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บทนํา
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื1อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมกับมูลนิธซิ ติ ี้ (Citi Foundation) ไดจดั โครงการสงเสริม
ทักษะการเงินและอาชีพสําหรับเยาวชนรุน ที่ 1 เพื1อเปนการสรางทางเลือกในการประกอบ
อาชีพใหเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายให ไดรับ
ความรูเ รื1องการเปนผูป ระกอบการในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีทกั ษะการออมและบริหารเงิน
ทัง้ นี้ โครงการดังกลาวไดรบั ความรวมมือจากโรงเรียนนํารอง 5 แหง ประกอบดวย
โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด หนองแขม โรงเรี ย นพิ ท ยาลงกรณ พิ ท ยาคม โรงเรี ย นนวลนรดิ ศ วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
โดยนักเรียนที่เขารวมและผานการฝกอบรมในหัวขอ “ทักษะทางการเงิน” และ “การเปน
ผูประกอบการ” จากคณาจารยและทีมงานของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งโรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนในการสรางและ
ประกอบอาชีพที่ีนักเรียนถนัดและสนใจจากมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation)
นอกจากนี้ทางมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ไดจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกวิทยาลัย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื1อจัดทําหนังสือ
เรื1องสั้น ในรูปแบบ E-Book จํานวน 2 เลม ไดแก “ทักษะทางการเงิน” และ “การเปน
ผูประกอบการ” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื1อใหนักเรียนที่เขารวมโครงการได ใช ในการ
ทบทวนความรู เรียนรูเ นือ้ หาเพิม่ เติมหลังจากสิน้ สุดโครงการแลว ตลอดจนคณาจารยและ
ผูสนใจทั่วไปสามารถจะใชประโยชนจากหนังสือชุดนี้อีกดวย
โดยหนังสือ “พีห่ นูดสี อนนอง” เปนหนังสือทีช่ ว ยสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การเปนผูประกอบการแหงศตวรรษที่ 21 และความทาทายตาง ๆ ที่ตองเผชิญ ครบเครื1อง
เรื1องการจัดตั้งธุรกิจ การตลาดสมัยใหมสําหรับผูประกอบการธุรกิจยุคดิจิทัล Business
Model Canvas และการเริ่มตนธุรกิจ ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้
จะเปนประโยชนตอคณาจารย นักเรียน และผูที่สนใจ เพื1อใชเปนแนวทางในการเปน
ผูประกอบการ การสรางธุรกิจใหม รวมทั้งการประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล อันทํา
ประโยชนตอทั้งชุมชน สังคม และประเทศชาติไดสําเร็จ มั่นคง และมั่งคั่งอยางยั่งยืน
คณะผูจัดทํา
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ตอนบายวันอาทิตย ณ บานอันแสนอบอุน ของหนูดแี ละนองเกง สองพีน่ อ ง
นั่งอยูในหองนั่งเลน กําลังดูสารคดีเกี่ยวกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จในแวดวง
ธุรกิจ นองเกงเกิดความเบื1อหนายและอยากดูการตูนมากกวาจึงเริ่มงอแงและ
บนวา
“พี่หนูดีดูอะไรก็ไมรู นาเบื1อจัง ดูการตูนเถอะ เกงเบื1อแลว”
พี่หนูดีหันมามองหนานองเกง แลวนึกขันถึงสมัยตนเองอายุเทานองก็บน
กับพอเชนนี้เหมือนกัน แตวันนี้หนูดีโตแลว เรียนอยู ม. 3 กําลังขึ้นชั้น ม.4 ตอนนี้
หนูดีรูดีวาอะไรที่จะเปนประโยชนกับตนเองและนองในอนาคต

หนูดีจึงสูดลมหายใจลึก ๆ แลวคอย ๆ คิดคําอธิบายใหนองเกงที่เรียนอยูชั้น
ป.6 ไดฟง
“นองเกงจะ นองเกงรู ไหม ทําไมคุณตอบ เถาแกนอย, คุณดาว คอฟฟ
บีนส บายดาว, แจ็ก หมา, และมารก ซักเกอรเบิรก ถึงประสบความสําเร็จ”
นองเกงสายหนาแลวตอบวา

3 พี่หนูดีสอนนอง

“ไมรูครับพี่หนูดี เขารวยมั้งครับ เลยประสบความสําเร็จ”
พี่หนูดีหัวเราะแลวสายหัวกับคําตอบของนอง
“ไมใชจานองเกง กอนที่คนเหลานี้จะรวย เขาตองทํางานจะ ทํางานหนัก
มากเลยรูไหม จึงจะประสบความสําเร็จและรวยแบบนี้”
นองเกงทําทากุมขมับ
“ตองเหนื1อยมากเลยเหรอครับพีห่ นูดี ถึงจะสําเร็จและรวยแบบนี้ ไมเอาแลว
นองเกงไมอยากสําเร็จ ไมอยากรวย อยากดูการตูน อยากเลนเฟซบุก ไมอยาก
ทํางานหนักหรอก เหนื1อยแย”
นองเกงทําทากุมขมับ หนูดีขํากับคําตอบของนองแตก็มีความหนักใจ หนูดี
ไดเขาฟงการอบรมจากโครงการ CCF ที่มีอาจารยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มาบรรยายใหฟงในเรื1อง “การเปนผูประกอบการแหงศตวรรษที่ 21 และความ
ทาทายทีเ่ กีย่ วของ” หนูดจี งึ รูว า ถาพวกเราเยาวชนไทยไมปรับตัวหรือไมเตรียมพรอม
สํ า หรั บ โลกอนาคต พวกเราคนไทยต อ งลํ า บากแน น อน หนู ดี เ ลยอธิ บ ายสิ่ ง ที่
ไดรับฟงมาจากการอบรมใหนองเกงฟงดังนี้
“เพราะในอนาคตเครื1องจักรจะเขามาแทนที่การทํางานของแรงงานคน
คนจะตกงานอีกมากมายถาเราไมมีความรูความสามารถเพียงพอ เพราะแรงงาน
เครื1องจักรไมดอื้ ไมงอแง แถมไมตอ งกลัวจะเสีย่ งอันตราย ทีก่ จิ การเลือกใชหนุ ยนต
แทนคนเพราะตองการรักษาคุณภาพมาตรฐาน และที่สําคัญตองการประหยัด
คาใชจาย
“เยาวชนทั่วอาเซียน นอกจากจะเกงภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองแลว
ยังมีภาษาจีนแมนดาริน ภาษาไทย ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส หรือ
ภาษารัสเซีย เปนภาษาทีส่ ามและภาษาทีส่ ดี่ ว ย ซึง่ ในอนาคตจะมีการคาขายขามชาติ
มากขึ้น ถาไมมีทักษะในภาษาอื1นเลย จะทําใหการติดตอเพื1อการคาขายหรือแม
กระทัง่ เปนตัวเลือกในตลาดแรงงานก็คงจะยาก เนื1องจากนักศึกษาตางชาติทมี่ าจาก
ประเทศจีนหรือประเทศในแถบอาเซียนสามารถพูดภาษาไทยและเขียนอานไดดี

4 พี่หนูดีสอนนอง

และจะมีแรงงานขามชาติมากขึ้น นอกจากนี้อาจารยยังบอกอีกดวย อยามาอางวา
เขาเปนเมืองขึ้นเขาจึงเกงภาษาตางประเทศ เพราะคนฉลาดจะมองอนาคตและ
เชื1อวาภาษาเปนหนาตางสูโลกกวางไกล

“เยาวชนหลาย ๆ คนในตางประเทศเรียนภาษา CODE ทีใ่ ชเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรตั้งแตอยูประถมหรือมัธยม สามารถสรางโปรแกรมหรือสรางเกม
ออนไลนขายไดตั้งแตยังไมจบมัธยม บางครั้งการเรียนภาษาตางชาติอาจไมพอ
ภาษาสากลทีส่ ดุ ทีใ่ ชกนั ไดทวั่ โลกคือภาษาคอมพิวเตอร ที่ไมวา จะชาติไหนก็ใชภาษา
เดียวกันนี้ หากเรารูจ กั CODE ทีใ่ ชเขียนโปรแกรมก็จะตอยอดธุรกิจออนไลน ไดงา ย
จะเขียน Application ขายก็ได ลงขายใน Play Store หรือ App Store ก็ขายไดทวั่ โลก
เชนกัน และเจาของ Application สมัยใหมอายุนอยลงไปทุกวัน ๆ ดวย เปนเศรษฐี
ตั้งแตยังเด็กเลย
“Globalization หรือโลกาภิวัตน
คือยุคไรพรมแดนทีเ่ มื1อโลกเล็กลง หมายถึง
คนสามารถติ ด ต อ สื1อ สารกั น ได ง  า ยขึ้ น
เดินทางไปมาหาสูกันไดงายขึ้น ตนทุนใน
การติดตอสื1อสารการเดินทางก็ตาํ่ ลง มีการ
คาขายขามพรมแดนอยางอิสระ สินคาและ
บริการก็มีการขยายวง เปนตลาดรวมของ
โลก การขยายกิจการ และการผลิตกระจาย
ไปยังแหลงตาง ๆ ทัว่ โลก เทคโนโลยีทยี่ อ ให
โลกเล็กลงทําใหมีการแขงขันกันอยางเสรี
มากขึ้น
5 พี่หนูดีสอนนอง

“ถาเราไมสรางจุดแข็ง เราก็จะสูคูแขงจากชาติอื1น ๆ ที่กาวเขามาคาขายใน
ประเทศไทยไมไดเลย โลกาภิวัตนทําใหเกิดแรงงานขามชาติมากขึ้น การเรียนรู ใน
สิ่งที่แตกตางในชาติ วัฒนธรรม และภาษา อาจเปนจุดแข็งของเราในอนาคตก็ได
“นอกจากนีย้ งั มีภยั ทีเ่ กิดจากทัง้ ธรรมชาติและจากนํา้ มือมนุษย ไมวา จะเปน
มลพิษในสิ่งแวดลอมที่ทําใหคนไมแข็งแรง เจ็บปวยงาย ไมมีแรงทํามาหากิน
เพื1อหาเงินเลี้ยงครอบครัว การตัดตนไมทําใหแลงในฤดูรอน และนํ้าทวมในฤดูฝน
พายุฝนรุนแรงขึน้ เกิดดินถลมทําใหเพาะปลูกไมได หรือทีร่ า ยแรงคือเสียทัง้ ทรัพยสนิ
เงินทองและเสียชีวิต

“ภัยจากการแขงขันกันอยางไรมนุษยธรรมทางการคา การคาแรงงานมนุษย
อยางไรมนุษยธรรม อีกทั้งคอรรัปชันหรือฉอราษฎรบังหลวง เกิดความอยุติธรรม
ในสังคม คนที่ไมสามารถฝาฟนปญหาไดหรือไมเขมแข็งพออาจจะหันเขาสูม จิ ฉาชีพ
เชน ฉกชิงวิ่งราว ขายยาเสพติด ครอบครัวแตกสาแหรกขาด สงผลใหลูกหลาน
ขาดโอกาสในสังคม และที่รายแรงไมแพกันคือการไมรักษาสิ่งแวดลอม การใช
ทรัพยากรธรรมชาติแบบไมวางแผน ทําใหเกิดการขาดแคลนไดในอนาคต ซึง่ สงผล
ตอชีวิตความเปนอยูของทุกคนแนนอน”

6 พี่หนูดีสอนนอง

นองเกงนอนเทาคางฟง คิ้วขมวดมุน และพูดขึ้นวา
“โอ โฮ!..พีห่ นูดี ในอนาคตเราตองเจอเรื1องแบบนีจ้ ริง ๆ เหรอครับเนีย่ ทําไม
มันนากลัวจังเลยครับพี่หนูดี
“ถานองเกงไมปรับตัวตาม นองเกงคงตองเหนื1อยกวาตอนที่แมบอกให
ขยันเรียนหนังสือแน ๆ เลย”
พี่หนูดียิ้มใจดีและดีใจที่นองเกงสามารถคิดตามและเขาใจ
“มันก็ ไม ไดนากลัวขนาดนั้นหรอกจานองเกง เพียงแคนองเกงจะตอง
ปรับตัว ตองขยันขึ้นอีกนิดเดียวแคนั้นเองจา”
พี่หนูดีกลาว ทันใดนั้นนองเกงก็ลุกขึ้นพรวดพราดมาเขยาตัวพี่หนูดีแลว
พูดเสียงดังอยางกระตือรือรน
“พี่หนูดี! พี่หนูดี! แลวทําไง ตองปรับตัวยังไงครับ นองเกงอยากเปนคนมี
จุดแข็ง อยากเปนคนเกง”
พี่หนูดีเริ่มมึนหัว
“โอย! พอแลวนองเกง พีเ่ วียนหัวไปหมดแลวนะ อยาเสียงดังแลวคอย ๆ พูด
ดวย การมีความอดทนก็เปนสิ่งหนึ่งที่นองเกงจะตองฝกหัดนะ จะตองมีีสติ มีสมาธิ
รูจ กั อดทนรอ รูก าลเทศะ เปนคุณสมบัตสิ าํ คัญเลยแหละนองเกง จะทําไดไหมหนอ”
พี่หนูดีกลาวลอนองเกง

7 พี่หนูดีสอนนอง

“ไดสิครับพี่หนูดี นองเกงจะฝกอดทนรอ จะฝกมีสมาธิ มีสติ จะทําตัวใหมี
กาลเทศะครับ”
นองเกงรับปาก
“ดีมากเลยจา นี่สิสุดยอดเลย!”
“เอาละ...กอนอื1นพี่หนูดีขอถามนองเกงกอนวา โตขึ้นมาอยากเปนอะไร
และอยากทําอาชีพอะไร”
พี่หนูดีถามนอง นองเกงทําทาครุนคิด
“นองเกงอยากเปนเจาของกิจการครับพี่หนูดี อยากมีเงินเยอะ ๆ ใหพอกับ
แมและพีห่ นูดใี ช ไปเทีย่ วตางประเทศดวย อยากมีบา นหลังโต ๆ อยากมีรถสวย ๆ ขับ
ที่สําคัญนองเกงอยากใหทุกคนที่มาซื้อของกับนองเกงมีความสุขดวยครับ”
“ถาอยางนั้นก็ดีเลยนองเกง พี่หนูดีจะเลาใหฟงวาการเปนผูประกอบการ
ทีป่ ระสบความสําเร็จในอนาคตจะตองเตรียมตัวอยางไรบาง เพราะพีเ่ องก็อยากเปน
เจาของกิจการเหมือนกัน”
หนูดแี บงปนความฝนรวมกับนองและอธิบายความรูเ กีย่ วกับผูป ระกอบการ
แหงศตวรรษที่ 21 ที่ไดรับฟงมาจากการอบรมใหนองเกงไดฟงดังนี้

8 พี่หนูดีสอนนอง

“ความรูเ กีย่ วกับโลก หรือ Global Awareness เปนการตระหนักรูแ ละเขาใจ
ความเปนไป ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ไมมองเพียงเฉพาะสิ่งที่
เกิดขึ้นกับตนเองหรือในชุมชนของตนเองเทานั้น เชน รูวาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะสงผลตอการสงออกของสินคาไทยไปยังประเทศสหรัฐ
อเมริกา หรือภาวะโรคระบาดจากไวรัสซารสในประเทศไทยจะส
งผลตอธุรกิจ
ทองเที่ยวในประเทศไทย หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เชน ขอบังคับ
การนําเขาสินคาที่เปนอาหารทะเลเปลี่ยนแปลง อยางเชนเรื1องการคามนุษย
ก็อาจเปนการตัดโอกาสการสงออกของประเทศไทยก็เปนได

ที่มาของขอมูล http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Defintions.pdf
http://www.thailandonlinefocus.com/ http://61.19.73.142/km/?p=1227

9 พี่หนูดีสอนนอง

“นอกจากนี้ความรูเกี่ยวกับโลก หรือ Global Awareness ยังหมายถึง
การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน รวมมือกันทํางาน รวมมือกันสรางสรรคบนพื้นฐานของ
วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย ทั้ ง เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื1อ ลักษณะการใชชีวิต
ที่แตกตางกัน เพราะวาประเทศเราไมสามารถอยูและเขมแข็งโดยไมพึ่งคนอื1นได
เราไมไดเกงทุกดาน เรายังตองการพันธมิตรที่จะชวยเหลือและจับมือกันฝาฟน
ทัง้ ดานเศรษฐกิจและสังคม ในอนาคตเราคงเลีย่ งทีจ่ ะทํางานกับคนหลากหลายชาติ
ไมได รูจ กั กันไว ทําความเขาใจกันไว เพื1อการทํางานในบรรยากาศทีส่ รางสรรค และ
เปนสุขจะดีกวา จริงไหมจะนองเกง”
พี่หนูดีถาม
“จริงครับพี่หนูดี นองเกงจะไมลอเพื1อนตางชาติแลวครับ ไมแนอีกหนอย
นองเกงกับหมอง วินออง อาจจะเปนพันธมิตรในการทําธุรกิจก็ไดครับพี่หนูดี”
นองเกงตอบ
“จริงจะ นองเกงของพี่”
เมื1อนองเกงคิดดี พี่หนูดีก็ตองออกปากชมและยํ้าวา
“สรางมิตรดีกวาสรางศัตรูจริงไหมนองเกง”
นองเกงพยักหนาหงึก ๆ เห็นดวย

“ความรูตอไปคือความรูเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปน
ผูประกอบการ สิ่งแรกที่ตองรูเลยและสําคัญมากคือที่มาของรายไดและรายจาย
ทั้งของธุรกิจที่เราทําและกิจกรรมสวนตัว จะตองมีการจดบันทึก รูที่มาและที่ ไป
เพื1อที่จะทําใหเรามีขอมูลในการใชจายของธุรกิจและตนเอง เพื1อที่จะไดวางแผน
การเงินการลงทุนของกิจการและวางแผนการออมสําหรับตัวเองได รูวาควรลงทุน
หรือควรจายเงินกับเรื1องใดทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชนสงู สุดใหกบั ธุรกิจของตัวเองและ
ชีวิตสวนตัว เมื1อเรามีเงินออมก็มีเงินไวลงทุน มีเงินไวใชจายยามฉุกเฉิน
10 พี่หนูดีสอนนอง

“นอกจากความรู  เ กี่ ย วกั บ การเงิ น ธุ ร กิ จ แล ว การรู  แ ละเข า ใจระบบ
เศรษฐศาสตรระดับชุมชนก็สาํ คัญ อยางนอยก็รวู า เมื1อมีความตองการทางการตลาด
หรืออุปสงค (Demand) สินคาไดรับความสนใจก็อาจจะมีราคาสูงขึ้น และถา
โรงงานผลิตไมทัน สินคาที่จะขายนั้นไมเพียงพอ แปลวาขาดอุปทาน (Supply)
ก็ทําใหสินคาราคาแพงขึ้นเชนกัน ในทางกลับกัน ถาอุปทาน (Supply) หรือสินคา
ลนตลาด แตไมมคี นซือ้ นัน่ หมายความวาราคาสินคาก็จะถูกลง เพราะคนไมตอ งการ
พอคาแมคาก็ตองรีบลดราคาเพื1อใหของขายหมด

“ยกตัวอยางงาย ๆ ถานองเกงจะขายกระทง ผลิตกระทงเพื1อเตรียมขาย
วันลอยกระทงใชไหม และคนตองการกระทงกอนถึงเวลาลอยกระทงใชไหมจะ
นั่นก็คืออุปสงคหรือความตองการทางการตลาด (Demand) เมื1อนองเกงและคนที่
ผลิตกระทงเจาอื1นผลิตมาขายพรอม ๆ กัน แปลวาอุปทานหรือของที่เสนอขายอยู
ตามทองตลาด (Supply) สินคาคือกระทงมีลนตลาดใชไหม นั่นหมายถึงรานขาย
กระทงทุกรานตองลดราคาเพื1อใหคนมาซือ้ กระทง ยิง่ ตกดึกเลยเวลา ยิง่ ตองลดราคา
เพื1อขายกระทงใหหมด ในทางกลับกัน ถานองเกงผลิตกระทงจากวัสดุ หรือมีการ
ออกแบบอยางสรางสรรคแตกตางจากรานอื1น ทุกคนก็จะสนใจกระทงนองเกงหมด
ไมมองรานกระทงรานอื1นเลย นั่นแปลวากระทงของนองเกงมีอุปสงค หรือความ
ตองการทางการตลาดสูง นองเกงจะขายไดคนเดียวและขายได ในราคาแพงดวย
เพราะขาดอุปทานในตลาด รานคาอื1นผลิตแบบนี้ ไมได เห็นไหมกิจการที่จะขายดีได
จะตองมีความคิดสรางสรรคดวยนะ
11 พี่หนูดีสอนนอง

ทักษะของความเปนผูประกอบการที่สําคัญ
1. มีความคิดสรางสรรค (Creative) ในการ
เริ่มตนธุรกิจ กลาวคือเปนคนที่มองเห็นโอกาส
และชองทางในการสรางธุรกิจขึ้นมา ภายใต
สภาพแวดลอมตาง ๆ
2. เรียนรูหรือสรางนวัตกรรม (Innovation)
ของการดําเนินธุรกิจอันจะกอใหเกิดผลิตภัณฑ
หรือบริการรูปแบบใหม ๆ รวมถึงกระบวนการ
ผลิ ต การตลาด และการจั ด การทรั พ ยากร
เปนตน
3. ยอมรับความเสี่ยง (Risk) อันอาจจะเกิดขึ้น
จากการขาดทุนหรือลมเหลวในการดําเนินธุรกิจ
ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองมีความเปนนักเสี่ยง
อยางมีหลักการ คือตัดสินใจอยางฉับไว และมี
ความรอบคอบดวยขอมูลที่เชื1อถือได
4. มีความสามารถในการจัดการทั่วไป (General
Management) ทั้งในดานการกําหนดแนวทาง
ของธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร
5. มีความมุงมั่นในการดําเนินงาน (Performance Intention) เพื1อสรางความ
เจริญเติบโตและกําไรจากการดําเนินธุรกิจ”
“พี่หนูดีครับ บางอยางนองเกงก็มองภาพออก บางอยางก็นึกตามไมทัน
แตนองเกงรูนะครับวาหลาย ๆ ทักษะที่พี่หนูดีเลามาตองลงมือทําใชไหมครับถึงจะ
เขาใจอยางถองแท” นองเกงถามพี่หนูดี
“ใชจานองเกง บางเรื1องพี่หนูดีเพิ่งเขาใจตอนไดลงมือทําธุรกิจกับชมรม
ที่โรงเรียน นองเกงจะตองฝกลงมือทํา เพื1อหาประสบการณจริงกับชมรมนะ แลว
นองเกงจะไดมีประสบการณและเขาใจในทุกเรื1อง” หนูดีแนะนํานอง
“ครับพีห่ นูดี นองเกงมองไวแลวละ วาจะเขารวมชมรมทีใ่ หประสบการณตงั้ แต
การคิดคนสินคา การผลิต และการขายเลย” นองเกงใหคํามั่นกับพี่หนูดี

12 พี่หนูดีสอนนอง

“ยังมีเรื1องที่ตองรูอีกนะนองเกง อยากฟงตอไหม”
พี่หนูดีถาม นองเกงพยักหนาแทนคําตอบ
“ความรูดานการเปนพลเมือง Civic Literacy รูถึง
สิทธิและหนาที่ของพลเมืองที่ดี เขาใจกระบวนการทํางาน
ทางกฎหมายและการดําเนินงานของภาครัฐ รูและเขาใจ
กฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของในระดับชุมชน ประเทศ และ
ระหวางประเทศ เบื้องตนเลยก็คือขอกฎหมายเบื้องตน เพื1อ
ทีจ่ ะไมฝา ฝนกฎหมาย บางธุรกิจตองขอใบอนุญาตเพื1อเริม่ ตน
กิจการ บางธุรกิจก็มีกฎหมายบังคับ ที่สําคัญคือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสิทธิทางปญญา คือหามไปละเมิดสิทธิ์สินคา
หรือความคิดสรางสรรคของผูอ ื1น อยาเอารูปการตนู ทีม่ ลี ขิ สิทธิ์
มาใชในสินคาของตน ตองขออนุญาตใหถกู ตองตามกฎหมาย
กอน ไมอยางนั้นอาจโดนฟองรองไดนะจะ
“จิตของความเปนผูประกอบการ Entrepreneurial Mind หมายถึง ความ
ชํานาญ ความผูกพัน ประสบการณเฉพาะเรื1องในธุรกิจที่ตนเองทํา ถาไมรูดีทําไปก็
อาจเสียหายได เราตองเรียนใหรูเรียนใหลึก มองภาพใหออก สังเกตใหดี เราจึงจะ
สามารถสรุปผลและเอาไปใช ได เลิกการคาขายที่ตัดราคา แตสูกันดวยคุณภาพ
สูกันดวยความแตกตาง สูกันดวยการตอบสนองความตองการของลูกคาให ไดมาก
ที่สุดและมีคุณธรรม ลูกคาคือศูนยกลาง อะไรที่จะขายไดหรือขายไมไดขึ้นอยูกับ
ลูกคา ดังนัน้ การเคารพความคิดเห็นของลูกคาก็เปนเรื1องสําคัญ ยิง่ ฟงความคิดเห็น
แตกตางมากเทาไหร เราก็จะไดไอเดียเพื1อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเทานั้น ยิ่งถูกใจ
ก็ยิ่งซื้อมาก ที่สําคัญธรรมาภิบาลของผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคม
ความเห็นอกเห็นใจตอพนักงาน ลูกคา และผูที่มีสวนรวมในธุรกิจทั้งหมด

Happy Compan

13 พี่หนูดีสอนนอง

“ขอสุดทายแลวนะจะนองเกง การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ Information Technology อาจารยเลาวาเรื1องนี้
สํ า คั ญ มาก ๆ น อ งเก ง สั ง เกตไหมว า ไปที่ ไ หนก็ ต  อ งมี
คอมพิวเตอรเก็บขอมูล หรือใหกรอกอะไรก็ตอ งกรอกเอกสาร
ขอมูลตาง ๆ โดยผานคอมพิวเตอร ไหนจะมีการคาขายบน
อินเทอรเน็ตอีก เดี๋ยวนี้รานคารานรวงตาง ๆ เงียบเหงา
เพราะคนหันไปซื้อของผานระบบอินเทอรเน็ตกันหมด
“นอกจากนี้ระบบสารสนเทศเปนระบบที่ทําใหเราเก็บขอมูลความชอบ
ความตองการของลูกคาได และถาใชขอมูลเปนนะ เราสามารถพยากรณความ
ตองการของลูกคาในอนาคตไดเลยดวย การคาขายผานระบบออนไลนและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถลดตนทุนของธุรกิจ และระบบสารสนเทศถาใชเปน
ก็จะลดขอผิดพลาดในการตัดสินใจดวยนะ...นองเกงเขาใจหรือเปลา”
หนูดีชักสงสัยเพราะนองเกงเงียบเสียงไปไดสักระยะแลวเลยกมหนาดู
เห็นนองหลับคาตัก เลยหยิกหูนองเกงและบน
“นี่แนะ ๆ นองเกง เจาตัวดี ปลอยใหอธิบายตั้งนานแลวมาหลับเนี่ยนะ”
นองเกงคลําหูปอย ๆ
“เปลาหลับนะ แคหลับตาฟงเทานั้นเอง นองเกงจําไดทุกขอเลย นองเกง
สัญญาวาจะพยายามทําใหดที สี่ ดุ นองเกงอยากเปนผูป ระกอบการทีเ่ กง และประสบ
ความสําเร็จครับพี่หนูดี”
นองเกงมองหนาพี่หนูดี
“พี่หนูดี...ผูประกอบการที่ดีตองไมขี้โมโหนะ”
พูดจบแลว นองเกงก็วิ่งหนีพี่หนูดีทันที

14 พี่หนูดีสอนนอง
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15 หนูดีสอนนอง
15 พี่หนูดีสอนนอง

“พี่หนูดี! วางไหมครับ นองเกงมีเรื1องสงสัยจะถามครับ”
นองเกงวิ่งเขาหองทํางานพลางตะโกนเสียงดังถามพี่หนูดี
“วางจา นองชายตัวดีถามแบบนี้พี่ตองวางแนนอน มีอะไรใหพี่รับใชจะ”
นองเกงยกเกาอี้มานั่งขาง ๆ พี่หนูดี
“พีห่ นูดคี รับ วันนีน้ อ งเกงเลือกเขาชมรมแลว เปนชมรมเบเกอรีข่ องโรงเรียน
วันนี้คุณครูเรียกประชุมแลวบอกวาเราจะตองจัดตั้งบริษัทจําลอง แลวบริษัท
จําลองนั้นหมายถึงอะไรเหรอครับ”
พี่หนูดีทําทานึกและตอบนอง
“บริษทั จําลองก็เหมือนบริษทั จริงนัน่ แหละ เพียงแตแตกตางกันตรงที่ไมได
มีการจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย แตโดยรวมแลวมีวิธีการทํางานที่เหมือนกัน
มีการลงทุนและแบงปนผลกําไรกันตามที่ตกลงกันไว”
นองเกงพยักหนาหงึก ๆ
“ออ! จําลองขึ้นมา ทําเงินปลอมเพื1อมาซื้อของดวยไหม?”
พี่หนูดีรีบสายหนา
“ไมใชจะ ใชเงินจริงซื้อขายกันเลยก็ ได บริษัทจําลองมีวัตถุประสงคเพื1อ
เปรียบเสมือนหองทดลองปฏิบตั กิ ารเพื1อฝกทักษะจริงดานบริหารจัดการธุรกิจ ผลิต
คาปลีก บริการ ซึ่งอาจมีผูสนับสนุนจากภายนอกดวยก็ได เชน CCF กับมูลนิธิซิตี้
ใหโอกาสและเงินทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมาใหความรู และหนวยงานภายนอก
อาจใหความชวยเหลือในเรื1องของการขายก็ได”

16 พี่หนูดีสอนนอง

“ออ! อยางนี้นี่เอง”
นองเกงพยักหนาหงึก ๆ
“แลวการตั้งบริษัทจําลองตองทํายังไงบางครับ พี่หนูดี”
น อ งเก ง ถาม พี่ ห นู ดี เ ป ด สมุ ด ที่ เ คยจดบั น ทึ ก ไว ต อนที่ CCF จั ด อบรม
และอาจารยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมาบรรยายใหฟง

“การจัดตัง้ บริษทั จําลองเหรอจะ จริง ๆ ไมยากเทาไหรหรอก ขัน้ ตอนแรกคือ
ตองรูวัตถุประสงคกอนวาจะตั้งบริษัทจําลองมาเพื1ออะไร เอาอยางนี้นะ เดี๋ยวพี่จะ
อธิบายใหเปนขัน้ ตอนเลย เจานองเกงตัวแสบของพีจ่ ะไดหายสงสัยและเอาไปใชกบั
ชมรมได”
พี่หนูดีพูดพลางยีหัวนองชายแสนรัก

17 หนูดีสอนนอง
17 พี่หนูดีสอนนอง

“ขั้นตอนแรกจะตองระบุวัตถุประสงคเพื1อใหทุกคนที่เขารวมหรือมีสวน
เกี่ยวของกับบริษัทจําลองไดเขาใจตรงกัน สวนมากวัตถุประสงคโดยรวมมีดังนี้จะ”
1. เพื1อสงเสริมและเสริมสรางทักษะเชิง
ปฏิบัติการ
2. เพื1อเรียนรูการวางแผน การดําเนินการ
การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านอย า ง
เปนระบบ
3. เพื1อใหไดรจู กั การทํางานรวมกันเปนทีม
มี ทั ก ษะและภาวะผู  นํ า และผู  ต าม
และขอสุดทายเลยนะ สําคัญมาก
4. เพื1อกอใหเกิดรายไดจากการปฏิบัติการ
มีเงินออม และรูจ กั การตัดสินใจลงทุน”
“ขั้นตอนตอไปนี้สําคัญมากเลยนะ เปนขั้นตอนที่ใหทุกคนไดถามตัวเอง
ไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ เรียกวาเปนขั้นตอนที่เราจะศึกษาระบบธุรกิจที่เราสนใจ
จะทําจริง เชน ขัน้ ตอนการผลิต แหลงวัตถุดบิ แหลงตลาดทีจ่ ะไปขายสินคา ตนทุน
ที่จะตองใช ความชอบของลูกคา และเงินทุน จากนั้นแลวเราจะตองพิจารณา
ดวยวา เรานั้นมีความพรอมดานไหนบาง และไมพรอมในเรื1องอะไร อาจจะเขียน
ขึ้นมาเปนตารางแบบนี้เลยก็ไดนะ จะไดชัดเจนและไมสับสนดวย”
ใครคิด ใครทํา ใครมีความรู ใครมีเงินทุน
ใครมีทรัพยากร ใครรับผิดชอบในเรื1องใดบาง

Who ใคร

สินคา / บริการอะไร ถูกใจลูกคาหรือเปลา
แกปญหาใหลูกคาได ไหม

What ขายอะไร

ผลิตหรือซื้อสินคา / วัตถุดิบจากแหลงไหน
แลวเอาไปขายที่ ไหนบาง ขายวิธีใดบาง
ผลิตเมื1อไหร สงเมื1อไหร ขายไดเมื1อไหร
วิธกี ารผลิต
และวิธกี ารขาย

Where ขายที่ ไหน
When ขายเมื1อไหร

How ขายอยางไร/ผลิตอยางไร

18 พี่หนูดีสอนนอง

ตารางเพื1อศึกษาขั้นตอน และขอพิจารณา
หัวขอ
ใคร
ขายที่ไหน
ขายเมื1อไหร
ผลิตอยางไร
ขายอยางไร
สรุป
ความพรอม

คําอธิบาย

ดีแลว

ตองปรับปรุง

แนวทางการปฏิบัติ

สรุปสิ่งที่ตองปรับปรุง

“วาว! มีตารางแบบนีง้ า ยดีนะครับพีห่ นูดี เอาไปแบงกับเพื1อน ๆ ชวยกันคิด
ชวยกันเขียน แลวมาสรุปเปนหัวขอตามตารางเลยก็งายดี”
นองเกงทําหนาดีใจวางานจะงายและเบาลง พีห่ นูดหี วั เราะกับความคิดของ
นองเกง
“เมื1อเรารูก จิ กรรมทีจ่ ะทําทุกอยางแลว เชน นองเกงรูแ ลววาจะทําเบเกอรีข่ าย
รูแหลงวัตถุดิบ รูราคาตนทุน รูขั้นตอนการผลิต รูวาจะไปขายที่ ไหน ที่สําคัญ
รูแลวดวยวาลูกคาตองการอะไร ขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนที่เขาสูการวางแผนแลว”
“การวางแผนเหมือนกับที่เกงวางแผนแกลงเพื1อนไหมครับ”
นองเกงถามดวยความสงสัย แตกลับโดนพี่หนูดีคอนใสให
แหม! ยกตั ว อย า งให ดี ๆ ก็ ไ ม ไ ด
ความหมายของการวางแผน (Planning) ก็คอื
การสรางจุดมุงหมาย เปาหมาย และจัดสรร
ทรัพยากรใหเหมาะสม การวางแผนก็เหมือน
เราเขียนแผนการดําเนินชีวิตแหละ

19 หนูดีสอนนอง
19 พี่หนูดีสอนนอง

“เชน วันนีน้ อ งเกงตัง้ เปาหมายวาจะไปโรงเรียนใหทนั กอนโรงเรียนเขานีค่ อื เปาหมาย
จากนั้นเราก็ระบุวธิ กี าร เชน นองเกงจะตื1นใหเชาขึน้ จัดตารางเรียนและเตรียมของ
ใหพรอมกอนนอน ตื1นมาจะไดอาบนํ้า ทานขาวและไปโรงเรียนไดเลย จะไดไมสาย
ไงจะ”
พี่หนูดีตอบ
“อืม...มันเปนอยางนี้นี่เอง แลวจะตองทํายังไงบางครับ”
นองเกงถาม พี่หนูดีพลิกหนาสมุดจด
“วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) จะเปนจุดเริ่มตนของการ
วางแผนจะ วิสัยทัศนจะบอกวาในอนาคตขางหนาเราตองการใหบริษัทเราเปน
อยางไร เชน ขายและเชีย่ วชาญในดานใด, เติบโตอยางไร, เติบโตที่ไหน และจะสําเร็จ
อยางไร”
นองเกงยังคงไมเขาใจ
“พี่หนูดีครับ ยกตัวอยางหนอยไดไหมครับ”

พี่หนูดีตอบ
“ไดสิจะ เชน ชมรมของนองเกงขายเบเกอรี่ใชไหม เราก็ตองระบุวาเรา
เชี่ยวชาญในการทําเบเกอรี่ อาจจะระบุไปเลยวากินแลวแข็งแรง เพราะสะอาด
ปลอดภัย ใชวตั ถุดบิ หลักจากธรรมชาติ แลวเติบโตอยางไร นองเกงอาจจะขยายสาขา
ไปทั่วประเทศ เติบโตอยางไรคือวิธีที่จะทําใหธุรกิจของเราเติบโต นองเกงอาจ
จะบอกวานองเกงจะทําเบเกอรี่ใหมีรสชาติอรอย สะอาด สดใหมจากเตาทุกวัน
มีคุณภาพ ใสใจลูกคา บริการดี และขอสุดทาย ธุรกิจของเราจะสําเร็จอยางไร
20 พี่หนูดีสอนนอง

หมายถึงวิธกี ารทีจ่ ะทําใหเราสําเร็จ เชน มียอดขายสูงสุดในประเทศ หรือ เปนทีร่ จู กั
และยอมรับทั่วประเทศ”
นองเกงพยักหนา
“ครับ เปนอยางนี้นี่เอง นองเกงพอเขาใจแลว”

“มีวิสัยทัศนแลว ก็จะตองมีพันธกิจดวยนะ สัญญา ขอผูกมัด และวิธีการ
ทํางานที่ใชเพื1อใหวิสัยทัศนและเปาหมายของบริษัทเปนจริง พันธกิจอาจจะตอง
ระบุถึง แผนกลยุทธ วิธีการทํางาน วิธีการควบคุม วิธีการแกไขปญหา”
พีห่ นูดอี ธิบายยังไมทนั จบดี เห็นนองเกงกําลังจะอาปาก พีห่ นูดเี ลยหัวเราะ
และพูดวา “จะใหยกตัวอยางใชไหมละ ไดสิ รอแปบหนึ่ง เปดสมุดจดกอน”
พี่หนูดีพลิกหนาสมุดเพื1อหาขอมูลที่จดไวครั้งที่ ไดเขาฟงบรรยายในการ
อบรม
“ตัวอยางพันธกิจนะ เชน ชมรมเบเกอรี่ ผูผลิตและจําหนายเบเกอรี่ยี่หอ
อรอยอรอย! มุงมั่นพัฒนารสชาติที่หลากหลาย รักษาคุณภาพ นําความรูสมัยใหม
มาพัฒนาการผลิต เพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหลูกคาซื้อหาเบเกอรี่ของเราได
สะดวกขึ้น บริหารและปนผลอยางเปนธรรม และไมกอมลพิษใหกับชุมชนและ
สิ่งแวดลอมดวย นี่ ไงละที่เปนการบอกวาเราสัญญาอะไรกับลูกคา ชุมชน และ
พนักงานของเรา และทําอยางไรใหธุรกิจของเราประสบความสําเร็จได”
นองเกงพยักหนาเขาใจ และพูดวา
“นองเกงนึกวาจะเขียนพันธกิจยากกวานี้เสียอีก”
พี่หนูดียิ้มหวานใหนองเกงแลวพูดวา
21 หนูดีสอนนอง
21 พี่หนูดีสอนนอง

“แหม...มันเขียนงาย แตทํายากนะ เพราะแผนการทําธุรกิจตอจากนี้ ไป
จะตองเปนไปตามที่วิสัยทัศนและพันธกิจกําหนดนะ จึงเปรียบเสมือนธงชัยที่ทําให
เรารูวาจะดําเนินธุรกิจไปในทิศทางไหนยังไงละ”
นองเกงพยักหนาเห็นดวย
“ขั้นตอนตอไป ทุกธุรกิจจะตองมีเปาหมาย ทุก ๆ แผนงานที่ทําก็จะตองมี
เปาหมาย เปาหมายใคร ๆ ก็ตั้งได แตตั้งแลวนําไปใชวัดผลไดหรือเปลาก็เปน
สิ่งสําคัญนะจะ นองเกงลองตั้งเปาหมายของธุรกิจเบเกอรี่ของชมรมหนอยสิจะ”
นองเกงทําทาครุนคิด แลวดีดนิ้ว
“นองเกงรูแลว ๆ เปาหมายของธุรกิจเบเกอรี่ของชมรมจะตองเปนอยางนี้
ครับ ขายเบเกอรี่ ได ลูกคาชอบ มีคนมาซื้อเยอะ ๆ ตั้งเปาหมายแบบนี้ใชไหมครับ
พี่หนูดี” พี่หนูดีหมั่นไสเลยเขกหัวนองเกงไป แลวใหความรูเพิ่มเติม

“การตัง้ เปาหมายจะตองตัง้ เปาหมายแบบฉลาด หรือแบบ SMART หมายถึง
(Specific) เจาะจง, (Measurable) วัดผลได, (Achievable) ที่สําเร็จได, (Realistic)
ทีเ่ ปนจริงได, และ (Timly) ทีม่ กี รอบระยะเวลาชัดเจน ตัวอยางเชน รานอรอยอรอย
เบเกอรี่มียอดขายเพิ่มขึ้น 3% ในทุกเดือน ซึ่งเปาหมายแบบนี้มีบอกครบหมดเลย
วาจะทําอะไร วัดผลดวยยอดขายกีเ่ ปอรเซ็นต และไมเหนื1อยเกินไปทีจ่ ะทําสําเร็จได
เปนจริงตามความสามารถของชมรม และมีกรอบระยะเวลาคือทุกเดือน แบบนี้ถึง
เรียกวาเปนการตั้งเปาหมายแบบฉลาด”

22 พี่หนูดีสอนนอง

รูก าํ ลังของเรา
จึงจะสามารถ
เลือกกลยุทธ ได
อยางถูกตอง

กลุมลูกคา

รูจ กั ความตองการ
ของลูกคา

เจาะจง

ตองรูจักลูกคา

ไมเจาะจง
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ขอไดเปรียบในการแขงขัน

ราคา

นองเกงคลําหัวปอย ๆ แลวพยักหนาหงึก ๆ แสดงความเขาใจ
“ตอไป กลยุทธคือวิธีการที่จะใช ในการแขงขันเพื1อความสําเร็จของธุรกิจ
อาจารยบอกวา กอนทีเ่ ราจะตัง้ กลยุทธทจี่ ะใช นอกจากทีเ่ รามีวสิ ยั ทัศนและพันธกิจ
แลว เรายังตองรูจักลูกคาและคูแขงของเราดวยนะ อาจารยยกตัวอยางกลยุทธใน
การแขงขันของคนที่นามสกุลคลาย ๆ Harry Potter เดี๋ยวพี่หนูดีเปดสมุดกอนนะ
วาใชไหม”
พี่หนูดีเปดสมุดหา เมื1อหาเจอแลวก็ดีใจรีบอธิบายใหนองเกงฟงตอ
“ไมใช Harry Potter เขาชื1อ Michael E. Porter เปนคนรวบรวมกลยุทธ
เพื1อการแขงขันและสรุปออกมาเปน 4 กลยุทธดวยกัน กลยุทธสรางความแตกตาง,
กลยุทธมงุ เนนตนทุนตํา่ , กลยุทธขายราคาถูก, และกลยุทธเจาะจงขายลูกคาเฉพาะ
กลุมหรือเฉพาะราย
“กลยุ ท ธ ส ร า งความแตกต า งจะเน น นํ า เสนอในสิ่ ง ที่ ลู ก ค า ปรารถนาที่
แตกตางจากยี่หออื1น แตขายใหกับลูกคากลุมใหญ ตัวอยางเชน โทรศัพท Smart
Phone ของ HUAWEI SAMSUNG หรือ iPhone, กลยุทธมุงเนนตนทุนตํ่า
จะแขงขันกันดวยราคาและขายใหกบั ลูกคากลุม ใหญ ตัวอยางเชน บะหมีก่ งึ่ สําเร็จรูป
ยี่หอ MAMA WAIWAI หรือ YUMYUM, กลยุทธขายราคาถูก ก็ยังคงแขงขันกัน
23 หนูดีสอนนอง
23 พี่หนูดีสอนนอง

ดวยราคา แตจะเปนกลุมลูกคาที่เล็กลงที่มีความตองการใชสินคาและบริการนั้น ๆ
ตัวอยางเชน เครื1องปรับอากาศยีห่ อ SAMSUNG DAIKIN MITSUBISHI, และสุดทาย
กลยุทธเจาะจงขายลูกคาเฉพาะกลุม หรือเฉพาะราย สินคาจะตองมีความแปลกใหม
ตรงกับความตองการของลูกคากลุม ทีม่ คี วามตองการเปนพิเศษ และขายไดในราคา
ที่สูงกวาสินคาหรือกลุมลูกคาทั่วไป นาฬกา ROLEX กระเปา HERMES BIRKIN
หรือสินคาเฉพาะกลุมผูสูงอายุ หรือคนที่ถนัดมือซาย เปนตน”
นองเกงฟงแลวอยากจะทดสอบความเขาใจของตัวเอง เลยพยายามนึกถึง
กลยุทธของชมรมเบเกอรี่ของตนเอง แลวเสนอใหพี่หนูดีฟง
“พีห่ นูดคี รับ นองเกงวารานเบเกอรีข่ องชมรมจะตองใชกลยุทธขายราคาถูก
ได ไหมครับ เพราะเรามีเงินทุนจํากัด แถมยังมีตลาดจํากัดอยูแคในโรงเรียน ขาย
แพงนักเรียนก็ไมมีเงินซื้อ”
พี่หนูดีใชความคิด
“ก็ถูกนะ แสดงวาเราเขาใจถูกแลว”
พี่หนูดีปรบมือใหนองเกง
“นองเกง สุดทายแลวเมื1อมีคนทํางานหลาย ๆ คนก็ตองมีการแบงหนาที่
กันทํางาน เราจําเปนจะตองมีการจัดโครงสรางองคกร เพื1อใหรูถึงหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะคน สํ า หรั บ บริ ษั ท จํ า ลองของชมรมเปรี ย บเสมื อ น
หนวยงานเล็ก ๆ อาจารยแนะนําวา นาจะจัดโครงสรางองคกรแบบการทํางานตาม
หนาที่ เพื1อเปนการลดความซํ้าซอนในการทํางาน และรวมคนที่ทํางานในหนาที่
เดียวกันหรือมีความถนัดแบบเดียวกันมาทํางานรวมกัน”
พี่หนูดีหยิบกระดาษกับ
ปากกามาวาดใหนองเกง
ไดเห็นภาพชัดเจนขึ้น

24 พี่หนูดีสอนนอง

การแบงงานกันทําตามหนาที่
ประธานชมรมหรือ
ผูจัดการบริษัทจําจอง
หัวหนาแผนก
การผลิต
แผนก
จัดซื้อ

หัวหนาแผนก
การตลาด

แผนก แผนกการตลาด
การผลิต และการขาย
แผนกขาย

เลขานุการ

หัวหนาแผนก
ทรัพยากรมนุษย

หัวหนาแผนก
การเงิน

ดูแลสมากชิก
และวางแผน
การทํางาน
ของสมาชิก

แผนกบัญชี
และการเงิน

“นองเกงเห็นไหมจะ พีแ่ บงการทํางานใหเปนแผนกใหญ ๆ 4 แผนกดวยกัน
และในแตละแผนกก็จะกําหนดหนาที่ของตัวเอง ทําใหรูวาจะตองรับคําสั่งจากใคร
จะตองรายงานผลการทํางานไปถึงใคร และหัวหนาของแตละแผนกนั้นก็จะตอง
รายงานผลไปถึงประธานหรือผูจัดการบริษัทจําลองยังไง”
นองเกงมองตามที่พี่หนูดีอธิบายและตอบวา
“อยางนี้การทํางานก็งายขึ้นนะครับ รูวาใครทําหนาที่อะไรบางจะไดไมตอง
มาแอบขีเ้ กียจ ไปทํางานที่ไมใชของตนเอง จะไดรวู า ใครรับผิดชอบอะไรบาง ขอบคุณ
มาก ๆ ครับพี่หนูดี เกงเขาใจมากขึ้นเลยวาบริษัทจําลองหมายถึงอะไร แถมยังได
ความรู ในการจัดตั้งบริษัทจําลองใหกับชมรมอีกดวย เดี๋ยวพรุงนี้นองเกงมีเรื1อง
ไปอวด... เอยยยยย! ไปอธิบายใหเพื1อนฟงแลว อยากใหถึงพรุงนี้เร็ว ๆ จัง ขอบคุณ
คราบพี่สาวคนสวย”
พูดเสร็จก็วิ่งออกจากหองไปเลย ทิ้งใหพี่หนูดีนั่งหัวเราะกับความลนของ
นองเกง นองชายตัวแสบ

25 หนูดีสอนนอง
25 พี่หนูดีสอนนอง
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“พี่หนูดี! วางไหมครับ เกงมีเรื1องสงสัยจะถามครับ”
นองเกงวิ่งเขามาในหองแลวถามพี่หนูดี
“วางสิจะ นีพ่ อี่ า นหนังสือออนไลนเกีย่ วกับการตลาดสําหรับผูป ระกอบธุรกิจ
อยู นองเกงมีอะไรจะถามพี่หรือจะ”
นองเกงเหลตามอง Smart Phone แลวทําหนาไมเชื1อ แตก็ไมไดขัดอะไร
แตถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยกับพี่หนูดี

“การตลาดเหรอครับ วันนีน้ อ งเกงก็ไดยนิ คุณครูพดู ถึงการตลาด คุณครูบอก
วาการทําธุรกิจตองมีแผนการตลาด ขนาดสหกรณของโรงเรียนยังตองมีแผน
การตลาดเลย แตแผนการตลาดคืออะไรครับพีห่ นูดี ใชการวางแผนใหแมคา คนไหน
ขายของตรงไหนในตลาดนัดหรือเปลาครับ”
พี่หนูดีสายหนา
“ไมใชจา การวางแผนการตลาดเปนการวางแผนเพื1อหารายไดเพื1อการ
ดําเนินธุรกิจ ทําใหเรารูวาลูกคาเราเปนใคร และจะใชวิธีการไหนดึงดูดใจใหลูกคา
ตัดสินใจมาซื้อสินคาหรือบริการของเราดวย”
นองเกงพยักหนา
“ออ! มันเปนอยางนี้นี่เอง”
“การตลาดสําหรับธุรกิจทั่วไปก็จะมี 4Ps ไดแก Product คือผลิตภัณฑ
มีทั้งสินคาและบริการ, Price การตั้งราคาที่จะขาย, Place ชองทางการจัดจําหนาย
หรือวิธกี ารขาย คือจะตองทําอยางไรใหสนิ คาหรือบริการจากเราสงถึงลูกคาได, และ
Promotion การสงเสริมการตลาด มีสองวัตถุประสงคดวยกัน คือการโฆษณา
ประชาสัมพันธและการโนมนาวจูงใจใหลูกคาซื้อสินคา”
27 หนูดีสอนนอง
27 พี่หนูดีสอนนอง

พี่หนูดียังเสริม พรอมยกตัวอยางอีกวา
“อยางเชน Product สินคาของนองเกงมีผลิตภัณฑเบเกอรี่ ก็ใหระบุไปเลย
วามีขนมปงอะไรบาง และขนมปงของเรามีจดุ ขายอะไร เชน ไมใสสารกันบูด รสชาติ
อรอยเพราะใสใจคัดสรรวัตถุดิบ แตถามีบริการเสริม เชน รับจองลวงหนา 1 วัน
หรือรับผลิตในกรณีพิเศษ ก็ตองระบุใหชัดเจน Price ราคาก็เขียนใหชัดเจน เพราะ
เราขายสินคาที่ราคาไมแพงมากนักตามกลยุทธการขายราคาถูก (ในตอนที่ 2) จะ
ขาย 5 บาท 10 บาท หรือจะขายเปนแพ็ก แพ็กละ 3 ชิ้น ราคา 20 บาทก็ได
“Place ชองทางการจัดจําหนาย ตองระบุใหชัดเจนวาสินคาของเราจะไป
ถึงมือลูกคาอยางไร เชน การจําหนายที่โรงอาหารของโรงเรียน เปนการขายปลีก
ไมผานพอคาคนกลาง เปนตน
“Promotion การสงเสริมการตลาด ในสวนแรกคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ
เปนการสื1อสารใหลกู คาไดรวู า เราขายอะไร ขายที่ไหน ยีห่ อ อะไร เรามีดใี นเรื1องอะไร
สําหรับในโรงเรียนอาจติดประกาศ หรือจะแจกใบปลิวก็ไดนะ
“สวนการสงเสริมการขาย เปนการกระตุนยอดขายในระยะสั้นๆ อาจทําได
หลายวิธี เชน การลดราคา การสะสมแตมแลกซื้อ การแจกของฟรีใหลูกคาชิม และ
การแถมสินคา อยางอรอยอรอยเบเกอรีข่ องชมรม
น อ งเก ง ก็ อ าจใช วิ ธี ก ารให ชิ ม ฟรี ก  อ นให ลู ก ค า
ตัดสินใจซือ้ และใชสะสมแตมเพื1อแลกซือ้ หรือแลก
ของฟรี ก็ ไ ด เ หมื อ นกั น แต ต  อ งระวั ง นะ ทุ ก ๆ
การสงเสริมการตลาดและการขายจะมีคาใชจาย
เพราะเราไมไดใหฟรี ๆ เขาใจไหม”
“เขาใจครับ” นองเกงตอบ

28 พี่หนูดีสอนนอง

“แตในปจจุบนั นีก้ ลยุทธทางการตลาดก็มอี ะไรทีเ่ พิม่ เติมมาเพื1อใหเหมาะกับ
ยุคดิจิทัลนะนองเกง”
พี่หนูดีพยายามหาขอมูลใน Smartphone ใหนองเกงดู
“นี่ไงนองเกง อยากกินพิซซาไหม เดี๋ยวพี่สั่งใหทาง Application ใน Smart
phone นี่ละ”
นองเกงตาโตดีใจที่จะไดกินพิซซา นึกวาโชคดีจังที่วันนี้พี่สาวใจดี
“นี่ ไงนองเกง พี่เปด Application แลวเลือกหนาของพิซซาไดเลยนะ
เดี๋ยวพี่กด Location กอนนะ จะได ไมตองกรอกที่อยูใหเสียเวลา นี่ ไงขั้นตอน
การจายเงิน พีใ่ ชเงินใน Application ทีพ่ เี่ ติมเงินสดไวจา ย ไมตอ งใชบตั รเครดิตดวย
เห็นไหมงายจะตาย เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงพิซซาจะมาสงแลว”
นองเกงยิ่งมองพี่สาวตัวเองตาโตกวาเกา และอึ้งวาทําไมพี่สาวตัวเอง
ทันสมัยจัง
“นี่ ไง การตลาดแหงยุคดิจิทัล พี่ ไมตองโทรศัพทสั่ง พี่ ไมตองออกไปซื้อ
ถึงรานคา แคเปด Application หรือสั่งซื้อผาน Website ก็ได จายเงินยิ่งงาย
ไมตองใชบัตรเครดิตหรือขอใหคุณพอจายใหอีกแลว”
แตมสี งิ่ หนึง่ ทีน่ อ งเกงสงสัยวาพีส่ าวเอาเงินมาจากไหน เพราะคุณพอใหเงิน
ไมไดเยอะมากนัก
“แลวพี่หนูดีเอาเงินมาจากไหนครับ”
พี่หนูดีไขขอสงสัยใหนองเกงไดรู
“พีท่ าํ ของขายผานออนไลน ไงจะ พี่ไมไดขายครีมหนาเดงหนาขาวทีเ่ ปนพิษ
ตอผิวคนนะ แตพี่ไปเรียนวิธีการทําสบูจากธรรมชาติมา เลยรวมหุนกับเพื1อนของพี่
ทําสบูขาย ที่พี่กลับบานชาบางวัน เพราะพี่ ไปทําสบูที่บานเพื1อนเวลาทําไมทัน
สวนพี่เองมีหนาที่ชวยขายผานออนไลน”
นองเกงพยักหนาและชื1นชมพี่หนูดีอยูในใจ
“พี่ ห นู ดี ค รั บ กลยุ ท ธ ก ารตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ทั่ ว ไปกั บ ธุ ร กิ จ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
เหมือนกันไหมครับ”
พีห่ นูดเี ปด Smartphone เพื1อคนภาพทีถ่ า ยจากการอบรมโดยโครงการ CCF
และอาจารยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

29 หนูดีสอนนอง
29 พี่หนูดีสอนนอง

“นี่ ไง เจอแลว อาจารยเคยสอนวามีพื้นฐานเดียวกัน แตสิ่งที่แตกตาง
จากเดิมคือกลยุทธที่ทําใหตรงใจกับลูกคามากขึ้น ที่เรียกวา 4Es ไดแก
Experience การสรางประสบการณที่ ไมรูลืม เพื1อใหลูกคาเกิดความ
ประทับใจ
Exchange การสรางคุณคาที่แตกตางใหคุมกับการแลกเปลี่ยน เพราะ
ลูกคาฉลาดมากขึ้นและมีทางเลือกมากขึ้น จึงตองแสดงใหเห็นวาสินคาหรือบริการ
ของเรามีคาพอที่จะใหลูกคาตัดสินใจซื้อ
Everyplace สําหรับลูกคา ที่ไหนเมื1อไหรตองใหไดตองเขาถึงลูกคาได
ทุกที่ ทุกเวลา และ
Evangelism สรางความประทับใจและแรงบันดาลใจ
ดึงดูดลูกคาใหเปนสาวกของยี่หอเรา
“พี่ จ ะยกตั ว อย า งธุ ร กิ จ สบู  ธ รรมชาติ อ อนไลน ยี่ ห  อ
“ธรรมชาติ” ของพี่ใหนองเกงฟง
“Experience พี่ใหลูกคาไดสงชื1อเขามา ในแตละ
สัปดาหพจี่ ะจับฉลากหาผูโชคดี แลวสงสินคาใหเขาทดลองใช
และ Review หรือบอกผลการใชงานของสบูแลวนําคลิปวิดีโอ
ลงในเฟซบุกเพจของสบูยี่หอ “ธรรมชาติ” เปนการเปดประสบการณให
ลูกคาไดลองใชและบอกตอดวย วาของของพี่ดียังไง
การติดตามลูกคาหลังจากใช
ผลิตภัณฑ การสรางกลุมผู ใช
สบูยี่หอนี้เพื1อแลกเปลี่ยน
ประสบการณประทับใจของ
ลูกคาที่ใชแลวดี ใชแลวชอบ
เปนแรงบันดาลใจ
ใหกับลูกคาใหม ๆ

ลู ก ค า สามารถซื้ อ ผ า น
ออนไลน เชน Application
Facebook หรือ Line@
สัง่ เวลาไหนก็ได สงถึงบาน
เหมือนกัน

EVERYPLACE
EVANGELISM

EXCHANGE

“Exchange สบู “ธรรมชาติ”
ของพีร่ าคาแพง เพราะลดการใชสารเคมี
วั ต ถุ ดิ บ บางอย า งมาจากธรรมชาติ มี
กรรมวิธีที่ซับซอนจึงมีตนทุนสูง พี่ก็เลย
ใชจดุ นีม้ าเปนจุดขาย ทําใหรวู า สบูข องเรา
มาจากธรรมชาติ จ ริ ง ๆ ใส ใ จทํ า ทุ ก
ขั้นตอนเพื1อใหลูกคารูสึกคุมคาและกลา
ที่จะจาย”

EXPERIENCE
ใหลูกคาสั่งซื้อมา
ชิงโชคเพื1อไดสินคา
ไปทดลองใช

ใชแลวผิวสวย ผิวไมแหง ไมผสม
นํ้ายาซักฟอก ทําจากวัตถุดิธรรมชาติ
สินคา Handmade ผิวไมแพแนนอน

30 พี่หนูดีสอนนอง

“Everyplace ลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาของพี่ ไดทุกชองทางผานระบบ
ออนไลนเลยนะ แถมสงเร็วอีกตางหาก สั่งเชาไดเย็นเลย อยากไดเที่ยงคืนก็สั่ง
ไมเกินบายโมง ของก็ถึงมือลูกคาแลว และ
“Evangelism พี่อยากมีลูกคาประจําเยอะ ๆ เพราะลูกคาประจําจะเปนคน
กระจายและโฆษณาสินคาให โดยเราไมตอ งเสียเงิน พีเ่ ลยตองใสใจในการใหบริการ
ทั้งกอนการขายและหลังการขาย พี่จะคอยติดตอลูกคาใหมเสมอ ๆ เพื1อตองการ
ความคิดเห็นหลังใชสินคา อีกอยางพี่ ไดสรางชุมชนคน “ธรรมชาติ” ในเฟซบุกเพจ
ดวยนะ เพื1อรวมพลคนใชสบูของพี่ ไง เขาจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จะได
อวดกันดวยวาใชสบูข องพีแ่ ลวผิวสวย เปนแรงบันดาลใจใหลกู คาใหม ๆ ตัดสินใจซือ้
และหากใครสนใจเขามาในชุมชนของพี่ ก็จะมีลูกคาประจํามาชวยตอบคําถาม และ
ในอนาคตพี่อาจใหลูกคาของพี่เปนตัวแทนจําหนายสบูของพี่ดวยนะ เปนยังไงละ
แผนการตลาดในยุคดิจิทัลของพี่”
“โอ โฮ! สุดยอดไปเลยพี่หนูดี เกงจังเลย อยากขายขนมปงแบบดิจิทัลจัง
นองเกงจะทําไดไหมครับ”
พี่หนูดีหัวเราะชอบใจ
“ไดสิ ทําไดอยูแลว ไมยากดวย”
เสียงคนกดกริ่งหนาบาน
“แตตอนนีพ้ หี่ วิ แลวละ ไป เจาเด็กนอยผูห วิ โหยความรู รีบลงไปเอาพิซซาเร็ว
เขามาสงแลว”
นองเกงรีบวิ่งตึง ๆ ออกจากหองเพื1อไปเอาพิซซา และเย็นนี้นองเกงก็อิ่ม
ทั้งความรูและอิ่มทองดวย ตองขอบคุณพี่หนูดีที่ทั้งเกงทั้งใจดีจริง ๆ
31 หนูดีสอนนอง
31 พี่หนูดีสอนนอง
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ในหองทํางานของพีห่ นูดี พีห่ นูดกี าํ ลังงวนกับการขีด ๆ เขียน ๆ บนกระดาษ
แผนโตที่วางไวบนพื้น
“กอก กอก กอก พี่หนูดีวางไหมครับ นองเกงเขาไปคุยดวยได ไหมครับ
นองมีเรื1องสงสัยจะถาม”
พี่หนูดีวางมือจากสิ่งที่ทําอยู และหันมาอนุญาต
“เขามาสิจะนองเกง พี่กําลังทํา Business Model Canvas อยูเลย วันนี้ที่
โรงเรียนพี่ CCF และอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมาอบรมเรื1องการทํา
Business Model Canvas สนุกมากเลย ทําใหพมี่ องเห็นความเชื1อมโยงในแตละสวน
ของธุรกิจของพี่ ไดมากขึ้น อีกทั้งยังรูดวยวาพี่ลืมคิดถึงสวนไหนไป แลวเราละ
นองเกง มีอะไรจะถามพี่เหรอ”
นองเกงมองกระดาษแผนโตบนพื้นอยางสนใจ
“ไมถามแลวละ สนใจที่พี่หนูดีทํามากกวา ไอบิส บิสเดล ที่พี่หนูดีทําอยูมัน
นาสนใจกวาเยอะเลย”
พีห่ นูดหี วั เราะ “ไมใชแลว เขาเรียกวา บิส-สิ-เนส-โม-เดล-แคน-แวส เปรียบ
เสมือนเราวาดแผนธุรกิจ กลยุทธทงั้ หลายของเราลงบนผืนผาใบไง เหมือนทําแผนที่
นั่นแหละนองเกง”
นองเกงทวนคํา “บิส-สิ-เนส-โม-เดล-แคน-แวส”
หนูดีพยักหนา “ใชจา ตองอานแบบนี้ อยากรูใชไหมวามันเปนยังไง”
นองเกงพยักหนาหงึก ๆ อยางตื1นเตน

1
Osterwalder, Alexander, and Pigneur, Yves. Business Model Generation: A Handbook For
Visionaries, Game Changers, And Challengers. Wiley, 2010.

33 หนูดีสอนนอง
33 พี่หนูดีสอนนอง

“กอนอื1นเลยนะนองเกง อาจารยสอนพี่วา ถาเราอยากทําธุรกิจแตยังไม
รูจ ะทําธุรกิจอะไร ใหเรามองหากลุม ลูกคาทีถ่ กู ลืมหรือคนอื1นไมใสใจ เชน ถาจะขาย
เบเกอรี่ ก็ยังมีคนที่เปนเบาหวานหรือคนที่แพแปงสาลีแตอยากกินขนมปงหรือ
ขนมเคกอยู หรืออาจจะมองสินคาหรือบริการที่ยังไมมีขายในที่ที่เราเล็งไววาจะไป
ขาย เชน ในโรงเรียนของเกงมีชมรมขายไอศกรีม ชมรมขายขนมหวานแบบไทย ๆ
หลายชมรมใชไหม สวนชมรมเบเกอรี่ตอนแรกยังไมมี คุณครูเลยสนใจจะตั้งชมรม
เบเกอรี่ขึ้นมาไง เพราะยังไมมีใครขาย
ในโรงเรียนเลย หรือการเริ่มตนธุรกิจอาจ
เริ่มตนจากสิ่งที่เราถนัด สนใจ และคิดวา
จะทําไดดกี วาคนอื1น เชน พีส่ นใจความสวย
ความงาม เลยไปเรี ย นรู  เ พื1อ ให ทํ า สบู 
ออกมาไดดีกวายี่หออื1นไง
“แตถา เรารูแ ลววาเราจะขายอะไร
มีสนิ คาหรือบริการทีอ่ ยูใ นใจเรียบรอยแลว
ก็มสี องสามขอทีเ่ ราจะตองพิจารณากอนทีจ่ ะเริม่ ตนธุรกิจของเรา ขอแรกคือ สินคา
หรือบริการของเราจะตองแตกตางจากที่ขายอยูทั่วไปหรือไม, ขอที่สอง สินคาหรือ
บริการของเราตรงกับความตองการของลูกคา สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดหรือเปลา
“ขอสุดทาย เราไดทําการบานมาอยางดีกอนเริ่มตนธุรกิจจริงแลวหรือยัง
ทุกอยางมันก็โยงกลับมาวา เรารูจ กั ลูกคาของเราดีแลวหรือยัง หรือแคเพียงคิดอยาก
จะขาย ถาเปนขอหลังอาจารยบอกพี่วาเตรียมรองไหนํ้าตาเช็ดหัวเขาไดเลย เพราะ
สิ่งที่เราถูกใจกับสิ่งที่ลูกคาตองการนั้นไมเหมือนกัน”
นองเกงเห็นดวย เพราะไดทดลองทําขนมปงแลวกลุมคนทําชิมวาอรอย
แตเอาไปใหเพื1อนนอกกลุมชิมกลับไมมีคนชอบ

34 พี่หนูดีสอนนอง

“Business Model Canvas หรือแผนโมเดลทางธุรกิจชวยใหเรามองภาพรวม
และใชวิเคราะหวาเรารูหรือขาดอะไร และมีแผนอยางไร ซึ่ง Business Model
Canvas เกิดจากการรวบรวมขอมูลจากประสบการณโดยการเปนทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
ของที่ปรึกษาทั้งสองทาน Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur1 ซึ่งเปน
ที่นิยมและใชกันทั่วโลกและเหมาะสมที่จะนํามาใชกับธุรกิจดิจิทัลดวย โดยเฉพาะ
ธุรกิจ Startup”
นองเกงมองไปทีก่ ระดาษบนพืน้ แลวสงสัยวากระดาษแคนหี้ รือทีก่ าํ หนดวิธี
การทําธุรกิจ

กิจกรรมหลัก

ความสัมพันธตอลูกคา

คุณคาที่
นําเสนอ
ใหแกลูกคา

พันธมิตร
หลัก

ลูกคา

ชองทาง
สื1อสาร-การขาย

ทรัพยากรหลัก

โครงสราง
ตนทุน

รายไดหลัก
ของธุรกิจ

“นองเกงดูนี่สิ ในกระดาษแผนนี้มีทั้งหมด
องคประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจ เริ่มตนดวย
1. ลูกคากลุมเปาหมาย
2. คุณคาที่นําเสนอใหแกลูกคา
3. ความสัมพันธตอลูกคา
4. ชองทางการสื1อสารและการขาย
5. รายไดหลักของธุรกิจ
หนูดีชี้ใหนองเกงดูทีละชอง

9 ชอง เปนการอธิบายถึง 9
6. กิจกรรมหลักของธุรกิจ
7. ทรัพยากรหลัก
8. พันธมิตรหลัก
9. โครงสรางตนทุน”

35 หนูดีสอนนอง
35 พี่หนูดีสอนนอง

นองเกงสงสัย
“แลวเราจะเริ่มตนจากตรงไหนละครับ
พี่หนูดี?”
หนูดีชี้ใหดูในชองแรก
“ดูที่ลูกคากลุมเปาหมายไงนองเกง ใน
ชองนีเ้ ราตองอธิบายใหไดวา ลูกคาของเราเปนใคร
ตองการใหเราแกไขปญหาอะไร มีพฤติกรรมอยางไร เราตองระบุใหชัดเจนนะ หาม
เขียนเด็ดขาดเลยวาลูกคาเราคือคนทัว่ ๆ ไป เพราะถึงแมลกู คาจะเปนเด็กอายุเทากัน
ความชอบ ความตองการยังไมเหมือนกันเลย”
นองเกงคิดตาม
“ถาอยางนั้นลูกคาหลัก ลูกคาเปาหมายของอรอยอรอยเบเกอรี่ที่ชมรม
ก็ตองระบุวา ลูกคาคือนักเรียน ครู และบุคลากรที่ โรงเรียนที่ชอบทานขนมปง
เปนอาหารวางหรือแทนมื้ออาหาร อยางนี้ใชไหมครับ”
พี่หนูดีพยักหนา
“ใชจะ ตองระบุแบบนี้แหละ และถาเพิ่มเติมไดวา รสนิยมหรือรสชาติที่
ลูกคาชอบคือแบบไหนยิ่งแจวเลย เชน ลูกคาชอบทานเบเกอรี่ที่ ไมใสสารกันบูด
ทําจากวัตถุดบิ หลักจากธรรมชาติ จะทําใหเห็นความตองการของลูกคาไดชดั เจนขึน้
เรื1องนี้หามคิดเองนะ นองเกงตองลงมือพูดคุยกับลูกคาเพื1อใหรูความตองการ
นะจะ”
นองเกงคิดตาม
“เปนเพราะวาลูกคาแตละกลุม แตละวัย ถึงแมจะซือ้ สินคาชนิดเดียวกัน แต
ก็มีความตองการไมเหมือนกันใชไหมครับพี่หนูดี”
พี่หนูดีพยักหนา
“ใชจานองเกง”

36 พี่หนูดีสอนนอง

“เรื1องถัดไปนะ เราตองเขียนสรุปคุณคาของสินคาหรือบริการที่เราจะนํา
เสนอใหแกลูกคา ตองเปนคุณคาที่ตอบโจทยความตองการของลูกคา หามคิดเอง
เออเองวาลูกคาจะชอบนะจะ ยิง่ ถามีลกู คาหลายกลุม ยิง่ ตองเขียนใหชดั เจนสําหรับ
ลูกคาแตละกลุมดวย และถาทําไดควรจะนําเสนอคุณคาของสินคาหรือบริการให
แตกตางจากคูแขง แบบที่คูแขงทําไมไดแนนอน”
พี่หนูดีพูดพลางชี้ ไปยังชองที่ 2
“นี่ไง ถาเปนพี่นะ พี่จะระบุใหชัดเจนเลยวาอรอยอรอยเบเกอรี่ของนองเกง
จะนําเสนอคุณคาโดยการผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไมใสสารกันบูด รสชาติ
อรอย ราคาไมแพง ใหลกู คาสามารถเลือกไสของขนมปงและสัง่ จองลวงหนาได”
นองเกงพยักหนา
“จริงดวย พีห่ นูดพี ดู ถึงขอดีทงั้ หมดทีเ่ กงอยากใหลกู คาทีม่ าซือ้ ขนมปงไดรบั
เลยครับ”
“ในขอที่ 3 คือ การสรางความ
สัมพันธตอลูกคา เปนการสรางการรับรู
วาเราขายอะไร ยี่หออะไร และขายที่ไหน
เขาจะมาซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารของเรา
ไดอยางไร และยังเปนการสรางฐานลูกคา
ให เ กิ ด ความจงรั ก ภัก ดี ต  อ ยี่ ห  อ ของเรา
เพื1อ ไม ใ ห เ ปลี่ ย นใจไปใช ข องยี่ ห  อ อื1น
อีกดวย นองเกงจะเห็นไดวาพี่แบงเปน
สองสวนอยางชัดเจน สวนแรกคือการ
สรางการรับรู โดยรวมก็คือการโฆษณา
ประชาสัมพันธใหลูกคารูจักเรานั่นแหละ
นองเกงคิดวาจะโฆษณารานอรอยอรอยเบเกอรี่ของนองเกงไดอยางไรจะ”
นองเกงใชเวลาคิดเพียงเล็กนอยก็ตอบคําถาม
“นองเกงก็จะเสนอใหลูกคาไดรูวา ขนมปงที่อรอยซื้อไดที่ชมรมของเกงที่
เดียวในโรงเรียน และก็ติดปายหนาหองชมรมครับ ทําใหลูกคารูวาเราขายอะไร เรา
มีดอี ะไร และมาซือ้ สินคาเราไดยงั ไง แลวก็จะเปดเฟซบุก เพจดวยครับพีห่ นูดี จะโพสต
รูปขนมปงที่ทําสด ๆ ใหม ๆ ทุกวันเลย เอาไวยั่วนํ้าลายลูกคา”
พี่หนูดีมองคอนนองชายตัวแสบ

37 หนูดีสอนนอง
37 พี่หนูดีสอนนอง

“อาว...แลวสวนทีเ่ หลือละ นองเกงจะสรางฐานลูกคาใหเกิดความจงรักภักดี
ตออรอยอรอยเบเกอรี่ไดยังไง?”
นองเกงตอบกลับไดทันที
“ในเฟซบุก เพจไงครับพีห่ นูดี นองเกงจะใหลกู คามาแลกเปลีย่ นกันวาชอบกิน
ขนมปงอะไร ใหลูกคามารีวิว ใครได Like เยอะที่สุดจะไดกินขนมปงฟรีสามชิ้นเลย
แลวนองเกงคุยกับเพื1อนในชมรมดวย เพื1อน ๆ อยากทําบัตรสะสมแตม ลูกคาซือ้ ครบ
10 ชิ้นเมื1อไหรจะแถมใหกินฟรีชิ้นนึงทันที แบบนี้ ไดไหมครับ พี่หนูดี”
พี่หนูดีพยักหนา
“ไดสิ เปนไอเดียที่ดีเลยดวย”

“แลวขอที่ 4 ละครับพี่ ใชชองทางการสื1อสารและการขายหรือเปลาครับ
แลวมันจะตางกับการสรางความสัมพันธอยางไรครับ”
นองเกงสงสัย
“ต า งสิ จ  ะ ช อ งทางการสื1อ สารหมายถึ ง ช อ งทางจริ ง ๆ แต ก ารสร า ง
ความสัมพันธหมายถึงวิธีการที่จะใชสื1อสาร แตอยางชองทางการสื1อสารสําหรับ
ร า นอร อ ยอร อ ย พี่ เ ห็ น มี ทั้ ง รู ป แบบออนไลน แ ละออฟไลน น ะ
ชองทางการสื1อสารเพื1อประชาสัมพันธและใหลูกคาติดตอกับเรา
ไดอยางแบบออฟไลน พีเ่ ห็นวานองเกงจะใชปา ยโฆษณาทีห่ นาราน
ชมรม แตพอี่ ยากแนะนําใหนอ งเกงแจกใบปลิวตามหองเรียน หรือ
ติดโฆษณาที่บอรดประชาสัมพันธของโรงเรียน พรอมใสเบอร
โทรศัพทเพื1อใหลูกคาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยไดดวย”

38 พี่หนูดีสอนนอง

นองเกงเสริม
“ที่โรงเรียนนองเกงเขาอนุญาตใหแตละชมรมประชาสัมพันธชมรมตนเอง
หนาเสาธงทุกเชาไดดวยครับ นองเกงจะใชวิธีนี้ดวย”

หนูดีดีดนิ้วเปาะ
“ยอดไปเลยนองพี่”
นองเกงเพิ่มเติมอีกวา
“สําหรับรูปแบบออนไลน อยางที่นองเกงบอกพี่หนูดีวา เกงจะมีเฟซบุกให
ลูกคาไดพูดคุยกัน ไดถายรูปอวดกัน เปนการชวยโฆษณา แถมยังใหเกงไดแอบเก็บ
ขอมูลในสิ่งที่ลูกคาชอบและไมชอบดวยนะครับ”
พี่หนูดีพยักหนาเห็นดวย
“มาขอที่ 5 แลว ขอนี้สําคัญเลยละนองเกง เปนขอที่ทุกคนชอบ เพราะจะ
ไดรูวารายไดมาจากชองทางไหนบาง นองเกงคิดวานองเกงจะมีรายไดมาจาก
ชองทางไหนบางจะ”
นองเกงนับนิ้วมือ
“น า จะมาจากการขายที่ ช มรมละครั บ พี่ ห นู ดี
แลวถามีคนมาจางเราทําก็ถือเปนรายไดเหมือนกัน”
พี่หนูดีพยักหนา
“ใชจะ แตก็มีบางธุรกิจนะที่มีรายไดจากทางอื1น
เชน อาจมีพื้นที่ใหคนอื1นมาเชาขายของ คาเชาที่ไดก็ถือ
เปนรายได นอกจากนี้ถาเรามี Application หรือ Website แลวมีรานคาอื1นมาขอ
ลงโฆษณาแลวจายคาโฆษณาใหกับเรา ก็ถือวาเปนรายไดเชนกัน”
39 หนูดีสอนนอง
39 พี่หนูดีสอนนอง

นองเกงพยักหนา
“เขาใจแลวครับพี่หนูดี”
พี่หนูดีเสริม
“แตถานองเกงสามารถคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเริ่มตนกิจการ เชน
สักระยะหนึ่งปไดจะยิ่งดีเลย จะไดนําตัวเลขไปคํานวณกําไรขาดทุนในเบื้องตนได”
นองเกงพยักหนาเขาใจ

มาถึงขอที่ 6 แลว 5 ขอที่ผานมาเปนเรื1องที่ใกลชิดกับลูกคา แตตั้งแต
ขอที่ 6 จะเปนเรื1องเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจแลว
“ขอที่ 6 คือกิจกรรมหลักที่จะทําใหเราสามารถผลิตคุณคาที่จะนําเสนอให
กับลูกคาได หลาย ๆ ธุรกิจมองแตเรื1องการผลิตสินคาเพียงอยางเดียว แตจริง ๆ แลว
ยังมีเรื1องอื1น ๆ อีก เชน การพัฒนาการผลิต การคิดคนสูตรสินคาใหม ๆ การออกแบบ
สินคา การสรางกระบวนการที่จะอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา
ในการซื้ อ สิ น ค า หรื อ ใช บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ เรา ตั ว อย า งเช น อร อ ยอร อ ย
เบเกอรี่จะตองมุงเนนในการรักษาคุณภาพการผลิต คนหาวัตถุดิบที่ตรงใจลูกคา
และที่สําคัญจะจัดกิจกรรมใหกับสมาชิกในชมรมไดเพิ่มพูนทักษะในการทําเบเกอรี่
ใหเกงกวาเดิมอีกดวย เขาใจไหมจะนองเกง”
นองเกงพยักหนา
“เขาใจแลวครับพี่หนูดี”

40 พี่หนูดีสอนนอง

“แลวขอ 7 คือทรัพยากรหลัก หมายถึงวัตถุดิบ อุปกรณตาง ๆ ที่เราตองใช
เพื1อดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้นอาจหมายถึงสินทรัพยที่มีมูลคาอื1น ๆ เชน สิทธิบัตร
สูตรขนมปง ยี่หอ ตราสินคา รวมถึงอสังหาริมทรัพย เชน สถานที่ โรงงาน หรือจะ
เปนความรูความชํานาญตาง ๆ หรือพนักงานที่เกง ๆ ก็ถือวาเปนทรัพยากรหลัก
ดวยเชนกัน”
พี่หนูดีอธิบาย
“ถาอยางนั้น ทรัพยากรหลักของอรอยอรอยเบเกอรี่ก็เปนสูตรที่คิดคนเอง
ไมเหมือนรานอื1น ไสที่คิดคนเองและเก็บเปนสูตรลับ รวมถึงเพื1อน ๆ ของนองเกง
ที่มีความสามารถในการทําขนมใชไหมครับ ขอนึกกอนนะครับ นองเกงคิดวามีอีก...
ออ ชองทางการจัดจําหนายไงครับ หองชมรมของนองเกงอยูใจกลางโรงเรียนเลย
ใครจะไปไหนตองเดินผาน หางายดวย แถมยังมีเครื1องมืออุปกรณเบเกอรีค่ รบครัน”
นองเกงเสริม
“แหม! ชักจะเกงสมชื1อนะเรา ไดเรียนรูจากของจริงก็ดีอยางนี้ พูดนิดเดียว
ก็เขาใจเปนภาพเลย”
“ใกลจะขอสุดทายแลว ขอที่ 8 เปนขอที่ขาดไมไดเลย พันธมิตรทางการคา
เราทําธุรกิจดวยตัวคนเดียวไมไดหรอก เพราะเราไมสามารถไปปลูกขาวสาลีเอง
ปลูกออยเอง เลีย้ งหมูเลีย้ งไกเอง เพื1อมาเปนวัตถุดบิ ใชไหมจะ และบางครัง้ เราไมมี
ตนทุนก็เริ่มตนธุรกิจไดยากเชนกัน ที่สําคัญความรู ในการทําธุรกิจหรือในการผลิต
ก็ไมมี ไหนคนเกงลองบอกพี่หนอยวา
พันธมิตรของเราเปนใครบาง?”
นองเกงทําทาแบบอิกคิวซัง
41 หนูดีสอนนอง
41 พี่หนูดีสอนนอง

“ก็ตองเปนคนที่ขายวัตถุดิบ เครื1องปรุง สวนผสม รวมถึงอุปกรณทําขนม
ใชไหมครับ เมื1อกี้นองเกงแอบเห็นวาพี่หนูดีเขียนใน Business Model Canvas
ของพี่วา คนที่ใหความรูก็นับเปนพันธมิตร อยางนี้นองเกงนับพี่หนูดีเปนพันธมิตร
ดวยรวมถึงมูลนิธิซิตี้ มูลนิธิ CCF และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่สนับสนุน
ทั้งความรูและทุนในการเริ่มตนกิจกรรมของชมรมดวยใชไหมครับ”
พี่หนูดีตอบ
“ใช จ  า บางครั้ ง ยั ง รวมถึ ง ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยด ว ยนะ บางธุ ร กิ จ
ไปฝากรานอื1นขายของให ก็นับเขาเหลานั้นเปนพันธมิตรดวยเชนกัน”
นองเกงพยักหนาเขาใจ
“มาขอสุดทายแลว ขอนี้ก็สําคัญนะนองเกง เปนขอที่ทําใหเราไดรูวาเราจะ
ตองเตรียมเงินเพื1อใชจา ยในเรื1องอะไรบาง โดยรวม ๆ แลวก็จะมีการใชจา ยสองดาน
ใหญ ๆ ดานแรกคือการผลิตและการจัดตัง้ กิจการ ดานทีส่ องคือการใชจา ยเพื1อสราง
มูลคาใหกับธุรกิจ”
พี่หนูดีเปดสมุดที่จดไว แลวอธิบายเพิ่ม
“คาใชจา ยในการผลิตและการจัดตัง้ กิจการจะเปนคาใชจา ยเกีย่ วกับการเชา
การซือ้ สถานที่ ตึก เพื1อเปนโรงงาน หรือสถานทีข่ ายสินคาหรือบริการ นอกจากนีย้ งั
เปนคาซือ้ อุปกรณ วัตถุดบิ คาแรง และคาจดทะเบียนตาง ๆ สําหรับการเริม่ ตนกิจการ
ดวย อยางอรอยอรอยเบเกอรี่จะตองซื้ออุปกรณทําขนมทั้งหมด ตองจายคาเชา
สถานที่ คานํ้า คาไฟใหกับโรงเรียน ตองจายคาแรงงานใหกับสมาชิกในชมรม
คาทําบรรจุภัณฑ คารถ คาขนสง เปนตน”

42 พี่หนูดีสอนนอง

นองเกงพยักหนา
“เยอะเหมือนกันนะเนี่ย”
“นอกจากนี้ คาใชจา ยอีกประเภทคือ คาใชจา ยในการสรางมูลคาใหกบั ธุรกิจ
คาใชจายพวกนี้รวมถึงคาใชจายในการทําการตลาด เชน การโฆษณา การทํา CSR
หรือเพื1อสรางและสานสัมพันธระหวางธุรกิจกับลูกคาและธุรกิจกับพันธมิตร สําหรับ
อรอยอรอยเบเกอรี่ คาใชจา ยสวนนีน้ า จะเปนคาใชจา ยทีท่ าํ ใบปลิว โปสเตอร สติก๊ เกอร
ติดสินคาเปนโลโกของชมรม พรอมใสเบอร โทรศัพท การซื้อโฆษณาในเฟซบุก
ของที่จะแจกฟรีในเพจเฟซบุก เวลาที่ลูกคามาโพสตรีวิวขนมปง รวมถึงคาใชจาย
ในการทําบัตรสะสมแตมและที่นําแตมมาแลก ใกล ๆ ปใหมหรือเทศกาลตาง ๆ
ชมรมของนองเกงก็อาจจะตองทําขนมไวแจกลูกคาขาประจําและผูสนับสนุนที่เปน
พันธมิตรกับชมรมดวย”
นองเกงพยักหนาเขาใจ และพี่หนูดีเสริมวา
“อยาลืมนะ คาใชจา ยถาคํานวณเปนจํานวนเงินไดจะดีมากเลย เราจะไดรวู า
ขั้นตอนการเริ่มตนธุรกิจและเงินสํารองเพื1อที่จะใหธุรกิจอยูไดอยางนอยในปแรก
ตองใชเงินกี่บาท บางคนก็คํานวณกับรายไดหลักของกิจการ ทําใหพอรูวาจะมีกําไร
หรือขาดทุนในเบื้องตน
เอาอยางนี้ดีกวา เรามาชวยกันเขียนใหชัดเจนเลยดี ไหมวา Business
Model Canvas ของอรอยอรอยเบเกอรี่จะมีหนาตาเปนอยางไร”

43 หนูดีสอนนอง
43 พี่หนูดีสอนนอง

Business Model Canvas: อรอยอรอยเบเกอรี่
คุณคาที่นําเสนอ ความสัมพันธ
ใหแกลูกคา
ตอลูกคา

พันธมิตรหลัก

กิจกรรมหลัก

มูลนิธิ CCF
มูลนิธิ CITI
DPU : CIBA
ผูจัดจําหนาย
ปจจัยการผลิต
และอุปกรณ
การผลิต

คิดคนสูตรขนม
ใหม ๆ
คัดสรรวัตถุดิบ
ใหม ๆ
คิดกระบวนการ
ใหบริการลูกคา
รักษาคุณภาพ
ของสินคาและบริการ
สงสมาชิกในชมรม
ไปรวมอบรมเพื1อ
เพิ่มทักษะ

โครงสราง
ตนทุน

ผลิตจากวัตถุดิบ
จากธรรมชาติ ไมใส
สารกันบูด รสชาติ
อรอย ราคาไมแพง
ใหลกู คาสามารถ
เลือกไสของขนมปง
และสั่งจองลวงหนา

ลูกคารูจัก
อรอยอรอย
เบเกอรี่ และ
จะติดใจใน
รสชาติ
คุณภาพและ
ความหลากหลาย
รวมถึงการ
บริการที่เร็ว
ทันใจ

ลูกคา
นักเรียน ครู
และบุคคลากรที่
ชื1นชอบเบเกอรี่
ไมชอบอาหาร
ที่ใสสารเยอะ ๆ
ชอบผลิตภัณฑที่
มาจากธรรมชาติ
ชอบรสชาติ
ของเบเกอรี่ที่
หลากหลาย
และอรอย

ชองทาง
สื1อสาร +
การขาย

ทรัพยากรหลัก

เครื1องดึ่ม
สูตรลับของขนม
มีชอทาง
คาใชจายในการ ยี่หอขนม
การติดตอ
โฆษณาสงเสริม อุปกรณแลวัตถุดิบ
สื1อสารทั้งแบบ
การขาย CSR สําคัญตาง ๆ
Online และ
คาใชจาย
รานคาของชมรม
Office
ในการรักษา
แบบที่ตั้งราน
พันธมิตร
อยูใจกลาง
บริษัท โรงงาน
โรงเรียน
และคลังเก็บ
วัตถุดิบ
คาเชาของ
สถานที่ตั้งราน
รายไดหลักของธุรกิจ
คาใชจาย
ในการขนสง
รายไดจากการขายอาหาร ขนม และเครื1องดื1มหนาราน
เงินเดือน
รายไดจากการขายอาหาร ขนม เครื1องดื1มผานระบบ
พนักงาน
Catering (สงเปนกลองตามงาน)
คาใชจาย
ในการผลิตขนม

และแลวสองพี่นองก็รวมกันทํา Business Model Canvas จนสําเร็จ ทําให
นองเกงเอาไปใชอธิบายใหกับเพื1อน ๆ ในชมรมไดเขาใจและดําเนินการตามได
และนองเกงไดรับคําชมจากทั้งเพื1อนในชมรมและคุณครูที่ปรึกษาชมรม
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Osterwalder, Alexander, and Pigneur, Yves. Business Model Generation:
A Handbook For Visionaries, Game Changers, And Challengers. Wiley, 2010.
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อาจารยศศิภา อธิสินจงกล
อาจารยประจําสาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เชี่ยวชาญ: การสรางนวัตกรรมและการประกอบการ
ธุรกิจ, การบริหารจัดการธุรกิจขามชาติ,
Startup, การสราง Business Model,
การบริหารจัดการความยั่งยืนทางธุรกิจ
อาจารยสุกัญญา สิงหตุย
อาจารยประจําสาขาการจัดการ
และการเปนผูประกอบการดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เชี่ยวชาญ: การบริหารการเงินและการออม,
ภาษีธุรกิจ, ภาษีธุรกิจขนาดยอมและ Startup,
ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง,
การจัดการองคการ

อาจารยรัตนางศ ตุละวรรณ
อาจารยประจําสาขาการจัดการและ
การเปนผูประกอบการดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เชี่ยวชาญ: การบริหารธุรกิจและองคการ, การจัดการเชิงกลยุทธ,
การบริหารและจัดการธุรกิจชุมชน, การสื1อสารมวลชน,
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื1อการจัดการทางธุรกิจ,
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนําของ
ประเทศ กอตัง้ ขึน้ เมื1อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ภายใตเจตนารมณของ ดร.ไสว
สุทธิพิทักษ และอาจารยสนั่น เกตุทัต โดยใชชื1อสถาบันวา “ธุรกิจบัณฑิตย” ซึ่งตั้ง
อยูริมคลองประปา ถนนพระราม 6 ตอมาไดเลื1อนฐานะเปนวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ในป พ.ศ. 2513 และเลื1อนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” ในป พ.ศ. 2527
ดวยพัฒนาการที่ ไมหยุดยั้งผนวกกับการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศ
ใน ป พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยไดยา ยสถานทีต่ งั้ มาอยูท รี่ มิ คลองประปา ถนนประชาชื1น
บนเนื้อที่กวา 100 ไร เพื1อกอสรางอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางการเรียน
การสอนที่ทันสมัย รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในรูปแบบที่เอื้อประโยชนตอ
นักศึกษาอยางสมบูรณแบบ ภายใตสภาวะแวดลอมที่สวยงามและรมรื1น
ปจจุบันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคคํ่า ระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก โดยมี ดร.อรัญ ธรรมโนเปนนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.ดาริกา
ลัทธพิพัฒนเปนอธิการบดี และทั้งมีการกอตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC) ในป
พ.ศ. 2547 และวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) พ.ศ. ในป 2553 เพื1อรองรับผูที่
ตองการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและเพื1อมุงสูความเปนสากล และในป พ.ศ. 2559
ไดพฒ
ั นาครัง้ ยิง่ ใหญเพื1อตอบรับความตองการในตลาดแรงงานและอาชีพแหงอนาคต
กอตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) วิทยาลัยการแพทย
บูรณาการ (CIM) วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลยี
(ANT) วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร (CITE) และวิทยาลัย
การพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน (CADT) ตลอด 49 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัย
ไดผลิตบัณฑิตออกไปสูสังคมกวา 80,000 คน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,074 คน มีสัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอก
17% ระดับปริญญาโท 76% นับเปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการยอมรับจากหนวย
งานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางกวางขวาง
ในปนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยกําลังกาวเขาสูการฉลองครบรอบปที่ 50
และดวยปณิธานอันแนวแนของผูกอตั้งที่จะสรางเยาวชนไทยใหเปนพลเมืองดี
ของสังคม เปนนักธุรกิจที่มีทั้งความรู ความสามารถ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เพื1อจะไดเปนกําลังสําคัญของชาติ เพราะมีความเชื1อวา “นักธุรกิจเปนผูส รางชาติ”
ยังผลใหสถาบันการศึกษาแหงหนึง่ สถาปนาขึน้ โดยเนนการเรียนการสอนดานธุรกิจ
สมเปน “แหลงวิชาการประสานความรูธุรกิจ”
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ในป พ.ศ. 2559 นับเปนศักราชแหงการเริ่มตนใหมในหลาย ๆ ดาน ไมวา
จะเปนดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และความเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
ของเทคโนโลยีทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี หรือ College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)
ไดกอตั้งขึ้นดวยปณิธานอันแนวแนของมหาวิทยาลัย “มุงนําความรูสูการปฏิบัติ”
และวิสยั ทัศนอนั กวางไกล ของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพฒ
ั น อธิการบดีและคณะผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจะเปนสถาบันหลัก
ในการขับเคลื1อนการปรับเปลีย่ น สูธ รุ กิจยุคใหมและบูรณาการประชาคมอาเซียน
กับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในป พ.ศ. 2563”
ตามที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใต โมเดล Thailand 4.0 โดย
ใชนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื1อน ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พรอมขานรับนโยบายรัฐบาล ผลิตคนเพื1อตอบโจทยโมเดล Thailand 4.0 โดยใช
คณะบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติเปนตัวขับเคลื1อน
โดยการบริหารจัดการจะเปนรูปแบบของ Innovative management ลอกับ
Thailand 4.0 และการคาระหวาประเทศ ไมวา จะเปนภูมภิ าคอาเซียนหรือระดับโลก
ซึ่งเปนการทํางานบูรณาการรวมกันของทุกคณะและทุกสาขาวิชา ภายใตการใช
ทรัพยากรรวมกัน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หรือ CIBA มี 16 หลักสูตร
โดยแบงเปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยหลักสูตรปริญญาตรี
มี 9 หลักสูตร ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร และปริญญาเอกอีก 3 หลักสูตร ในปจจุบนั
CIBA เปนวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยมีมากกวา 22 สัญชาติทั่ว
โลก จากยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต และเอเชีย โดยเฉพาะ AEC และจีน ทําให
นักศึกษาไดเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสามารถสรางพันธมิตร
กับเพื1อนตางชาติซึ่งถือเปนหนึ่งในจุดแข็งของวิทยาลัย และ CIBA ยังมุงเนน
และสนับสนุนการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ ไมวาจะเปนสินคา บริการ Startup
และการสรางโมเดลทางธุรกิจใหม
“เพราะความสําเร็จของเราไมใชเพียงแคการสรางชาติ ไมใชแคการสราง
นักธุรกิจ แตจะตองเปนนักธุรกิจและผูประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพื1อสรางสังคมที่ดี และเรียนรูที่จะบริหาร
จัดการเพื1อการเจริญเติบโตและยั่งยืนอีกดวย” นี่คือพันธกิจของเรา วิทยาลัย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หรือ CIBA
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