

ทรัพยซึ่งมีลักษณะเหมือนการฝากเงินกับสถาบันการเงิน โดยให

อัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินภายนอก 

และพนักงานสามารถถอนเงินฝากไดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

วินัยในการออมเงินใหกับพนักงาน 

2. เครื่องมือดานสินเช่ือ ผานทาง 2 ชองทาง กลาวคือ 

1) การใหสิทธิการกูยืมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยผานโครงการ

ความรวมมือของบริษัท กับธนาคารอาคารสงเคราะหในอัตรา

ดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยปกติและ 2) การใหกูในอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูที่ตํ่ากวาสถาบันการเงินภายนอกของสหกรณออม

ทรัพย เปนตนเพื่อเปนการสรางวินัยในการออมใหกับพนักงาน 

3. เ ครื่ อ งมื อ เ พ่ิ ม ร าย ได  โ ดยจ ะอยู ใ น รู ป ขอ ง
ผลตอบแทนประเภทตางๆ เชน เงินคาลวงเวลา คาเบ้ียขยัน คา

สินน้ําใจ เบี้ยอายุงาน และเงินรางวัลที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม

ตางๆ ขององคกร เชน กิจกรรม 5ส. กิจกรรม QCC ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อ

เพิ่มรายรับใหกับพนักงาน และยังชวยสรางสภาพคลองทางการเงิน

ใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตอีกดวย 

4. เครื่องมือเพ่ือลดรายจาย เพื่อชวยลดคาใชจายใน

การดําเนินชีวิตของพนักงาน โดยจะอยูในรูปของสวัสดิการตางๆ ให

มีความครอบคลุมและเหมาะสม เชน รานคาสวัสดิการ สวัสดิการ
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ขาวฟรีและอาหารราคาถูก สวัสดิการเครื่องแบบพนักงานการจัดต้ัง

สหกรณออมทรัพยและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การทําประกันชีวิต

และประกันอุบัติเหตุใหกับพนักงาน เงินชวยเหลือตามโอกาส การ

จัดรถรับสงพนักงาน รวมทั้งการมอบเงินในรูปของทุนการศึกษา

ของพนักงานและบุตร ฯลฯ  

สวัสดิการดังที่ไดกลาวมาขางตน นอกจากจะเปนการชวย

แบงเบาภาระคาใชจายพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของพนักงานแลว 

ยังมีสวนชวยในการสรางวินัยการออมเงินใหกับพนักงาน (ผาน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) และยังชวยสรางโอกาสในการกูยืมเพื่อการ

ลงทุนในทรัพยสิน (สิทธิการกูยืมเงินผานสหกรณออมทรัพย และ

สิทธิการกูยืมผานโครงการความรวมมือระหวางธนาคารรัฐ รวมกับ

บริษัท ภายใตความเห็นชอบของฝายบริหาร) ซึ่งจะอยูภายใตกรอบ

วินัยทางการเงินไดอีกทางหนึ่งดวย 

5. เครื่องมือเพ่ือปลูกจิตสํานึกดานวินัยและการ
วางแผนนอกจากสวัสดิการท่ีจัดใหกับพนักงานแลว บริษัท กุลธร

เคอรบี้ ยังสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาศักยภาพของตนอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะการสรางความรูและปลูกฝงเรื่อง Personal 

Finance ใหกับพนักงานในชองทางตางๆ เชนการมีคลินิกตรวจ

สุขภาพทางการเงิน รับใหคําปรึกษาแกพนักงานในเรื่องของการ

วางแผนทางการเงินในอนาคต ชวยแกปญหาใหกับพนักงานที่มี
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ปญหาหนี้นอกระบบ  การจัดการกับหนี้สินที่เกิดขึ้นอยางถูกวิธี 

รวมถึงการใหความรูที่เกี่ยวของกับการวางแผนการเงิน เพื่อให

พนักงานมีรากฐานทางการเงินที่ดีในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังมีการใหความรูในเรื่องของการบริหาร

จัดการรายรับผานทางชองทางตางๆ เชน ผานการ Morning talk 

ทุกเชา ยกตัวอยาง หัวหนางานและลูกนองพูดคุยกันในเรื่องรายได

จากการทํา OT ในชวงนั้นๆ การประชุมประจําสัปดาห (การประชุม

ของหัวหนางาน)การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย บอรด

ประชาสัมพันธWeb Board& Website การสอดแทรกเขาไปในการ

อบรมตามกิจกรรมตางๆของ Happy Workplace เปนตน 

นอกเหนือจากการใหโอกาสพนักงานไดพัฒนาตนเองใน

เรื่องการบริหารจัดการรายไดแลวนั้น บริษัทยังไดสงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานในรูปแบบตางๆ อีกดวย เชน การศึกษาตอ 

การฝกอบรม การศึกษาดูงาน นอกจากจะเปนการใหโอกาส

พนักงานไดสรางศักยภาพใหกับตนเองแลว ยังชวยลดภาระดาน

การเงินที่พนักงานจะตองใชเพื่อลงทุนในดานการศึกษาไดอีกทาง

หนึ่ง 

แมวาปจจุบันพนักงานจะมีความสุขและความพึงพอใจ 

จากแนวทางที่บริษัท กุลธร เคอรบี้ ใชในการสรางสุขภาวะทาง

การเงินใหกับพนักงาน แตองคกรแหงนี้ก็ไมเคยหยุดนิ่งอยูเพียง

เทานี้ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาที่องคกรคาดหวังไววาจะเปน “บาน
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หลังที่สอง” บริษัท ยังมุงมั่นเพื่อสรางความสุขใหเกิดขึ้นกับพนักงาน 

ที่แหงนี้จึงไมเปนเพียงแคสถานที่ผลิตมอเตอรคอมเพรสเซอร

เทานั้น แตยังเปน “บานหลังที่สอง” ที่ผลิตความสุขออกมาอยางไม

ส้ินสุดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 จัดการเงิน จัดการสุข 

 

บริษัท เดลตา อิเล็คโทรนิกส (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

คุณภาพชีวิตเป็นส่ิงสําคัญ 
เพราะพนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร 

เพราะ “พนักงานเปนทรัพยสินที่มีคาสูงสุด” คุณภาพชีวิต

ของพนักงานจึงถือเปนเรื่องสําคัญ องคกรแหงนี้จึงไมละเลยกับ

ปญหาของพนักงาน แตมุงมั่นที่จะสรางแนวทางตางๆ เพื่อสะทอน

ใหเห็นถึงความตั้งใจจริงในการสรางความสุขใหแกพนักงานและ

องคกรอยางยั่งยืน องคกรแหงนี้เปนผูผลิตและสงออกผลิตภัณฑ 

Power Supply และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําของโลกบริษัท 

เดลตา อิเล็คโทรนิกส (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
เชนเดียวกับปญหาดานการเงินของพนักงานในองคกรอื่น 

ปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาดานการเงินของพนักงานบริษัท เดลตา 

นั้นมาจาก 2 ปจจัยดวยกัน คือ 1) ปจจัยภายนอกท่ีมาจากสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป และ 2) 

ปจจัยภายในที่มาการใชจายของพนักงานเอง ไมวาจะเปนเพื่อใช

จายในการดํารงชีวิตความตองการความสะดวกสบาย และความ
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ตองการยอมรับทางสังคม เปนตนส่ิงตางๆ เหลานี้สงผลใหเกิดการ

ใชจายเงินเกินกวารายไดที่มีในปจจุบัน โดยเฉพาะพนักงานที่อยูใน

กลุมหนุมสาวขององคกร ที่มักจะมีการใชเงินหรือบัตรเครดิตเพื่อซื้อ

สินคาฟุมเฟอยหรือเพื่อการลงทุนในระยะยาว แตอาจขาดการ

วางแผนและเขาใจถึงความสามารถในการชําระเงินที่แทจริงของตน 

ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาทางการเงินในภายหลังได 

แมวาปญหาดานการใชเงินจะเปนปญหาระดับปจเจก

บุคคล แตก็สงผลตอการทํางานของพนักงานในองคกรเชนเดียวกัน 

ประกอบกับการที่บริษัท เดลตา ใหความสําคัญกับพนักงานวาเปน 

“ทรัพยสินที่มีคาสูงสุดขององคกร” ดังนั้นจึงไดมีการกําหนด

แนวนโยบายและเครื่องมือตางๆ เพื่อสรางความสุขใหกับพนักงาน 

โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานเปนสําคัญ ผานทางแนวทาง

ตางๆ เชน นโยบายการจัดการดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ

พนักงาน ซึ่งบริษัท เดลตา ใหความสําคัญมากกับนโยบายดาน

แรงงานสัมพันธ นอกจากเพื่อเสริมสรางความสัมพันธรวมกับ

พนักงานและสหภาพแรงงานอยางตอเนื่องแลว องคกรยังสามารถ

เขาถึงและรับรูความตองการของพนักงานเพื่อกําหนดแนวทางแกไข

ในกรณีที่เกิดปญหาไดอีกทางหนึ่งดวย 

เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาขององคกรที่วา “พนักงานคือ

ทรัพยสินที่มีคาขององคกร” เดลตาจึงไดมีการจัดสวัสดิการที่

เหมาะสมใหกับพนักงาน เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต
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และประกันอุบัติเหตุ สหกรณและรานคาราคาประหยัด รถบริการ

รับสง สวัสดิการคาอาหารกลางวันและเย็น และทุนการศึกษาของ

บุตรพนักงาน จากกําไรท่ีไดจากสหกรณรานคา ฯลฯสวัสดิการ

ตางๆ ที่เดลตาจัดใหกับพนักงานนั้นถือไดวาเปนการเพิ่มรายได ลด

รายจาย และสรางวินัยการออมใหกับพนักงานไดเปนอยางดี จน

ปจจุบันเดลตาไดรับคัดเลือกใหเปนสถานประกอบการดีเดนดาน

แรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 5 ปติดตอกัน 

อาจจะกลาวไดวาบริษัท เดลตา นั้นไดใหความสําคัญตอ

การแกไขปญหาทางการเงินใหกับพนักงานอยางแทจริง โดยเดลตา

นั้นแบงกลยุทธการแกไขปญหาทางการเงินของพนักงานออกเปน 2

แนวทางหลักดวยกัน กลาวคือ 1) การชวยแกไขปญหาหนี้สินใหกับ

พนักงานที่มีปญหาหนี้สินแลว 2) การปองกันการเกิดหนี้สินของ

พนักงาน ผานเครื่องมือปลูกจิตสํานึกดานการวางแผนการใชเงิน

และการออม 

1. การแกไขปญหาหนี้สินของพนักงานที่มีปญหาหนี้สิน

อยูแลวโดยใหพนักงานที่ตองการกูยืมเงินเพื่อซื้อบานสามารถกูยืม

ผานทางธนาคารอาคารสงเคราะหในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกวา

ภายนอก โดยปจจุบันมีพนักงานใหความสนใจเขารวมโครงการนี้ถึง

รอยละ 21.5 รวมไปถึงการกูเงินผานสหภาพธนาคาร (Union Bank) 

ทั้งระยะส้ันและระยะยาว ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกวาสถาบันการเงิน
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ภายนอก รวมไปถึงสวัสดิการประเภทตางๆ ที่ชวยลดภาระ

คาใชจายของพนักงาน 

2. การปองกันการเกิดหนี้สิน โดยผานทางเครื่องมือปลูก

จิตสํานึกดานการวางแผนการใชเงินและการออม เชน การออมเงิน

ผานทางกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือผานทางสหภาพธนาคาร 

(Union Bank) ซึ่งมีบทบาทเปนแหลงในการออมเงินของพนักงาน 

โดยจะมีลักษณะเดนอยูที่อัตราดอกเบ้ียที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยของ

สถาบันการเงินภายนอกเชนเดียวกับสหกรณออมทรัพย 

นอกจากนี้ บริษัท เดลตา ยังมีรูปแบบในการเพิ่มรายได

ใหแกพนักงานในรูปแบบตางๆ เชน คาลวงเวลา เบี้ยขยัน โบนัส 

เงินเพิ่มพิเศษ รวมถึงรายไดพิเศษกรณีมาชวยงานสหกรณรานคา 

เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มรายไดของพนักงานในการดํารงชีวิต 

และสรางความสุขใหตนเองและครอบครัวได นอกเหนือไปจากใน

สวนของการใหรายไดประจําหรือแมแตรายไดของพนักงานรายวัน 

บริษัท เดลตา มีการใหคาตอบแทนอยูในเกณฑสูงมากเมื่อเทียบกับ

บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เชน พนักงานรายวันมีระดับ

คาตอบแทนอยูในเกณฑสูงกวา 300 บาทตอวัน เปนตน 

นอกเหนือจากการชวยเหลือในเรื่องของตัวเงินแลว 

บริษัท เดลตา ยังมุงเนนปองกันการเกิดภาวะหนี้สินของพนักงาน

ผานทางการปลูกจิตสํานึกดานการวางแผนการใชเงินและการออม

อีกดวย จากท่ีเมื่อกอนหลักสูตรที่มีการจัดอบรมภายใน (In-House 
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Training) จะมุงเนนที่เรื่องของการผลิต แตวาในปจจุบันไดให

ความสําคัญกับหลักสูตรที่มุงเนนปลูกจิตสํานึกในเรื่องความ

พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีแนวคิดจะขยาย

การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการกระตุนจิตสํานึกในเรื่องการ

ใชชีวิตอยางพอเพียง การวางแผนใชเงินและการรูจักออม ใหแก

พนักงานมากขึ้น โดยหลักสูตรอบรมในกลุมที่จะพัฒนาขึ้นใหมนี้จะ

มุงผลสัมฤทธ์ิ เพื่อชวยสรางความตระหนักรูและทําใหพนักงานมี

ความสุขทางใจมากขึ้น 

ไมเพียงแตการจัดการอบรมในหองเรียนเทานั้น เดลตาได

มีการจัดต้ังคลินิกแรงงานสัมพันธขึ้นเพื่อลดปญหาความขัดแยงที่

เกิดขึ้นภายในองคกร รวมไปถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจาก

การเงิน โดยสวนงานแรงงานสัมพันธ ฝายบุคคลจะเปนผูรับผิดชอบ

เปนผูใหคําปรึกษา รับฟงปญหาพรอมชี้แนะแนวแกไขปญหา 

รวมถึงชวยประสานหนวยงานหรือขอความชวยเหลือในสวนที่

เกี่ยวของ เชน การเจรจาประนอมหนี้ ตลอดจนหาวิธีชวยเหลือที่

ถูกตองในการวางแผนการปรับโครงสรางหนี้ของพนักงาน เพื่อมิให

ลูกจางที่ประสบปญหาตองแบกรับความทุกขอันเกิดจากปญหาทาง

การเงิน หรือการติดตามทวงถามจากหนี้นอกระบบโดยไมสามารถ

หาทางออกได ซึ่งจะสงผลกระทบตอการทํางานและองคกร โดย

รูปแบบการใหคําปรึกษาจะทําแบบไมเปนทางการ และเปนความลับ

ระหวางงานแรงงานสัมพันธ กับลูกจางรายนั้นๆ  
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จากปรัชญา “พนักงานเปนทรัพยสินที่มีคาขององคกร” สู

การมุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับพนักงานอยางเปนรูปธรรมจาก

อดีตจนถึงปจจุบัน บริษัทเดลตา อิเล็คโทรนิกส (ไทยแลนด) จํากัด 

(มหาชน) ยังคงเติบโตอยางไมหยุดย้ัง และเดินเคียงขางพนักงาน

อยางยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 จัดการเงิน จัดการสุข 

 

บริษัท บิก๊ซี ซปูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําปาง 

เข้าใจเพ่ือน...ด้วยศูนย์เพ่ือนใจวัยทํางาน 
แก้ปัญหาหนี้สิน...ด้วยสวัสดิการบริษทั 

สู่ความย่ังยืน...ด้วยการปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิต 

ในยุคท่ีคาครองชีพมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทุก

คนยอมตองการท่ีจะลดภาระคาใชจายของตนดวยการซื้อสินคาที่มี

คุณภาพดีและมีราคาที่ เหมาะสม แตจะมีรานคาแหงใดบางที่

สามารถมอบส่ิงเหลานั้นใหกับผูบริโภคได องคกรแหงนี้ไมใชเพียง

แคหางสรรพสินคาที่สามารถตอบโจทยความตองการใหกับลูกคาได

เทานั้น แตที่แหงนี้ยังเปนสถานท่ีสงมอบความสุขใหกับลูกคาภายใน

หรือพนักงานไดอยางเหมาะสมอีกดวย สถานที่แหงนี้คือ บริษัท   

บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง 

พนักงานของบ๊ิกซี สาขาลําปาง ก็พบกับปญหาสุขภาวะ

ทางการเงินเชนเดียวกับองคกรอื่นๆ คือ ปญหาจากการท่ีมีรายรับ
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ไมสมดุลกับรายจายโดยจุดเริ่มตนของปญหาหนี้สินของพนักงานอยู

ที่การใชจายตามคานิยมของสังคม เมื่อสังคมใหคุณคากับการ

บริโภคสินคาฟุมเฟอย ทําใหพนักงานขาดการวางแผนทางการเงิน

ที่สมดุลระหวางรายรับและรายจาย จนเกิดเปนปญหารายรับไม

พอใชในแตละเดือน จนอาจทําใหพนักงานที่รายรับไมเพียงพอตอ

รายจายหันไปพึ่งการกูยืมเงินจากภายนอก เชน การนําหลักฐาน

เงินเดือนไปขอกูกับสถาบันการเงิน หรือหากไมสามารถขอกูใน

ระบบได ก็จะนําไปกูนอกระบบโดยนําเอาสมุดบัญชีพรอมบัตร

เอทีเอ็มไปใหกับเจาหนี้ เมื่อถึงวันเงินเดือนออก เจาหนี้ก็จะกดเงิน

ออกมาทั้งหมดและหักเงินสวนหนึ่งเพื่อชําระหนี้ แลวจึงนําสวนที่

เหลือไปคืนใหกับผูกู ทําใหทางบริษัท สามารถสังเกตไดถึง

พฤติกรรมของพนักงานที่มีหนี้สินไดชัดมากขึ้น เชน เงียบขรึม และ

การหลบตา ฯลฯหรืออาจมีเจาหนี้เขามาติดตามหนี้ถึงในท่ีทํางานซึ่ง

อาจทําใหพนักงานเกิดความอับอาย บางคนพอรูสึกอายมากๆ ก็

สงผลตอการขาดงาน หมดกําลังใจในการทํางาน หรืออาจรวมถึง

การพยายามเปลี่ยนงานเพื่อใหไดคาตอบแทนท่ีสูงกวาเดิมเพื่อให

เพียงพอตอการชําระหนี้ กลายเปนปญหาระดับหนวยงานและ

องคกร ในบางรายที่มีปญหาหนี้สินเปนจํานวนมากก็อาจจะนําไปสู

การคิดส้ันในภายหลังได 

ผูบริหารของทางบิ๊กซี สาขาลําปางก็ไมไดนิ่งนอนใจกับ

ปญหาของพนักงานที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางบริษัทจึงไดมีการกําหนดขอ
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วินัยของพนักงานไวอยางชัดเจนวา พนักงานทุกคน “ตองไมเปน

บุคคลท่ีมีภาวะหนี้สินลนพนตัว” ดวยการเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

พนักงานและตองการใหความชวยเหลือพนักงานอยางทั่วถึงใน

หลายๆ ดาน ผูบริหารขององคกรจึงไดมอบหมายใหฝายทรัพยากร

บุคคลเปนผูริเริ่มและดูแลโครงการ To Be Number One และผลอัน

สืบเนื่องมาจากโครงการดังกลาว ทางบริษัท จึงไดต้ังมีการจัดต้ัง

“ศูนยเพ่ือนใจวัยทํางาน” ขึ้น 

ศูนยเพื่อนใจวัยทํางานจะทําหนาที่ใหคําปรึกษาและให

คําแนะนําแกพนักงาน ทั้งในเรื่องการงานและครอบครัว ซึ่งในชวงที่

ผานมา มีผูขอรับคําปรึกษาในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องหัวหนา

งาน ความสัมพันธของคนในครอบครัว รวมถึงเรื่องของภาระหนี้สิน

อีกดวย 

จากการพูดคุยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับหนี้สินของศูนยเพื่อน

ใจวัยทํางาน ทําใหองคกรไดถึงทราบถึงแนวทางการแกไขปญหา

ทางการเงินของพนักงานที่ไมถูกทาง นั่นก็คือพนักงานสวนใหญที่มี

ปญหาหนี้สินมักตองการขอลาออกจากบริษัท เพราะคิดวาการ

ลาออกจากบริษัท จะไดเงินกอนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่ง

ตนเองและบริษัท ไดฝากรวมกันไว และจะนําเงินกอนนี้ไปชําระ

หนี้สินที่ตนเองมี แตในความเปนจริง พนักงานกลับลืมนึกถึงขอ

สําคัญอีกจุดหนึ่งที่วา หากลาออกจากบริษัท แลว ในอนาคต
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ขางหนาจะหารายไดมาเล้ียงชีพและผอนชําระหนี้ที่อาจยังคง

เหลืออยูอยางไร 

เมื่อพนักงานไดเปดใจและเขามาพูดคุยถึงปญหาเหลานี้ 

ทางศูนยฯ จะขอใหพนักงานชวยเลาถึงสภาพปญหาหนี้สินรวมถึง

สถานการณชีวิตของตนเอง และหากเปนไปไดจะขอใหพนักงาน

ชวยจัดหาเอกสารท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามาชวยกันคิดหาทางออก

ที่เหมาะสมตอพนักงาน นอกจากนี้ในบางครั้ง ทางศูนยฯ ยัง

ดําเนินการเปนผูเจรจาไกลเกลี่ยระหวางผูใหกูและผูกูเพื่อชวย

บรรเทาปญหาหนี้สินที่ทางพนักงานไมสามารถหาทางออกได 

จากปญหาเรื่องภาวะหนี้สินของพนักงานที่เกิดขึ้นใน

องคกรนั้น นอกเหนือจากการจัดต้ังศูนยเพื่อนใจวัยทํางานทางบิ๊กซี 

สาขาลําปางไดกําหนดแนวทางสําหรับการแกไขปญหาทางการเงิน

ของพนักงานออกเปน 2 ลักษณะ คือ แนวทางเรงดวนระยะสั้น และ

แนวทางระยะยาว 

สําหรับแนวทางเรงดวนระยะสั้นนั้น ทางบริษัทไดมีการ

จัดใหมีสวัสดิการเงินกูใหกับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขสําหรับผูกูคือ 

ตองมีอายุงานมากกวา 1 ปขึ้นไป และสามารถขอวงเงินกูได 2 เทา

ของเงินเดือน ทั้งนี้จะตองขึ้นอยูกับผลการพิจารณาอนุมัติเงินกูขึ้น

จากทางสํานักงานใหญ 

ในขณะที่แนวทางระยะยาวเพื่อสรางความยั่งยืนนั้น จะ

ผลักดันผานศูนยเพื่อนใจวัยทํางาน การใหคําปรึกษาของศูนยเพื่อน
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ใจวัยทํางานจะเนนใหพนักงานที่มีหนี้มีความเขาใจในการบริหารเงิน 

และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยตองปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการใชจายเงินโดยไมจําเปนของตนเอง เชน การซื้อ 

มือถือใหมใหทันตามกระแสสังคม การรับประทานอาหารนอกบาน 

เปนตนนอกจากนี้ ยั ง ใหคํ าแนะนํ า ใหพนักงานสามารถใช

ความสามารถของตนในการเพิ่มรายได เชน พนักงานที่มีฝมือ

ทํากับขาวก็จะแนะนําใหไปจําหนายอาหารตามโรงเรียนหรือชุมชน 

พนักงานที่มีฝมือทางดานศิลปะก็จะสนับสนุนใหทํากรอบรูป

จําหนาย เปนตน 

จนถึงปจจุบันอาจจะกลาวไดวา บิ๊กซี สาขาลําปาง เปน

อีกหนึ่งองคกรที่ประสบความสําเร็จในการสรางสุขภาวะทางการเงิน

ของพนักงานเปนอยางมาก ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้มาจากการท่ี

พนักงานที่มีหนี้สินเปดใจยอมรับและยินดีที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยใน

การใชเงิน นอกจากนี้ศูนยเพื่อนใจวัยทํางานยังทําความเขาใจกับคน

ในครอบครัวเพื่อใหคนรอบขางเกิดความเขาใจและนําไปสูการ

รวมกันประหยัดอดออมของคนในครอบครัว ซึ่งผลสําเร็จในการ

แกไขปญหาหนี้สินเหลานี้ สงผลใหชีวิตความเปนอยูของพนักงานมี

อัตราการเปนหนี้ลดลง พนักงานมีสภาพจิตใจที่พรอมสําหรับการ

ทํางาน เกิดเปนความผูกพันที่มีตอองคกรแหงนี้ และยังสามารถ

รักษาบุคลากรท่ีมีคาเหลานี้ใหอยูกับองคกรแหงนี้ไดอยางยั่งยืนอีก

ดวย 
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บริษัท บาธรมู ดีไซน จํากัด 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่หลักพุทธศาสนา 
สู่ความสุขในองค์กรอย่างย่ังยืน 

เมื่อเวลาเราไดยินใครบางคนใหคํานิยามของความสุขวา 

“ความสุขนั้นออกแบบได” เราอาจทําหนาสงสัยดวยความคิดท่ีวา

ความสุขนั้นออกแบบไดจริงหรือ ประกอบกับการที่เราอยูในสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจที่เติบโตอยางไมหยุดย้ัง ทําใหคานิยมทางสังคม

ไดเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมแหงการแขงขัน ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวน

สงผลทําใหเราตองใชทรัพยสินมากมายเพื่อใหเราสามารถมี

ความสุข ถาเรายิ่งหมุนตามคานิยมของสังคมโดยขาดการวางแผน

ทางการเงินที่ดีมากเทาใด ก็จะทําใหเราตองตกอยูในปญหาทาง

การเงินมากขึ้นเทานั้น แตใครละจะเชื่อวาองคกรแหงนี้ไมเพียงแต

ออกแบบและสรางสรรคผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคเทานั้น แตยังเปน

ผูออกแบบความสุขใหกับพนักงานไดอยางลงตัวอีกดวย องคกรแหง
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นี้คือ บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัดผูผลิตและจําหนายอุปกรณตกแตง

หองน้ํา 

ปญหาหนี้สินของพนักงานบริษัท บาธรูม ดีไซนนั้นมี

ลักษณะเชนเดียวกันกับปญหาหนี้สินของพนักงานในองคกรอื่นๆ

โดยเกิดจาก 2 ปจจัยสําคัญ คือ ปจจัยภายนอก จากการที่

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

สงผลตอคานิยมในการดําเนินชีวิต และปจจัยระดับบุคคล จากการท่ี

พนักงานขาดการบริหารจัดการรายไดที่ไมสมดุลจนทําใหเกิดภาวะ

หนี้สินขึ้น แมวาปญหาหนี้สินจะเปนปญหาในระดับบุคคล แตก็

สงผลอยางมากตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานและ

องคกรเชนเดียวกัน จากประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานที่

ลดลงทําใหองคกรไมสามารถนิ่งเฉยตอปญหาท่ีเกิดขึ้นได 

ส่ิงที่เปนเหมือนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหบาธรูม ดีไซนให

ความสําคัญกับสุขภาวะทางดานการเงินของพนักงานก็คือ วิสัยทัศน

ขององคกรที่มุงเนนการบริหารงานตามหลักในพระพุทธศาสนามา

ประยุกตใชในการบริหารธุรกิจ โดยมีหลัก 3 ประการ ไดแก  

1. ผลิตใหมาก – ทําในส่ิงที่เรารักใหมากจะทําใหการ

ทํางานเหมือนเปนงานอดิเรก 

2. ใชแตพอดี – มีความสุขจากส่ิงที่เรามี ส่ิงที่เราเปน อยู

อยางพอเพียงและ 
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3. เหลือชวยผูอื่น–มีความสุขจากการแบงปนใหกับ

พนักงาน ลูกคา และสังคม ซึ่งถาเราไมเคยพอก็จะไมมี

เหลือใหคนอื่น 

ถือไดวาเปนโชคดีของบริษัทที่มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศน 

องคกรแหงนี้จึงมีการกําหนดเปาหมายทางสังคมเอาไวอยางชัดเจน

ต้ังแตเริ่มกอต้ังบริษัทนั่นคือ “การสรางสังคมท่ีดีตามวิถีแหงความ

พอเพียง” องคกรแหงนี้มีความเชื่อวา ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได

ตองไมเอาเปรียบผูอื่น ทั้งลูกคาและพนักงาน ดังนั้นบาธรูม ดีไซน

จึงยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอยู

บนพื้นฐานของความพอประมาณ 

จากปรัชญาในการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนความสมดุลทําให

บริษัทเกิดแนวคิดในการสงเสริมและมุงแกไขปญหาหนี้สินอยาง

ยั่งยืนเพื่อปองกันไมใหพนักงานเกิดปญหาลักษณะเดียวกันอีกใน

อนาคต ดังนั้นบริษัท บาธรูม ดีไซนจึงไดมีการวางกลยุทธเพื่อแกไข

ปญหาดานหนี้สินของพนักงานอยางเปนรูปธรรม 

บาทรูม ดีไซน ใหความสําคัญกับพนักงานในฐานะที่เปน

ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร (Stakeholder) จึงใหความสําคัญกับ

พนักงานเชนเดียวกับพี่นองเริ่มต้ังแตระบบสวัสดิการของพนักงานที่

มีความเหมาะสมและครอบคลุม เชน มีการสนับสนุนใหพนักงาน

ออมเงินผานกองทุนสํารองเล้ียงชีพการใหสวัสดิการอาหารกลางวัน
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แกพนักงาน การจัดต้ังสหกรณรานคาเพื่อจําหนายผลผลิตทางการ

เกษตร เครื่องด่ืมและผลิตภัณฑของบริษัทใหกับพนักงานในราคา

ถูกการใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตรของพนักงานฯลฯ ซึ่งการ

จัดกิจกรรมลดคาใชจายของพนักงานเหลานี้นับไดวามีสวนสําคัญที่

ทําใหพนักงานของบริษัทมีความเปนอยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้ที่นี่ยังมี

การใหคาตอบแทนท่ีสูงกวามาตรฐานทั่วไปและมีการจายโบนัสทุกป

อีกดวย 

นอกจากการแกปญหาในรูปของตัวเงินและสวัสดิการแลว

นั้น บาธรูม ดีไซนยังมุงเนนการแกปญหาภาวะหนี้สินอยางยั่งยืน

ดวยการใหความรู โดยไดมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อใหความรูเรื่องความพอเพียงอยางยั่งยืนแกพนักงาน 

รวมท้ังปลูกฝงใหพนักงานหางไกลจากอบายมุขและยาเสพยติด 

เปนตน ควบคูไปกับการปลูกฝงคานิยมการออม โดยบาธรูม ดีไซน

ไดสนับสนุนใหพนักงานเขารวมโครงการธนาคารของบริษัท 

(โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน) และการจัดทําสมุด

บัญชีครัวเรือน บริษัทจะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษาใน

ดานการบริหารจัดการเงินของพนักงาน โดยจะมีการติดตามปญหา

หนี้สินของพนักงานในองคกรเปนอยางตอเนื่อง เชน การตรวจสอบ

จํานวนผูเขารวมโครงการธนาคารประชาชน และการติดตาม

รายละเอียดของสมุดบัญชีครัวเรือนโดยฝายบุคคลและฝายการเงิน 

เพื่อใหคําปรึกษากับพนักงานที่เขารวมโครงการอยางใกลชิด 
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ไมเพียงแตใชระบบสวัสดิการ การใหความรูเรื่องการ

บริหารจัดการเงินและการปลูกฝงคานิยมในการออมเทานั้น แต

องคกรแหงนี้ยังปลูกฝงคานิยมใหคนในองคกรเปนคนดีและรูจัก

ชวยเหลือสังคมดวยการแบงปนอีกดวย จึงมีการจัดโครงการสงเสริม

ใหพนักงานเปนคนดีมากมาย เชน การจัดทําโครงการ “สรางสายใย

รักบานเด็กออนรังสิต” โดยการจัดใหพนักงานทุกคนหมุนเวียน

ออกไปปฏิบัติหนาที่ และทําความดีรับใชสังคมโดยไมรับส่ิงตอบ

แทนใดๆทุกวันพุธ เปนตน การจัดกิจกรรมเชนนี้เปนการสราง

คานิยมใหพนักงานรูจักการตอบแทนสังคม และไมเกิดความฟุงเฟอ

ในการใชชีวิตไดอยางดีอีกดวย 

บริษัท บาธรูม ดีไซน นั้นนับไดวาเปนอีกหนึ่งองคกรที่

ประสบความสําเร็จในการสรางความสุขใหกับพนักงาน โดยเฉพาะ

ความสุขดานสุขภาวะทางการเงิน ไมเพียงแตการกําหนดแนวทางที่

เปนรูปธรรมและชัดเจนเทานั้น แตเกิดจากปจจัยเกื้อหนุนตางๆ 

ขององคกร ไมวาจะเปนองคประกอบทั่วไปขององคกร เชน ระบบ

โครงสร างองคกร  กระบวนการทํางาน  โครงสร างพื้นฐาน 

สภาพแวดล อมและบรรยากาศในการทํ า ง าน  รวมไปถึ ง

ความสัมพันธของคนในองคกรที่เปนไปในทิศทางที่บวก กลาวคือ 

บรรยากาศในการทํางานของบริษัท บาธรูม ดีไซนจะมีลักษณะ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน หัวหนางานและเพื่อนรวมงานมีการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ฯลฯ เมื่อรวมเขากับแนวทางในการจัดการ 
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ที่ผูบริหารใหความสําคัญกับการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเขามาปรับใชภายในองคกร โดยไมลืมเรื่องคุณภาพชีวิต

ของพนักงาน มีผูบริหารท่ีใหการสนับสนุนที่ดี เชน การจัดรูปแบบ

สวัสดิการที่เหมาะสมและสนับสนุนทุกกิจกรรมที่สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของพนักงาน  

เมื่อรวมทุกองคประกอบเขาดวยกัน คงจะพอทําใหเรา

มองเห็นไดวาความสุขนั้นไมจําเปนที่จะตองมีทรัพยสินมากที่สุด แต

ความสุขนั้นเกิดขึ้นไดจากความพอเพียงในส่ิงที่เรามีตางหาก คําพูด

ชวงหนึ่งของ ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ประธานกรรมการบริษัท 

บาธรูมดีไซน จํากัด คงจะทําใหเราไดเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมมากก็นอย... 

“การรักษาสมดุลของธุรกิจดวยการบริหารแบบพอเพียง
นั้น ทั้งหลายทั้งปวงมาจากแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงคือ เราจะ
ทําในส่ิงที่เรารักและถนัด” 
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บริษัท ปูนซเีมนตไทย (ลําปาง) จํากัด 

อยู่อย่างไม่เป็นหนี้ อยู่อย่างพอเพียง 

หลายคนคงจะเคยมีความฝนวาอยากจะไดทํางานใน

องคกรท่ีมีขนาดใหญ มีความมั่นคงและผลตอบแทนที่ดีเพื่อจะไดมี

ชีวิตที่สุขสบาย องคกรที่มีขนาดใหญและความมั่นคงยอมที่จะให

ชีวิตความเปนอยูที่ดีกับเราได แตไมวาองคกรจะใหผลตอบแทน

หรือมีสวัสดิการท่ีดีที่สามารถตอบโจทยความตองการของเราไดมาก

แคไหน ถาเราขาดการวางแผนทางการเงินที่ดีก็ยอมทําใหเกิดภาวะ

ทางการเงินเชนเดียวกัน แมวาจะเปนปญหาเล็กนอยในองคกร แต

องคกรแหงนี้ ใหความสําคัญกับพนักงานทุกคนเหมือนคนใน

ครอบครัวเดียวกัน องคกรแหงนี้คือ บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ลําปาง) 

จํากัดผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญที่สุดของประเทศไทยนั่นเอง 

สภาพปญหาหนี้สินของพนักงาน SCG ลําปางนั้น มา

จากปจจัยหลัก 2 ปจจัยดวยกัน คือปจจัยภายนอกซึ่งเกิดจาก

คานิยมในการใชบัตรเครดิต ที่สามารถซื้อสินคาและแบงชําระจาย
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ได ทําใหพนักงานขาดการวางแผนทางการเงินเนื่องจากซื้อกอน 

ผอนทีหลัง ทําใหไมทราบวาปจจุบันเปนหนี้บัตรเครดิตอยูเทาไร

แลว กวาที่พนักงานจะสังเกตก็ทําใหภาวะหน้ีสินเริ่มสูงขึ้นจนไม

สามารถจัดการกับปญหาหนี้สินได พนักงานที่เปนหนี้ก็จะไมกลา

บอกความจริงกับเพื่อนรวมงาน หัวหนางานหรือองคกร ทําให

องคกรไมสามรถใหความชวยเหลือไดต้ังแตตอนที่ปญหายังไม

รุนแรงมากนัก  

ทางออกท่ีพนักงานเลือกใชคือการยายงานเพื่อหา

ผลตอบแทนที่สูงกวาหรือเพื่อหนีเจาหนี้ เพราะพนักงานสวนใหญ

เขาใจผิดวาการยายงานคือทางแกไขปญหา ซึ่งไมใชการแกไข

ปญหาที่สาเหตุ พนักงานบางรายที่เลือกท่ีจะทํางานตอพอมีภาวะ

หนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ เจาหนี้ก็จะติดตามหน้ีถึงที่ทํางาน ทําใหพนักงาน

เกิดความกลัวจนตองขาดงานเพื่อหลบเจาหนี้ ทําใหเกิดเปนปญหา

การลางานบอย หรือบางครั้งอาจตองหยิบยืมเงินจากคนใกลตัว ไม

วาจะเปนเพื่อนรวมงานหรือคนในครอบครัว พนักงานก็จะขาดความ

มุงมั่นในการทํางาน และสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานและหนวยงานในท่ีสุด 

เมื่อเกิดปญหาเรื่องภาวะหนี้สินของพนักงานขึ้น ทาง

ผูบริหารของ SCG ลําปาง ก็ไมไดนิ่งนอนใจ จึงไดมีการกําหนด

แนวทางเพื่อแกไขปญหาของพนักงานที่เกิดขึ้น นอกเหนือจาก

สวัสดิการตางๆ ที่จัดขึ้นอยูแลวสวัสดิการเพื่อลดคาใชจาย เชน 
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บานพักการรับสงบุตรไปโรงเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก

บุตรพนักงาน การจัดขายสินคาราคาถูก ฯลฯโดยแบงเปนนโยบาย

ระยะส้ันเพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายของพนักงาน และนโยบาย

ระยะยาวเพื่อปองกันการเกิดปญหาอยางยั่งยืน 

มาตรการระยะสั้นนั้น ทาง SCG ลําปาง ไดเปดใหมี

โครงการ “ปลอดหนี้ชีวีมีสุข” ขึ้นในป พ.ศ.2550 พนักงานที่มีปญหา

หนี้สินสามารถยื่นเอกสารแสดงหลักฐานการเปนหนี้เพื่อขอสินเชื่อ 

และตองมีคนค้ําประกันจํานวน 3-5 คน เพื่อนําเงินกอนจาก

โครงการไปชําระหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได โดยผูเขารวม

โครงการจะถูกหักรายไดสวนหนึ่งเพื่อนําไปผอนสงตรงกับธนาคาร

ผูใหสินเชื่อ และมีการจัดกิจกรรมพบปะของผูเขารวมโครงการเพื่อ

เสริมสรางกําลังใจใหแกกันในกลุมอีกดวยทั้งนี้การขอสินเชื่อจะ

ไดรับการพิจารณาอนุมัติก็ตอเมื่อวิเคราะหแลววาพนักงานคนนั้นๆ 

มีความสามารถที่จะผอนชําระหนี้ไดหลังจากที่ไดรับอนุมติัแลว 

การแกปญหาระยะส้ันอาจชวยแกปญหาทางการเงิน

ใหกับพนักงานได แตไมใชการแกปญหาอยางยั่งยืน SCG ลําปาง 

จึงไมลืมที่จะใหความสําคัญกับการแกปญหาอยางยั่งยืนดวย โดยได

มีการจัดกิจกรรมตางๆ มากมายเพื่อสรางวินัยการออมใหกับ

พนักงาน ไมวาจะเปน การจัดต้ังกลุมออมทรัพยและธนาคารใน

องคกรเพื่อใหพนักงานรูจักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งโครงการเดนที่

นาสนใจและไดรับการตอบรับจากพนักงานเปนอยางดีก็คือ 
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โครงการ “กระปุกหมู” เปนการออมเงินใหบุตรหลาน โดย SCG 

ลําปางจะมีการหักเงินของพนักงานเปนรายเดือนเพื่อออมเงินเขา

บัญชีของบุตรหลาน นอกจากจะชวยสรางวินัยทางการเงินแลว ยัง

สงผลดีตอการวางแผนทางการเงินใหกับบุตรในอนาคตอีกดวย 

นอกจากนี้ SCG ลําปาง ยังเนนเรื่องการปรับพฤติกรรม

และทัศนคติในการดําเนินชีวิตของพนักงาน เนนการปลูกฝงนิสัยรัก

การออมลดการใชสินคาฟุมเฟอย และจํากัดรายจายทางสังคมใหมี

เทาที่จําเปน โดยลดกิจกรรมทางสังคมลง มีการจัดต้ังศูนยการ

เรียนรูภายในองคกร โดยจะมีการใหความรูหลายอยางที่มีประโยชน

ตอการบริหารจัดการเงิน เชน การสอนทําบัญชีครัวเรือน การให

ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรแผนที่ชีวิต ฯลฯมีการ

อบรมทางดานจริยธรรม เพื่อกระตุนและชักจูงใหพนักงาน ลด ละ 

เลิก อบายมุข และคานิยมฟุงเฟอ เชน จัดโครงการ “ลดเหลา

เขาพรรษา” เพื่อใหพนักงานลดคาใชจายจากการสังสรรค ซึ่งไดรับ

การตอบรับจากพนักงานอยางมาก โดยฝายบุคคลจะทําหนาที่แทน

องคกรในการดูแลและรับฟงปญหา รวมถึงใหคําแนะนําใหกับ

พนักงานในการวางแผนการเงิน 

โครงการของ SCG ลําปางที่ไดกลาวมานั้นจะดําเนินการ

ตอเนื่องเปนประจํา มีรูปแบบการดําเนินโครงการอยางเปนระบบให

ความสําคัญกับเปาหมายและการวัดผลความสําเร็จของโครงการ 

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง โดย
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มีเปาหมายเพื่อชวยแกไขปญหาหนี้สินและเสริมภูมิคุมกันทางดาน

การเงินใหกับพนักงานเปนสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงเรียน

พอเพียงสําหรับคูธุรกิจจํานวน 18 บริษัท เพื่อพัฒนาไปควบคูกัน

กับSCG ลําปางดวย 

จากแนวทางการแกไขปญหาเรื่องภาวะหนี้สินของ SCG 

ลําปางนั้นทําใหเราไดทราบวา การแกไขปญหาไมใชแคการลดหนี้

และเพิ่มรายไดของพนักงาน แตอยูที่การสรางใหพนักงานสามารถ

บริหารเงินไดอยางเหมาะสมและมีวินัยในการใชเงินตางหาก เมื่อ

พนักงานมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคใหเปนไปอยาง

สมดุล ภาวะหนี้สินก็ลดนอยลงไปในที่สุด และจากความสําเร็จใน

การแกปญหาหนี้สินของพนักงาน SCG ลําปาง ปจจุบันไดขยายผล

จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการจัดการหนี้สินใหกับพนักงานคน

อื่นๆ ในองคกร เพราะพนักงานเคยผานประสบการณเหลานั้น

มาแลว จึงทําใหสามารถเขาใจและอธิบายถึงวิธีการแกไขปญหา

ตางๆ ไดเปนอยางดี SCG ลําปาง ไดทําใหเราเห็นวานโยบายหรือ

สวัสดิการจะดีแคไหน ก็คงไมสําคัญเทา“กําลังใจ”ของเรานั่นเอง 
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พีดี เฮาส (บริษัท ปทุมดีไซน ดีเวลลอป จํากัด) 

ผู้นําที่พอเพียง 
สู่แนวทางการดําเนินชีวิตที่เพียงพอ 

 ถาเรามีการบริหารจัดการรายไดที่ไมสมดุล มีรายไดนอย

กวารายจาย ทางออกยอมเปนการพยายามหาเงินทุนจากแหลงอื่น

เพื่อใหเรามีรายไดมากกวารายจาย แตถาเงินทุนจากแหลงอื่นมา

จากการกูและเรามีการบริหารจัดการที่ไมดีพอ ก็ยอมจะสงผลใหเรา

เกิดปญหาหนี้สินตามมาในภายหลัง เชนเดียวกัน ปญหาหนี้สินของ

พนักงานในองคกรแหงนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการเงินที่ไมสมดุล

จนตองพึ่งพาเงินกูจากภายนอกแตองคกรแหงนี้ไมเคยมองขามใน

ปญหาท่ีเกิดขึ้น จึงไดพยายามออกแบบการจัดการหนี้ เพื่อให

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีเชนเดียวกับการออกแบบบานเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกคา องคกรแหงนี้คือบริษัท ปทุมดีไซน  

ดีเวลลอป จํากัดหรือท่ีรูจักกันในชื่อของ PDHouse บริษัทรับสราง

บานมืออาชีพมาตรฐานสากลของไทย 
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สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วนั้นนับไดวาสงผลตอปญหาหนี้สินของพนักงานใน

องคกรเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนในสวนของราคาสินคาที่แพงขึ้น 

และคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการ

บริหารจัดการเงินที่ไมสมดุล สงผลใหพนักงานเกิดภาวะหนี้สินอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ถึงแมวาสภาพหนี้สินของพนักงาน PD House จะ

เกิดจากหน้ีสินในระบบ แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาสงผลตอสภาพจิตใจ

ของพนักงาน จนบางครั้งพนักงานตองขาดงานเพื่อหารายไดเสริม

หรือหลบหนีการติดตามหน้ี ในขณะที่พนักงานบางคนเลือกท่ีจะ

ลาออกจากองคกรเพื่อหาทางลดหนี้ ส่ิงตางๆ เหลานี้ไดสงผล

โดยตรงตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานและจากปญหา

ระดับบุคคลก็จะสงผลตอหนวยงานและองคกรในทายที่สุด 

เมื่อปญหาตางๆ เริ่มขยายตัวเปนวงกวาง ทําให PD 

House เริ่มใหความสําคัญกับการจัดการปญหาหนี้สินของพนักงาน

โดยส่ิงที่เปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให PD House เห็นความสําคัญ

เกี่ยวกับปญหาหนี้สินของพนักงานในองคกรก็คือ การบริหารงาน

ของบริษัทที่มีการสรางระบบการเงินเพื่อดูแลพนักงาน สําหรับเพื่อ

เปนแบบอยางของการบริหารงานของเฟรนไชสของบริษัทผูบริหาร

ระดับสูงขององคกรจึงไดใหการชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมการ

จัดการดานการเงินของพนักงานอยางตอเนื่อง 
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 เ ริ่ มแรกในการแกปญหาหนี้ สิ นของพนักงานนั้ น  

PD House ไดมีการวางแนวทางในการแกปญหาดานหนี้สินของ

พนักงาน โดยเนนเรื่องการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม เริ่มจาก

การจัดหาสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เชน การชวยเหลือคาโทรศัพท คา

น้ํามันและคาใชจายพิเศษอื่นๆ สําหรับพนักงานระดับหัวหนางาน 

และใหสวัสดิการชุดพนักงานสําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการฯลฯ 

หลังจากนั้นจึงใชวิธีสนับสนุนใหพนักงานเขารวมโครงการตางๆ ที่

องคกรจัดขึ้น และสามารถแกไขปญหาทางการเงินใหกับพนักงาน 

เชน การเขาใหพนักงานเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อให

พนักงานรูจักออมเงิน โดยบริษัทจะทําการหักเงิน 5% ของเงินเดือน

เพื่อสมทบกองทุน และบริษัทจะสมทบให 45%ของเงินเดือนที่ถูก

หักในปแรก และสมทบเพิ่มเปน 60% ของเงินเดือนที่ถูกหัก ในปที่ 

2 เปนตนไป 

 ผลจากการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทําใหพนักงาน

สามารถกูเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราดอกเบี้ยตํ่าได โดย

ฝายทรัพยากรมนุษยจะทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของ

พนักงานที่จะขอรับการชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งในจุดนี้จะเปนอีก

หนึ่งชองทางในการตรวจสอบและติดตามผลโครงการ โดยบริษัทจะ

ติดตามผลจากจํานวนพนักงานที่มีการกูเงินผานกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพนั่นเอง 
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 อีกหนึ่งกลยุทธที่ PD House นําเขามาใชในการ

แกปญหาหนี้สินก็คือ การใหอิสระพนักงานในการทําอาชีพเสริมเพื่อ

หารายไดเสริมที่สามารถพึ่งพาตนเองไดนอกจากนั้นยังมีการให

ความชวยเหลือจากองคกรในกรณีภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉิน เชน 

การจัดทําประกันชีวิตใหแกพนักงานการชวยเหลือวัสดุกอสราง

สําหรับบานของพนักงานที่ไดรับความเสียหาย (พนักงานเกิดหนี้สิน

เพิ่มมากขึ้นจากเหตุอุทกภัยป พ.ศ. 2554) 

ไมเพียงแตใชระบบสวัสดิการเขามาแกไขเรื่องปญหา

หนี้สินของพนักงาน แต PD House ยังมุงเนนใหความรูกับ

พนักงานเพื่อปองกันการเกิดหนี้ในระยะยาวดวย โดยบริษัทจะ

กระตุนดวยการจัดใหมีการอบรมแนวทางการดําเนินชีวิตและ 

แรงบันดาลใจแกพนักงานอยางตอเนื่องเชน การเชิญผูที่มีชื่อเสียง

มาใหแนวทางในการดําเนินชีวิตและสรางแรงบันดาลใจใหกับ

พนักงานควบคูไปกับการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับพนักงาน  

 หลังจากการปรับกลยุทธ เพื่อลดปญหาหนี้ สินของ

พนักงานนั้น พบไดวาปจจุบันโครงสรางหนี้ของพนักงานอยูใน

ทิศทางที่ดีขึ้น อาจจะกลาวไดวาส่ิงที่สงผลใหการแกไขปญหาหนี้สิน

ของพนักงานเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น มาจากปจจัยเกื้อหนุนตางๆ 

ไมวาจะเปนรูปแบบโครงสรางองคกรที่ไมซับซอน กลาวคือมีลําดับ

ชั้นไมมากนัก ทําใหการเขาถึงระหวางพนักงานและหัวหนางานทํา

ไดงาย กระบวนการทํางานที่ไมมีลําดับขั้นตอนมากจนเกินไป
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สภาพแวดลอม บรรยากาศ และความสัมพันธของคนในองคกรที่

เปนกันเองแตส่ิงที่สําคัญที่สุดท่ีทําใหการแกไขปญหาหนี้สินของ

พนักงานประสบความสําเร็จนั้น มาจากการท่ีผูบริหารสูงสุดและ

ระดับบริหารขององคกร เปนแบบอยางของการใชชี วิตอยาง

พอเพียง ไมฟุงเฟอ ซึ่งถือไดวาเปนแบบอยางใหกับพนักงานใน

องคกรไดนําไปปรับใชกับการดําเนินชีวิตของตนนั่นเอง 

 จากการท่ีเราไดทําความรูจักกับองคกรแหงนี้ นับไดวา 

PD House เปนอีกหนึ่งองคกรที่ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพชีวิต

ของพนักงาน และประสบความสําเร็จกับการจัดการเรื่องหนี้โดย

พนักงานสวนใหญเกิดความพึงพอใจในการแกปญหาขององคกรอยู

ในระดับที่สูง แนวทางหรือกลยุทธในการบริหารงานอาจเปนหนึ่ง

เครื่องมือสําคัญในการสรางความสุขทางการเงินภายในองคกร แต

ส่ิงสําคัญที่สุดท่ีสามารถสรางภูมิคุมกันหนี้อยางยั่งยืนก็คือ ผูนําที่

สามารถเปนแบบอยางที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต ไมฟุงเฟอและ

ยึดถือความความพอเพียง PD House ไดทําใหเราไดเห็นแลววา 

“ถาเรามีความพอเพียง เราก็จะมีความสุขนั้นอยางเพียงพอ” 
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โรงเรียนสัตยาไส 

เดินตามรอยพ่อด้วย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว ทําใหเกิดคานิยมทางวัตถุที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม

คนวัยรุนที่ตองการความยอมรับทางสังคม เมื่อขาดการวางแผนที่ดี

จึงทําใหเกิดปญหาภาวะหนี้สินขึ้น การปรับโครงสรางหนี้อาจไมใช

การแกปญหาที่ถูกจุดและยั่งยืน การใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเงินตางหากท่ีเปนการสรางภูมิคุมกันอยางยั่งยืน 

โดยเฉพาะกับเยาวชนที่จะกลายเปนผูใหญในวันขางหนา ที่แหงนี้

ไมเปนเพียงแคสถานที่มอบความรูและปลูกฝงคุณธรรมใหกับ

เยาวชนเทานั้น แตยังเปนสถานท่ีสรางภูมิคุมกันอยางยั่งยืนใหกับ

เยาวชนและผูที่ เกี่ยวของในที่แหงนี้อีกดวย สถานที่แหงนี้คือ 

โรงเรียนสัตยาไสโรงเรียนที่มุงเนนสรางใหคนเปนคนดีในอนาคต 

อาชีพครูนับไดวาเปนอาชีพที่มีคุณคาทางสังคม แตก็เปน

อีกหนึ่งอาชีพที่อาจเกิดภาวะหนี้สินขึ้นได เนื่องจากสถานะภาพทาง
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สังคมของวิชาชีพครูนั้นทําใหครูมีโอกาสกูเงินไดงาย ไมตองมี

หลักทรัพยประกันครูบางทานจึงนําเงินกูที่ไดไปลงทุนในการซื้อทีอ่ยู

อาศัย ซื้อรถยนตและสินคาฟุมเฟอยตางๆ นอกเหนือจากการขอ

สินเชื่อจากสถาบันการเงินตางๆ แลว วิชาชีพครูยังสามารถหาเงินกู

เพิ่มเติมไดจากแหลงเงินกูอื่นๆ ไดงาย ไมวาจะเปนกองทุนชุมชน

หมูบาน กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา     

(ช.พ.ค.) หรือกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา

ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) เปนตน 

ไมเพียงปจจัยภายในเทานั้นที่เอื้อใหเกิดภาวะหนี้ แต

ปจจัยภายนอกที่มาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ก็นับ

ไดวาเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยในขณะนี้นั้นมุงเนนการเติบโตทางดานเศรษฐกิจแตเพียงอยาง

เดียว เราทุกคนถูกกระตุนจากสภาพสังคมใหใชจายเงินอยาง

ตอเนื่องเพื่อทําใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คนที่มีหนี้สิน

กลับกลายคนท่ีไดรับความนาเชื่อถือในทางสังคม ในขณะที่คนไมมี

หนี้สินกลายเปนคนที่ไมมีเครดิตและดูจะมีฐานะตกตํ่าในสังคมเมื่อ

สังคมเราสนับสนุนใหคนมีหนี้สิน ซึ่งตรงกันขามกับความเปนมนุษย

ที่ดี จึงสงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชนการลักขโมยและการ

ทุจริต ฯลฯ หากเราลองพิจารณาดูจะพบวาเปนความเชื่อที่ผิด ที่วา

เศรษฐกิจดีขึ้นแลวคนจะมีความสุข ส่ิงเหลานี้ทําใหคนตองใชเงิน

เยอะ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพอกพูนของภาวะหนี้สินในที่สุด 
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จากการใหความสําคัญกับสภาพเศรษฐกิจโดยลืมให

ความสําคัญกับเรื่องสังคมนั้นสงผลกระทบถึงอาชีพครูเชนเดียวกัน 

ครูที่ขาดสติในการบริโภคก็จะเกิดความตองการใชจายตามกระแส

ทุนนิยมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่สถาบันการเงินตองการปลอย

สินเชื่อเพื่อหารายได ทั้งหมดนี้จึงนํามาซึ่งปญหาทางดานการเงิน

ของคนแทบทั้งส้ิน จะเห็นไดวาระบบเศรษฐกิจที่มุงเนนการเติบโต

ทางดานการเงินแตเพียงอยางเดียวเปนสาเหตุที่ทําใหครูมีหนี้สิน 

แตเรื่องที่นาแปลกก็คือ บุคลากรและครูของโรงเรียน   

สัตยาไสแหงนี้กลับมีปญหาเรื่องภาวะหนี้ สินนอยมาก อาจจะ

เนื่องมาจากโรงเรียนสัตยาไสใหความสําคัญกับคุณครูในโรงเรียน

แหงนี้มาก เพราะตองการใหครูเปนตนแบบในการดําเนินชีวิตที่ดี

ใหกับนักเรียน โรงเรียนสัตยาไสจึงใหความสําคัญต้ังแตกระบวนการ

คัดเลือกครู โดยใหเขามาทดลองเรียนรูและใชชีวิตอยูที่โรงเรียนกอน 

และหลังจากนั้นผูที่จะทําการตัดสินวาครูคนใดมีคุณสมบัติเหมาะสม

ในการเปนครูที่โรงเรียนแหงนี้ก็คือนักเรียน นักเรียนจะสามารถ

สัมผัสไดวาครูคนใดมีจิตใจดีและมีคุณธรรม ที่โรงเรียนแหงนี้ไม

มุงเนนแตการสรางคนเกง แตตองเปนคนดีเหนือส่ิงอื่นใด ดังนั้นครู

จึงตองเปนตนแบบที่ดีงามตอนักเรียน 

แต เมื่ อครูตองเผชิญกับปญหาภาวะหนี้ สินแลว  ก็

เชนเดียวกับพนักงานในองคกรอื่นที่เปนหนี้ ผลที่เกิดขึ้นคือคุณครู

ไมมีสมาธิในการสอน เนื่องมาจากจะตองคิดอยูตลอดเวลาวาจะหา
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เงินมาจากที่ไหน ส่ิงตางๆ เหลานี้สงผลตอคุณภาพทางการศึกษาที่

ลดลง เมื่อปญหาเริ่มขยายวงกวางมากขึ้น โรงเรียนสัตยาไสจึงไม

มองปญหานี้เปนเรื่องระดับบุคคลอีกตอไป ดร.อาจอง ชุมสาย      

ณ อยุธยา ผูกอต้ังและผูอํานวยการของโรงเรียนสัตยาไส ซึ่งมุงหวัง

ใหโรงเรียนสัตยาไสนั้นเปนสถานศึกษาท่ีสามารถยกระดับจิตใจ

ผูเรียนและผูสอนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และมีความเปนเลิศทาง

คุณธรรมจริยธรรม จึงไดนําเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปน

ปรัชญาในการกอต้ังสถานศึกษาแหงนี้อยูแลว เขามาปรับใชกับ

บุคลากรของโรงเรียน เนนการสรางวัฒนธรรมภายในโรงเรียนที่ไม

มุงเนนการแขงขันกันทางดานวัตถุ นักเรียนไมตองแขงขันกัน

ทางดานวัตถุและคุณครูตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับนักเรียน 

แตการจะทําใหทุกคนมีความเชื่อวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น

สามารถทําไดจริง ทางโรงเรียนจะตองทําเปนตัวอยางเพื่อสราง

ความเชื่อมั่นแกบุคลากรและนักเรียนกอน โดยเฉพาะในเรื่องการ

บริหารจัดการโรงเรียน ทางโรงเรียนมีนโยบายที่จะไมมีการกูเงิน 

เมื่อจะทําโครงการพัฒนาใดๆ ก็ตาม ทางโรงเรียนจะดําเนินการก็

ตอเม่ือมีเงินเพียงพอแลวถาโครงการไหนดําเนินการไปแลว แตถา

เกิดปญหาติดขัดดานการจัดหาทุน ทางโรงเรียนก็จะหยุดโครงการ

นั้นไวจนกวาจะมีเงินเขามาสนับสนุนแลวจึงคอยดําเนินการตอ ส่ิง

เหลานี้จะเปนเครื่องรับประกันไดอยางดีวาโรงเรียนสัตยาไสแหงนี้จะ

ไมมีปญหาเรื่องหนี้อยางแนนอน 
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ไมเพียงแตใหความสําคัญกับภาวะหนี้สินของบุคลากร

โรงเรียนเทานั้น แตโรงเรียนสัตยาไสแหงนี้ยังใหความสําคัญไปถึง

สภาวะหนี้สินของนักเรียนและครอบครัวอีกดวย เห็นไดจากทาง

โรงเรียนสัตยาไสมีนโยบายที่ชัดเจนวาจะไมเก็บคาเลาเรียน ใน

บริเวณโรงเรียนเด็กก็ไมจําเปนตองใชเงินเนื่องจากภายในโรงเรียน

ไมมีรานคา โดยโรงเรียนจัดใหมีอาหารรับประทาน 3 มื้อและอาหาร

วาง 2 มื้อแทน (โรงเรียนสัตยาไสเปนโรงเรียนประจํา) โดยนักเรียน

จะมีคาใชจายในสวนของใชสวนตัวเทานั้น เพื่อไมใหเกิดภาระทาง

การเงินแกนักเรียนและครอบครัว เด็กและผูปกครองก็ไมตองกังวล

กับเรื่องเงินมากนัก สําหรับในสวนของบุคลากรและครูนั้น ทาง

โรงเรียนจะเปนผูรับผิดชอบในสวนเงินเดือนเอง 

โรงเรียนแหงนี้มุงเนนใหเกิดภูมิคุมกันภาวะหนี้สินอยาง

ยั่งยืน โดยทางโรงเรียนเนนการดําเนินการดวยความพอเพียง ลด

คาใชจายที่ไมจําเปนและไมพยายามสรางหนี้สิน รวมไปถึงการนํา

ส่ิงเหลือใชหรือขยะภายในบริเวณโรงเรียนมาแปรสภาพเพื่อใหเกิด

ประโยชนตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการใชพลังงานทดแทนน้ัน ปจจุบัน 

โรงเรียนกําลังดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

เมื่อโครงการนี้เสร็จส้ินสมบูรณ โรงเรียนจะมีรายไดจากการขาย

ไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งจะทําใหโรงเรียนมีความ

เขมแข็งและสามารถอยูไดในอนาคตอยางยั่งยืน 
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จากการใหความสําคัญในการสรางสมดุลทางการเงินดวย

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาปรับใชนั้น ไดสงผลให

บุคลากรในโรงเรียนแหงนี้สามารถสรางสมดุลทางการเงินไดเปน

อยางดี ที่แหงนี้จึงเปนโรงเรียนที่ไมมีวัฒนธรรมของการแขงขันแต

มุงเนนการพึ่งพาตนเอง รูจักความพอเพียงมุงเนนการสรางความสุข

มากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไดนําเอาหลักการเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใหสามารถเห็นผลไดจริงนั่นเอง 
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บริษัทโสมภาส เอ็นจิเนียริง่(2005) จํากัด 

ความพ่ึงพาระหว่างวิถีชีวิตชุมชน  
วิถีชีวิตเกษตรกรรมและวถิีชีวิตอุตสาหกรรม 

ประเทศไทยเรานับไดวาเปนประเทศเกษตรกรรม การทํา

การเกษตรจึงเรียกไดวาเปนรากฐานของสังคมไทยโดยเฉพาะชุมชน

นอกเขตเมือง แตในปจจุบันการทําอุตสาหกรรมไดเขามาแทนที่การ

ทําเกษตรกรรม ส่ิงเหลานี้สงผลใหเกิดคานิยมในการบริโภคท่ีไม

สมดุลจนเกิดเปนปญหาทางดานการเงินขึ้น แตองคกรแหงนี้ไมเคย

ลืมส่ิงที่เปนรากฐานของสังคมไทย ยังคงมุงมั่นดําเนินธุรกิจควบคูไป

กับวิถีของเกษตรกรรมอยางยั่งยืน องคกรแหงนี้คือบริษัท บริษัท

โสมภาส  เอ็นจิเนียริ่งจํากัด ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในจังหวัด

มหาสารคามนั่นเอง 

เนื่องจากบริษัทมีความเขาใจในวิถีชีวิตของพนักงานใน

ทองถิ่น ที่สังคมแบบเกษตรกรรมยังเปนวิถีชีวิตหลักของคนใน

ชุมชน พนักงานสวนใหญเคยทําการเกษตรมากอนโดยเฉพาะการ
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ทํานาขาว ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายเรื่อง วิถีชีวิตเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมตองควบคูไปดวยกัน  

เนื่องจากบริษัทโสมภาสนั้นต้ังอยูที่จังหวัดมหาสารคาม 

พนักงานก็จะเปนคนในทองถิ่นซึ่งเปนชุมชนเกษตรกรรม สวนใหญ

จะมีรายไดจากการเก็บผลผลิตแคเพียงปละหนึ่งครั้ง ดังนั้นปญหา

หนี้สินของพนักงานจึงเปนหนี้สินที่ติดตัวมาจากการทําการเกษตร

ของครอบครัว และหนี้สินที่มาจากการสังสรรคในชุมชน ทําให

รายรับนั้นไมสมดุลกับรายจายจนเกิดเปนภาวะหนี้สินขึ้น 

แตนับไดวาบริษัทนั้นโชคดีที่มีผูบริหารท่ีเขาใจในรากฐาน

วิถีชีวิตของพนักงานซึ่งเปนเกษตรกร ดังนั้นจึงไมไดละเลยใน

ปญหาท่ีเกิดขึ้นของพนักงาน โดยไดมีการกําหนดแนวทางเพื่อ

แกไขปญหาหนี้สินของพนักงานออกเปน 4แนวทาง ทั้ง1) การเพิ่ม

รายไดใหกับพนักงาน2) สงเสริมการลดรายจายจากภาคการเกษตร 

3) ลดรายจายในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ        4) สงเสริมให

พนักงานอยูอยางพอเพียง  

เริ่มต้ังแตการเพิ่มรายไดใหกับพนักงาน บริษัทไดสงเสริม

ใหพนักงานชักชวนสมาชิกในครอบครัวมาทํางาน เพราะเห็น

ความสําคัญของการสงเสริมใหครอบครัวของพนักงานมีรายไดเพิ่ม

ที่นอกเหนือจากการทําเกษตร ประกอบกับการเห็นความสําคัญของ

ครอบครัว ถาสามีภรรยาทํางานดวยกัน จะชวยลดคาใชจายในการ

เดินทาง และลดโอกาสการหยารางของครอบครัว บริษัทใชวิธีจูงใจ
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โดยถาคูสามีภรรยาทํางานในบริษัทดวยกัน คูนั้นจะไดรับตูเย็น 

นอกจากนี้ในวันหยุด เชน วันเสารหรือวันอาทิตย หรือชวงปดเทอม

พนักงานสามารถนําลูกมาทํางานดวยได โดยใหพอแมเปนผูสอน

งานใหกับลูก เปนตน 

นอกจากการทํางานในเวลางาน บริษัทยังสงเสริมให

พนักงานมีรายไดพิเศษดวย โดยพนักงานสามารถนํางานกลับไปทํา

ที่บานไดแลวนํากลับมาสงในวันรุงขึ้น ซึ่งที่นี่จะรูจักกันวาเปนการ

ทํา “การบาน” ซึ่งการนํางานกลับไปทําที่บานนั้น สวนใหญพนักงาน

จะสอนใหคนในครอบครัวทําดวย ทําใหครอบครัวมีกิจกรรรม

รวมกัน นอกจากทําใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทําแลวยังชวยใหลูกหลาน

ในครอบครัวไดเห็นคุณคาของเงินอีกดวยในกรณีที่พนักงานมี

ปญหาทางครอบครัว เชน บุคคลในครอบครัวไมสบายทําใหไม

สามารถมาทํางานได บริษัทจะไมใหพนักงานออก แตจะใชวิธีให

พนักงานรับงานไปทําที่บานแทน แลวนํางานกลับมาสงในภายหลัง 

  นอกเหนือจากการทํางานแลว บริษัทยังสงเสริมให

พนักงานมีรายไดอื่นๆ ควบคูไปดวยโดยบริษัทมีแปลงนาสาธิตเพื่อ

สอนใหพนักงานทํานาตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนการทํา

เกษตรแบบไมใชสารเคมีตางๆ ทําใหตนทุนการผลิตตํ่า ระยะยาว

ผลผลิตจะมากกวา ควบคูไปกับการสงเสริมใหพนักงานเล้ียงเปด 

ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกหนอไม ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ โดยเริ่มจาก
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การทําในบริษัท เพื่อใหพนักงานไดศึกษาแนวทางกอนนําไปปรับใช

ภายในครอบครัว 

 ในสวนของการลดรายจายภาคเกษตรกรรมนั้น บริษัทมี

นโยบายสงเสริมใหพนักงานทําการเกษตรควบคูกับการทํางาน 

ดังนั้นในฤดูการทํานาพนักงานสามารถลาสลับกันไปทํานาไดหลาย

วันโดยบริษัทจะไมหักคาจางของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีเงินกู

เพื่อใหพนักงานนําไปใชในการทํานาโดยไมคิดดอกเบี้ย ในขณะที่

โบนัสของบริษัทที่ใหแกพนักงานคือ “วัว” เพื่อใหพนักงานเลี้ยงไว

เพื่อสรางรายได   

ในสวนของสวัสดิการตางๆ เพื่อลดคาครองชีพนั้น บริษัท 

โสมภาส ก็ไดมีการจัดรูปแบบสวัสดิการใหเหมาะกับความตองการ

ของพนักงาน ไมวาจะเปนรถรับสงพนักงาน สวัสดิการหอพัก 

สวัสดิการอาหารและเครื่องด่ืมโดยตั้งแตเชาที่พนักงานมาทํางาน 

บริษัทจะมีเครื่องด่ืมเลี้ยงพนักงาน รวมถึงมีการเล้ียงอาหารกลางวัน

และเลี้ยงอาหารวางในชวงเบรกเชาและบายถาตองทํางานนอกเวลา

บริษัทก็จะมีขาวตมหรือบะหมี่สําเร็จรูปใหพนักงาน นอกจากนี้ใน

สวนคาเลาเรียนของบุตรนั้น บริษัทก็มีเงินสนับสนุนให โดยบุตรของ

พนักงานต้ังแตคลอดจนถึงอายุ 6 ปจะไดรับเงินชวยเหลือจากบริษัท

ปละ 500 บาท และคาชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนเทอมละ500 

– 1,500 บาท ซึ่งเงินสวนนี้มาจากการดําเนินงานของรานคา

สหกรณของบริษัทนั่นเอง 
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีรานคาสหกรณเพื่อใหพนักงานได

ซื้อสินคาในราคาถูกและพนักงานที่เขารวมสหกรณยังมีสิทธิไดรับ

เงินปนผลอีกดวยในกรณีที่พนักงานตองการสินคาอื่นๆ ที่ไมมีขาย 

สามารถส่ังใหสหกรณนํามาจําหนายใหพนักงานได เชน นมผง หรือ

คอมพิวเตอรพกพา (Notebook)สําหรับNotebook นั้น บริษัทมองวา

เปนอุปกรณการศึกษา พนักงานสามารถสั่งซื้อ Notebook และผอน

ชําระกับสหกรณไดโดยไมคิดดอกเบี้ย แตมีเงื่อนไขวา ลูกพนักงาน

ที่เปนเจาของ Notebookตองมาทํางานในวันหยุด เพื่อใหเห็นถึง

คุณคาของเงินและความพยายามของพอแม 

แนวทางสุดทายก็คือ การสงเสริมใหพนักงานอยูอยาง

พอเพียงเพื่อสรางความยั่งยืนดวยการปลูกฝงใหพนักงานใช

ทรัพยากรท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดการกูยืม โดยผูบริหารจะ

ทําตัวเปนแบบอยางใหกับพนักงาน โดยทุกเชาบริษัทจะมีเสียงตาม

สาย เพื่อใหคุณสมพงษซึ่งเปนผูบริหารไดพูดคุยกับพนักงาน

ผูบริหารจะใชเวทีนี้เพื่อเลาเรื่องที่เปนประโยชนกับพนักงาน เชน 

ขาวสารบานเมืองที่สําคัญ รวมทั้งเตือนสติจากอบายมุข เชน ใหลด

เลิกการเลนหวย ลดการด่ืมเหลา เปนตน 

เรื่องการสรางวินัยในการออมนั้น บริษัทไดมีการจัดต้ัง

กองทุนสรางวินัยในการออม โดยเริ่มจากใหพนักงานออมวันละ 1 

บาท จนมียอดรวมของเงินออมถึง 300,000 บาท ตอมาพนักงาน

เห็นประโยชนจึงขอออมเพ่ิมขึ้น เปนเดือนละ 200 บาท การบริหาร
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กองทุนไดใหพนักงานจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่บริหาร

กองทุน และปนผลแกสมาชิกเวลาส้ินปปจจุบันกองทุนนี้มีเงิน

มากกวา 700,000 บาท พนักงานสามารถกูยืมเงินกองทุนไปใช เชน 

กูเพื่อทํานา สงคาเทอมลูก กูเพื่อการลงทุน ซึ่งการกูกูยืมเงินจาก

กองทุนนั้นจะไมคิดดอกเบี้ย 

ปจจุบันบริษัทมีโครงการศูนยการเรียนรูเพื่อชุมชน (SMP 

บุญบารมีฟารม)โดยมีฟารมเลี้ยงสัตว และแปลงสาธิตการปลูกพืช

ตางๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีโรงสีขาวและโรงเตาถาน เพื่อให

พนักงานสามารถนําขาวมาสีหรือนําฝนมาเผาไดโดยไมคิดคาใชจาย 

รวมถึงชวยรับซื้อผลิตภัณฑของพนักงานอีกดวย 

 อาจจะกลาวไดวาปญหาหนี้สินจะไดรับการแกไขอยางถูก

จุดก็ตอเมื่อ องคกรมีความเขาใจถึงสภาพปญหาที่แทจริงของ

พนักงานและแกปญหาไดตรงจุด ดังนั้นบริษัทจึงมีเปาหมายในการ

ดําเนินงานในเรื่อง “...การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม จะตอง

เดินเคียงคูกัน…” 
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บริษัท เอเชีย พริซิช่ัน จํากัด 

มุ่งสร้างคนดี  
และให้ที่แห่งนี้เป็นได้มากกว่าทีท่ํามาหากิน 

จากปรัชญา “มุงสรางคนดี” และวิสัยทัศนขององคกรที่

อยากจะเปน “โรงงานที่เปนไดมากกวาที่ทํามาหากิน”แนวคิดตางๆ 

เหลานี้ไดกลายมาเปนแนวทางในการทําธุรกิจของบริษัท เอเชีย พริ

ซิชั่น จํากัด (Asia Precision) ผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมยานยนต 

องคกรแหงนี้ใหความสําคัญกับการสรางพนักงานใหเปนคนดีและใช

ชีวิตอยางมีสติ ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญกับการสรางภูมิคุมกัน

ใหพนักงานใชชีวิตอยางสมเหตุสมผลและพอเพียงตามหลักปรัชญา

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 

พระเจาอยูหัวดวยหวังไมเพียงแตใหพนักงานเปนคนดีขององคกร 

แตตองเปนคนดีเพื่อสรางประโยชนใหกับสังคมเพื่อตอบแทนคุณ

แผนดินที่เราอาศัย 

การที่บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัดจะไปถึงจุดมุงหมาย

ดังกลาวไดนั้น  นโยบาย “ความสุขในท่ีทํางาน” ถือไดวาเปนอีกหนึ่ง
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กลไกในการขับเคลื่อนแนวทางดังกลาว  โดยเฉพาะการให

ความสําคัญกับความสุขดานการเงินของพนักงาน  เพราะเงินเปน

หนึ่งปจจัยพื้นฐานทางสังคมในการดํารงชีวิตในปจจุบัน การท่ีมี

รายไดอยางเพียงพอและมีวินัยทางการเงิน จะทําใหพนักงานนั้นมี

เงินออมและมีความสุขไดเพราะปราศจากหนี้สิน แตจากวัฒนธรรม

ทางสังคมในปจจุบันที่เนนเรื่องวัตถุนิยม ทําใหพนักงานที่ขาดสติ

และการบริหารจัดการเงินที่ดีเกิดภาวะหนี้สินขึ้น   

จุดเริ่มตนที่ทําใหองคกรตะหนักถึงปญหาภาวะหนี้สินของ

พนักงานมาจากใบทวงหนี้และจดหมายศาลที่ถูกสงมายังบริษัท 

รวมไปถึงการติดตามหนี้ของเจาหนี้นอกระบบ ประกอบกับ

พฤติกรรมของพนักงานบางสวนที่เริ่มเปลี่ยนไป พนักงานเกิดความ

วิตกกังวลในจิตใจ ส่ิงตางๆ เหลานี้ไดสรางปญหาในการทํางานและ

ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง  ไมวาจะเปนอัตราการขาด 

ลา มา สาย ที่เริ่มสูงขึ้นจนเริ่มสงผลกระทบตอการทํางานของ

หนวยงาน จากปญหาระดับบุคคลกลายเปนปญหาขององคกร จน

ทําใหผูบริหารไมสามารถนิ่งเฉยตอปญหาที่เกิดขึ้นได จึงไดมีการ

กําหนดแนวทางเพื่อแกไขปญหาภาวะหนี้สินของพนักงานขึ้น 

โดยเริ่มจากกลุมที่มีความจําเปนเร งดวน  คือกลุม

พนักงานที่มีหนี้สินแลว บริษัทไดจัดต้ังกองทุนใหกูยืมขึ้น เพื่อเปด

โอกาสใหพนักงานที่มีปญหาหนี้สินสามารถแจงปญหาและจํานวน

หนี้เพื่อขอกูเงินจากทางบริษัทได โดยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการ



 85 จัดการเงิน จัดการสุข 

ใชจายเงินในการใหกู เนื่องจากบริษัทตองการที่จะปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการใชเงินที่สุมเส่ียงจะทําใหเกิดภาวะหนี้สินของพนักงาน 

ซึ่ งมีพนักงานสวนหนึ่ งที่ยอมปฏิบั ติตามกฎระเบียบที่ ต้ั งไว 

ขณะเดียวกันก็มีพนักงานบางสวนถอนตัวออกจากโครงการ 

เนื่องจากไมพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขมงวดในการ

ควบคุมรายจายได  

นอกจากกองทุนกูยืมเพื่อชําระหนี้ภายนอกนั้น บริษัทยัง

มี เงินกูยืมฉุกเฉินซึ่ ง เปนสวนหนึ่ งของชมรมออมทรัพยดวย 

พนักงานสามารถกูยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะมีการ

ชําระผานการหักบัญชีเงินเดือน นอกจากนี้บริษัทยังมีการทํา

ขอตกลงรวมกับธนาคารออมสินเพื่อขอสินเชื่อใหกับพนักงานใน

อัตราดอกเบี้ยที่ตํ่า โดยบริษัทจะทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก

ในการจัดทําเอกสารเพื่อใหพนักงานสามารถยื่นเพื่อขอกูเงินไดอีก

ดวย 

ไมเพียงแตใหความชวยเหลือในดานตัวเงินเทานั้น แต

บริ ษัทยังสนับสนุนใหพนักงานมีรายได เสริมจากผลิตสินคา

หัตถกรรม โดยบริษัทจะเปนผูวาจางพนักงานในการทําผลิตภัณฑ

ชนิดตางๆ เชน การจัดทําผากันเปอนผาเย็บวนที่ใชในโรงงาน หรือ 

ถักกระเปาเพื่อเปนของที่ระลึกใหลูกคาของบริษัทในวันปใหม  โดย

ผูบริหารจะใชเงินสวนตัวในการสนับสนุนและจัดซื้อจักรเย็บผาและ
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อุปกรณในการผลิตเพื่อใหพนักงานสามารถใชในการหารายไดเสริม 

เมื่อพนักงานมีรายไดแลวจึงคอยใหผอนชําระในภายหลัง  

นอกจากแนวทางการแกปญหาระยะส้ันที่ใหพนักงาน

สามารถกูยืมเงินจากบริษัทเพื่อไปชําระหนี้นอกระบบได บริษัทยัง

ไดวางแผนเพื่อปองกันการเกิดภาวะหนี้ สินในระยะยาวใหกับ

พนักงานดวยการใหความรูทางการเงิน เชน การบริหารหนี้และการ

แกไขปญหาหนี้เบื้องตนใหแกพนักงาน โดยฝายทรัพยากรบุคคลจะ

ทําหนาท่ีเปนทั้งผูใหความรูและเปนที่ปรึกษาทางการเงินไปพรอมๆ 

กันซึ่งไมเพียงแตพนักงานที่มีหนี้แลวเทานั้นที่มีโอกาสไดรับความรู

เรื่องการบริหารเงิน แมแตพนักงานแรกเขาบริษัทก็ไมละเลยที่จะให

ความสําคัญ โดยพนักงานใหมทุกคนจะตองผานการอบรมจาก 

“หองเรียนพระบรมราโชวาท” โดยจะมีการนอมนําแนวพระราชดําริ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอดใหกับพนักงานเพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาตอตนเองและตอสังคม เพื่อ

เปนการสรางภูมิคุมกันการกอหนี้ของพนักงาน 

นอกจากการเปดหองเรียนพระบรมราโชวาทเพื่อใชเปน

สถานที่ ในการฝกอบรมและถายทอดแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลวที่นี่ยังมีการเปด “ศูนยการเรียนรู

ชีวิตคูขนาน” อีกดวย โดยจะเปนศูนยการเรียนรูที่เปดโอกาสให

พนักงานไดเรียนรูการใชชี วิตพอเพียงตามพระราชดําริของ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องการเกษตร ซึ่งพนักงาน

สามารถเขามาใชศูนยการเรียนรูนี้ไดแมจะเปนในวันหยุดก็ตาม 

นอกจากการสรางองคความรูจากภายในแลว ที่นี่ยังไดมี

การเชิญวิทยากรจากภายนอกเขามาบรรยายและใหความรูทางดาน

การบริหารการเงิน รวมทั้งใหความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทางการเงินอีกดวย  เนื่องจากพนักงานสวนใหญกวา 90% ของ

บริษัทนั้นมีหนี้จากการซื้อสินคาฟุมเฟอย ซึ่งการใหความรูนั้นจะทํา

ควบคูกับโครงการเงินออมผานชมรมออมทรัพย ที่จะใหพนักงาน

ต้ังเปาหมายในการออมเงิน 2 หมื่นบาทภายในระยะเวลา 2 ป หรือ 

ออมเงิน 3 หมื่นบาทภายในระยะเวลา 3 ป โดยพนักงานสามารถ

กําหนดไดวาตองการใหหักเงินออมเปนแบบขั้นบันไดหรือเทากัน

ทุกเดือน โดยชมรมออมทรัพยจะจูงใจพนักงานใหเขารวมโครงการ

ดวยการใหอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจที่สูงกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป 

ไม เพียงแต เนนเรื่ องการนอมนําแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงเขามาปรับใชกับการดําเนินชีวิตของพนักงาน

เทานั้น แตองคกรแหงนี้ยังมุงเนนปลูกฝงใหทุกคนเปนคนดี โดย

บริษัทจะใชกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุนใหพนักงานหันมาสนใจใน

เรื่องของการทําความดีการทําสาธารณประโยชน การยึดถือ

หลักธรรมเพื่อสรางจิตใจใหดีงาม โดยมุงหวังใหพนักงานลดการหัน

หนาเขาสูอบายมุขอันจะกอใหเกิดความไมสมดุลในชีวิตที่จะนําเรา

ไปสูการเกิดหนี้ในทายที่สุด 
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การบริหารจัดการหนี้อยางสมดุลในองคกรแหงนี้คงจะไม

สามารเกิดขึ้นได ถาขาดปจจัยสนับสนุนตางๆ ไมวาจะเปน         

1)ความมุงมั่นที่ตองการใหพนักงานมีความสุขของผูบริหาร        2) 

ความตอเนื่องในการจัดกิจกรรมเพ่ือเปนสรางวินัยทางการเงินอยาง

ยั่งยืน และ 3) การพัฒนาโครงการใหมๆ เพื่อปรับใชใหทันตอ

สถานการณแตผูบริหารของบริษัท เอเชีย พริซิชั่น ยังไมคิดท่ีจะ

หยุดย้ังอยูเพียงเทานี้ เพราะยังมีอีกหลายส่ิงที่ตองทําอยางตอเนื่อง 

ซึ่ง ส่ิงสําคัญที่ สุดก็คือ ความมุงมั่นในการสรางความสุขใหกับ

พนักงานดังวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวนั่นเอง 
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บริษัท ฮิตาชิ โกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

สร้างความสมดุลทางการเงินควบคู่การออม 

จากปญหาหนี้สินของพนักงานทั้งที่เกิดจากหนี้ในระบบ 

เชนหนี้บัตรเครดิตและสถาบันการเงินตางๆ รวมไปถึงหนี้นอก

ระบบ ไดสงผลตอการทํางานทั้งในแงประสิทธิภาพการทํางานและ

อัตราการขาดลามาสายที่สูงขึ้น สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการ

ทํางานของพนักงานโดยตรง ผูบริหารมองเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น 

และไมมองวาปญหาของพนักงานเหลานี้เปนเพียงแคปญหาระดับ

บุคคลอีกตอไป จึงเกิดเปนนโยบายในการใสใจเรื่องคุณภาพชีวิต

พนักงานในองคกรแหงนี้ องคกรแหงนี้คือ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล

สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด หนึ่งในกลุมบริษัท เวิส

เทิรน ดิจิตอล ผูผลิตฮารดดิสกชั้นนําของโลก 

บริษัท ฮิตาชิ โกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัดเปนอีกหนึ่ งบริ ษัทที่ ใหความสําคัญกับแนวคิด “Happy 

Workplace” โดยเฉพาะ “Happy Money” หรือความสุขดานการเงิน 

เพราะเชื่อวาหากพนักงานมีความสุขในดานนี้ ก็จะสงผลในเชิงบวก
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ตอการทํางานของพนักงานทั้งในดานของจิตใจ ลดปญหาการขาด

งาน และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดสําคัญที่ทําใหบริษัทรับรูถึงปญหาหนี้สินของพนักงาน

ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ ก็คือพฤติกรรมการติดตามหนี้ของ

กลุมเจาหนี้ ที่มีทั้งรูปแบบการสงใบทวงหนี้มายังบริษัท การโทร

ติดตามทวงหนี้มายังหัวหนางาน หรือการใหผูติดตามทวงหนี้มาเฝา

รอที่หนาบริษัท ส่ิงตางๆ เหลานี้สงผลกระทบตอสภาพจิตใจของ

พนักงานเปนอยางมาก ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานลดลง  

ในความเปนจริงแลว ทางบริษัทไมไดตองการใหพนักงาน

ทุกคนตองปลอดหน้ี เพราะทุกคนยอมจะมีเหตุผลในการบริหารจัด

การเงินที่ไมเหมือนกัน แตบริษัทมุงเนนใหพนักงานทุกคนสามารถ

บริหารจัดการเงิน รายรับ-รายจาย ของตนไดเองอยางเหมาะสม 

และสนับสนุนใหเกิดการออมของพนักงาน เพื่อสรางภูมิคุมกันทาง

การเงินใหพนักงานสามารถพึ่งพาตนเองและเกิดความสุขทาง

การเงินไดอยางยั่งยืน  

 ในกรณีที่พนักงานมีหนี้สินเกิดขึ้นแลว ทางบริษัทก็จะมีการ

เปดใหมีการลงทะเบียนของผูมีปญหาหนี้สิน และทําการดึงเอาหนี้

ตางๆของพนักงานเขามาสูระบบการกูผานธนาคารพาณิชยที่มี

ขอตกลงทางอัตราดอกเบี้ยกับทางบริษัท โดยจะเปดรับสมัครและ

ทําการศึกษาสภาพปญหาหนี้สินของพนักงาน และทําการคัดกรอง
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สภาพหนี้สินของพนักงานรวมกับธนาคารเพื่ออนุมัติเงินกูตามที่

บริษัทไดตกลงไว พนักงานรายใดที่มีปญหาเรื่องขอมูลเครดิต 

(Credit Bureau) และไมสามารถเขารวมโครงการได ก็อาจจะจําเปน

ที่จะตองกูนอกโครงการของบริษัท แตบริษัทก็จะพยายามชวยเหลือ 

อํานวยความสะดวกในเรื่องการเขาถึงแหลงเงินกูเพื่อใหไดรับการ

อนุมัติ โดยพยายามดึงหนี้นอกระบบเขาสูระบบที่มีอัตราดอกเบ้ีย

เห็นชัดเจนและเปนดอกเบี้ยที่ตํ่ากวา เพื่อใหพนักงานสามารถปลด

ภาระหนี้ไดเร็วยิ่งขึ้น 

 นอกจากนโยบายและแนวทางในการปรับโครงสรางหนี้ของ

พนักงานแลว ทางบริษัทยังมีนโยบายอื่นๆ ที่ชวยในการสรางรายได

และลดรายจายของพนักงานอีกดวย โดยในสวนของการเพิ่มรายได

ของพนักงานนั้น ทางบริษัทไดมีการปรับโครงสรางการจางงานของ

บริษัท (สายการผลิตดําเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง) โดยการเปลี่ยน

จากการใชพนักงานในสายการผลิต 3 กะๆ ละ 8 ชั่วโมง เปนการใช

พนักงานในสายการผลิตเพียงแค 2 กะ แตละกะทํางาน 12 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงสําหรับการทํางานเวลาปกติ และ 3.5 ชั่วโมงสําหรับการ

ทํางานลวงเวลา) เพื่อใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีสูงขึ้นจากคา

ลวงเวลา แตทั้งนี้ตองเปนไปตามชั่วโมงในการทํางานลวงเวลา

ตามที่กฎหมายกําหนด คือไมเกิน 36 ชม./สัปดาห ทําใหในแตละ

เดือนพนักงานจะมีรายไดรวมจากการทํางานมากขึ้น 
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 ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ยังไดมีการออกนโยบายที่อยู

ในรูปของสวัสดิการตางๆ เพื่อชวยในการลดภาระคาใชจายและเพิ่ม

รายไดใหกับพนักงาน ไมวาจะเปนการจัดสวัสดิการหอพักและรถ

รับสงพนักงาน (4 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายกและ

สระแกว ทุกวันๆ ละ 3 รอบ) มีรานคาสหกรณและโรงอาหารที่

จําหนายสินคาในราคาถูก  

 อีกหนึ่งแนวทางที่ถือไดวาเปนกิจกรรมเดนของบริษัทก็คือ 

การจัดงานสินคาราคาถูกรวมกับชุมชนและบริษัทที่อยูในเขต

อุตสาหกรรมเดียวกันที่ผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ใหนําสินคาราคา

พิเศษมาจําหนายใหกับพนักงานทุกเดือน ซึ่งเปนเหมือนอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่ชวยลดรายจายและเสริมรายได ในขณะที่พนักงานก็

สามารถเขารวมในการออกรานในงานถนนคนเดินรวมกับชุมชน 

โดยในงานจะมีการจําหนายทั้งสินคามือสอง รวมทั้งการนําสินคา

ทางการเกษตรจากทางบานมาขายใหกับทางโรงอาหารของบริษัท

อีกดวยจนเกิดเปนโครงการ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

 นอกจากนี้การจัดกิจกรรมที่ชวยสรางรายไดและลดรายจาย

ใหกับพนักงานโดยตรงแลวนั้น ทางบริษัทยังมุงเนนการปลูกฝงวินัย

ทางการเงินควบคูไปกับกิจกรรมตางๆ ดวย เชน การจัดกิจกรรม 

Bank Delivery ประจําทุกเดือน โดยจะมีการเชิญธนาคารและ

สถาบันการเงินตางๆ เขามาใหบริการและใหความรูแกพนักงานใน

เรื่องการออมทรัพยรูปแบบตางๆ จัดกิจกรรมเปนชั้นเรียนเพื่อให
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ความรูทางการเงินและการออม นอกจากนี้ยังมีชองทางการให

ความรูกับพนักงานเรื่องการบริหารจัดการรายไดผานทางชองทาง

อื่นภายในองคกร เชน บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย รวมไป

ถึงการใหคําปรึกษาดานการเงินผานทางกิจกรรมตางๆ ของฝาย

บุคคลเปนตน 

นับไดวาบริษัท ฮิตาชิ โกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) เปนองคกรตนแบบที่สามารถกําหนดแนวทางในการ

ชวยเหลือพนักงานที่เกิดปญหาหนี้สินไดอยางเหมาะสม และยัง

สามารถสรางภูมิคุมกันไมใหพนักงานกลับมาเปนหนี้ในระยะยาวได

อีกดวย ความสําเร็จทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนั้นคงจะไมสามารถ

เปนจริงได ถาขาดปจจัยเกื้อหนุนที่ทําใหแนวทางตางๆ นั้นประสบ

ความสําเร็จ ไมวาจะเปน 1) ความตอเนื่องในการจัดกิจกรรม เชน 

โครงการ Bank Delivery ที่จัดทุกตนเดือนหรือโครงการสินคาราคา

ถูกท่ีจัดเปนประจําทุกเดือน ความตอเนื่องในการจัดกิจกรรมนั้นจะ

ชวยปลูกจิตสํานึกในเรื่องระเบียบวินัยและทักษะในการบริหารจัด

การเงินใหกับพนักงาน และ 2) ทุกกิจกรรมนั้นจะตองมีการวัดผล

และติดตามผล ซึ่งทางฮิตาชิจะทําการวัดผลความพึงพอใจของ

พนักงานในการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง เชน สถิติของพนักงานที่

ออมเงินในโครงการ Bank Delivery เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาและวัดผลความสําเร็จในการทํากิจกรรมตอไป 

และส่ิงสุดทายที่ขาดไมได คือ 3)การไดรับความรวมมือจาก
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พนักงานและหนวยงานตางๆ เนื่องจากฝายบุคคลไดมีการเชิญ

ตัวแทนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการทํากิจกรรมมาเขารวมเพื่อ

แสดงความคิดเห็นและรวมดําเนินการ ทําใหไดรับความรวมมือเปน

อยางดี เมื่อรวมทุกปจจัยตางๆ เขาดวยกัน ทําใหปจจุบันบริษัท 

ฮิตาชิ โกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)ไมไดเปนเพียง

บริ ษัทผูผลิตฮารดดิสกรายใหญของโลกเทานั้น  แตยั ง เปน

บริษัทผูผลิตความสุขใหกับพนักงานอยางยั่งยืนอีกดวย 
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บทสรุป 

จากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตไปอยางไมหยุดย้ัง กระแส

ทุนนิยมที่เขามาแทนที่วิถีชีวิตด้ังเดิมของคนไทย วิวัฒนาการของ

ผลิตภัณฑทางการเงิน ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญที่

กอใหเกิดหนี้ของเรา ถาเราขาดความรูความเขาใจในการบริหารเงิน 

ส่ิงเหลานี้ก็อาจทําใหเราเกิดภาวะหนี้สินขึ้นได  

ในอดีตปญหาหนี้สินอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการเงิน

ที่ไมเหมาะสม อาจจะดูเปนเรื่องเล็กนอยและเปนปญหาระดับบุคคล 

องคกรสวนมากจึงไมเห็นความสําคัญของปญหาท่ีเกิดขึ้น แตใน

ปจจุบันถาองคกรไมใหความสําคัญกับปญหาตางๆ เหลานั้น บางที

กวาที่เราจะรูตัวปญหาก็อาจจะรุนแรงเกินแกไขเสียแลว พนักงาน

ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน องคกรก็ยอมจะขาดประสิทธิภาพ

ทางการแขงขันเชนเดียวกัน เพราะคุณภาพของคนหมายถึง

คุณภาพขององคกรนั่นเอง 

การบริหารจัดการหน้ีไมใชเรื่องยากถาเรามีความเขาใจที่

ดีพอ อยาคิดวาเปนเรื่องนาอาย ใหปรึกษาเพื่อนรวมงาน หัวหนา

แผนกหรือฝายบุคคล โดยตองไมพยายามหาแหลงเงินกูที่อื่นเพื่อมา

ใชหนี้แหลงเงินกูเดิมโดยไมจําเปน เพราะการหมุนเวียนหนี้อาจทํา

ใหดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นจนไมสามารถจัดการได 
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(แนวทางการบริหารจัดการหนี้อยางยั่งยืน) 

ในขณะเดียวกันผูบริหารและองคกรจะตองเขาใจ
ปญหาและกําหนดแนวทางแกไขหนี้ระยะส้ันถาองคกรทราบ
ปญหาของพนักงานแลวตองไมนิ่งนอนใจ เนื่องจากเราไมสามารถรู

ไดวาปญหาเกิดกับพนักงานมากนอยเทาไร พนักงานจะไมกลานํา

ปญหานี้มาบอกกับองคกรเพราะมองวาเปนปญหาระดับบุคคล กวา

ที่องคกรจะรูถึงความรุนแรงของปญหา ก็อาจจะตองเสียพนักงาน

จากการลาออกก็เปนได 
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 ในขั้นแรกอาจดําเนินการแกไขหนี้ดวยการใหพนักงานที่

มีปญหาหนี้ สินมาขึ้นทะเบียนกับทางองคกร เพื่อใหทราบถึง

กลุมเปาหมายและขอบเขตของปญหา เมื่อทราบจํานวนพนักงาน

และระดับความรุนแรงของปญหาแลว ตองพยายามปรับโครงสราง

หนี้ใหกับพนักงานกอน เชน การดึงพนักงานเขาสูหนี้ในระบบแทน

หนี้นอกระบบ หรือจัดหาแหลงเงินทุนใหพนักงานสามารถนําเงินทุน

แหลงใหมที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกวาไปใชหนี้แหลงเงินกูเดิม 

เมื่อองคกรทําใหปญหาของพนักงานอยูในขอบเขตที่

สามารถจัดการไดแลว ขั้นตอนตอมาคือ สรางแนวทางการสราง
รายไดและลดรายจายของพนักงาน โดยองคกรจะตองมีการ
จัดรูปแบบของสวัสดิการที่สามารถลดรายจายของพนักงานไดอยาง

เหมาะสม เชน การจัดสวัสดิการรถรับสง สวัสดิการคาอาหาร จัดหา

สินคาราคาถูกมาจําหนายภายในองคกร ฯลฯ เพื่อชวยลดคาใชจาย

ในการดําเนินชี วิตของพนักงาน  โดยเฉพาะพนักงานระดับ

ปฏิบัติการท่ีมีแนวโนมจะมีหนี้สินมากกวาพนักงานในระดับอื่น 

จากนั้นจึงจัดหาชองทางเพิ่มรายไดใหกับพนักงาน ไมวาจะเปนให

ความรูการทําอาชีพเสริม จัดพื้นที่ใหพนักงานสามารถนําสินคา

เล็กๆ นอยๆ มาจําหนายใหกับเพื่อนพนักงานในราคายอมเยาได 

หรืออาจมีการปรับโครงสรางการจางงาน เชน การปรับลดกะในการ
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ทํางานในกรณีที่พนักงานสมัครใจ เพื่อเพิ่มคาลวงเวลาใหกับ

พนักงาน เปนตน 

แตแนวทางในการบริหารจัดการเงินคงจะไมเกิดผลอยาง

มีประสิทธิภาพได ถาพนักงานยังไมมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมในการใชเงิน ดังนั้นองคกรจึงควรปรับทัศนคติและ
เปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานเพื่อปองกันปญหาในระยะยาว 

โดยอาจเริ่มจากการสรางวินัยทางการออมผานการจัดต้ังกองทุน

ตางๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ โดยจะจัดต้ังกองทุนใน

รูปแบบใดนั้น ก็ตองดูบริบทขององคกรนั้นๆ ดวย นอกจากนี้ยังควร

จัดกิจกรรมทางการเงินอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการย้ําใหพนักงาน

สนใจในเรื่องการบริหารจัดการเงิน เชน อาจเชิญสถาบันทาง

การเงินภายนอกมาใหความรูการลงทุนในกองทุนประเภทตางๆ 

เพื่อสรางใหเกิดวินัยในการออม เปนตน 

และในสวนสุดทาย เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันหนี้ใหกับ

พนักงานอยางยั่งยืน องคกรควรจะเปนพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษา

หรือคําแนะนําในการบริหารจัดการเงินใหกับพนักงาน โดยอาจจัด

อบรมเพื่อเพิ่มความรูใหกับพนักงานแตส่ิงสําคัญที่สุด องคกรควรจะ

มีการนอมนําแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ถายทอดใหกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนต้ังอยูบนสติและ

ความรอบคอบ แตการที่จะทําใหเกิดผลกับพนักงานไดนั้น ผูบริหาร
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และองคกรจะตองเปนตนแบบในการดําเนินธุรกิจดวยความพอเพียง 

ไมใชจายจนเกินกําลังของเรา 

พนักงาน องคกร
ข้ันตอนที่ 1 

 เขาใจสถานะทางการเ งินของ
ตัวเอง 

 ปรึ กษาฝ าย บุคคล เ พ่ื อขอรั บ

คําแนะนํา 

 หาวิธีการปรับโครงสรางหนี้ 
 
ข้ันตอนที่ 2 

 จัดทําบันทึกรายรับรายจาย 

 ลดรายจายที่ไมจําเปน 

 เพ่ิมรายรับ 

 

ข้ันตอนที่ 1
 มองปญหาหนี้สินของพนักงานเปน

ปญหาขององคกร 

 จัดใหมีการข้ึนทะเบียนพนักงานที่
เกิดปญหาหนี้สิน 

 หาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
เพ่ือดึงพนักงานเขาสูหนี้ในระบบ 

ข้ันตอนที่ 2 
 จัดต้ังกองทุนเพ่ือการออม 

 จัดระบบสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

 ห า ช อ ง ท า ง เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด ใ ห กั บ

พนักงาน 

ระยะยาว 
 ปรับทัศนคติและพฤติกรรมการใช
เงิน 

 ยึดหลักความพอเพียงตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะยาว 
 ใหความรูเรื่องการบริหารจัดการเงิน 

 สงเสริมและนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเขามาปรับใชกับพนักงาน 
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จะเห็นไดวาไมใชเรื่องยากที่เราจะสรางสมดุลทางการเงิน

ใหเกิดขึ้นได ทั้งนี้ ตองอาศัยความรวมมือกันของคนทุกภาคสวน ไม

วาจะเปนพนักงาน ครอบครัวและคนใกลชิด ฝายบุคคล รวมไปถึง

องคกรเอง ถาทุกคนรวมมือกัน สุขภาวะทางการเงินที่ ดีของ

พนักงานก็คงเปนเรื่องที่ไมไกลเกินเอื้อมของเราอยางแนนอน 
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“ปรับโครงสรางหนี้ ดวยรีไฟแนนซ” 
(Refinance) 

“รีไฟแนนซคืออะไร? และทําไมถึงตองรีไฟแนนซ?” คําถาม

เหลานี้อาจจะเปนส่ิงที่คางอยูในใจของหลายๆ คนเม่ือไดยินคําวา   

รีไฟแนนซ หลายคนอาจมองวาเปนเรื่องที่ยุงยาก แตนี่คือหนึ่งใน

เครื่องมือท่ีสามารถชวยเราได โดยเฉพาะเมื่อเรามีหนี้สินแลว  

การรีไฟแนนซ(Refinance) คือ การหาเงินกูแหลงใหมที่มี

ตนทุนทางการเงินที่ตํ่ากวาเงินกูเดิม เพื่อนําเงินจากแหลงเงินกูใหม

นี้ไปชําระเงินกูเดิม โดยอาจจะเปนการกูจากสถาบันการเงินที่เปน

เจาหนี้รายเดิมหรือสถาบันการเงินที่เปนเจาหนี้รายใหมก็ได หรือที่

เราเรียกกันภาษาชาวบานวา “การนําไปโปะทับหนี้เดิม”โดยที่เราได

ประโยชนที่ดีกวาจากเงินกูกอนใหม เชน อัตราดอกเบ้ียที่ตํ่าลง จึง
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กลายมาเปนอีกหนึ่งเครื่องมือในการลดภาระดอกเบี้ยสําหรับผูกูที่

เปนบุคคลธรรมดาทั่วไป โดยสินเชื่อหลักท่ีสามารถรีไฟแนนซไดมี

ดังนี้ 

• รีไฟแนนซสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย   

• รีไฟแนนซสินเชื่อรถยนต  
• รีไฟแนนซสินเชื่อสวนบุคคล  

การรีไฟแนนซสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 
 (Refinance Home Loan) 

การรีไฟแนนซสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยถือเปนบริการหลักท่ี

สถาบันการเงินสวนใหญ (โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย) เปด

ใหบริการกับบุคคลทั่วไป  สินทรัพยที่สามารถนํามารีไฟแนนซ 

ไดแก บานเด่ียว บานแฝด บานทาวนเฮาส หองชุดพักอาศัย หรือ 

อาคารพาณิชย  โดยรูปแบบในการนําเสนอจะแตกตางกันตาม

แผนการตลาดของแตละธนาคาร เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ย

คงท่ีใน 3 ปแรก และอัตราลอยตัวหลังจาก 3 ป เปนตน ผูที่ตองการ

จะรีไฟแนนซจะไดประโยชนจากกรณีตางๆ เชน สามารถลดเงินตน

ไดเร็วขึ้น เงินงวดตอเดือนถูกลง ภาระดอกเบี้ยที่ลดลง โดยสวน

ประหยัดนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเทาของวงเงินหรือดอกเบ้ีย 

โดยมีหลักการคํานวณไวอยางงายๆ วา  หากเรากูเงิน 1,000,000 
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บาท  การท่ีอัตราดอกเบี้ยลดลงทุก 1% จะทําใหเราประหยัด

คาใชจายไดเฉลี่ยปละ 4,900 บาท เปนตน 

จะเห็นไดวาการรีไฟแนนซนั้นทําใหเราสามารถปรับ

โครงสรางหนี้ได เราสามารถเลือกรูปแบบของดอกเบี้ยที่เหมาะกับ

เรา หรือมีอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่ากวาได ซึ่งการรีไฟแนนซในแตละครั้ง

นั้นจะมีคาใชจายดังนี้ 

1. คาปรับการคืนเงินกูกอนกําหนดตามสัญญาท่ีมีอยู  

ซึ่งมีคาใชจายประมาณ 0-2% ของยอดหนี้ที่รี

ไฟแนนซ 

2. คาธรรมเนียมการทํานิติกรรมสัญญา ประมาณ 0.25% 

ของเงินกู (บางแหงกําหนดขั้นตํ่า คือ 1,500 บาทแต

ไมเกิน 10,000 บาท) 

3. คาธรรมเนียมในการจดจํานอง ในอัตรา 1% ของราคา

ประเมินแตไมเกิน 200,000 บาท 

4. คาประเมินราคาหลักประกัน ประมาณ 2,500-3,000 

บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

5. คาทําประกันอัคคีภัย ประมาณ 2,000 บาทสําหรับ

บานมูลคา 1,000,000 บาท 

6. คาอากรแสตมป ในอัตรา 0.05% ของวงเงินกูใหมแต

ไมเกิน 10,000 บาท/สัญญา 
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การรีไฟแนนซสินเช่ือรถยนต 
(Auto Refinancing) 

มีลักษณะเดียวกับการรีไฟแนนซในสินเชื่อที่อยูอาศัยแต

เปลี่ยนเปนการใชรถยนตเปนหลักประกัน  ซึ่งการใหบริการสินเชื่อ

ประเภทนี้ วัตถุประสงคของผูกูอาจไมใชการลดภาระดอกเบี้ย  

เพราะหลายกรณีที่การรีไฟแนนซรถยนตใชแลวอัตราดอกเบี้ยจะ

สูงขึ้น (เนื่องจากรถยนตถือเปนสินทรัพยที่มีความเส่ียงสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับที่อยูอาศัย) แตการรีไฟแนนซอาจจะมาจากการท่ีผูกู

ตองการเพิ่มสภาพคลองใหกับตนเอง เชน ผูกูมีเงินตนเดิมในการกู 

500,000 บาท และไดผอนชําระไปแลวจนเหลือเงินตน 300,000 

บาท การรีไฟแนนซรถยนตกับเงินกูใหมอาจทําใหผูกูไดรับเงินกู

จํานวน 500,000 บาทอีกครั้ง  ซึ่งทําใหผูกูมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น (ดัง

ภาพประกอบ) 
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(ภาพอธิบายรูปแบบการรีไฟแนนซรถยนต) 

ดังนั้น การใหบริการรีไฟแนนซรถยนตของสถาบัน

การเงินบางแหงอาจถือเปนบริการพิเศษเฉพาะลูกคาเดิมของ

สถาบันการเงินนั้น ๆ   และการพิจารณาอนุมัติจะพิจารณาเปน

กรณีๆ ไป เชนเดียวกับการรีไฟแนนซที่อยูอาศัย การรีไฟแนนซ

สินเชื่อรถยตจะมีคาใชจายในการดําเนินการดังนี้ 
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1. คาใชจายในการโอนเลมทะเบียนประมาณรอยละ 0.5 

ของวงเงินกู 

2. คาดําเนินการ ประมาณ 700-900 บาท 

การรีไฟแนนซสินเช่ือสวนบุคคล 
(Personal Loan Refinancing) 

เปนการใหบริการรีไฟแนนซโดยนําเงินกูใหมไปชําระคา

บัตรเครดิตหรือหนี้สินสวนบุคคลโดยไมมีหลักประกันผูที่ยื่นขอ     รี

ไฟแนนซสินเชื่อสวนบุคคลนี้จะมีวัตถุประสงคในลักษณะเดียวกับ

การรีไฟแนนซสินเชื่อบาน คือตองการลดภาระดอกเบ้ียในการชําระ  

ในปจจุบัน (พฤษภาคม พ.ศ.2555) อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อสวน

บุคคลอยูในระหวาง19-28% และสถาบันการเงินที่เปดใหบริการการ

รีไฟแนนซสินเชื่อลักษณะนี้คอนขางมีจํากัดเนื่องจากสินเชื่อสวน

บุคคลถือเปนสินเชื่อที่มีความเส่ียงสูงเนื่องจากไมมีหลักประกัน 
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อยากจะรีไฟแนนซตองทําอยางไร? 

จากท่ีไดทําความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ

แลว เชื่อวาหลายทานคงจะเริ่มมีความสนใจ ไมวาจะเปนทานที่มีหนี้

แลวตองการจะปรับโครงสรางหนี้ หรือทานที่ไมเปนหนี้แตอยาก

ทราบไวเพื่อการขอสินเชื่อในอนาคต แตการทําธุรกรรมทางการเงิน

ทุกครั้งตองมีการตัดสินใจดวยความรอบคอบ การทํารีไฟแนนซก็

เชนเดียวกัน กอนที่เราจะตัดสินใจทําการรีไฟแนนซนั้น เราจะตอง

ตรวจสอบสภาพทางการเงินของตนเองกอน เชน เรามีสภาพ

คลองมากนอยแคไหน มีความจําเปนหรือไมที่จะทํารีไฟแนนซส่ิง

สําคัญที่เราควรพิจารณากอนการตัดสินใจก็คือ สภาพคลองโดยรวม

และทรัพยสินที่เรามีอยูในปจจุบัน เงินสดที่เรามี ภาพรวมของวงเงิน

กูที่เรามีอยูวามีอัตราดอกเบี้ยเทาไร เงินตนและวงเงินกูเหลืออยู

เทาไร การที่เราทราบสถานภาพของเราจะชวยใหเรามีการตัดสินใจ

ไดอยางถูกตองในการขอรีไฟแนนซ 

เมื่อเราเขาใจในสถานภาพทางการเงินของเราแลว 

ขั้นตอนตอมาเราตองศึกษาและเลือกสถาบันทางการเงินที่ให
ขอเสนอดีที่สุดสําหรับเรา เราจะตองพิจารณาอยางถี่ถวนวา

ขอเสนอที่ไดรับมานั้นเหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเรามาก

ที่สุด และสามารถลดภาระทางการเงินใหกับเราไดจริง โดยจะตอง
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พิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียและโปรโมชั่นของสถาบันการเงินเปน

สําคัญ 

เมื่อเราไดรับขอเสนอจากทางสถาบันการเงินตางๆ แลว

นั้น ก็ถึงขั้นตอนในการคํานวณหาความตาง โดยเราจะตองนํา
ขอมูลของสินเชื่อเกาที่เหลืออยูมาคํานวณเปรียบเทียบกับขอมูลการ

ขอรีไฟแนนซฉบับใหม หรือที่เรียกกันส้ันๆ วา “คางวดเกา – คา

งวดใหม” แตเราจะตองไมลืมคํานวณในสวนของคาใชจายอื่นๆ ที่

ตามมาจากการขอรีไฟแนนซดวย เชน คาธรรมเนียมแรกเขา (ถามี) 

หรือคาปรับที่เกิดจากการไถถอนกอนกําหนด เปนตน 

เมื่อเราไดมีการตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของเรา 

มีการศึกษาขอมูลโปรโมชั่นการรีไฟแนนซจากสถาบันการเงิน 

รวมทั้งมีการคํานวณเพื่อหาขอเสนอที่ดีที่สุดไดแลวนั้น ขั้นตอน

สุดทายก็คือ ย่ืนเรื่องตอสถาบันการเงินเพื่อขอรีไฟแนนซ ซึ่งจะ
ไมตางจากการขอย่ืนสินเชื่อตามปกติมากนัก โดยเราควรจะมี

การศึกษาดวยวาการยื่นขอรีไฟแนนซนั้นตองใชเอกสารหลักฐาน

อะไรบางที่จําเปน เพียงเทานี้เราก็สามารถยื่นขอรีไฟแนนซไดแลว  

ดูสักนิด...กอนคิดรีไฟแนนซ 

การรีไฟแนนซอาจจะเปนอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการ

กับภาวะหนี้สินของเราได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูที่ขาดสภาพคลอง
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อันเนื่องมาจากสัญญาเงินกูเดิมนั้นไมเหมาะกับการผอนชําระของ

เรา แตอยางไรก็ตามการท่ีเราจะทําการรีไฟแนนซนั้นตองคํานึงดวย

วา สวนตางจากดอกเบ้ียที่ลดลง (คางวดเกา – คางวดใหม) เมื่อ

ตองเสียคาใชจายในการขอรีไฟแนนซ คุมกับเงินที่เราตองเสียไปใน

การย่ืนขอรีไฟแนนซหรือไม 

 โดยเฉพาะการขอรีไฟแนนซสินเชื่อประเภทที่อยูอาศัย 

เนื่องจากการรีไฟแนนซนั้นจะมีคาใชจาย 3 สวนดวยกัน กลาวคือ 

1) คาใชจายสําหรับสถาบันการเงินเดิม 2) คาใชจายสําหรับสถาบัน

การเงินใหม และ3) คาใชจายสําหรับกรมที่ดิน 

 คาใชจายสําหรับสถาบันการเงินเดิมหรือคาปรับใน
กรณีที่เราไถถอนเงินกูกอนกําหนดเวลาที่ไดมีการระบุไวในสัญญา 

ซึ่งสถาบันทางการเงินสวนใหญจะคิดคาปรับในกรณีที่เราไถถอน

กอนระยะเวลาที่ระบุไว ซึ่งอาจจะเปน 2 - 5 ปซึ่งหากเราตองการย่ืน

ขอรีไฟแนนซกอนระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา ก็อาจจะทําใหเรา

ตองเสียคาปรับในอัตรา 1 – 5% ของวงเงินกูหรือยอดเงินตน

คงเหลือ แตอาจมีขอยกเวนสําหรับบางสถาบันการเงินที่ไมคิด

คาปรับในสวนนี้ เชน ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห 

ที่จะไมคิดคาปรับกรณีชําระเงินกูครบกอนกําหนดสําหรับเงินกู

ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
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 ค า ใช จ าย สํ าหรั บสถาบันการ เ งิ น ใหม  ซึ่ ง จ ะ
ปร ะกอบด ว ยค า ใ ช จ า ยหลายส วนด ว ยกั น  ไม ว า จ ะ เป น                

1) คาธรรมเนียมแรกเขาหรือที่เราเรียกกันติดปากวา “คาธรรมเนียม

ในการปลอยกู” ซึ่งโดยปกติแลวสถาบันการเงินจะคิดอยูที่อัตรารอย

ละ 0 – 3 ของวงเงินกูที่ยื่น ซึ่งบางสถาบันอาจจะไมคิด

คาธรรมเนียมในสวนนี้ ขึ้นอยูกับ โปรโมชั่นสินเชื่อแตละสถาบัน

การเงิน สวนที่ 2) คือ คาประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งจะอยูที่

ประมาณ 0.25 – 2% ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน ซึ่งจะอยูใน

ราวๆ 1,500 –10,000 บาท (ขึ้นอยูกับวงเงินกูและที่ต้ังของ

หลักประกัน) แตถาเราทําการรีไฟแนนซกับสถาบันการเงินเดิมก็

อาจจะไมตองเสียคาประเมินในจุดนี้ และสวนที่ 3) คือ คาทําประกัน

อัคคีภัย เนื่องจากคงไมมีสถาบันการเงินไหนตองการใหเกิดหนี้เสีย

กรณีผูกูทิ้งไปเนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัย ดังนั้นสถาบันการเงินจึงจะ

ใหผูกูทําประกันอัคคีภัยดวย ซึ่งจะอยูที่ประมาณ 2,000 บาทตอ

บานมูลคา 1,000,000 บาท ซึ่งคาใชจายของสถาบันการเงินเดิม 

และสถาบันการเงินใหมนี้อาจจะไมเทากัน ดังนั้นผูขอยื่นรีไฟแนนซ

ควรจะขอดูนโยบายจากทางสถาบันการเงินอยางละเอียดอีกครั้ง  

คาใชจายสําหรับกรมที่ดิน ซึ่งจะประกอบไปดวย 

คาธรรมเนียมในการจดจํานอง จํานวน 1% ของวงเงินที่ขอกู รวมไป

ถึงคาอากร จํานวน 0.05% ของวงเงินกูใหม 
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จากขางตนจะเห็นไดวา การยื่นขอรีไฟแนนซสินเชื่อที่อยู

อาศัยนั้นจะมีขอดี ถาเราไดทําการศึกษารายละเอียดของสัญญา

อยางถี่ถวน และถาเราคํานวณดูแลววาสวนตางจากดอกเบ้ียที่ลดลง

เมื่อรวมเขากับคาธรรมเนียมในการขอรีไฟแนนซ จะทําใหสภาวะ

การเปนหนี้ของเราอยูในทิศทางที่ดีขึ้น การยื่นขอรีไฟแนนซก็

อาจจะเปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่ชวยใหเราสามารถจัดการหนี้ก็เปนได 
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สมุดบัญชีเงินทอง 
(Financial Saving with Saving Book) 

สมุดบันทึกเงินทองคือสมุดท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

รายไดและคาใชจายของตนเอง มีเปาหมายเพื่อใหเราไดตระหนักรู

ถึงสถานการณใชเงินของตนเองในแตละวัน ซึ่งจะนํามาสูการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติทางดานการเงินตลอดจนสงผล

ใหฐานะทางการเงินดีขึ้นเรื่อยๆ  

สมุดบันทึกเงินทองถูกจัดไดวาเปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่

ชวยใหเราสามารถบริหารสมดุลทางการเงินอยางไดผล ซึ่งไดถูกใช

มาอยางยาวนานโดยจะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน สมุดบัญชี

ครัวเรือน สมุดบันทึกรายรับ-รายจาย และสมุดออมเงิน เปนตน 

สมุดบันทึกเงินทอง หรือ “การทําบัญชีครัวเรือน” นั้นจะเปนการจด

บันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินของเรา ทั้งรายรับและรายจายรวมไป

ถึงเงื่อนไขปจจัยในการดํารงชีวิตของเราและภายในครอบครัว    
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เพื่อใชในการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการเงินของเรา วาได

กําไรหรือขาดทุนเพียงไร หรืออาจจะกลาวไดวาสมุดบันทึกเงินทอง

นั้น เปนเหมือนเครื่องมือในการบงชี้อดีต ปจจุบันและอนาคตของ

เรา ซึ่งเราสามารถนําขอมูลตางๆ เหลานี้มาใชในการวางแผน

กิจกรรมตางๆ ในการดําเนินชีวิตของเราได 

สมุดบันทึกเงินทอง หรือ บัญชีครัวเรือนนั้น ไมใชเรื่อง

ยากท่ีจะทํ า  โดยเราอาจจะเริ่ มจากการทํารายรับรายจ าย

ประจําเดือนกอน วามีรายรับเทาไรและมาจากแหลงใดบาง มี

รายจายอะไรบาง จํานวนเทาไร โดยอาจเริ่มทําจากรายรับรายจาย

ในแตละวัน แตละสัปดาห จนไปถึงในแตละเดือน การจดบันทึก

รายรับรายจายของเราในแตละเดือนนั้นจะทําใหเราทราบถึง

สถานภาพทางการเงินของเราและของครอบครัววามีรายรับเทาไร

และมีรายจายเทาไร รายรับและรายจายสมดุลกันหรือไม มีเงินเหลือ

หรือเงินไมพอใชเทาไรบาง รวมไปถึงยังสามารถดูไดอีกวาเรามี

รายจายจากรายการใด มีความจําเปนหรือไม และรายจายนั้นมีมาก

นอยเทาไร การจดบันทึกจะทําใหเราไดรูวารายการใดเปนรายการท่ี

จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน  คาบาน คาขาว คายารักษาโรค คา

การศึกษา ฯลฯ และคาใชจายใดบางที่เปนคาใชจายฟุมเฟอย เชน 

คาอบายมุข คาส่ิงเสพยติดและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
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ตัวอยาง 

บัญชีรายรับ – รายจายประจําเดือน... 

วันที่ รายการ 
รายรับ 

(บาท) 

รายจาย 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

31/04/12 คงเหลือ   5,000 

01/05/12 เงินเดือน 20,000  25,000 

 คาอาหาร  100 24,900 

 คาน้ํามัน  1,500 23,400 

 เงินปนผล 5,000  28,400 

02/05/12 คาอาหาร  100 28,300 

 ซื้อของใช  300 28,000 

 คาอาหาร  100 27,900 

 ซื้อหนังสือ  150 27,750 

 คาซอมรถ  3,000 24,750 

03/05/12 คาอาหาร  100 24,650 

 คาแกส  500 24,150 
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การวางแผนการใชจายเงินที่มีประสิทธิภาพนั้น เรา

จะตองมีรายรับมากกวารายจาย แตหากเราพบวารายรับของเรานั้น

มีมากกวารายจาย ก็อาจจะตองมองวิธีการอื่นๆ ที่จะทําใหเรามี

รายรับที่สมดุลกับรายจาย โดยอาจจะตองกูเงินในกรณีที่จําเปน แต

เราตองไมลืมวาการเปนหนี้อาจไมใชทางออกของปญหา การกูเงิน

จะชวยเสริมสภาพคลองใหกับเราไดแคในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น 

แตถาเรามีการบริหารจัดการเงินกูที่ไมดี ก็อาจจะทําใหหนี้สินจาก

เงินกูนั้นเพิ่มพูนขึ้นไดในอนาคต รวมถึงสงผลตอภาวะหนี้สินของ

ครอบครัวในระยะยาว ซึ่งเกิดมาจากการท่ีดอกเบ้ียเพิ่มจํานวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่เรากูยืมเงิน ถาเราปลอยใหลุกลามก็

อาจจะกลายเปนปญหาท่ีแกไขไดยากหรือไมสามารถแกไขไดใน

อนาคต 

รายไดไมเพียงพอกับรายจาย...ตองทําอยางไร? 

เมื่อเราขาดสภาพคลองทางการเงิน หรือเกิดปญหา

รายรับไมสมดุลกับรายจาย สมุดบันทึกเงินทองสามารถชวยเราได 

หลายทานอาจสงสัยวาสมุดเลมนี้จะชวยเราไดอยางไร ในความเปน

จริงแลวถาเราไมมีการจดบันทึกขอมูลตางๆ เราอาจสามารถแกไข

ปญหาเหลานี้ได แตอาจจะเปนการแกไขปญหาที่ไมถูกจุดหรือขาด

ประสิทธิภาพท่ีดีพอ สมุดบันทึกเงินทองนี้จะเปนเครื่องมือที่ทําให

เรามีขอมูลที่จําเปนเพียงพอในการแกไขปญหาสภาพคลอง เพราะ
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ในบัญชีนี้เราจะสามารถทราบถึงที่มาและจํานวนของรายรับและ

รายจายของเราไดเปนอยางดี เมื่อเรามีขอมูลที่เพียงพอตอการ

ตัดสินใจแลว เราจะสามารถสรางสมดุลทางการเงินใหกับเราหรือ

ครอบครัวได โดยเริ่มจาก 

1. ตัดรายจายที่ไมจําเปนออก เพื่อลดคาใชจายบางสวน

ออกไป เชน รายจายเกี่ยวกับการสังสรรค รายจาย

จากส่ิงเสพยติดและของมึนเมา รายจายฟุมเฟอย เปน

ตน 

2. ลดรายจายที่สามารถทําได เพื่อลดคาใชจายใน
ครัวเรือน เชน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใชบริโภคใน

ครอบครัว ลดคาใชจายจากการเดินทางจากการขับรถ

สวนตัวเปนการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชน หรือ

การขี่จักรยานและการเดินในกรณีที่เดินทางไมไกล

ม า ก นั ก  น อ ก จ า ก เ ป น ก า ร ล ด ค า ใ ช จ า ย ใ น

ชีวิตประจําวันของเราแลว ยังเปนการสรางวินัยในการ

ออมใหกับเราไดอยางดีอีกดวย 

3. การเพิ่มรายรับ โดยอาจหารายไดเสริมนอกเหนือจาก

รายไดหลัก เชน การเปดทายขายของหรือการขาย

ของตามตลาดนัดตางๆ การรับจางเล็กๆ นอยๆ 

รวมถึ งการขายผลิตภัณฑที่ ไดจากการผลิตใน
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ครอบครัว เชน การจําหนายฝกปลอดสารพิษที่ปลูก

ไดในครัวเรือน การผลิตสินคางานหัตถกรรมในเวลา

วางเพื่อจําหนาย เปนตน 

4. สรางความรวมมือในการออม โดยเราตองมีการ

ส่ือสารใหคนในครอบครัวทราบถึงความจําเปนของ

การลดคาใชจายและการออม ตองอาศัยความรวมมือ

ของทุกคนใหประหยัดและชวยกันสรางสมดุลระหวาง

รายรับและรายจายที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน 

ขอควรระวังในการบันทึกขอมูลการเงินของเราลงในสมุด

บัญชีเงินทองก็คือ เราตองไมลืมลงบันทึกในสมุดบัญชีเงินทอง 

หรือไมลงรายการใดรายการหนึ่ง เพราะจะทําใหขอมูลที่ปรากฏใน

บัญชีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง หากเราไมทําการบันทึกอาจจะ

สงผลตอการขาดความตอเนื่องในการบันทึกบัญชีเงินทองได 

รวมทั้งอาจสับสนหรือมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนได เชน เราอาจไป

ขอยืมเงินจากคนรูจักมาแตไมไดบันทึกในสมุดบัญชีเงินทอง เรา

อาจจะลืมและเขาใจวาเงินที่ไดมานั้นเปนสวนหนึ่งของรายรับของ

เรา จนนําเงินนั้นไปใชผิดวัตถุประสงคในการยืมเงินกอนนั้นมาก็

เปนได ขอควรระวังในการบันทึกบัญชีเงินทองอีกหนึ่งเรื่องที่เราควร

ระมัดระวังก็คือ การบันทึกผิด ไมวาจะเปนชื่อของรายรับรายจายผิด 

จํานวนตัวเลขผิด หรือมีการรวมยอดรายรับหรือรายจายผิด
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เนื่องจากความสับสน โดยเราควรที่จะมีการกระทบยอดในบัญชีกับ

ยอดเงินของเราอยูเสมอๆ เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะ

เกิดขึ้นได 

 ถึงแมวาสมุดบันทึกเงินทองเปนเครื่องมือที่ทําใหเราเห็น

ลักษณะการใชเงินของเราไดอยางชัดเจน แตคนสวนใหญนั้นกลับ

มองขามและไมใหความสําคัญกับเครื่องมือที่ดูเรียบงายชนิดนี้ โดย

พยายามที่จะหาเครื่องมืออื่นๆ เขามาชวยแกไขสถานการณ

ทางดานการเงินของตนเองโดยมองขามการจดบันทึกการใชจายไป 

สมุดบันทึกเงินทอง...มีประโยชนอยางไร 

การทําสมุดบันทึกเงินทองหลายคนอาจมองวาดูเล็กนอย

และมองขามไป แตถาเราสามารถสรางวินัยใหกับตัวเองในการจด

บันทึกลงบนสมุดเลมนี้ได เราจะพบไดวาสมุดบันทึกเงินทองนั้นมี

ประโยชนกับเรามากมาย ไมวาจะเปนเพื่อใชในการจดบันทึก

การเงินเรียงลําดับกอนหลัง โดยในสมุดบันทึกเงินทองนี้เราจะ

สามารถนําขอมูลการใชจายเงินภายในครอบครัวมาจัดเรียง
ความสําคัญของรายจาย และวางแผนการใชจายเงินได โดยเรา
จะสามารถดูไดวารายการท่ีเราตองใชจายในแตละวันนั้นมีความจํา

เปนมากนอยแคไหน รายจายใดที่ไมจําเปนและเราสามารถตัดออก

ได ถาเราสามารถตัดรายจายที่ไมจําเปนออกไปได ก็จะทําใหเรา
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สามารถลดรายจายที่ไมจําเปนออก เพื่อใหมีเงินสําหรับการออมเพื่อ

การใชจายในอนาคต 

การทําสมุดบันทึกเงินทองหรือบัญชีครัวเรือนนั้นไมใช

เปนเพียงแคการบันทึกการใชเงินของเราเทานั้น แตการจดบันทึก

นั้นยังชวยสรางวินัยทางการเงินใหกับเราไดอีกดวย นอกจากนี้เรา

ยังสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตของเราโดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก

สมุดบันทึกเลมนี้ หากเราทุกคนเขาใจในหลักการของสมุดบันทึก

เงินทอง และนํามาใชในการจดบันทึกกิจกรรมทางการเงินใน

ชีวิตประจําวัน ก็จะสงผลดีตอตนเองและครอบครัว เมื่อเราไดบันทึก

ขอมูลลงไป เรายอมสามารถที่ดูขอมูลเรานั้นมาคิดวิเคราะหเพื่อวาง

แผนการดํารงชีวิตของเราไดในอนาคต 
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กองทนุสนับสนุนการออมเงิน 
(Asset Management) 

พนักงานทุกคนในองคกรลวนตองการ ท่ีจะได รับ

สวัสดิการที่ดีจากองคกรที่ตนสังกัดอยูทั้งส้ิน ทั้งนี้เหตุผลสวนใหญก็

เพื่อความมั่นคงทางการเงิน เพื่อที่จะสามารถมั่นใจไดวาเมื่อเกิด

เหตุการณฉุกเฉินขึ้น ตนจะสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางไมมี

ปญหา ดังนั้นแลวองคกรจําเปนที่จะตองมีเครื่องมือเพื่อชวยสราง

ความสุขทางการเงินแกพนักงานในองคกร เครื่องมือในท่ีนี้ก็คือ 

“กองทุน” นั่นเอง 

กองทุนที่มีอยูในปจจุบันมีอยูมากมายหลายประเภท มีทั้ง

กองทุนที่องคกรจัดต้ังขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือชวยสรางความสุขทาง

การเงินแกพนักงานในองคกรเอง โดยผูที่เขารวมกองทุนนี้ไดนั้น

จะตองเปนพนักงานขององคกรนั้น เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่
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นายจางจะชวยสมทบเงิน และกองทุนของบริษัทจัดการภายนอกท่ี

บุคคลท่ัวไปมีสิทธิรวมเปนเจาของกองทุนเหลานั้นได เชน กองทุน

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุนระยะยาว เปนตน 

หนั ง สือ เล มนี้ ได ร วบรวมกองทุนที่ น าสนใจ  และ

เกร็ดความรูตางๆ ในเรื่องของผลประโยชนที่ผูลงทุนในกองทุนจะ

ไดรับ เชน กองทุนที่เหมาะสมในการออมเงินไวใชยามเกษียณอายุ 

สิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับจากการลงทุนในกองทุน เปนตน 

เพื่อใหพนักงานทุกคนสามารถเลือกเครื่องมือชวยสรางความสุขทาง

การเงินแกพนักงานในองคกรไดอยางเหมาะสมกับตัวเอง รวมถึง

องคกรที่สนใจจัดต้ังกองทุนเพื่อความสุขของพนักงานในองคกรของ

ตน 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

เปนกองทุนที่เกิดขึ้นจากความรวมมือกันระหวางองคกร

กับพนักงาน โดยที่มาของเงินในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้มาจากเงิน

สะสมของพนักงาน ที่หักออกจากเงินเดือนในแตละเดือนในอัตรา

รอยละ 2-15 ของเงินเดือน และเงินสมทบจากองคกรจํานวนเทากับ

ที่พนักงานจาย (บางกรณีอาจมากกวา หรือนอยกวาก็ได แลวแต

ขอตกลงกันระหวางองคกรกับพนักงาน) โดยการจัดต้ังกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพนี้ตองรวมกันจัดต้ังขึ้นดวยความสมัครใจของทั้งสอง

ฝาย  
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะชวยเปนหลักประกันแก

พนักงานในยามเกษียณหรือออกจากงานไดเปนอยางดี เหมาะ

สําหรับพนักงานที่มีวินัยในการเก็บเงินนอย หรือพนักงานที่กําลัง

มองหาชองทางในการลงทุนที่มีความเส่ียงตํ่า แตไดรับผลตอบแทน

สูง เนื่องจากพนักงานลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปเทาใด 

องคกรจะชวยสมทบใหตามจํานวนที่พนักงานลงทุนไป  นั่น

หมายความวาพนักงานไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนถึงรอยละ 

100 ทั้งนี้ยังไมรวมผลตอบแทนจากการนําเงินในกองทุนไปบริหาร

โดยบริษัทจัดการ 
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จากภาพขางตนแสดงใหเห็นตัวอยางของกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพอยางงาย เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีจะไดมาเปน

เงินออมในอนาคตของพนักงาน วาไดมาไดอยางไร แตทั้งนี้ทั้งนั้น

องคกรจะมีการกําหนดเงื่อนไขตางๆขึ้นมาดวย เชน หากพนักงาน

ทํางานไมครบ 5 ป จะไมไดรับเงินสมทบที่องคกรจายให เปนตน 

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู 3 ประเภทดวยกันเมื่อแบง

ตามลักษณะการจัดต้ัง คือ  

กองทุนเดี่ยว (Single Fund)จัดต้ังโดยองคกรใดองคกร
หนึ่ง ทําใหมีอิสระในการกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

ลงทุน ขอบังคับของกองทุน กองทุนประเภทนี้องคกรตองรับผิดชอบ

คาใชจายของกองทุนทั้งหมด 

กองทุนกลุม (Group Fund)สวนใหญเกิดจากบริษัทใน
เครือร วมกันจัด ต้ั ง  ทํ า ใหมี อิ สระ ในการกํ าหนดและแก ไข

เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ขอบังคับของกองทุน กองทุน

ประเภทนี้องคกรตองรับผิดชอบคาใชจายของกองทุนทั้งหมด

เหมือนกองทุนเด่ียว 

กองทุนรวมทุน (Pooled Fund)มีองคกรหลายองคกร
รวมกันจัดต้ัง สงผลใหไมมีอิสระในการกําหนดหรือแกไขนโยบาย

การลงทุนและขอบังคับสวนกลาง นโยบายการลงทุนจะถูกกําหนด



 128 จัดการเงิน จัดการสุข 

โดยบริษัทจัดการ สวนของความรับผิดชอบคาใชจายจะแบงตาม

สวนของเงินที่มีอยูในกองทุน 

ประเภทของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่องคกรควรเปด

ใหแกพนักงานคือ กองทุนเด่ียว หรือกองทุนกลุม เนื่องจากองคกร

สามารถกําหนดนโยบายและขอบังคับตางๆใหเหมาะสมกับ

พนักงานของตนเองได ทําใหองคกรสามารถใชกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพเปนเครื่องมือชวยสรางความสุขทางการเงินแกพนักงานใน

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนั้นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพยังใหสิทธิประโยชน

ทางภาษีกับพนักงาน คือ 

 “เงินสะสมท่ีสมาชิกจายเขากองทุน

สามารถนํามาหักลดหยอนในการคํานวณภาษี

เงินได  โดยหักลดหยอนไดตามท่ีจายจริง แตไม

เกินปละ 10,000 บาท สําหรับสวนที่เกิน 10,000 

บาท แตไมเกิน 15% ของคาจาง และไมเกิน 

490,000 บาท ไดรับยกเวนไมตองนําไปรวมกับ

เงินไดที่เสียภาษี”  
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นอกจากนี้ยังใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกองคกรอีกดวย 

กลาวคือ 

 “เงินสมทบที่นายจางจายเขากองทุน ถือ

เปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสีย

ภาษีตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 15% ของ

คาจางของลูกจางแตละราย” 

กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

เปนกองทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูลงทุนใชเปนชองทาง

ในการลงทุนหรือการออมเงินเพื่อเตรียมเงินไวใชในวัยเกษียณอายุ

เหมือนกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะตางกันตรงที่ไมมีเงินสมทบจาก

องคกร ดังนั้นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้จะเหมาะสมกับผูที่

ประกอบอาชีพอิสระ หรือผูที่ไดรับยกเวนเงินไดจากกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพและกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลวยังไมเกิน 

500,000 บาทเนื่องจากเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้น

สามารถนําไปยกเวนเงินไดในการคํานวณภาษีได ไมเกินรอยละ 15 

ของเงินไดแตละปภาษี และเมื่อรวมกับ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลวตองไมเกิน 500,000 บาท

ตอไป 
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และท่ีสําคัญสําหรับผูที่จะลงทุนผานกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพจําเปนตองรูคือ เงินลงทุนที่ถอนหลังอายุ 55 ป และลงทุน

มาเกินกวา 5 ป หรือเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะไดรับยกเวน

ภาษี หากผูลงทุนไถถอนหนวยลงทุนกอนกําหนด ผูลงทุนจะตอง

คืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับในชวง 5 ปที่ผานมา และตอง

เสียภาษีในสวนของผลประโยชนที่ไดรับจากกองทุน หากลงทุนไม

ถึง 5 ป 

อีกหนึ่งเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง

ชีพนั้นคือ “ผูลงทุนตองซื้อหนวยลงทุนไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และ

ตองไมระงับการซื้อหนวยลงทุนเปนเวลาเกินกวา 1 ปติดตอกัน” 

หมายความวาหากผูลงทุนไมพรอมที่จะลงทุนตอในปใด ผูลงทุน

สามารถที่จะไมลงทุนก็ได แตในปถัดไปผูลงจะตองลงทุน และลงทุน 

“ไมนอยกวารอยละ 3 และไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดตอปในป

ภาษีนั้น หรือไมนอยกวา 5,000 บาทตอป แลวแตอะไรจะตํ่ากวา” 

แมวาการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นจะมี

เงื่อนไขตางๆมากมาย แตเงื่อนไขตางๆที่กําหนดไวนั้นก็สอดคลอง

กับวัตถุประสงคของกองทุนที่วาเปนกองทุนเพื่อการออมเงินไวใช

สํารองเลี้ยงชีพในวัยเกษียณอายุดังนั้นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ

จึงเปนอีกหนึ่งเครื่องมือชวยสรางความสุขทางการเงินแกพนักงาน

ในองคกรท่ีนาสนใจ 
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กองทุนรวมหุนระยะยาว 

เปนกองทุนที่นําเงินที่ไดจากผูซื้อหนวยลงทุนไปลงทุน

หรือมีไวซึ่งหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนไมตํ่ากวารอยละ 65 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมหุนระยะ

ยาวนี้เปนอีกหนึ่งกองทุนที่เหมาะสมกับการไดชื่อวาเปนเครื่องมือ

ชวยสรางความสุขทางการเงินแกพนักงานในองคกร เพราะวาผู

ลงทุนที่ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวสามารถนําเงิน

คาซื้อหนวยลงทุนนั้นไปเปนคาลดหยอนเงินไดในการคํานวณภาษี

ได ไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดทั้งป แตตองไมเกิน 500,000 บาท 

ทั้งนี้ขอจํากัด 500,000 บาทไมรวมสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับ

จากกองทุนอื่นเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จึงเปนการ

เพิ่มทางเลือกใหกับพนักงานที่สนใจลงทุนในเครื่องมือที่จะชวยสราง

ความมั่นคงทางการเงิน 

ทั้งนี้การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวมีเงื่อนไข

เพิ่มเติม คือ ผูลงทุนตองลงทุนไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน ผูลงทุนที่ซื้อ

หนวยลงทุนไปในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จะขายหนวยลงทุน

นี้ไดเปนอยางเร็วที่สุดคือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งนี่ถือเปนขอ

ดีกวาการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เนื่องจากพนักงาน

ไมจําเปนตองถือหนวยลงทุนนี้ไปจนถึงอายุ 55 ป 
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กองทุนประกันสังคม 

กองทุนประกันสังคมเปนกองทุนที่ใหสิทธิประโยชนตางๆ

กับพนักงานมากมาย เชน สิทธิประโยชนที่พนักงานจะไดรับเมื่อ

วางงาน ชราภาพ หรือเจ็บปวย ทําใหกองทุนประกันสังคมเปนอีก

หนึ่งกองทุนที่เปนหลักประกันทางดานการเงินใหกับพนักงานได

เปนอยางดี 

โดยในส วนนี้ จะขออธิบายถึ ง เงื่ อนไขการใช สิท ธิ

ประกันสังคมในกรณีเจ็บปวย ชราภาพ สงเคราะหบุตร  และวางงาน 

สวนกรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต สําหรับผูที่สนใจ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่ www.sso.go.th 

กรณีเจ็บปวย พนักงานจะใชสิทธิไดก็ตอเม่ือจายเงิน

สมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือนกอนวันรับบริการทาง

การแพทย สิทธิที่จะไดรับคือ 

• เขารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ 
• รับเงินทดแทนการขาดรายได รอยละ 50 ของคาจาง 

• เบิกคาทันตกรรม ครั้งละไมเกิน 250 บาท ปละไมเกิน 

500 บาท 

• เบิกคาอวัยวะเทียมและอุปกรณตางๆ 
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เมื่ อ ผู ป ร ะกั นตนไม ส ามารถ เข า รั บการรั กษา ใน

สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ในกรณีฉุกเฉิน ประกันสังคม

จะจายคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง นับแตวันเขารับ

การรักษา (ไมนับรวมวันหยุด) 

กรณีสงเคราะหบุตร พนักงานที่จายเงินสมทบครบ 12 

เดือน ภายใน 36 เดือน รับเงินสงเคราะหเดือนละ 350 บาท ตอบุตร 

1 คน คราวละไมเกิน 2 คน (เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย อายุไม

เกิน 6 ปบริบูรณ) และหากวาผูประกันเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ บุตร

มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตอจนอายุครบ 6 ปบริบูรณ 

 กรณีชราภาพ พนักงานที่จายเงินสมทบมาแลวไมนอย

กวา 180 เดือน ไมวาระยะเวลา 180 เดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม 

มีอายุครบ 55 ป บริบูรณ และความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง ไดรับ

สิทธิประโยชนดังนี้ 

• บํานาญรายเดือน เดือนละรอยละ 15 ของคาจางเฉลี่ย 60 

เดือนสุดทาย 

• รับบํานาญแลวเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทเปนผูรับ

บําเหน็จ 10 เทาของเงินบํานาญ 

• บําเหน็จชราภาพจะไดรับแทนเงินบํานาญเมื่อจายเงิน

สมทบไมครบ 180 เดือน และสิ้นสภาพการเปน

ผูประกันตน โดยแยกออกเปน2 กรณีดังนี้ 
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- จายเงินสมทบตํ่ากวา 12 เดือน จายคืนเฉพาะสวน

ของผูประกันตน 

- จายเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไป จายสวนของ

ผูประกันตนรวมกับสวนของนายจาง พรอม

ผลประโยชนตอบแทนตามที่กําหนด 

กรณีวางงาน พนักงานจะไดรับสิทธิประโยชนจาก

กองทุนประกันสังคมดังนี้ 

• ไดรับความชวยเหลือในรูปแบบเงินทดแทนการขาด
รายได บริการจัดหางาน และการพัฒนาฝมือแรงงาน 

• จายเงินสมทบกรณีวางงานมาแลวไมนอยกวา 6 

เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนการวางงาน 

โดยตองอยูภายใตเงื่อนไขที่วา พนักงานมีความสามารถ

ในการทํางานและพรอมจะทํางานที่เหมาะสมตามที่จัดให และไม

ปฏิเสธการฝกงาน นอกจากนั้นพนักงานตองไมใชผูมีสิทธิไดรับ

ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 

กองทุนเงินทดแทน 

เปนกองทุนบังคับอีกกองทุนหนึ่งที่องคกรตองจัดให

พนักงาน เหมือนกันกับกองทุนประกันสังคม โดยองคกรที่มี
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พนักงานต้ังแต 1 คนขึ้นไป มีหนาที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

ภายใน 30 วัน และที่สําคัญคือกองทุนนี้องคกรเปนผูจายเงินสมทบ

เขากองทุนแตเพียงฝายเดียว ปละ 1 ครั้ง โดยสิทธิที่พนักงานจะ

ไดรับจากกองทุนเงินทดแทนมีดังนี้ 

• เมื่อประสบอุบัติเหตุ นายจางออกเงินทดรองจายคา

รักษาพยาบาลไปกอนแลวนําใบเสร็จมาเบิกคา

รักษาพยาบาลได 

• ค า รั ก ษ า พ ย า บ า ล  ค า ใ ช จ า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

รักษาพยาบาลไมเกิน 30,000 บาทตอการเจ็บปวย 

หรือประสบอันตราย 1 ครั้ง 

• กรณีแพทยใหหยุดพักรักษาตัว ไดรับคาทดแทน

จํานวนรอยละ 60 ของคาจางรายเดือน 

• กรณีสูญเสียอวัยวะ ไดรับคาทดแทนรอยละ 60 ของ

คาจางรายเดือนตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะ 

แตไมเกิน 10 ป และกรณีที่ตองรับการฟนฟู

สมรรถภาพ จะไดรับคาฟนฟูไมเกิน 20,000 บาท 

และคาใชจายในการผาตัดไมเกิน 20,000บาท 

• กรณีทุพพลภาพ ไดรับคาทดแทนรอยละ 60 ของ

คาจางรายเดือนเปนเวลาไมเกิน 15 ป 
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• กรณีตายหรือสูญหาย ไดรับคาทดแทนรอยละ 60 

ของคาจางรายเดือน เปนเวลา 8 ป 

กองทุนเงินทดแทนจึงเปนอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อชวยสราง

ความสุขทางการเงินแกพนักงานในองคกร ทําใหเกิดความมั่นคง

ทางการเงิน ซึ่งโดยปกติแลวองคกรตางๆจะมีกองทุนประกันสังคม 

และกองทุนเงินทดแทน ใหกับพนักงาน เนื่องจากเปนขอบังคับทาง

กฎหมาย สวนกองทุนสํารองเล้ียงชีพนั้นจะมีหรือไมมีก็ไดแลวแต

ขอตกลงระหวางองคกรและตัวพนักงานเอง  

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาว 

เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจสําหรับพนักงานที่กําลังมองหา

เครื่องมือทางการเงินตามที่กลาวไวในขางตน ซึ่งกองทุนทั้งสอง

กองทุนนี้ไมไดเกี่ยวของกับองคกรที่พนักงานสังกัดอยู การท่ีจะ

ลงทุนในกองทุนเหลานี้พนักงานจึงตองทําดวยตนเอง และยัง

พนักงานอีกหลายคนที่ไมทราบถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับจาก

กองทุนเหลานี้ จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งที่องคกรควรจะมีกิจกรรม

ในการใหความรูกับพนักงานในองคกรทุกๆคน  
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นอกจากกองทุนที่กลาวมาแลวในขางตน  องคกรเองจะ
สามารถชวยเหลือพนักงานในการสรางความสุขทางการเงิน
ไดอยางไรอีก? 

ส่ิงที่องคกรสามารถทําเพื่อชวยพนักงานในการสราง

ความสุขทางการเงินได เชน การสรางกองทุนเพ่ือการกูยืมของ
พนักงานในองคกร โดยองคกรทําหนาที่จัดต้ังกองทุนขึ้นมาแลว

เรียกเก็บเงินสะสมจากพนักงานที่สนใจรวมลงทุน ดวยอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูยืมนั้นตํ่ากวาการกูยืมจากธนาคาร ซึ่งผลประโยชนที่

เกิดขึ้นคือ พนักงานสามารถกูเงินมาใชในยามจําเปนไดโดยเสีย

ดอกเบี้ยตํ่า และการกูยืมเงินจากกองทุนยังไมมีขอจํากัดตางๆ

มากมาย เหมือนกูยืมกับธนาคาร ทั้งยังทําใหผูลงทุนในกองทุนเพื่อ

การกูยืมนี้ ไดรับผลตอบแทนจากการใหกูอีกดวย 

แตทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดต้ังกองทุนจําเปนตองคํานึงถึงหลัก

กฎหมายดวย จึงตองทําการศึกษากอนวาการจัดต้ังกองทุนโดยให

กูยืมและเปนการใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาทองตลาดนั้น 

สามารถทําไดหรือไม มีผลอยางไรในทางภาษี 

“กรณีบริษัท มีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนสะสมพนักงาน 

หรือทุนอื่นใดเพื่อพนักงาน และบริษัทใหนําเงินกองทุนนี้ออกให

พนักงานที่เปนสมาชิกกูยืมเปนสวัสดิการ โดยมีดอกเบี้ยสําหรับเงิน
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ที่ใหกูยืมนั้นตามสมควร บริษัทไมตองนําดอกเบ้ียนั้น มารวมเปน

รายรับ เพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.

26/2534 เรื่องดอกเบี้ย สําหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชยตาม

มาตรา (กค.0811/16254 : 28 พฤศจิกายน 2540)” 

 นั้นแสดงวาการจัดต้ังกองทุนเพื่อการกูยืมนั้นสามารถทําได 

โดยองคกรไมโดนประเมินรายไดดอกเบี้ยเพิ่มดวย จึงถือเปนผลดี

สําหรับพนักงาน และไมกอใหเกิดผลเสียกับองคกรแตอยางใด 

ดังนั้นแลวองคกรที่ใหความสําคัญกับพนักงานของตนควรมีการ

จัดต้ังกองทุนอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อใหเปนเครื่องมือชวยสรางความสุข

ทางการเงินแกพนักงานในองคกร  

บทสรุปของ...กองทุนสนับสนุนการออม 

กองทุนเปนเครื่องมือที่เกิดขึ้นมานานแลว และมีการใช

กันอยางแพรหลายในองคกรตางๆ แตในปจจุบันคนสวนใหญจะรูจัก

เพียงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคมเทานั้น ซึ่งใน

ความเปนจริงแลวยังมีกองทุนอีกมากมายที่ชวยใหพนักงานสามารถ

สรางความมั่นคงทางการเงินใหกับตนเองได ทั้งยังชวยออมเงินไวใช

ยามเกษียณไดอีกดวย เชน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุน

รวมหุนระยะยาว และกองทุนเพื่อการกูยืม โดยองคกรอาจใหความรู

กับพนักงานในการลงทุนกับกองทุนเหลานั้น ที่องคกรไมไดเปนผู
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จัดต้ังเอง หรืออาจจัดต้ังกองทุนขึ้นมาใหมในองคกรเพื่อพนักงาน

ของตนเองก็ได จะเห็นไดวาถาเราสามารถใชเครื่องมือที่มีอยูใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด “ความสุขทางการเงิน” ก็จะเกิดขึ้นไดไมยาก 
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สรางสมดุลดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economic) 

เปนที่ทราบกันโดยปกติอยูแลววาจุดมุงหมายสูงสุดของ

การทําธุรกิจคือผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งหมายถึงกําไร ทําใหหลายคน

อาจเกิดความสงสัยวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใชกับ

องคกรไดจริงหรือ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหนึ่งในพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มุงเนนใหเราใชชีวิตต้ังมั่นอยู

บนความพอเพียง หลายคนอาจคิดวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใชไดกับตัวบุคคลเทานั้น แตในความเปนจริงแลว องคกรเอกชนใน

ประเทศไทยก็สามารถนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไป

ประยุกตใชในการบริหารงานไดซึ่งจะทําใหเกิดความกาวหนาของ

องคกรเอกชนอยางยั่งยืน ความสําเร็จในการนําหลักเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาใชในองคกรจะเกิดขึ้นได ตองเกิดจากความมุงมั่นต้ังใจ

จริงและมีการวางแผนอยางเปนขั้นตอนในการนํามาประยุกตใช ทั้ง

ผูบริหาร และพนักงาน ตลอดจนหุนสวนขององคกร 

กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปน

ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ

เปนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย ซึ่งสามารถ

นํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา เปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการปรับตัวเพื่อความม่ันคงและ

ความยั่งยืนของการพัฒนา 
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนํามา

ประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับบุคคล

หรือระดับองคกรเองก็ตาม โดยจะมุงเนนการปฏิบัติบนทางสาย

กลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนซึ่งคําวา “ความพอเพียง” นั้น

จะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะดังนี้ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอย

เกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง

และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับ

พอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ

ของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่ เกี่ยวของตลอดจน

คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ 

อยางรอบคอบ 

3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให

พรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 

ที่ จ ะ เกิ ดขึ้ น โดยคํ านึ งถึ งความ เป น ไปได ของ

สถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง

ใกลและไกล 
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นอกจากนี้ การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ให

อยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งเงื่อนไขที่สําคัญ 2 ประการ ทั้ง

ในเรื่องของความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับ

วิชาการตางๆ ที่ เกี่ยวของอยางรอบดาน ความ

รอบคอบที่จะนําความรู เหลานั้นมาพิจารณาให

เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มี

ความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตยสุจริต และ

มีความอดทน มีความพากเพียร ใชสติปญญาในการ

ดําเนินชีวิต 

การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช จะทํา

ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงใน

ทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงผลตอเราและองคกรอยางไร? 

แมวาเราจะทํางานอยู ในองคกรภาคธุรกิจตางๆ ก็

สามารถนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการดําเนิน

ชีวิตของตนเองได ไมวาจะเปน การประหยัดการไมฟุมเฟอย การมี
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ความซื่อสัตยสุจริตการไมแขงขันกัน การละเวนจากอบายมุขทุก

อยาง การเปนผูใฝรู การมีความขยันหมั่นเพียร การปฏิบัติตามหลัก

ศาสนาที่ดีงามโดยผลดีที่เกิดขึ้นกับองคกรเมื่อพนักงานในองคกร

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พนักงานมี

คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน พนักงานในองคกรเกิดความรวมมือ

ซึ่งกันและกันเกิดการพัฒนาศักยภาพ อีกท้ังยังเปนการสราง

ศักยภาพและความเขมแข็งใหแกตนเองและองคกรไดอยางดีอีกดวย 

 ไม เพียงแตนํามาประยุกตใชกับการดําเนินชี วิตของ

พนักงานเทานั้น องคกรยังสามารถประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในทุกกระบวนการขององคกรไดอีกดวย เชน การ

ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาการผลิตสินคาและบริการท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การแสวงหาผลกําไรที่ ต้ังอยูบนความ

พอประมาณการกูเงินเพื่อขยายกิจการที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความ

พอเพียง การบริหารงานดวยความรอบคอบ ฯลฯ 

จะเห็นไดวาเราสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขามาใชไดในทุกกระบวนการขององคกร โดยผลดีที่จะเกิดขึ้นกับ

องคกรเมื่อองคกรบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ 

คือการเกิดความพึงพอใจและไดรับการยอมรับจากลูกคาเกิด

ประสิทธิภาพและการพัฒนาทักษะของพนักงาน การเกิดแรงจูงใจใน

การทํางานของพนักงาน องคกรมีความสามารถในการรับมือกับ
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ปญหามีความยืดหยุน และสามารถปรับเขากับผลกระทบและความ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต  

บทสรุปของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองคกร 

แนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อการจัดการดานการเงิน การปองกันและลดปญหาหนี้สินของ

พนักงานในองคกรนั้นจะตองเกิดจากการรวมมือกันทั้งในสวนของ

องคกรและพนักงาน  กลาวคือ พนักงานและองคกรตองมีความรู

ความเขาใจเรื่องการบริหารเงินอยางรอบคอบ โดยองคกรมีหนาที่ใน

การใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการบริหารจัดการเงินของ

พนักงาน 

ในฐานะที่องคกรตองเปนผูดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

ดังนั้นจึงควรสรางแนวทางชวยเหลือพนักงานทั้งการลดรายจายและ

เพิ่มรายได ไมวาจะเปนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและจําเปนแก

พนักงาน หรือการสรางเครือขายกับสถาบันการเงินเพื่อชวยเหลือ

พนักงานกรณีเกิดหนี้สิน รวมไปถึงการสรางภูมิคุมกันอยางยั่งยืนไม

วาจะเปนการสงเสริมใหพนักงานมีการออมเงินและวางแผนการใช

เงินอยางมีเหตุผลดวยการทําบันทึกรายรับรายจาย ควบคูไปกับการ

พัฒนาดานจิตใจและคุณธรรมทั้งตอผูบริหารและพนักงานอีกดวย 
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