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ฉันเริม่ต้นหรอื
ปรบัปรงุธุรกิจ

ของฉันอย่างไร
การเริม่ต้นและการขยาย

ธุรกิจของฉัน
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“และทัง้หมดน้ี
เพือ่ประโยชน์ของ
ศาสนจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์, เพือ่ทุกคน
จะเพ่ิมพูนพรสวรรค์
ของตน, เพือ่ทุกคนจะ
ไดร้บัพรสวรรคอ์ืน่ๆ, 
แท้จรงิแล้ว, แม้รอ้ย
เท่า, เพือ่จะเทเข้าไป
ในคลังของพระเจ้า . . . 
มนุษย์ทุกคนหมายมั่น
ประโยชน์สุขของเพือ่น
บ้านตน, และทําส่ิงทัง้
ปวงดว้ยดวงตาทีเ่ห็น
แก่รศัมีภาพของพระผู้
เป็นเจ้าอย่างเดยีว”
หลักคําสอนและ 
พันธสญัญา 82:18–19
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“การอุทิศถวายคอื
การสละให้หรอือุทิศ
บางอย่างทีศ่กัดิสิ์ทธิ์ 
ทุ่มเทเพือ่จุดประสงค์
ศกัดิสิ์ทธิ์”
ดี. ทอดด์ ครสิทอฟ
เฟอรส์นั, “สะท้อน
ถึงชีวติท่ีอุทิศถวาย,” 
Ensign หรอื เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 19
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ทําอะไร “พระเจ้าทรงสามารถ
ทําส่ิงทัง้ปวงได้
ตามพระประสงค์
ของพระองค,์ เพือ่ลูก
หลานมนุษย์, หากเป็น
ไปวา่พวกเขาใช้ศรทัธา
ในพระองค”์
1 นีไฟ 7:12
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

 
(ดู หน้า 13– 14)

  

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ
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ทํากิจกรรม
แผนท่ีความ
สาํเรจ็ด้าน
ธุรกิจทุกวนั  

(เขียน # วนั)

นําสมุด
บันทึกธุรกิจ

มาด้วย  
( ใช่/ไม่ ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์ 

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติ 

รากฐาน 
และสอน

หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานต่อ
คู่ปฏิบัติ 

( ใช่/ไม่ ใช่)

• 
• 
• 
• 

หมายเหตุถึงวทิยากร
กระบวนการ
อย่าลืมทําสําเนาข้อมูล
ตดิตอ่กลุ่มสําหรบัการ
ประชุมครัง้หน้า
และอย่าลืมลงทะเบียน
สมาชิกกลุ่มทัง้หมดที ่
srs. lds. org/ report

“เมือ่ประเมินผลงาน 
ผลงานจะดขีึน้ เมือ่
ประเมินผลงานและ
รายงาน อัตราความ
ก้าวหน้าจะทวคีวามเรว็
ยิ่งขึน้”
โธมัส เอส. มอนสนั ใน
รายงานการประชุมใหญ่, 
ตุลาคม 1970, 107
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การปฏิบัติและคําม่ันสญัญา
เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

ผู้บรรยาย 1: เราเชือ่เรือ่งการทําและ
รกัษาคาํมั่นสัญญา ในกลุ่มพึง่พาตนเอง 
ทุกส่ิงทีเ่ราทําขึน้อยู่กับคาํมั่นสัญญาและ
การรายงาน
ผู้บรรยาย 2: เมือ่จบการประชุมกลุ่ม เรา
ทบทวนการปฏิบัตขิองเราสําหรบัสัปดาห์
น้ันและเพิ่มลายเซ็นของเราเพือ่แสดง
ให้เห็นคาํมั่นสัญญาของเรา เราเลือกคู่
ปฏิบัตสํิาหรบัสัปดาห์น้ันดว้ย คูป่ฏิบัติ
เซ็นสมุดบันทึกการทํางานของเราเพือ่
ขอการสนับสนุน ในแตล่ะวนัระหวา่ง
สัปดาห์ เราตดิตอ่คูป่ฏิบัตเิพือ่รายงาน
การปฏิบัตขิองเราและขอความช่วยเหลือ
เมือ่จําเป็น
ผู้บรรยาย 3: ระหวา่งการประชุม เราทํา
เครือ่งหมายความก้าวหน้าของเราในสมุด
บันทึกการทํางานและใช้เครือ่งมือที่ ให้
ไว ้เช่นใบงานหรอืแบบฟอรม์อืน่ๆ และ
ถ้าเราตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเตมิ 
เราสามารถโทรศพัท์หาครอบครวัของเรา 
เพือ่นของเรา หรอืวทิยากรกระบวนการ
ผู้บรรยาย 4: เมือ่เริม่การประชุมครัง้
หน้า เราคนืและรายงานเกีย่วกับคาํมั่น

สัญญาของเรา น่ีควรเป็นประสบการณ์อัน
เป่ียมดว้ยพลังและทําให้ทุกคนสบายใจ 
ลองนึกดวูา่การทําคาํมั่นสัญญาและการ
รายงานช่วยคนเหล่าน้ีอย่างไร
สมาชิกกลุ่ม 1: ครัง้แรกทีร่ายงานเกีย่ว
กับคาํมั่นสัญญา ฉันคดิวา่ “น่ีแปลก” 
ทําไมสมาชิกกลุ่มของฉันจึงเอาใจใส่ส่ิง
ทีฉั่นทํา แตแ่ล้วก็พบวา่พวกเขาเอาใจใส่ 
และน่ันช่วยฉัน
สมาชิกกลุ่ม 2: ฉันรูต้วัวา่ฉันไม่ตอ้งการ
ให้กลุ่มผิดหวงั ดว้ยเหตน้ีุจึงทํางานหนัก
มากเพือ่รกัษาคาํมั่นสัญญา ฉันไม่แน่ใจ
วา่จะก้าวหน้าในวธิีอืน่ได ้การรายงานใน
แตล่ะสัปดาห์ช่วยฉันเรือ่งลําดบัความ
สําคญัก่อนหลังจรงิๆ
สมาชิกกลุ่ม 3: เมือ่นึกถึงเส้นทางสู่การ
พึง่พาตนเองของฉัน ฉันกลัวเพราะน่ัน
เป็นเรือ่งใหญ่ แตก่ารประชุมกลุ่มช่วยฉัน
ทําให้เส้นทางน้ันแตกย่อยเป็นก้าวเล็กๆ 
และฉันรายงานแตล่ะก้าวให้กลุ่มฟัง ฉัน
ก้าวหน้าจรงิๆ ฉันคดิวา่ความสําเรจ็ครัง้น้ี
เกิดจากการสรา้งนิสัยใหม่ๆ

แหล่งข้อมูล
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2
คนท่ัวไปต้องการ

ซือ้อะไร
การเริม่ต้นและการขยาย

ธุรกิจของฉัน
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• 

• 
srs. lds. org

• 
• 

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

ทํากิจกรรม
แผนท่ีความ
สาํเรจ็ด้าน
ธุรกิจทุกวนั
เสรจ็แล้ว 

(เขียน # วนั)

นําสมุด
บันทึกธุรกิจ

มาด้วย  
(ใช่/ไม่ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ  
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี 6 ช ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
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ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน

“เมือ่ประเมินผลงาน 
ผลงานจะดขีึน้ เมือ่
ประเมินผลงานและ
รายงาน อัตราความ
ก้าวหน้าจะทวคีวามเรว็
ยิ่งขึน้”
โธมัส เอส. มอนสนั, 
ในรายงานการประชุม, 
ตุลาคม 1970, 107
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“Business on a Stick”

การเลือกธุรกิจท่ีเหมาะสม
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ตัวอย่าง:
อาหาร การขาย

ขนมหวานหรอืขนม
ขบเคีย้ว
ขนมราคาถูกสําหรบั
กินตอนบ่าย ตอนเย็น

ฉันชอบทําอาหาร
ฉันเก่งเรือ่งการขาย

สินคา้เรยีบง่าย
ตน้ทุนเริม่ตน้ตํ่า
การแข่งขันตํ่า

ลูกคา้มาก

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็คดิใหญ่แต่
เริม่เล็ก

ขนมทีพ่กได้
ไอศกรมี ผลไม้
บางอย่างทีส่นุก
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“Joseph and John: Medical 

Products.”
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็เรยีนรูจ้าก
ลูกคา้ทุกวนั
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“และหากเป็นไปวา่ลูก
หลานมนุษย์รกัษาพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็น
เจ้าแล้วพระองคย์่อม
ทรงบํารงุเลีย้งพวกเขา, 
และเสรมิสรา้งพละ
กําลังแก่พวกเขา, และ
ทรงจัดหาหนทางซึง่
โดยหนทางเหล่าน้ัน
พวกเขาจะทําสําเรจ็ได้
ในส่ิงซึง่พระองคท์รง
บัญชาพวกเขา”
1 นีไฟ 17:3
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

 

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ
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สงัเกตและ
สมัภาษณ์

เจ้าของและ
ลูกค้าอย่าง
น้อย 10 ราย  

(#)

เลือกธุรกิจ
ใหม่หรอืวธีิ

ปรบัธุรกิจของ
ฉัน  

( ใช่/ไม่ ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจําสปัดาห์  
( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักปฏิบัติ
ใน รากฐาน 
และสอน

หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

ฉาก: คนท้อแท้สามคนน่ังอยู่บนม้าน่ัง
เมือ่คนทีสี่ม่าน่ังดว้ย
ผู้บรรยาย: อะไรคอืธุรกิจทีป่ระสบความ
สําเรจ็ ทัง้หมดเกีย่วข้องกับการช่วยผู้คน
แก้ปัญหา และการเข้าใจลูกคา้ ถ้ามีคน
ตอ้งการให้คณุช่วยแก้ปัญหา และคณุ
ช่วย พวกเขาจะจ่ายให้คณุ และน่ันด!ี แต่
คณุจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร
คนท่ี 4 สวสัด ีผมกําลังลองเริม่ทําธุรกิจ
อย่างหน่ึง มี ใครเคยทําธุรกิจบ้าง
คนอ่ืน “เคย” “เคย” “เคย”
คนท่ี 4 โห เยีย่มเลย ธุรกิจอะไรหรอืครบั
คนท่ี 1: ผมชอบคา้งคาว ผมก็เลยขาย
คา้งคาวเกาะก่ิงไม้ สัตวเ์ลีย้งชนิดหน่ึงนะ
ครบั ตอ้งรกัมัน หาแมลงให้มันกิน
คนท่ี 4: จรงิหรอืครบั
คนท่ี 1: จรงิครบั
คนท่ี 4: แล้วเป็นยังไงบ้างครบั
คนท่ี 1: ไม่คอ่ยดเีท่าไหร ่ดเูหมือนวา่คน
ทั่วไปไม่อยากได ้บางครัง้มันก็กัดดว้ย
คนท่ี 4: โอเค แล้วคณุละครบั
คนท่ี 2: ดฉัินทําอาหารเก่งมาก

คนท่ี 4: ทําอาหารหรอืครบั
คนท่ี 2: คะ่ ดฉัินไดสู้ตรทําเนยเสียบไม้
คนท่ี 4: เสียบไม้หรอืครบั
คนท่ี 2: คะ่ ห่อเย็นๆ ในทอทิลลา ดฉัิน
ทําเก่งมากคะ่
คนท่ี 4: แล้วเป็นยังไงบ้างครบั
คนท่ี 2: ขายไดส้องอัน . . . อ้อ หน่ึงอัน
คนท่ี 4: แล้วคณุล่ะครบั
คนท่ี 3: ผมจับตาดผูู้คนตามท้องถนนวนั
ละหลายเวลา ผมถามคาํถามพวกเขา คอย
ดวูา่พวกเขาซือ้อะไร เมือ่ไหรแ่ละราคา
เท่าไร ผมพดูคยุกับคนทีก่ําลังขายของ
วา่อะไรไดผ้ลและอะไรไม่ไดผ้ล ผมสนใจ
ธุรกิจอาหาร เพราะเริม่ทําไดง้่าย ผมชอบ
อาหาร ชอบคน
คนท่ี 4: จรงิหรอืครบั คณุทําหมดน่ันเลย
หรอื
คนท่ี 3: ครบั ผมทําหลายวนั น่าสนใจ
มาก
คนท่ี 4: ผมเคะเนวา่เป็นอย่างน้ัน! แล้ว
คณุพบอะไร

แหล่งข้อมูล
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คนท่ี 3: ผมแปลกใจครบั ผมพบวา่ตอน
บ่ายกับตอนเย็น คนอยากกินหวานๆ 
สะดวกซือ้ ไม่แพงเกินไป และเฮฮา—
อาหารที่ทําให้พวกเขากระปรีก้ระเปรา่
หรอืแบ่งกินกับเพื่อนหรอืครอบครวั ผมก็
เลยลองสองสามอย่างและพูดคยุกับผู้คน
มากขึน้
คนท่ี 4: แล้วคณุพบคาํตอบไหมครบั
คนท่ี 3: ครบั ผมพบวา่ถ้าคณุนํากล้วยมา
เสียบไม้แล้วเคลือบช็อกโกแลตนิดหน่อย 
ทีเ่หมาะ โรยพวกน้ีลงไป คนจะชอบ—
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคณุอยู่ ในทําเล 
เหมาะๆ ในเวลาทีเ่หมาะสม
คนท่ี 4: จรงิหรอืครบั
คนท่ี 3: ครบั ผมกับเพือ่นขายสองวนั
แรกได ้400 และทําเงินไดม้าก สนอง
ความตอ้งการจรงิๆ: เรยีบง่ายแต่ไดก้ําไร

คนท่ี 4: วา้ว! แล้วยังไงตอ่
คนท่ี 3: ผมจะเลิกขายแล้วครบั
คนท่ี 4: เลิกขายหรอื
คนท่ี 3: ใช่ มีงานตอ้งทําเยอะในวนัที่
อากาศรอ้น
คนท่ี 4: อืม งัน้คณุจะรงัเกียจไหมถ้าผม
รบัช่วงแนวคดิของคณุ
คนท่ี 3: ไม่รงัเกียจครบั ทัง้หมดเป็นของ
คณุ คณุทําไดเ้ลย
ผู้บรรยาย: จับตาด ูถามคาํถาม

รูจ้ักลูกคา้
ขยัน สรา้งรายได้
ชอบกล้วย!
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ผลัดกันอ่านย่อหน้าตอ่ไปน้ี

คณุจะเลือกธุรกิจทีเ่หมาะกับคณุอย่างไร 
หรอืถ้าคณุมีธุรกิจ คณุรู้ ไดอ้ย่างไรวา่น่ัน
เป็นธุรกิจทีเ่หมาะกับคณุ ตอ่ไปน้ีเป็น
คาํถามสําคญัสีข่้อทีจ่ะช่วยให้ท่านตดัสิน
ใจไดด้ทีีสุ่ด

การเลือกธุรกิจท่ีเหมาะสม
 

  

(1)ส่ิงทีค่นทั่วไปตอ้งการซือ้ . . . (2) ทีฉั่น
จัดหาให้ ได ้(3) เป็นธุรกิจทีฉั่นเริม่ไดง้่าย
มาก และ (4) จะเพิ่มรายไดข้องฉันและ
ช่วยให้ฉันพึง่พาตนองไดม้ากขึน้หรอืไม่
หรอือีกนัยหน่ึง ฉันตอ้งตดัสินใจบน
ฐานของ (1) ลูกคา้และสินคา้ (2) ทักษะ 
ความสนใจ และประสบการณ์ของฉันเอง 
(3) สภาพแวดล้อม รวมทัง้การแข่งขนั ผู้
จัดส่ง เงิน และ (4) แนวโน้มของรายได้
และกําไร
น่ีเป็นตวัอย่าง มาเรยีเสิรฟ์อาหารใน
ภัตตาคารและโรงแรมมาหลายปี แตร่าย
ไดข้องเธอไม่แน่นอน เธอมีรายได้ ไม่พอ
ช่วยครอบครวัสนองความตอ้งการของ
พวกเขา ดว้ยเหตน้ีุ นอกจากจะทํางาน
เป็นสาวเสิรฟ์แล้ว เธอตดัสินใจเริม่ธุรกิจ
ของตนเองดว้ย แตจ่ะเริม่ธุรกิจอะไร

มาเรยีเริม่จากคาํถามข้อหน่ึง เธอจําไดว้า่
เคยไดย้ินพ่อครวัในภัตตาคารหลายแห่ง
บ่นเมือ่พวกเขาหาไข่สดทีม่ีคณุภาพสูง
ไม่ได ้เธอจึงรูว้า่น่ันคอืปัญหา สอง คณุ

พ่อของเธอเลีย้ง
ไก่และเธอเรยีนรู้
เคล็ดลับบางอย่าง
จากเขาเกีย่วกับ
การเพิ่มผลผลิต
ไข่ เธอรูเ้ช่นกัน
วา่ตอ้งขยันมาก! 
สาม เธอไม่รูม้าก
นักเกีย่วกับการ
แข่งขัน แตรู่ว้า่
เธอสามารถเริม่

เล็กๆ ในจุดทีค่นเห็นใกล้บ้านเพือ่จะไม่
ตอ้งเสียคา่ใช้จ่ายมาก สี ่เธอรูว้า่ภัตตาคาร
ไหนซือ้ไข่ เธอจึงคาํนวณวา่เธอจะทํากําไร
ไดด้ถี้าเธอขายไดม้ากพอ
ท่านเห็นได้ ไหมวา่คาํถามสีข่้อน้ีช่วยเธอ
คดิเรือ่งการเลือกธุรกิจทีเ่หมาะสมอย่างไร
มาเรยียังตอ้งการคาํตอบมากกวา่น้ี เธอ
ตอ้งเรยีนรูอ้ีกมากเกีย่วกับคนทีจ่ะเป็น
ลูกคา้ การแข่งขัน ผู้จัดส่ง การตัง้ราคา 
และแม้กระทั่งทักษะในการดาํเนินธุรกิจ 
เธอจะไปขอความช่วยเหลือจากที่ ใด เธอ
จะตดัสินใจขัน้ตอ่ไปไดอ้ย่างไร
ท่านจะทําอะไรเพือ่ให้ ไดข้้อมูลทีต่อ้งใช้
ตดัสินใจให้ดี
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3
ฉันซือ้สนิค้าและ

ตัง้ราคาขายอย่างไร
การเริม่ต้นและการขยาย

ธุรกิจของฉัน
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• 

• 

• 
• 

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

สงัเกตและ
สมัภาษณ์

เจ้าของและ
ลูกค้าอย่าง
น้อย 10 ราย

(#)

เลือกธุรกิจ
ใหม่หรอืวธีิ

ปรบัธุรกิจของ
ฉัน  

(ใช่/ไม่ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ  
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี 15 ช ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ซือ้ถูกขาย
แพง
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• 
• 
• 
• 

• 
• 
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“และข้าพเจ้า, นีไฟ, 
เข้าไปทีภู่เขาบ่อย
ครัง้, และข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนพระเจ้าบ่อย
ครัง้; ดงัน้ันพระเจ้า
ทรงแสดงส่ิงสําคญัแก่
ข้าพเจ้า.”
1 นีไฟ 18:3
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

 

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ
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สมัภาษณ์ผู้
จัดสง่อย่าง
น้อย 4 ราย 
(เขียน #)

ตัง้ราคาขาย
เริม่ต้น  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติ ใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org
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ผลัดกันอ่านย่อหน้าตอ่ไปน้ี

ชายสองคนเป็นหุ้นส่วนกัน พวกเขาสรา้ง
เพิงเล็กๆ รมิถนนทีพ่ลุกพล่าน พวกเขา
ไดร้ถบรรทุกมาคนัหน่ึงและขับไปไรข่อง
เกษตรกรคนหน่ึงเพือ่ซือ้แตงโมหน่ึงคนั
รถในราคาลูกละหน่ึงเหรยีญ
พวกเขาขับรถบรรทุกคนัน้ันมาทีเ่พิงรมิ
ถนนเพือ่ขายแตงโมในราคาลูกละหน่ึง
เหรยีญ
พวกเขาขับกลับไปไรข่องเกษตรกรคน้ัน
และซือ้แตงโมมาอีกหน่ึงคนัรถในราคา
ลูกละหน่ึงเหรยีญ
พวกเขาขนมาขายในราคาลูกละหน่ึง
เหรยีญเหมือนเดมิ

ขณะขับรถกลับไปไรข่องเกษตรกรคน
น้ันเพือ่ขนมาอีกหน่ึงคนัรถ หุ้นส่วนคน
หน่ึงบอกอีกคนวา่ “เราไดเ้งินจากธุรกิจน้ี
ไม่มากเลย จรงิมัย้”
“จรงิ เราได้ ไม่มาก” หุ้นส่วนของเขาตอบ
“คณุคดิวา่เราตอ้งซือ้รถใหญ่กวา่เดมิมัย้” 
(ดลัลิน เอช. โอ๊คส์ “การพินิจพิเคราะห์
และการลําดบัความสําคญั,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2001, 118) 

 

แหล่งข้อมูล
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี:

โจเซฟีน: มีอะไรหรอืเปล่าเกรซ ดคูณุ
ไม่มีความสุขเลย
เกรซ: ฉันไม่รูว้า่กําลังทําอะไรอยู่ ธุรกิจ
ของฉันเพิ่งเริม่ทําเงินไดห้น่อยก็เกิดเรือ่ง
พรสิซิลลา: เรือ่งอะไรหรอืคะ
เกรซ: คนทีฉั่นซือ้น้ําสะอาดจากเขาขึน้
ราคาเมือ่วาน และตอนน้ีฉันจะตอ้งปิด
กิจการ
พรสิซิลลา: ฉันเสียใจมากเกรซ ทําไมล่ะ
คะ
เกรซ: ฉันจะขายน้ําไดเ้พียงขวดละ 10 
บาทเท่าน้ัน ลูกคา้จะไม่จ่ายเพิ่ม และฉัน
เคยซือ้ขวดละ 7 บาท

เกรซ: แตต่อนน้ีผู้จัดส่งขึน้ราคาเป็น 10 
บาท ฉันจึงไม่มีกําไร ฉันจะทําอย่างไรดี

พรสิซิลลา: คณุเคยพูดกับผู้จัดส่งไหม
คะ คณุเป็นลูกคา้คนสําคญัทีสุ่ดคนหน่ึง
ของเขานะ
เกรซ: ไม่เคยคะ่ ฉันไม่คดิวา่จะพูดได ้
ราคาของเขาก็ของเขา
พรสิซิลลา: ไม่หรอก คณุตอ้งคยุกับเขา 
เขาตอ้งเห็นวา่เขาจะเสียลูกคา้คนสําคญั 
เขาสามารถเปลีย่นราคาเพือ่รกัษาคณุ
ไว ้คณุควรคยุกับผู้จัดส่งเสมอเพือ่ให้ ได้
ราคาซือ้ตํ่าทีสุ่ด
เกรซ: ตกลงคะ่ ฉันจะพยายาม
โจเซฟีน: คณุควรมีทางเลือกอืน่ดว้ย ฉัน
รูจ้ักคนทีจ่ะขายน้ําให้คณุได้ ในราคา 5 
บาท ฉันขอโทษที่ ไม่ ไดบ้อกคณุก่อนหน้า
น้ี ฉันไม่รูว้า่คณุกําลังจ่าย 7 บาท—และ
ตอนน้ี 10 บาท! ฉันจะแนะนําคณุใหรู้จ้ัก
คนน้ัน

เกรซ: จรงิหรอืคะ โจเซฟีน ขอบคณุคะ่ 
ช่วยแนะนําให้เรารูจ้ักดว้ยนะคะ ขอบคณุ
คะ่พรสิซิลลา ฉันจะพยายามมากขึน้เพือ่
ให้ ไดน้ํ้าราคาตํ่าสุด
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4
ฉันรู้ ได้อย่างไร
วา่ธุรกิจของฉัน

มีกําไรหรอืไม่
การเริม่ต้นและการขยาย

ธุรกิจของฉัน
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• 

• 

• 
• 

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

สมัภาษณ์ผู้จัด
สง่อย่างน้อย  

4 ราย  
(เขียน #)

ตัง้ราคาขาย
เริม่ต้น  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลักปฏิบัติ
ใน รากฐาน 

และสอนหลัก
ปฏิบัติดังกล่าว
ให้ครอบครวั  
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี 6 ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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• 
• 
• 

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็จดบันทึก
ทุกวนั

เครือ่งมือสาํหรบั
การจดบันทึก:
• สําเนาบันทึกรายรบั

รายจ่ายและงบกําไร
ขาดทุนใน หน้า 55

• สมุดบัญชีแยก
ประเภท

• สมุดบันทึก ณ จุด
ขาย
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1500 

วนัจันทร ์14/5 ขายเก้าอี ้4 ตวั 200 1700 

วนัจันทร ์15/5 จ่ายคา่เช่า - 100 1600 

วนัอังคาร 16/5 จ่ายคา่แรงให้
แม็กซ์เวลล์ 

- 500 1100 

วนัพุธ 17/5 ขายโตะ๊กับเก้าอี ้
หน่ึงชุด

400 1500 

วนัพฤหัสบด ี
18/5

ขายเฟอรนิ์เจอร์
ห้องนอน

1000 2500 

วนัศกุร ์19/5 จ่ายคา่วสัดุ - 1500 1000 

วนัเสาร ์20/5 ขายโตะ๊หน่ึงตวั 400 1400 

1400 



52

• 
• 
• 
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งบบัญชีกําไรขาดทุนสําหรบัธุรกิจเฟอรนิ์เจอร์
ของแดเนียล

ยอดขายเก้าอี ้ 200
ยอดขายโตะ๊ 400
ยอดขายชุดห้องอาหาร 400
ยอดขายชุดห้องนอน 1000

รายรบัทัง้หมด 2000

คา่เช่า - 100
คา่วสัดุ - 1500
คา่แรงลูกจ้าง - 500

รายจ่ายทัง้หมด - 2100

- 100

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็แสวงหา
กําไรทุกวนั



54
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56

เงินมัดจํา

คา่วสัดุ

คา่วสัดุ

จ่ายให้ลูกจ้าง

เงินชําระครัง้
สุดท้าย

รายจ่ายทัง้หมด

กําไร (หรอืขาดทุน)
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“เราจะแนะนําและ
สอนเจ้าถึงทางทีเ่จ้า
ควรจะเดนิไป เราจะให้
คาํปรกึษาแก่เจ้าและ
เฝ้าดเูจ้าอยู่”
สดุดี 32:8
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ
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ใช้บันทึก
รายรบัและ

รายจ่ายทุกวนั 
(เขียน # วนั)

ทํางบกําไร
ขาดทุน  

( ใช่/ไม่ ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจําสปัดาห์  
( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักปฏิบัติ
ใน รากฐาน 
และสอน

หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org
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แหล่งข้อมูล
เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี
ตอน 1
แม็กซ์เวลล์: แดเนียล ผมมารบัคา่จ้าง
สําหรบังานทีผ่มทําเมือ่วนัพุธทีแ่ล้ว

แดเนียล: ผมจ่ายให้คณุไปแล้วไม่ ใช่
หรอื ผมมั่นใจวา่ผมจ่ายไปแล้ว

แม็กซ์เวลล์: ไม่นะครบั ยังไม่ไดจ้่าย คน
อืน่ทีผ่มทํางานให้เขาจะจดทุกครัง้นะ

ครบั คณุมีบันทึกวา่จ่ายให้ผมไหมครบั

แดเนียล: ไม่มี แตผ่มคดิวา่ผมจ่ายแล้ว

แม็กซ์เวลล์: คณุจะรู้ ไดย้ังไงครบัถ้าคณุ
ไม่ไดจ้ดไว้

แดเนียล: ผมเดาวา่อย่างน้ัน . . . ผมไม่รู้

ตอน 2
เจมส:์ แดเนียล ดี ใจที่ ไดพ้บคณุ ธุรกิจ
เป็นอย่างไรบ้าง

แดเนียล: ยุ่งๆ ครบั

เจมส:์ ยุ่งสิครบัด ีไดก้ําไรมัย้ครบั

แดเนียล: ครบั . . . คดิวา่ได้

เจมส:์ คดิวา่ไดห้รอืครบั คณุหมายความ
วา่อย่างไร

แดเนียล: ผมไม่ไดจ้ดบันทึกเลย ผมยุ่ง
กับการทําเฟอรนิ์เจอร ์ผมจําไวแ้ละหวงั
วา่ทุกอย่างจะออกมาดี

เจมส:์ จรงิหรอืครบั คณุไม่ไดจ้ดรายรบั
รายจา่ยและคํานวณกาํไรขาดทนุหรอืครบั

แดเนียล: ไม่ครบั ผมไม่ ใช่นักบัญชีน่ี
ครบั ผมทําเฟอรนิ์เจอร์

เจมส:์ เจ้าของธุรกิจทุกคนตอ้งจดบันทึก
นะครบั น่ันเป็นวธิีเดยีวทีค่ณุจะรูว้า่
ธุรกิจของคณุดหีรอืไม่ด ีโอเค ผมจะถาม
อีกครัง้ คณุมีกําไรไหมครบั

แดเนียล: อืม . . . ผมไม่รู้

เจมส:์ คณุไดเ้งินมากหรอืน้อยกวา่เดอืน
ทีแ่ล้วละครบั

แดเนียล: ผมไม่รู้

เจมส:์ ทําตามคาํแนะนําของผมเถอะ
ครบั จดบันทึกเพือ่คณุจะไดรู้้
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5
ฉันแยกธุรกิจ

ของฉันกับเงิน
ครอบครวัอย่างไร

การเริม่ต้นและการขยาย
ธุรกิจของฉัน
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• 

• 

• 
• 

ชือ่
สมาชิก

กลุ่ม

ใช้บันทึก
รายรบัและ

รายจ่าย 
(เขียน # วนั)

สรา้งงบกําไร
ขาดทุน  

(ใช่/ไม่ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้
คู่ปฏิบัติ

ทราบ  
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี 6 ช ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็จ่ายส่วนสิบ
ก่อน

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ไม่ขโมย
จากธุรกิจของตน
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 3200

2600

14 สิงหาคม ซือ้อาหาร - 300 2300

15 สิงหาคม ขายไข่ 500 2800

16 สิงหาคม ขายไข่ 400 3200

17 สิงหาคม คา่จ้างของมาเรยี - 3000 200

18 สิงหาคม ขายไข่ 600 800

19 สิงหาคม ซือ้อาหาร - 600 200

20 สิงหาคม ขายไข่ 700 900

2
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ค่าจ้างหรอืค่า
คอมมิชช่ัน
ถ้าเงินสดในธุรกิจ
ของมาเรยีไม่พอจ่าย
คา่จ้างประจําให้เธอ 
เธอสามารถจ่ายคา่
คอมมิชช่ันให้ตนเอง
ตามยอดขายได้

600

14 สิงหาคม อาหาร - 100 500

15 สิงหาคม เสือ้ผ้า - 200 300

16 สิงหาคม บัตรโดยสารรถ
ประจําทาง - 200 100

17 สิงหาคม คา่จ้าง 3000 3100

17 สิงหาคม ส่วนสิบ - 300 2800

19 สิงหาคม อาหาร - 1500 1300

20 สิงหาคม คา่เช่า - 600 700

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็จดบันทึก
ทุกวนั
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็แยกบันทึก
ธุรกิจกับบันทึกส่วนตวั



71

 
 
 
 
 
 

1000

 

 

1000
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73

“จงเข้ามาอยู่ ใกล้เรา
และเราจะเข้ามาอยู่
ใกล้เจ้า; จงแสวงหาเรา
อย่างขยันหมั่นเพียร
และเจ้าจะไดพ้บเรา; 
ขอ, และเจ้าจะไดร้บั; 
เคาะ, และจะเปิดมัน
ให้เจ้า.”
หลักคําสอนและ 
พันธสญัญา 88:63
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ



75

จดบันทึก
แยกต่างหาก  
( ใช่/ไม่ ใช่)

จ่ายค่าจ้าง
ให้ตนเอง
แยกจาก
เงินธุรกิจ 

( ใช่/ไม่ ใช่)

เตรยีม
การนําเสนอ

เรือ่งธุรกิจ
ของฉัน  

( ใช่/ไม่ ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติ ใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org

หมายเหตุถึงวทิยากร
กระบวนการ
สัปดาห์หน้า ให้นํา
สําเนา เส้นทางสู่การ
พึ่งพาตนเองของฉันมา
เพิ่มอีกห้าชุด
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

ฉากท้องเรือ่ง: มาเรยีเลีย้งไก่หลายตวั
และสามารถหาเลีย้งครอบครวัได้ โดย
ขายไข่ ให้รา้นและภัตตาคารในท้องที ่
มาตีโอน้องชายของมาเรยีมาเยีย่ม
มาตีโอ: มาเรยี!
มาเรยี: สวสัด ีมาตีโอ . . . เป็นอย่างไร
บ้าง
มาตีโอ: ดคีรบั วา้ว! ดไูข่พวกน้ันสิ ธุรกิจ
ของพีก่ําลังไปไดส้วย
มาเรยี: ใช่ พีต่ืน้ตนัใจมาก พี่ ใช้ส่ิงที่
เรยีนรู้ ในกลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตวั
ของพี ่พีร่กัษาคาํมั่นสัญญาทัง้หมดและ

น่ันไดผ้ล! พระเจ้าทรงอวยพรเราจรงิๆ 
พระองคท์รงตอบแทนทัง้หมดทีพ่ีทุ่่มเท
มาตีโอ: ยอดเยีย่มครบัพี!่ ผมน่าจะเข้า
กลุ่มดว้ย ผมมีข่าวดมีาบอกพีด่ว้ยครบั! 
ผมพบอพารต์เมนตสํ์าหรบัครอบครวั
ผม! ในทีสุ่ดเราก็จะมีน้ําประปาใช้—และ
หน้าตา่ง! เสียแตว่า่ผมมีเงินไม่พอตอน
น้ี ผมตอ้งใช้เงิน 1000 เพือ่ย้ายเข้าไป
อยู่ ผมไม่อยากเสียทีต่รงน้ี พีม่าเรยี มันดี
มากสําหรบัเรา พีพ่อจะช่วยได้ ไหมครบั
มาเรยี: มาตีโอ พีอ่ยากช่วยนะ และพี่
อาจจะให้เธอไดแ้ตพ่ีจ่ะตอ้งขายไก่ของพี่

แหล่งข้อมูล
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ผลัดกันอ่านย่อหน้าตอ่ไปน้ี

สมมตวิา่ท่านทํางานที่ โรงแรม ท่าน
สามารถนําเอาเงินจากโรงแรมมาใช้ ได้
ทุกเมือ่ทีต่อ้งการหรอืไม่ น้องชายท่าน
สามารถเอาเงินน้ันมาใช้ ไดทุ้กเมือ่ทีเ่ขา
ตอ้งการหรอืไม่ เขาอาจจะถูกจับเข้าคกุ
ก็ ได้
ตอนน้ีให้นึกถึงธุรกิจของท่าน ธุรกิจของ
ท่านตอ้งเตบิโตและรุง่เรอืงเพือ่ท่าน
จะสามารถรกัษาพระบัญญัติ ให้พึง่พา
ตนเอง ธุรกิจของท่านเป็นเครือ่งมือที่
พระเจ้าจะทรงใช้อวยพรท่านได ้ถ้าธุรกิจ
ประสบความสําเรจ็ ท่านจะสามารถเป็น
พรแก่คนมากมาย ดว้ยเหตน้ีุ ท่านจะ
ป้องกันธุรกิจของท่านอย่างไรเพือ่ช่วยให้
ประสบความสําเรจ็ ท่านควรนําเงินจาก
ธุรกิจของท่านมาใช้ส่วนตวัหรอืไม่ น้อง
ชายหรอืเพือ่นบ้านควรทําอย่างน้ันหรอื
ไม่
น่ีคอืประเด็น: ท่านและธุรกิจของท่าน
ตา่งกัน! จะตอ้งมีทีแ่ยกเก็บเงินธุรกิจ
และเงินส่วนตวั ท่านอาจจะแยกกล่อง
หรอืแยกบัญชีธนาคารก็ ได ้ท่านตอ้ง
จดบันทึกแยกกันดว้ยระหวา่งเงินธุรกิจ
กับเงินส่วนตวั แยกทีเ่ก็บเงินและแยก
บันทึก
แตท่่านจะเอาเงินจากธุรกิจมาให้
ครอบครวัท่านอย่างไร

น่ีจะเกิดขึน้อย่างไรถ้าท่านทํางานให้คน
อืน่ คนน้ันหรอืธุรกิจน้ันจะจ่ายคา่จ้างให้
ท่าน ใช่หรอืไม่ หรอืถ้าท่านเป็นพนักงาน
ขาย ธุรกิจน้ันจะจ่ายคา่คอมมิชช่ันให้
ท่าน คา่จ้างหรอืคา่คอมมิชช่ันจะเป็น
รายไดข้องท่าน—และท่านจะจ่ายส่วน
สิบจากรายไดส่้วนน้ี จากน้ันท่านจะใช้ที่
เหลือไดต้ามความตอ้งการส่วนตวัของ
ท่าน อาทิ อาหารหรอืเสือ้ผ้า—หรอืแม้แต่
ช่วยน้องชาย
ถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ ท่านควรจ่ายคา่
จ้างให้ตวัท่านเอง—ยกตวัอย่างเช่น จ่าย
เงินจํานวนหน่ึงทุกสัปดาห์ ถ้าเงินสด
ในธุรกิจของท่านไม่พอจ่ายคา่จ้างประจํา 
ท่านสามารถจ่ายคา่คอมมิชช่ันให้ตนเอง
ได—้ตาม เปอรเ์ซ็นต(์51) ของยอดขาย 
คา่จ้างหรอืคา่คอมมิชช่ันจะกลายเป็นราย
ไดข้องท่าน ท่านจ่ายส่วนสิบจากรายได้
ส่วนน้ี จากน้ันท่านสามารถใช้ส่วนทีเ่หลือ
ซือ้อาหาร จ่ายคา่เช่า คา่ยา และเงินออม
ขัน้ตอนทีเ่รยีบง่ายน้ี—แยกธุรกิจของ
ท่านกับเงินส่วนตวั—จะคุม้ครองทัง้ท่าน
และธุรกิจของท่าน ธุรกิจของท่านจะ
เตบิโตและประสบความสําเรจ็ และท่าน
จะรูว้า่ท่านสามารถใช้และแบ่งปันเงิน
ส่วนไหนจากบัญชีส่วนตวัของท่าน
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

มาเรยี: มาตีโอ ถ้าพีข่ายไก่ทัง้หมด น้อง
ก็รูว้า่น่ันจะทําให้ธุรกิจของพีเ่ป็นอย่างไร 
พีจ่ะไม่มี ไข่ ให้ขาย แล้วธุรกิจของพีจ่ะล้ม 
แล้วพีจ่ะเลีย้งครอบครวัอย่างไร พีข่อโทษ 
พีห่วงัวา่น้องจะเข้าใจไดว้า่พี่ ไม่สามารถ
นําเงินจากธุรกิจมาใช้ตามตอ้งการได ้พี่
แคจ่่ายคา่จ้างให้ตวัเองเท่าน้ัน เงินที่
เหลือมี ไวท้ําให้ธุรกิจดาํเนินตอ่ไปและ
ช่วยให้เตบิโต เพือ่เราจะพึง่พาตนเองได ้
เราพึง่พาตนเองเพือ่เราจะเป็นพรแก่ผู้
อืน่ได้

มาตีโอ: ผมเข้าใจ
มาเรยี: แตพ่ีม่ี 200 จากเงินออมส่วนตวั
ทีจ่ะให้น้องได ้ถ้าน่ันจะช่วย
มาตีโอ: น่ันจะช่วยมากเลยครบั 
ขอบคณุครบั พีม่าเรยี
มาเรยี: ดว้ยความยินดจี้ะ พีด่ี ใจทีอ่ย่าง
น้อยก็ช่วยไดบ้้าง
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6
ธุรกิจของฉันกําลัง

ก้าวหน้าอย่างไร
การเริม่ต้นและการขยาย

ธุรกิจของฉัน
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• 

• 
• 

• 
• 

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

จดบันทึก
แยกต่างหาก  

(ใช่/ไม่ใช่)

จ่ายค่าจ้าง
ให้ตนเอง

แยกจากเงิน
ธุรกิจ  

(ใช่/ไม่ใช่)

เตรยีม
การนําเสนอ

เรือ่งธุรกิจ
ของฉัน  

(ใช่/ไม่ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ  
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี ช ช ช ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 



83

ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ปรบัปรงุ
บางอย่างทุกวนั
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็เรยีนรูอ้ยู่
เสมอ
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“จงคน้หาอย่างขยัน
หมั่นเพียร, สวด
อ้อนวอนเสมอ, และจง
เชือ่, และส่ิงทัง้ปวงจะ
รว่มกันส่งผลเพือ่ความ
ดขีองเจ้า”
หลักคําสอนและ 
พันธสญัญา 90:24
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ
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นําบันทึก
รายรบัราย
จ่ายมาด้วย 
( ใช่/ไม่ ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักฏิบัติ
ใน รากฐาน 
และสอน

หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org
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แหล่งข้อมูล



7
ฉันจะขยายธุรกิจ
ของฉันอย่างไร

การเริม่ต้นและการขยาย
ธุรกิจของฉัน
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• 

• 

• 
• 

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

นําบันทึก
รายรบัราย
จ่ายมาด้วย 
( ใช่/ไม่ ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติ ใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ  
( ใช่/ไม่ ใช่)

กลอเรยี ช ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 



93

ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ใช้สินทรพัย์
งอกเงยขยายธุรกิจ
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“เจ้าจงขยันหม่ันเพียร
ในการปกปักรกัษา
ส่ิงทีเ่จ้ามีอยู่, เพือ่เจ้า
จะเป็นผู้พิทักษ์ทีม่ี
ปัญญา”
หลักคําสอนและ 
พันธสญัญา 136:27
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ต้นทุนผันแปร

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็เพิ่มตน้ทุน
คงทีก็่ตอ่เมือ่รูว้า่
ตน้ทุนเหล่าน้ันจะเพิ่ม
กําไร
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“จงวางใจในพระยาเวห์
ดว้ยสุดใจของเจ้า และ
อย่าพึง่พาความรอบรู้
ของตนเอง จงยอมรบัรู้
พระองค์ ในทุกทางของ
เจ้า แล้วพระองคเ์อง
จะทรงทําให้วถิีของเจ้า
ราบรืน่”
สุภาษิต 3:5–6
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ
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ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org

เขียนแผน
เพ่ือทําให้
สนิทรพัย์

งอกเงยมาก
ขึน้  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ระบุ
สนิทรพัย์

ใหม่ท่ีสาํคัญ
ท่ีสุด  

( ใช่/ไม่ ใช่)

นํางบกําไร
ขาดทุนมา

ด้วย  
( ใช่/ไม่ ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติ ใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

นาโอมิ: สวสัดคีะ่ มาเรยี ธุรกิจของคณุ
เป็นอย่างไรบ้าง เตบิโตไหม
มาเรยี: คะ่ แตเ่หน่ือยมาก ฉันทํางาน
หนักมาก แตก็่หาเงินไม่พอ
นาโอมิ: ฟังเหมือนคณุตอ้งมีสินทรพัย์
งอกเงยมากขึน้
มาเรยี: อะไรคอืสินทรพัย์งอกเงยคะ
นาโอมิ: ส่ิงทีช่่วยให้ธุรกิจของคณุสรา้ง
รายไดม้ากขึน้ไงคะ
มาเรยี: โอ ฉันชอบคะ่ ฉันอยากมี
สินทรพัย์งอกเงยมากขึน้ . . . แตเ่ดีย๋ว
ก่อนคะ่ ฉันคดิวา่ตอนน้ีฉันไม่มีเลย
นาโอมิ: มีสิคะ ไก่ของคณุเป็นสินทรพัย์
งอกเงย คณุจะมีรายไดม้ากขึน้ไหมคะถ้า
คณุมีไก่มากขึน้
มาเรยี: คะ่ ฉันควรจะมีไก่มากขึน้

นาโอมิ: มีอะไรอีกไหมคะทีจ่ะช่วยคณุทํา
ธุรกิจไดง้่ายขึน้
มาเรยี: คงจะดมีากๆ ถ้ามีจักรยานไวส่้งไข่
และขนอาหารไก่ ฉันเดนิจนเหน่ือยมาก
นาโอมิ: คณุน่าจะซือ้จักรยานสักคนั
นะคะ คณุจะทําเงินมากขึน้ไหมคะถ้ามี
จักรยานสักคนั
มาเรยี: คะ่ ถ้ามีจักรยาน ฉันจะส่งไข่ได้
เรว็ขึน้ ฉันจะมีเวลาขายมากขึน้ แตฉั่น
ควรมีจักรยานหรอืมี ไก่มากขึน้คะ
นาโอมิ: อย่างไหนสําคญัทีสุ่ดสําหรบั
ธุรกิจของคณุตอนน้ีคะ มีจักรยานหรอืมี
ไก่มากขึน้ดี
มาเรยี: ไม่ทราบสิคะ ฉันจะตดัสินใจได้
อย่างไร

แหล่งข้อมูล
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

มาเรยี: นาโอมิคะ ฉันคดิวา่สินทรพัย์
งอกเงยจะทําให้ธุรกิจของฉันมีเงินมาก
ขึน้ แตฉั่นเป็นห่วงเรือ่งตน้ทุน
นาโอมิ: ดคีะ่ มาเรยี คณุควรพยายามลด
ตน้ทุนเสมอ
มาเรยี: ฉันจะรู้ ไดอ้ย่างไรคะวา่ตน้ทุนจะ
เป็นเท่าใด มันเปลีย่นมาก!
นาโอมิ: คณุตอ้งแบ่งตน้ทุนคงทีกั่บ
ตน้ทุนผันแปรของคณุก่อน
มาเรยี: โอ ฉันไม่รูว้า่หมายถึงอะไร
นาโอมิ: ฉันจะอธิบายแบบน้ีนะคะ คณุ
รูจ้ักแดเนียลไหมคะ
มาเรยี: คนขายเฟอรนิ์เจอร ์ใช่ไหมคะ
นาโอมิ: คะ่ เมือ่แดเนียลทําเก้าอีข้าย 
คณุคดิวา่เขาจ่ายให้คนจัดส่งไม้ทีเ่ขาใช้
ทําเฟอรนิ์เจอร์ ไหมคะ
มาเรยี: คะ่
นาโอมิ: ถูกตอ้งคะ่ แดเนียลจะรอจนมี
คนส่ังก่อนเขาจึงจะซือ้ไม้
ถ้าแดเนียลขายเก้าอีห้น่ึงตวัเดอืนน้ี เขา
ก็จ่ายแคค่า่ไม้สําหรบัเก้าอีห้น่ึงตวั ถ้าเขา
ขายเก้าอีสิ้บตวัเดอืนหน้า เขาจะจ่ายคา่
ไม้สิบเท่า
มาเรยี: แตน่ั่นไม่เป็นปัญหา เพราะเขา
ขายเก้าอี ้ไดสิ้บเท่า!

นาโอมิ: ใช่เลย ตน้ทุนซือ้ไมข้องแดเนียล
เป็นตน้ทุนผันแปร ขึน้ลงตามจํานวนที่
เขาขาย
ตอนน้ีแดเนียลจ่ายคา่เช่ารา้น คา่เช่า
ของเขาคอื 1000 ตอ่เดอืน เขาจ่ายคา่เช่า
เท่าใดถ้าเขาขายเก้าอีสิ้บตวั
มาเรยี: 1000 แน่นอน
นาโอมิ: เขาจ่ายเท่าใดถ้าเขาขายเก้าอี ้ได้
เพียงตวัเดยีว
มาเรยี: 1000 เหมือนเดมิ ไม่เปลีย่น
นาโอมิ: ถูกตอ้งคะ่ คา่เช่าของแดเนียล
คอืตน้ทุนคงที ่ไม่วา่เขาขายไดม้ากน้อย
เท่าใด เขาก็ยังตอ้งจ่าย
มาเรยี: โอ ฉันคดิวา่ฉันไม่ชอบตน้ทุน
คงที่

นาโอมิ: เราเพียงแตต่อ้งระวงัเรือ่ง
ตน้ทุนคงที ่ซึง่จะช่วยไดถ้้ามี ไวสํ้าหรบั
สินทรพัย์งอกเงย
มาเรยี: และเราขายไดพ้อจ่าย!
นาโอมิ: ถูกตอ้งคะ่
มาเรยี: นาโอมิคะ คณุจะช่วยให้ฉันรู้ ได้
หรอืไม่คะวา่ตน้ทุนใดคงทีแ่ละตน้ทุนใด
ผันแปร



104



8
ฉันสามารถจ่ายเงิน
ลงทุนได้เท่าใดเพ่ือ
ขยายธุรกิจของฉัน

การเริม่ต้นและการขยาย
ธุรกิจของฉัน
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• 

• 

• 
• 

ชือ่
สมาชิก

กลุ่ม

เขียนแผน
เพ่ือทําให้
สนิทรพัย์
ปัจจุบัน

งอกเงยมาก
ขึน้  

(ใช่/ไม่ใช่)

ระบุ
สนิทรพัย์

ใหม่ท่ีสาํคัญ
ท่ีสุด  

(ใช่/ไม่ใช่)

นํางบกําไร
ขาดทุนมา

ด้วย  
(ใช่/ไม่ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลักฏิบัติ
ใน รากฐาน 
และสอน

หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้
คู่ปฏิบัติ

ทราบ  
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี ช ช ช ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ทําการ
ลงทุนอย่างฉลาด

• 
• 

• 
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 2 เดือน
ท่ีแล้ว

4400 4400
- 3300 - 3300
- 1000 - 1000
100 100

2 เดือน



110

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
- 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300
- 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000
100 100 100 100 100 100 100 100
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2 เดือนท่ี
แล้ว

เดือนท่ี
แล้ว เดือนน้ี เดือน

หน้า เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400
- 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300
- 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000
100 100 100 100 100 100 100 100

50 150 250 350 450 550 650 750
100 100 100 100 100 100 100 100

150 250 350 450 550 650 750 850

2 เดือนท่ี
แล้ว

เดือนท่ี
แล้ว เดือนน้ี

4400 4400 4400
-3300 -3300 -3300
-1000 -1000 -1000
100 100 100

50 150

150 25

0 50 350 450 550
0 100 100 100 100

0 350 450 550 650

0 250
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งบเงินสดหมุนเวยีนของมาเรยี

2 เดือนท่ี
แล้ว

เดือนท่ี
แล้ว เดือนน้ี เดือน

หน้า เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8

4400 4400 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300

- 3300 - 3300 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500

- 350 - 275 - 275 - 275 - 275 - 275

- 1000 - 1000 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600

 100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

50 150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75

100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75 125

2 เดือนท่ี
แล้ว

เดือนท่ี
แล้ว เดือนน

4400 4400 5300

น้ี เดือน
หน้า เดือน 3 เดือน 4 เดือ

0 5300 5300 5300 53

น

0

อน 5 เดือน 6 เดือน 7 เ

300 5300 5300

500 -3500 -3500 -

275 275

อ

3

-1000 -1000 -

100 100 -

50 50

100 100 -

150 250

15

1

100 25250

 

-75 200 200

-200 -275 -75

-75 200 200

-275 -75 125
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งบเงินสดหมุนเวยีนของมาเรยี

2 เดือนท่ี
แล้ว

เดือนท่ี
แล้ว เดือนน้ี เดือน

หน้า เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8

4400 4400 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880

- 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

- 250 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150

- 1000 - 1000 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300

 100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

50 150 250 280 410 540 670 800 930 1210
100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

150 250 280 410 540 670 800 930 1210 1490

2 เดือนท่ี
แล้ว

เดือนท่ี
แล้ว เดือนนี

4400 4400 4880

น้ เดือน
หน้า เดือน 3 เดือน 4 เดือ

0 4880 4880 4880 48

น้ี

0

น 5 เดือน 6 เดือน 7 เ

80 4880 4880

300 -3300 -3300 -

150 -150

อ

8

1000 1000 13

100 100 3

50 15 25
100 1 3

150

50
100

250 80 410 540 67028

 

0 130 130 280 280

0 670 800 930 1210
0 130 130 280 280
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2 เดือนท่ี
แล้ว

เดือนท่ี
แล้ว เดือนน้ี เดือน

หน้า เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 62 ดือนท่ี
แล้ว

เดือน
แล้ว เดือนน้ี2 เ

แ
เดือน
หน้า เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6
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“จงมอบทางของท่าน
ไวก้ับพระยาห์เวห์ จง
วางใจในพระองค ์แล้ว
พระองคจ์ะทรงช่วย
ท่าน”
สดุดี 37:5
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

  

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ
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สรา้งงบเงินสด
หมุนเวยีน

สาํหรบั
สถานการณ์

ปัจจุบัน  
( ใช่/ไม่ ใช่)

สรา้งงบเงินสด
หมุนเวยีน

สาํหรบัวธีิได้
สนิทรพัย์ ใหม่ 

( ใช่/ไม่ ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจําสปัดาห์ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักปฏิบัติ
ใน รากฐาน 
และสอน

หลักธรรมน้ี
ให้ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org

หมายเหตุถึงวทิยากร
กระบวนการ
ในการประชุมคราว
หน้า ให้นํารายชือ่ผู้ ให้
กู้ ในพืน้ทีม่าดว้ย ด ู
srs. lds. org/ report หรอื
ขอรายชือ่น้ีจากคณะ
กรรมการพึง่พาตนเอง
สเตคหรอืผู้จัดการศนูย์
พึง่พาตนเอง
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

มาเรยี: นาโอมิ ฉันตดัสินใจซือ้ไก่เพิ่ม 
ฉันตอ้งการให้สินทรพัย์งอกเงยเพือ่ทําให้
ธุรกิจของฉันเตบิโต
นาโอมิ: ฟังดแูล้วเป็นการตดัสินใจทีด่ี
คะ่ คณุมีเงินซือ้ไก่หรอืคะ
มาเรยี: มีเงินหรอื ฉันจะกู้เงินมาซือ้ไก่
นาโอมิ: คณุคดิจะกู้มาเท่าไรคะ
มาเรยี: จะกู้ 1500 คะ่
นาโอมิ: ทําไมกู้ 1500 ล่ะคะ
มาเรยี: ฉันรูจ้ักคนทีข่ายไก่ 15 ตวัใน
ราคา 1500 เป็นราคาทีด่ี
นาโอมิ: ทําไมซือ้ไก่ 15 ตวัละคะ
มาเรยี: เขามีเท่าน้ันคะ่
นาโอมิ: คณุมีเงินสดพอซือ้ไก่ 15  
ตวัไหมคะ

มาเรยี: คะ่ . . . อืม . . . คดิวา่มีคะ่ ไม่
ทราบเหมือนกันคะ่
นาโอมิ: คณุตอ้งจ่ายเงินกู้เดอืนละเท่าไร
คะ
มาเรยี: ฉันคยุกับผู้ ให้กู้คนหน่ึง และเขา
บอกวา่จะให้จ่ายเดอืนละ 275
นาโอมิ: คณุมีเงินสดแตล่ะเดอืนพอจะ
จ่ายให้เขาไหมคะ
มาเรยี: หวงัวา่จะมีคะ่
นาโอมิ: มาเรยี คณุจะแคห่วงัไม่ไดน้ะ
คะ คณุตอ้งรูว้า่คณุจะมีเงินสดพอจ่าย
ให้เขา
มาเรยี: แตฉั่นจะรู้ ไดอ้ยา่งไรคะ

 

แหล่งข้อมูล
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

มาเรยี: นาโอมิ ขอบคณุนะคะทีแ่สดงวธิี
คาํนวณวา่ฉันมีเงินสดเท่าไร ฉันคงจะ
ชําระเงินกู้เดอืนละ 275 ไม่ไหว ฉันคงจะ
เงินหมดในเดอืนทีส่าม ฉันคงจะชําระ
หน้ีไม่ไหว ฉันอาจจะสูญเสียธุรกิจของ
ดฉัินก็เป็นได้
นาโอมิ: โอ มาเรยี ฉันดี ใจทีเ่ราดเูงินสด
ของคณุก่อนคณุจะขอกู้

มาเรยี: ฉันก็ดี ใจคะ่ แตฉั่นจะรู้ ได้
อย่างไรคะวา่ฉันจ่ายไดแ้ค่ไหน
นาโอมิ: เราจะลองกู้น้อยลง
มาเรยี: ตกลงคะ่ ฉันจะลองดเูงินกู้ทีต่อ้ง
ชําระ150 วา่ฉันจะจ่ายไดห้รอืเปล่า
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9
ฉันรู้ ได้อย่างไรวา่ฉัน

ควรกู้เงินมาขยาย
ธุรกิจของฉันหรอืไม่
การเริม่ต้นและการขยาย

ธุรกิจของฉัน
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• 
srs. lds. org/ report

• 

• 

• 
• 

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

สรา้งงบ
เงินสด

หมุนเวยีน
สาํหรบั

สถานการณ์
ปัจจุบัน  

(ใช่/ไม่ใช่)

สรา้งงบ
เงินสด

หมุนเวยีน
สาํหรบัวธีิได้

สนิทรพัย์
ใหม่  

(ใช่/ไม่ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ  
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี ช ช ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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“หน้ีบางอย่าง—เช่น 
บ้านทีพ่อเหมาะ คา่ใช้
จ่ายสําหรบัการศกึษา 
. . . อาจจําเป็น แตเ่รา
ไม่ควรรเข้าสู่พันธะ
การเงินผ่านการเป็น
หน้ีของผู้บริโภคโดยไม่
ประเมินคา่ใช้จ่ายให้ด”ี
โจเซฟ บี. เวริธ์ลิน, “หน้ี
สนิทางโลก หน้ีสนิทาง
สวรรค์,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2004, 51

“ข้าพเจ้าไม่มีเจตนา
จะพูดวา่หน้ีทัง้หมดไม่
ด ีแน่นอนวา่ไม่ ใช่ หน้ี
ธุรกิจทีเ่หมาะสม . . . 
เป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ของการเตบิโต”
เอสรา แทฟท์ เบ็น
สนั, “Pay Thy Debt, and 
Live” [Brigham Young 
University devotional, 
Feb. 28, 1962]; speeches. 
byu. edu



129

 

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ใช้ความ
เหมาะสมสีป่ระการยืม
เงินอย่างฉลาด
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# # # #

Possible Lenders
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“จงสดบัฟังพระวจนะ
ของพระเจ้า . . . อย่า
สงสัย, แตจ่งเชือ่”
มอรมอน 9:27
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

  

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ
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พูดคุยกับ
ผู้ ให้กู้อย่าง
น้อยสีร่าย 
(เขียน #)

ใช้งบเงินสด
หมุนเวยีน

ประเมินทาง
เลือกเงินกู้  
( ใช่/ไม่ ใช่)

ใช้รายการ
ตรวจสอบ

ความเหมาะ
สมสีป่ระการ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติ ใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

คารล์อส: วนัน้ีเป็นวนัสําคญัมาก ผมจะ
ไดเ้งินกู้มาทําธุรกิจ!
นาโอมิ: คณุกู้เงินหรอืคะ กู้มาทําอะไรคะ
คารล์อส: ทุกอย่าง ผมจะทําคลังเก็บ
สินคา้ให้ ใหญ่ขึน้ ผมจะซือ้ทีวี ใหม่และ
อีกหลายอย่างทีบ่้านดว้ย ผมตืน่เตน้มาก!
นาโอมิ: วา้ว น่ากลัวจัง คณุเพิ่งเริม่ธุรกิจ
เมือ่สัปดาห์ทีแ่ล้วเอง คารล์อส คณุไม่
ควรกู้เงินนะคะ มาเรยี ธุรกิจของคณุเป็น
อย่างไรบ้าง
มาเรยี: ดคีะ่ ฉันขายไข่ไดเ้รว็มาก มักจะ
ขายหมดราวเก้าโมงเช้า แตเ่วลาหลังจาก
น้ันเมือ่ลูกคา้มาซือ้ไข่ ฉันไม่มี ให้แล้ว
นาโอมิ: มาเรยี คณุตอ้งมี ไก่มากขึน้แล้ว
ล่ะ เงินทีค่ณุกู้มาซือ้ไก่เพิ่มล่ะคะ เป็น
อย่างไร คณุกู้มาหรอืยังคะ
มาเรยี: ยังคะ่ ฉันกลัวนิดหน่อยเรือ่งกู้
เงิน ฉันอาจจะไม่กู้ก็ ไดค้ะ่ คณุเพิ่งบอก
คารล์อสวา่เขาไม่ควรกู้เงิน
คารล์อส: ผมยังกู้เลย น่ันจะแก้ ไขปัญหา
ทุกอย่างของผม
นาโอมิ: หรอืสรา้งปัญหาใหม่กันแน่ 
คารล์อส ฉันกลัววา่คณุจะมีหน้ีก้อนใหญ่
ทํารา้ยคณุในไม่ช้า

แตม่าเรยีคะ ในกรณีของคณุ เงินกู้จะ
ช่วยคณุไดแ้น่
มาเรยี: ฉันจะรู้ ไดอ้ย่างไรคะวา่เงินกู้จะ
ช่วยฉันหรอืทํารา้ยฉัน
นาโอมิ: เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบความ
สําเรจ็ใช้ “ความเหมาะสมสีป่ระการ” 
ตดัสินใจวา่การกู้เงินมาทําธุรกิจเป็น
ความคดิทีด่ตีอ่การขยายธุรกิจหรอืไม่
มาเรยี: ความเหมาะสมสีป่ระการหรอืคะ
นาโอมิ: คะ่ จะกู้เงินก็ตอ่เมือ่คณุมี
เหตผุลเหมาะสม เวลาเหมาะสม จํานวน
เงินเหมาะสม และเงือ่นไขเหมาะสม
คารล์อส: ผมไม่สนใจเรือ่งความเหมาะ
สมสีป่ระการ ผมจะกู้
มาเรยี: ฉันสนใจคะ่ ฉันอยากขยายธุรกิจ 
แต่ไม่อยากมีหน้ีก้อนใหญ่ บอกฉันหน่อย
สิคะเรือ่งความเหมาะสมสีป่ระการทีค่ณุ
พูดถึง

 

แหล่งข้อมูล
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี:

นาโอมิ: เหตผุลทีค่ณุยืมตอ้งทําเพือ่
ธุรกิจ ไม่ ใช่เพือ่เหตผุลส่วนตวั
คารล์อส: ทําไมทําเพือ่ทัง้สองอย่างไม่ได้
ละครบั ผมจะมีความสุขทีม่ีทีวแีละทําให้
รา้นใหญ่ขึน้
นาโอมิ: โธ่ คารล์อส! ฟังนะคะมาเรยี 
คณุควรกู้เพือ่ซือ้ส่ิงทีค่ณุขายไดท้ันที 
เช่น นมขวด หรอืบางอย่างทีอ่อกผลผลิต
ไดท้ันที เช่น ไก่ออกไข่ จําไวว้า่คณุตอ้ง
เริม่จ่ายเงินกู้คนืทันที
มาเรยี: คะ่ ถ้าอย่างน้ันฉันจะซือ้ไก่ที่
พรอ้มออกไข่ และฉันจะมีไข่ขายทันที
นาโอมิ: เยีย่มเลยคะ่! คณุเคยคดิจะใช้
เงินสดจากธุรกิจมาซือ้แม่ไก่เพิ่มไหมคะ 
แทนทีจ่ะกู้เงินมาซือ้
มาเรยี: เดีย๋วคะ่ ฉันคดิวา่คณุบอกวา่ฉัน
ควรกู้เงิน
นาโอมิ: คณุออมเงินตอนน้ีแล้วซือ้สด
ทีหลัง—โตช้ากวา่แตเ่สีย่งน้อยกวา่ แต ่
ถ้าคณุซือ้ตอนน้ีแล้วผ่อนจ่ายทีหลัง— 
โตเรว็กวา่แตเ่สีย่งมากกวา่

คารล์อส: ใช่ “จ่ายทีหลัง” ฟังเข้าที
สําหรบัผม!
มาเรยี: ลูกคา้ขอซือ้ไข่เพิ่มตลอด ฉัน
อยากขายไข่มากขึน้เรว็ๆ!
นาโอมิ: เงินกู้คุม้กับการเสีย่งไหมคะ 
คณุเคยคดิถึงส่ิงทีอ่าจไม่เป็นดงัคาดไหม
คะ
มาเรยี: ไม่เคยคะ่ แตฉั่นคดิวา่แม่ไก่อาจ
หยุดออกไข่ ไม่ก็ตายหรอืถูกขโมย หรอื
ลูกคา้อาจเลิกซือ้ไข่ก็ ได้
นาโอมิ: คณุจะลดความเสีย่งพวกน้ันยัง
ไงคะ
มาเรยี: อืม ฉันจะให้ ไก่กินอาหารทีม่ี
คณุภาพและดแูลมันให้ด ีฉันจะขังมันไว ้
คนอืน่จะขโมยไปไม่ได้
นาโอมิ: คณุคดิไหมคะวา่คณุมีเหตผุล
เหมาะจะกู้เงิน มาเรยี
มาเรยี: คดิวา่มีคะ่



138

เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี:

นาโอมิ: มาเรยีคะ คณุทําธุรกิจน้ีมานาน
เท่าใดคะ
มาเรยี: ฉันขายไข่มาไดต้อนน้ีก็แปด
อาทิตย์คะ่ และไปไดส้วย
นาโอมิ: ดมีากคะ่! บางคนกู้เงินมาทํา 
ธุรกิจทีพ่วกเขาเพิ่งเริม่—น่ันเสีย่งมาก!
คารล์อส: เฮ้ กําลังพูดถึงผมหรอืครบั ผม
รูว้า่ผมทําอะไรอยู่
นาโอมิ: มาเรยีคะ คณุทําธุรกิจมาไดพ้ัก
หน่ึงแล้ว แตก่ารกู้เงินเป็นแผนส่วนหน่ึง
ทีค่ณุมี ไวเ้พือ่ขยายธุรกิจของคณุหรอื
เปล่าคะ
คารล์อส: แผนของผมคอื: รา้นใหญ่ขึน้ 
ขายไดม้ากขึน้!
มาเรยี: คารล์อส ฟังดแูล้วน่ันเหมือน
ไม่ ใช่แผน ฉันวางแผนจะกู้เงิน ซือ้ไก่
เพิ่ม ขายไข่ไดม้ากขึน้ทุกอาทิตย์ และ
ชําระเงินกู้ ให้หมด
นาโอมิ: น่ันเป็นการเริม่ตน้ทีด่สํีาหรบั
แผนของคณุคะ่ มาเรยี คณุจะตอ้ง
กําหนดจํานวนไก่และไข่ ให้แน่นอน คณุ
มั่นใจแค่ไหนคะวา่ลูกคา้จะซือ้มากขึน้ถ้า
คณุมีขายมากขึน้

มาเรยี: โอคณุคะ ฉันคดิวา่พวกเขาจะ
ซือ้ไข่ทัง้หมดของฉัน แตฉั่นไม่รูจ้รงิๆ
นาโอมิ: คณุอาจจะตอ้งสืบให้รูก้่อน!
มาเรยี: โอเคคะ่ ฉันจะพูดคยุกับลูกคา้
และเขียนรายชือ่ของทุกคนทีจ่ะซือ้ ฉัน
จะพูดคยุกับลูกคา้อย่างน้อย 10 ราย
นาโอมิ: ดมีากคะ่ ถ้าคณุตดัสินใจจะกู้
เงิน รายชือ่ลูกคา้ในอนาคตจะช่วยแสดง
ให้ผู้ ให้กู้เห็นวา่คณุเข้าใจวา่คณุจะใช้เงิน
กู้อย่างไร
นาโอมิ: โอเคคะ่ มีอีกคาํถามหน่ึงคะ่ ถ้า
คณุยืมเงินมาซือ้แม่ไก่ตวัใหม่ พวกมัน
จะยังคงออกไข่หลังจากคณุชําระเงินกู้
หมดแล้วไหมคะ
มาเรยี: โอ แน่นอนคะ่ ไก่ควรออกไข่
อย่างน้อยอีกสองปี และฉันวางแผนจะกู้
เงินหกเดอืน
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

คารล์อส: เฮ้! ผมกู้ ไดแ้ล้ว! 1000 ใน
อัตราดอกเบีย้คงที ่3% ตอ่เดอืน
นาโอมิ: โธ่ คารล์อส ดฉัินห่วงคณุจรงิๆ 
คณุคยุกับผู้ ให้กู้กีร่าย
คารล์อส: รายเดยีวครบั ผมไม่เสียเวลา 
คณุน่าจะเห็นผม ผมเดนิเข้าไปพูดวา่ 
“ผมอยากกู้เงิน—ตอนน้ี!” พวกเขาบอก
วา่ “ ไดค้รบัท่าน” พวกเขาปฏิบัตติอ่ผม
เหมือนพระราชา คนพวกน้ันรกัผม
นาโอมิ: คะ่ ฉันมั่นใจวา่พวกเขารกัคณุ 
น่ันเอกสารเงินกู้ของคณุหรอืคะ ฉันขอ
ดไูด้ ไหมคะ
คารล์อส: ไดสิ้ครบั แตเ่ตรยีมประทับใจ
ไดเ้ลยครบั! ผมไดข้้อตกลงทีด่มีาก
นาโอมี: คารล์อสคะ่ เงือ่นไขพวกน้ีแย่
มาก คา่ธรรมเนียมล่วงหน้า 200 หรอืคะ 
ชําระรายสัปดาห์หรอืคะ คณุดเูงือ่นไข
พวกน้ีหรอืยังคะ
คารล์อส: อะไรนะครบั ไม่ ใช่นะครบั ผม
จําไม่ไดเ้ลย โอ้ ไม่นะ ผมคดิวา่ผมไม่ดใูห้
ละเอียด

นาโอมิ: มาเรยี คณุพบเงือ่นไขอะไรบ้าง
คะ
มาเรยี: ฉันไปคยุกับผู้ ให้กู้สามราย 
ขอบคณุที่ ให้รายชือ่ผู้ ให้กู้จากกลุ่มพึง่พา
ตนเองของคณุ น่ันช่วยให้ฉันถามคาํถาม
ทีด่ ีฉันดี ใจจรงิๆ ทีรู่เ้รือ่งเบีย้ปรบั อัตรา
ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียม และคอมมิชช่ัน
ผู้ ให้กู้สองรายคดิอัตราดอกเบีย้คงที ่แตผู่้
ให้กู้รายหน่ึงคดิอัตราดอกเบีย้ลดลง
คารล์อส: ตา่งกันยังไงครบั
มาเรยี: ฉันไม่เข้าใจผลตา่งหรอกคะ่ ฉันรู้
เพียงวา่ถ้ากู้จํานวนเทา่กัน อัตราดอกเบีย้
ลดหย่อนย่อมดกีวา่คงที่

นาโอมิ: ใช่คะ่มาเรยี ฟังเหมือนคณุเริม่
พบเงือ่นไขทีเ่หมาะสมนะคะ
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

นาโอมิ: คารล์อส คณุเป็นอะไรหรอืเปล่า
คะ ดคูณุเศรา้ๆ
คารล์อส: คณุพูดถูก นาโอมิ เบีย้ปรบั
กําลังพอกพูน และหน้ีก้อนโตกําลังหล่น
ทับผม
นาโอมี: คารล์อส ฉันเสียใจสําหรบัเรือ่งน้ี
คารล์อส: ผู้ ให้กู้มายึดโทรทัศน์ ไปแล้ว 
ถ้าผมขาดชําระอีกงวด เขาบอกวา่ตอ่ไป
จะยึดข้าวของเครือ่งใช้ ในการทาํธุรกิจ
ของผม
มาเรยี: คารล์อส ฟังเหมือนคณุมีเงินสด
หมุนเวยีนไม่พอนะ
คารล์อส: เงินสดหมุนเวยีนหรอืครบั
นาโอมิ: เงินเข้าออกในธุรกิจของคณุไง
คะ ตอนน้ีคณุมีเงินเข้าไม่พอชําระเงินกู้
คารล์อส: ผมขายไม่ไดต้ามคาด บางงวด
ผมชําระช้า เบีย้ปรบัเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ ยิ่ง
ทําให้ผมชําระหน้ียากขึน้ไปอีก

นาโอมิ: คารล์อส น่ันคอืสาเหตทุีค่ณุ
ตอ้งมีงบเงินสดหมุนเวยีนหกเดอืนก่อน
ตดัสินใจกู้ คณุเคยทํางบน้ีไหมคะ
คารล์อส: ไม่เคยครบั
นาโอมิ: งบเงินสดหมุนเวยีนช่วยให้คณุ
รูว้า่คณุสามารถชําระเงินกู้แตล่ะเดอืน
ไดห้รอืไม่ คณุมีงบกําไรขาดทุนของสอง
เดอืนทีผ่่านมาไหมคะ
คารล์อส: ไม่มีครบั
มาเรยี: ฉันจะเอามาให้คณุดรูวมทัง้งบ
เงินสดหมุนเวยีนทีฉั่นทําไว ้เราจะให้คณุ
ดวูา่เป็นอย่างไร
นาโอมิ: ดคีะ่! เราจะช่วยคณุสรา้งงบ
เงินสดหมุนเวยีน แล้วคณุจะรูว้า่คณุยืม
เงินในจํานวนเหมาะสมหรอืไม่
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10
ฉันจะดึงดูดลูกค้า

มากขึน้และปิด
การขายอย่างไร

การเริม่ต้นและการขยาย
ธุรกิจของฉัน
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• 

• 

• 
• 

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

พูดคุยกับ
ผู้ให้กู้อย่าง
น้อยสีค่น 
(เขียน #)

ใช้งบ
เงินสด

หมุนเวยีน
ประเมิน
ทางเลือก

เงินกู้  
(ใช่/ไม่ใช่)

ใช้รายการ
ตรวจสอบ

ความ
เหมาะสม
สีป่ระการ 

(ใช่/ไม่ใช่)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์ 

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ  
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี 4 ช ช ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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• 
• 
• 
• 

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็รูว้า่เหตใุด
ลูกคา้จึงซือ้สินคา้ของ
พวกเขา
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เขามาทีน่ี่เพือ่แก้ปัญหาเรือ่งใด ดเูหมือนคณุกําลังทํางานอย่างหน่ึงคา้งอยู่และมี
ปัญหา ฉันจะช่วยไดอ้ย่างไร
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เมือ่ใดลูกคา้ของฉันจะพรอ้มซือ้ ซือ้เพือ่โอกาสพิเศษหรอืไม่ โอกาสน้ันคอืเมือ่ใด
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ขนมหวาน เจ้าของธุรกิจ
บอกฉันเรือ่งน้ี

เพือ่นบ้านบอก
วา่ฉันควรลอง ลดราคา 20% สินคา้ตวัอย่างฟรี

เสือ้ผ้า พนักงานขายบอก
ฉันเรือ่งลดราคา

ฉันเห็นโปสเตอร์
บนผนัง

ซือ้ 1 ชิน้ อีก 1 
ชิน้ลดครึง่ราคา

ผัก เพือ่นบอก
ฉันให้ลอง

ฉันเห็นใน
หนังสือพิมพ์ สินคา้ตวัอย่างฟรี
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• 
• 

ถ้าฉันใช้เครือ่งขยายเสียงบอกวา่เก้าอี ้
ของฉันลดราคา 40%. . .

ลูกคา้จะเข้ารา้นและซือ้เก้าอี ้
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ถ้าฉันใช้เครือ่งขยายเสียง
บอกวา่เก้าอีข้องฉันลดราคา 
40%. . .

ลูกคา้จะเข้ารา้นและซือ้เก้าอี ้
 

เมือ่ลูกคา้เข้ามาในรา้น ฉันจะถามวา่พวกเขา
ไดย้ินเรือ่งขายลดรา 40% อย่างไร ฉันจะจด
บันทึกคาํตอบของลูกคา้
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ถาม ฟัง 
และเสนอ
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คณุตอ้งการกล้วย
หรอืมะม่วงคะ 

ถ้าดฉัินไดร้าคาน้ัน 
คณุตอ้งการให้ดฉัิน
ส่ังให้ ไหมคะ

ดฉัินเตรยีมให้ ได้
ก่อนวนัเกิดของ
ภรรยาคณุ

ลองน่ีสิคะ ดฉัินคดิ
วา่คณุจะชอบรสน้ี
มากกวา่

ถ้าคณุซือ้รองเท้าสอง
คู ่ดฉัินจะลดให้คณุ 

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ปิดการขาย



156

 

• 
• 
• 

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ทําให้ซือ้
ง่าย
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“จงเรยีกหา [พระผู้เป็น
เจ้า] เพือ่พืชผลในทุ่ง
ของท่าน, เพือ่ท่านจะ
รุง่เรอืงในส่ิงเหล่าน้ี. 
จงเรยีกหาเพือ่ฝูงสัตว์
เลีย้งในทุ่งของท่าน, 
เพือ่มันจะเพิ่มขึน้.”
แอลมา 34:24–25
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ชือ่คูป่ฏิบัตขิองท่าน ข้อมูลตดิตอ่

  

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ
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พูดคุยกับ
ลูกค้าอย่าง
น้อยห้าคน 
(เขียน #)

ทดสอบ
แนวคิดด้าน

การตลาด
อย่างน้อย

สองแนวคิด
และติดตาม

ผล  
(เขียน #)

ฝึกปิดการ
ขายอย่าง

น้อย 10 ราย 
(เขียน #)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติ ใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org
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ผลัดกันอ่านดงัตอ่ไปน้ี

ผู้บรรยาย: จํา ความี คนขายกล้วยเสียบ
ไม้ ไดห้รอืไม่ เขาพบธุรกิจทีด่เูหมือนจะ
ประสบความสําเรจ็มาก และเขาไดชื้อ่วา่
เป็นคนขายของเก่งมาก เหมาะเจาะพอดี
เลย ใช่ไหม
เขาทําขนมกล้วยและตดัสินใจเริม่ขาย
แตเ่ช้า เขาไปขายตรงมุมถนนใกล้บ้าน
และตัง้ใจเต็มที ่แต่ไม่มี ใครแวะซือ้ ยิ่ง
พยายาม ยิ่งแย่ เขาถึงกับเริม่ตะเบ็งเสียง
บอกผู้คนวา่
“เฮ้ ขนมอรอ่ยๆ! รสชาตเิยีย่มครบั! คณุ
ตอ้งลอง! เอาเลยครบั คณุซือ้หน่ึงผมให้
สองครบั! เฮ้ . . .”
แต่ไม่มี ใครมองเขาเลย เขาท้อมาก จึง
กลับบ้านก่อนอาหารเทีย่ง พลาดตรงไหน
หรอื
ความีน่ังคดิ เขาล้มเหลวหรอื สินคา้ไม่ดี
อย่างน้ันหรอื คนที่ ให้ความคดิน้ีเป็นคน
โกหกอย่างน้ันหรอื แตแ่ล้วเขาก็จําส่ิงที่
คนน้ันพูดไดเ้กีย่วกับการวจิัยตลาดของ
เขากับลูกคา้—ส่ิงทีลู่กคา้ชอบ เวลาขาย 
ทําเล การทีพ่วกเขาซือ้กับเพือ่นๆ—ส่ิงที่
สําคญัตอ่พวกเขา! ความีตอ้งการขายมาก
จนลืมส่ิงสําคญัทีสุ่ด—น่ันคอื การแก้
ปัญหาให้ลูกคา้!
เขาจึงเริม่ใหม่หมดและน่ีคอืส่ิงทีเ่ขาทํา:

—เขารอจนถึงบ่ายและเย็นตอนทีค่น
อยากกินขนม
—เขาเลือกทําเลทีค่นมากมายใช้เวลา
ดว้ยกัน
—เขาตดัสินใจเปิดเพลงสนุกๆ เพือ่ดงึ
ความสนใจและเขารอ้งตามไปดว้ย—ซึง่
ฉีกแนวแน่นอน! อย่างน้อยผู้คนก็เริม่ยิม้
—และเขาแจกสินคา้ตวัอย่างให้ผู้หญิงที่
อยู่กับเพือ่นๆ—แล้วก็ถามเสียงดงัวา่พวก
เธอชอบแค่ไหน น่ันไดผ้ล
เมือ่ยอดขายเพิ่ม เขาตดัสินใจลองขาย
ราคาสูงขึน้—และไม่มี ใครบ่น! จากน้ัน
เขาลองลดราคาเมือ่ซือ้ตามปรมิาณ แต่
น่ันทําให้กําไรลดลงและไม่เพิ่มยอดขาย 
เขาจึงหยุด เขาเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
เช่นกันวา่ขนมแช่แข็งจะอยู่ ไดน้าน
เท่าใดในคลูเลอรข์องเขา—ลูกคา้ไม่ชอบ
กล้วยเละๆ!
เมือ่เขากลับบ้านคนืน้ัน เขามีแนวคดิ
สารพัดแบบเกีย่วกับโปสเตอร์ ใหม่
สําหรบั “คนขายกล้วยอารมณ์ด”ี เขาจะ
จัดงานเลีย้งก็ ได!้ เขาจะจัดเทศกาลก็ได!้ 
เขาจะ . . . เขาตืน่เตน้ไปหน่อย แตท่่าน
เห็นไหมวา่เขาเรยีนรูอ้ย่างไรวา่ตอ้งเพิ่ม
คณุคา่ให้ลูกคา้ของเขา

แหล่งข้อมูล
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี:

นาโอมิ: สวสัดคีะ่ มาเรยี แคอ่ยากแวะ
มาบอกวา่เราชอบมากทีซื่อ้ไข่จากคณุได ้
สะดวกมากๆ!
มาเรยี: ขอบคณุคะ่ นาโอมิ การทําให้
ลูกคา้มีความสุขสําคญัตอ่ฉัน
นาโอมิ: ธุรกิจเป็นอย่างไงบ้าง
มาเรยี: คดิวา่ดคีะ่ ฉันพูดคยุกับลูกคา้—
และเจ้าของธุรกิจบางรายเสมอ ฉันเรยีน
รูม้าก อันทีจ่รงิ ฉันเรยีนรูว้า่ฉันจะขาย
นมกับไข่ได้
นาโอมิ: ขายดีไหมคะ
มาเรยี: ก็ดคีะ่ แตฉั่นยังทําให้คนมาซือ้
ได้ ไม่มากพอ คณุอยากจะเริม่ขายให้ฉัน
ไหมคะ
นาโอมิ: ไม่หรอกคะ่! ธุรกิจของเรากําลัง
โตและเรายุ่งมาก ฉันมีเพือ่นคนหน่ึงที่
ช่วยเราเรือ่งแนวคดิดา้นการตลาด และ
ยอดขายเพิ่มเกือบสองเท่า!
มาเรยี: การตลาดหรอืคะ?

นาโอมิ: คะ่ เราเริม่โดยคดิมากขึน้เกีย่ว
กับลูกคา้ของเราและวธิีหาคนแบบพวก
เขามากขึน้ จากน้ันเราทดสอบแนวคดิ
บางอย่างและเราพบสามอย่างที่ ไดผ้ลจรงิ 
เราแคท่ดลองและทดสอบ
มาเรยี: ฉันลองวธิีหน่ึง
นาโอมิ: วธิี ไหนหรอืคะ
มาเรยี: คนหน่ึงเข้ามาขายนามบัตรให้
ฉัน
นาโอมิ: น่ันช่วยไหมคะ
มาเรยี: ไม่ช่วยฉันหรอกคะ่ แตช่่วยคน
ขายนามบัตร!
นาโอมิ: ฟังนะคะ ฉันช่วยคณุเรือ่ง
แนวคดิดา้นการตลาดไดน้ะคะถ้าคณุ
ตอ้งการ . . . และฉันจะไม่ขายอะไรให้
คณุ
มาเรยี: ดจีังเลยคะ่!
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี:

ผู้บรรยาย: ลูกคา้รายหน่ึงเดนิมาที่
แผงลอยของมาเรยี
มาเรยี: [ ในความคดิของเธอ] ในทีสุ่ด
ลูกคา้ก็มา ช่วยซือ้หน่อยคะ่! ช่วยหน่อย
คะ่
ซามูเอล: [เขาคดิ] ผู้หญิงคนน้ันจ้องผม
เขม็ง ผมจะซือ้ของโดยไม่ถูกจ้องแบบ
น้ันไม่ไดห้รอืยังไง
มาเรยี: [เธอคดิ] ช่วยซือ้ไข่พวกน้ัน
หน่อยคะ่! ฉันตอ้งการเงิน
ซามูเอล: [เขาคดิ] อึดอัดมากเลยมองอยู่
ได ้ไปดกีวา่
มาเรยี: [เธอคดิ] อะไรน่ัน ไม่นะ! ฉันน่า
จะไดเ้งินมากถ้าขายให้เขาได้
[เธอรอ้งถามเสียงดงั] มีอะไรให้ช่วยไหม
คะ
ซามูเอล: ไม่ครบั ขอบคณุ
ผู้บรรยาย: ลูกคา้อีกรายเดนิมาหามาเรยี
ลูเซีย: [เธอคดิ] ทีน่ี่อาจจะมีส่ิงทีฉั่น
ตอ้งการ ฉันควรจะแวะดไูหม

มาเรยี: [เธอคดิ] ดจีัง ลูกคา้อีกราย 
ท่าทางเธอเหมือนมีเงิน ช่วยซือ้หน่อยคะ่ 
ช่วยหน่อย
[เธอรอ้งถามเสียงดงั] มีอะไรให้ช่วยไหม
คะ
ลูเซีย: กําลังดอูยู่คะ่
มาเรยี: คณุตอ้งการไข่ไหมคะ ไข่พวกน้ี
มาจากไก่พันธุ์ดทีีสุ่ดนะคะ . . . ดฉัินมี
นมสดขายดว้ย
[เธอคดิ] เธอซือ้ได ้เธออาจจะซือ้ทัง้หมด
ลูเซีย: ไม่คะ่ คอื. . .วา่ . . . น่ันไม่ ใช่ส่ิงที่
ดฉัินกําลังมองหาคะ่
มาเรยี: ดฉัินมีนมอีกนะคะ
ลูเซีย: ไม่คะ่ ขอบคณุ
มาเรยี: คณุน่าจะลองซือ้ไปนะคะ นมที่
น่ีสดและสะอาด และดทีีสุ่ดใน . . .
ลูเซีย: ไม่เป็นไรคะ่ ขอบคณุนะคะ ไป
ก่อนคะ่
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี:

มาเรยี: สวสัดคีะ่ ดฉัินชือ่มาเรยีคะ่ คณุ
ชือ่อะไรหรอืคะ
ซิลเวยี: ซิลเวยี
มาเรยี: คณุมาซือ้ของลดราคาหรอืคะ 
เราจะให้ฟรหีน่ึงฟองเมือ่คณุซือ้ห้าฟอง!
ซิลเวยี: คะ่ ขอบคณุ
มาเรยี: คณุทราบเรือ่งขายลดราคาจาก
ที่ ไหนคะ
ซิลเวยี: เพือ่นบอกคะ่ เธอบอกวา่เมือ่
วานคณุแจกไข่กับนมฟร ีเธอบอกวา่สด
มาก!
มาเรยี: ดจีัง ดฉัินดี ใจทีเ่ธอชอบ สินคา้
ของเราสดเสมอและอรอ่ย คณุตอ้งการไข่
กีฟ่องคะ
ซิลเวยี: ดฉัินตอ้งการ . . . อืม . . . ห้าฟอง
คะ่
มาเรยี: ดคีะ่ เดีย๋วเอามาให้นะคะ . . . แต่
ดฉัินสังเกตวา่คณุไม่แน่ใจ สงสัยอยู่หรอื
คะวา่จะเอากีฟ่องดี
ซิลเวยี: ใช่คะ่ ครอบครวัของน้องชาย
ดฉัินจะย้ายมาอยู่กับเราพรุง่น้ี ดฉัินไม่รู้
วา่จะเลีย้งทุกคนยังไง แตเ่ขาไม่มีทาง
เลือกอืน่
มาเรยี: เข้าใจคะ่ คณุจะไดร้บัพรทีช่่วย
เขา คณุจะทําอะไรทานหรอืคะ

ซิลเวยี: ไม่แน่ใจคะ่ ดฉัินกําลังคดิจะ
ใช้เงินออมซือ้เน้ือสักหน่อยไวก้ินกับไข่ 
ดฉัินจะตอ้งทําให้คุม้ทีสุ่ด
มาเรยี: ดฉัินเข้าใจคะ่ เรามี ไม่มากพอจะ
ซือ้เน้ือเยอะๆ เราก็เลยใช้ ไข่แทน ดฉัิน
ใส่ผักลงไปดว้ยแล้วก็เตมินมหน่อย ทีน่ี่
ดฉัินมีนมอยู่บ้าง และเพือ่นฝ่ังตรงข้าม
มีผักสดคะ่ ถ้าทําแบบน้ันคณุจะเลีย้งคน
ไดเ้ยอะขึน้โดยจ่ายน้อยลง คณุอยากได้
ไข่เพิ่มแล้วก็นมสักหน่อยไหมคะ มากขึน้
อีกนิด . . . แตก็่ถูกกวา่เน้ือ!
ซิลเวยี: น่ันเป็นความคดิทีด่คีะ่ ขอบคณุ
คะ่! ตอ้งเลีย้งปากท้องสิบเอ็ดคน! คะ่ 
ดฉัินอยากได้ ไข่เพิ่มแล้วก็นม
มาเรยี: สําหรบัสิบเอ็ดคน ดฉัินเสนอไข่
แปดฟอง . . . และคณุจะยังไดฟ้รหีน่ึง
ฟอง!
ซิลเวยี: โอ้ ดฉัินอาจจะกลับมาพรุง่น้ีอีก
นะคะ
มาเรยี: ไดเ้ลยคะ่ ดฉัินจะรอคณุทีน่ี่ แต่
คณุจะไม่ได้ ไข่ฟรนีะคะ ดฉัินจะเอาไข่
ใส่ถุงให้คณุตอนน้ีเลยนะคะ
ซิลเวยี: คะ่ คณุพูดถูก คุม้จรงิๆ 
ขอบคณุคะ่
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11
ฉันจะเพ่ิม
กําไรอย่างไร

การเริม่ต้นและการขยาย
ธุรกิจของฉัน
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• 

• 

• 
• 

ชือ่ของ
สมาชิก

กลุ่ม

พูดคุยกับ
ลูกค้าอย่าง
น้อยห้าคน 
(เขียน #)

ทดสอบ
แนวคิด
ด้านการ

ตลาดอย่าง
น้อยสอง
แนวคิด

และ
ติดตามผล 
(เขียน #)

ฝึกปิดการ
ขายอย่าง
น้อย 10 

ครัง้  
(เขียน #)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์ 

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติใน 
รากฐาน 

และสอน
หลัก

ปฏิบัติน้ีให้
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ  
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี 8 3 15 ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 



167

ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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• 
• 

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็เพิ่มยอด
ขายเสมอ
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• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็รูว้า่ลูกคา้
เห็นคา่ส่ิงใด
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ทําให้ลูกคา้
ซือ้จากพวกเขาไดง้่าย
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็หมุนเวยีน
สินคา้ในรา้นบ่อยๆ
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“จงปรกึษาพระเจ้าใน
การกระทําทัง้หมดของ
ลูก, และพระองคจ์ะ
ทรงชีท้างให้ลูกเพือ่
ความด”ี
แอลมา 37:37
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ชือ่คูป่ฏิบัติ ข้อมูลตดิตอ่

  

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัติ



177

ลองวธีิเพ่ิม
ยอดขายกับ
ลูกค้าอย่าง
น้อย 10 คน 
(เขียน #)

ลองวธีิลด
ต้นทุนอย่าง
น้อยสองวธีิ 
(เขียน #)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจําสปัดาห์  
( ใช่/ไม่ ใช่)

ฝึกหลักปฏิบัติ
ใน รากฐาน 
และสอน

หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวให้
ครอบครวั 
( ใช่/ไม่ ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
( ใช่/ไม่ ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ 
( ใช่/ไม่ ใช่)

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org

หมายเหตุถึงวทิยากร
กระบวนการ
สําหรบัการประชุมครัง้
ตอ่ไป ให้นําจุลสาร เส้น
ทางสู่การพึ่งพาตนเอง
ของฉัน มาเพิ่มอีกห้า
เล่ม
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เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

มาเรยี: สวสัดคีะ่ ซิลเวยี วนัน้ีเป็นอย่างไร
บ้าง
ซิลเวยี: ดคีะ่ ขอบคณุคะ่ ใครมาช่วยคณุ
วนัน้ีคะ
มาเรยี: น่ีหลานสาวของฉันคะ่ โซเฟีย
ซิลเวยี: เด็กคนน้ีดจีัง! น้องชายของฉัน
ไดง้านทําแล้ว เขายังอยู่ทีบ่้านฉัน แต่
ตอนน้ีเขาจะช่วยจ่ายคา่อาหาร
มาเรยี: เขาเริม่ทํางานเมือ่ไหรค่ะ
ซิลเวยี: เพิ่งทําวนัน้ีคะ่!
มาเรยี: เขาคงสบายใจขึน้นะคะ—และ
คณุดว้ย! แล้วอะไรทําให้คณุมาทีน่ี่วนัน้ี
ละคะ

ซิลเวยี: ฉันอยากซือ้ไข่สักหน่อยคะ่ ทุก
คนชอบและทําให้เราประหยัดไดม้าก ฉัน
อยากได้ ไข่อีกแปดฟองแล้วก็นมสองขวด
มาเรยี: ไดเ้ลยคะ่ ขอบคณุทีม่าซือ้วนัน้ี
นะคะ ซิลเวยี ขอให้วนัน้ีเป็นวนัดนีะคะ!
โซเฟีย: เธอถือของเยอะมากเลย ทําไม
คณุป้าไม่บอกเธอให้หนูช่วยถือไข่กับ
นมล(41)่ะคะ
มาเรยี: จรงิดว้ย โซเฟีย หนูพูดถูก ป้าน่า
จะคดิเรือ่งน้ี ป้ามี โอกาสเพิ่มยอดขายโดย
บรกิารจัดส่งให้เธอ ป้าน่าจะทําเงินไดอ้กี 
10 บาทจากการขายครัง้น้ี

เลือกบทบาทและแสดงตามน้ี

ซิลเวยี: ฉันกลับมาซือ้ไข่คะ่! วนัน้ีอยาก
ได ้10 ฟองเพราะสามสีว่นัน้ีจะมาซือ้ไม่
ไดค้ะ่
มาเรยี: เยีย่มเลย ฉันนึกถึงคณุตลอด เรา
มีหลายปากท้องตอ้งหาให้กินเหมือนกัน 
และเรากินไข่อย่างน้อย 12 ฟอง น่ันมี
ประโยชน์สําหรบัคณุนะคะ
ซิลเวยี: ปัญหาคอืจะเอากลับบ้านยังไง 
คราวก่อนฉันทําแตกไปสองฟอง
มาเรยี: ฉันเป็นห่วงเรือ่งน้ันคะ่ ฉันจะให้
โซเฟียถือไข่ไปบ้านกับคณุไดน้ะคะ เรา

คดิคา่ส่งแค ่10 บาท แพงขึน้อีกนิด . . . 
แตค่ณุไม่ตอ้งลําบากเรือ่งถือไข่ ยิ่งไปกวา่
น้ัน ถ้าไข่แตกขณะโซเฟียเอาไปส่งให้
คณุ เราจะชดเชยให้ฟรี
ซิลเวยี: ดเีลยคะ่ น่ันจะช่วย ตกลงตาม
น้ันคะ่ ขอบคณุคะ่
มาเรยี: ดคีะ่ โซเฟีย ขอบคณุมากนะที่
ช่วยซิลเวยี กลับมาเรว็ๆ นะ!

 

แหล่งข้อมูล
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มาเรยี: สวสัดคีะ่ นาโอมิ ฉันจะเอาอะไร
ให้คณุไดบ้้างคะวนัน้ี
นาโอมิ: ฉันอยากไดน้มสักหน่อยคะ่
มาเรยี: เยีย่มเลย เรามีเยอะ
นาโอมิ: มาเรยีคะ นมน่ีกลิ่นไม่ดเีลย กี่
วนัแล้วคะ
มาเรยี: แย่เลย! ขอโทษคะ่ ฉันไม่แน่ใจ 
ฉันซือ้ไวเ้ยอะเพือ่จะไดม้ีขายตลอด
นาโอมิ: สําคญัทีต่อ้งมีพอให้ลูกคา้ แต่
คณุตอ้งหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือให้เรว็
ดว้ย
มาเรยี: หมุนเวยีนสินคา้คงเหลือหรอืคะ 
หมายความวา่ยังไงคะ
นาโอมิ: การหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือคอื
การขายทุกอย่างทีค่ณุซือ้จากผู้จัดส่ง
มาเรยี: ฉันพยายามหมุนเวยีนสินคา้คง
เหลือ แตบ่างครัง้ใช้เวลานานมากและ
ตอ้งทิง้นมทีเ่สีย
นาโอมิ: น่ันคอืสาเหตทุีค่ณุตอ้ง
หมุนเวยีนสินคา้คงเหลือให้เรว็ การทิง้
นมเพราะคณุขายออกช้าทําให้คณุสูญ
เงิน แตน่ั่นไม่ ใช่เหตผุลเดยีวทีค่ณุตอ้ง
หมุนเวยีนสินคา้คงเหลือให้เรว็

มาเรยี: จรงิหรอืคะ
นาโอมิ: มาเรยี เงินทีจ่่ายให้คนส่งนมมา
จากไหนคะ
มาเรยี: ฉันเก็บออมจากการขายนม
แตล่ะครัง้ เมือ่มีพอ ก็ซือ้นมเพิ่ม
นาโอมิ: มาเรยีคะ ยิ่งคณุใช้เวลา
หมุนเวยีนสินคา้คงเหลือนานเท่าใด คณุ
ยิ่งตอ้งรอซือ้นมเพิ่มนานเท่าน้ัน
จําไวน้ะคะวา่คณุทําเงินไดจ้ากการขาย
เท่าน้ัน เพราะฉะน้ัน ยิ่งคณุหมุนเวยีน
สินคา้คงเหลือเรว็เท่าใด คณุจะยิ่งทําเงิน
ไดม้ากเท่าน้ัน
จะเป็นอย่างไรคะถ้าคณุขายนมหมด
ภายในสามวนั หรอืสองวนั หรอืแม้
กระทั่งวนัเดยีว
มาเรยี: นมจะไม่เสีย และฉันจะซือ้เพิ่ม
จากผู้จัดส่งไดเ้รว็ขึน้ ฉันจะมีนมขายให้
ลูกคา้มากขึน้และทําเงินไดม้ากขึน้ดว้ย 
ฉันจะเริม่หมุนเวยีนสินคา้คงเหลือให้เรว็
ขึน้คะ่!
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12
ฉันปรบัปรงุธุรกิจ
ของฉันให้ดีขึน้
เรือ่ยๆ อย่างไร

การเริม่ต้นและการ
ขยายธุรกิจของฉัน
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• 

• 

• 

• 
• 

ชือ่สมาชิก
กลุ่ม

ลองวธีิเพ่ิม
ยอดขายสอง
วธีิกับลูกค้า
อย่างน้อย  

10 คน  
(เขียน # ของ

ลูกค้า)

ลองวธีิลด
ต้นทุนอย่าง
น้อยสองวธีิ 
(เขียน #)

บรรลุเป้า
หมายธุรกิจ

ประจํา
สปัดาห์  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลัก
ปฏิบัติใน 
รากฐาน 

และสอน
หลักธรรมน้ี
ให้ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานให้คู่
ปฏิบัติทราบ  
(ใช่/ไม่ใช่)

กลอเรยี 15 5 ช ช ช ช

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
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ในสมุดบันทึกธุรกิจ
ของท่าน ให้เขียนส่ิง
ทีท่่านเรยีนรูจ้ากการ
รกัษาคาํมั่นสัญญาของ
ท่าน
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“พิจารณาวา่ท่านอยู่
ตรงไหนและท่าน
ตอ้งทําอะไร . . . ตัง้
เป้าหมายทีช่อบธรรม 
สูงคา่ และสรา้งแรง
บันดาลใจซึง่กระตุน้
จินตนาการและสรา้ง
ความตืน่เตน้ในใจท่าน 
แล้วอย่าละสายตาจาก
เป้าหมายเหล่าน้ัน ทํา
สมํ่าเสมอจนบรรลุ 
เป้าหมาย”
โจเซฟ บี. เวริธ์ลิน, 
“บทเรยีนชีวติท่ีเรยีนรู,้” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2007 
หน้า 57–60

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ตัง้ 
เป้าหมายทีน่่าตืน่เตน้
และประเมินได้
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“จดเป้าหมายของท่าน
และส่ิงทีท่่านวางแผนจะ
ทําเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย 
ตัง้เป้าหมายให้สูงเพือ่
ท่านจะสามารถรบัพร 
นิรนัดร์ ได”้
โธมัส เอส. มอนสนั, “การ
เดินทางสูอ่าณาจักรชัน้
สูงของท่าน,” เลียโฮนา, 
ก.ค. 1999, 138 

เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็ไม่เคยยอม
แพ้



187

• ท่านจดบันทึกการเงินธุรกิจกี่สัปดาห์ ___
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เจ้าของธุรกิจทีป่ระสบ
ความสําเรจ็เรยีนรู้
ตลอดเวลา
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“ตามจรงิแล้ว เรากล่าว, 
มนุษย์ควรทํางานอย่าง
ทุ่มเทในอุดมการณ์ด,ี 
และทําส่ิงสารพันดว้ย
เจตจํานงอิสระ, และ
ทําให้เกิดความชอบ
ธรรมยิ่ง”
หลักคําสอนและ 
พันธสญัญา 58:27
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ลายเซ็นของฉัน
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ลายเซ็นของฉัน

ยินดีรบัคําติชม
กรณุาส่งแนวคดิ คาํติ
ชม ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์ของท่าน
มาที ่srsfeedback@ 
ldschurch. org

หมายเหตุถึงวทิยากร
กระบวนการ
จําไวว้า่ตอ้งรายงานความ
ก้าวหน้าของกลุ่มที ่ 
srs. lds. org/ report ทัง้น้ี
เพือ่สมาชิกจะไดร้บั
เกียรตบิัตรของพวกเขา
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มาเรยี: วา้ว ไดผ้ลจรงิๆ! ในทีสุ่ดก็เห็นผล
ดิเอโก สามีของมาเรยี: คณุพูดถึงอะไร 
ไดผ้ลอะไร
มาเรยี: ทุกอย่างลงตวั สิบสองอาทิตย์
ก่อน ตอนเราเริม่ไปเข้ากลุ่มพึง่พาตนเอง 
ดฉัินไม่คดิวา่จะทําให้ธุรกิจของเราดขีึน้
มากขนาดน้ี คาํมั่นสัญญาทีเ่รารกัษา ส่ิงที่
เราเรยีนรู้ ในกลุ่มพึง่พาตนเอง—ทัง้หมด
ล้วนมีความหมาย!
ดิเอโก: ใช่ ผมพบแบบเดยีวกันกับการ
หางานของผมในกลุ่มพึง่พาตนเอง ตอน
น้ีผมมีงานดมีากที่ โรงพยาบาล! ดว้ยราย
ไดจ้ากงานของผมและธุรกิจไข่ของคณุ 
ในทีสุ่ดเราจะสามารถหาเลีย้งครอบครวั
เราได ้ทุกอย่างลงตวั
มาเรยี: ดเิอโก น่ันไม่ ใช่ธุรกิจของฉันคน
เดยีวนะคะ น่ันมันธุรกิจของเรา ขอบคณุ
มากนะคะทีค่ณุขยันทํางานของคณุแล้ว
ก็ช่วยดฉัินทําธุรกิจไข่ของเรา
ดิเอโก: น่ันเป็นธรุกจิของพระเจา้ดว้ย 
เราไดอุ้ทิศถวายการทําธุรกิจของเราแด่
พระองค ์แสดงศรทัธาในพระผู้ช่วยให้รอด 
และสวดออ้นวอนเกีย่วกบัธรุกจิของเรา
มาเรยี: เราตอ้งดแูลธุรกิจไข่ของเราให้ด ี
เราพูดคยุกับลูกคา้และเจ้าของธุรกิจคน
อืน่ๆ เพือ่ให้รูว้า่คนท่ัวไปตอ้งการอะไร จํา
ไดม้ัย้ เรารูว้า่เราควรขายนมกับไข่
ดิเอโก: ใช่ และเราดวูา่เราไปเอาไข่กับ
นมที่ ไหน เราตดัสินใจวา่าการเลีย้งแพะ

เพือ่เอานมไม่ ใช่ความคดิทีด่ ีซือ้นมสด
จากเปโดรทีเ่ลีย้งแพะไวห้ลายตวัอยู่แล้ว
น่าจะดกีวา่
มาเรยี: จากน้ันเราเรยีนรูว้ธิีสรา้งรายได้
ทุกวนั ดฉัินจดทุกอย่างทีเ่ราใช้จ่ายและ
เงินทีม่ีคนจ่ายให้เรา เรามีรายไดม้ากขึน้
เมือ่เราเริม่จัดส่งถึงบ้าน
ดิเอโก: ผมจดไวด้ว้ยวา่เราใช้จ่ายเท่าใด
และเรามีรายได้ ให้ครอบครวัเราเท่าใด 
ตอนน้ีเราสามารถจ่ายคา่อุปกรณ์การ
เรยีนของลูกๆ ไดแ้ล้ว
มาเรยี: นาโอมีช่วยเราคดิหาวธิีขายได้
มากขึน้ เราเริม่ถามลูกคา้ของเรา ฟังพวก
เขา และแนะนํา เราโน้มน้าวลูกคา้ให้ซือ้
ไข่มากขึน้และซือ้นม เราให้ โซเฟียจัดส่ง
ถึงบ้าน ความคดิน้ีดมีาก เราไดรู้จ้ักลูกคา้
มากขึน้และเป็นเพือ่นกับลูกคา้หลายคน
ดิเอโก: ดว้ยลูกคา้ใหม่ทัง้หมดน้ี เราจึง
ตอ้งมี ไข่มากขึน้ทุกวนั และเราศกึษา
เรือ่งการยืมเงินเพือ่ให้ ได้ ไก่มากขึน้ ผม
ดี ใจทีเ่ราไม่ไดเ้งินกู้ก้อนแรก เพราะเรา
คงไม่สามารถจ่ายคนืได ้เราแคต่อ้งการ
เงินกู้นิดหน่อยมาซือ้ไก่เพิ่มอีกเล็กน้อย
มาเรยี: เห็นมัย้คะ ทุกอย่างลงตวั ตอนน้ี
เราแคต่อ้งหาวธิีลดตน้ทุนและเพิ่มยอด
ขายของเรา
ดิเอโก: ใช่ครบั เราทําได!้

แหล่งข้อมูล
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วทิยากรกระบวนการควรอ่านข้อความตอ่ไปน้ีขณะที่สมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ ดตูามใน 
หน้า 187

มาเรยี: ดฉัินประหม่านิดหน่อยเมือ่ตอ้ง
เสนอขาย แตด่ฉัินไดรู้จ้ักคณุทุกคนดี
มาก ดฉัินจะไม่เป็นไร ส่วนที ่1—ดฉัิน
ควรจะอธิบายธุรกิจของดฉัิน ธุรกิจของ
ดฉัินคอืขายไข่กับนม ดฉัินเริม่ขายไข่
อย่างเดยีวเมือ่สามสีเ่ดอืนก่อน ดฉัินเพิ่ม
นมหลังจากทราบวา่ลูกคา้ตอ้งการนม 
ตอนน้ีดฉัินมีบรกิารส่งถึงบ้านดว้ย ธุรกิจ
ของดฉัินดขีึน้มากตัง้แตด่ฉัินเข้ากลุ่ม
พึง่พาตนเอง
มาเรยี: ส่วนที ่2 เกีย่วข้องกับคาํถาม
ประจําสัปดาห์ คาํถามทุกข้อช่วยดฉัิน 
แตถ่้าดฉัินตอ้งเลือกหน่ึงข้อ คาํถามที่
ปรบัปรงุธุรกิจของดฉัินมากทีสุ่ดคอืการ
แยกเงินธุรกิจกับเงินส่วนตวั ก่อนน้ัน 
เงินทีด่ฉัินหาได้ ในธุรกิจจะปนกับเงิน
ส่วนตวัแล้วก็ ใช้ ไป น่ันไม่ด ีตอนน้ีดฉัิน
เก็บแยกกัน
มาเรยี: ส่วนที ่3—บันทึกการเงินและ
เงินออม ดฉัินสามารถออมเงินได ้9 
สัปดาห์จาก 12 สัปดาห์ ดฉัินจดบันทึก
การเงินสําหรบัธุรกิจของดฉัินตลอด 8 

สัปดาห์ทีผ่่านมา ดฉัินทําอย่างเดยีวกัน
กับบันทึกส่วนตวัของดฉัิน ดฉัินวางแผน
เรือ่งการจดบันทึกตอ่เน่ือง ดฉัินอยากรูว้า่
ดฉัินมีรายไดเ้ท่าไรและใช้จ่ายเท่าไร ดฉัิน
มีความสุขมากเช่นกันทีม่ีเงินออม ดฉัิน
ไม่เคยมีแบบน้ันมาก่อน น่ันทําให้ดฉัิน
สบายใจเมือ่รูว้า่มีเงินออม
มาเรยี: โอเค ตอนน้ีสําหรบัส่วนที ่4—
ปรบัปรงุธุรกิจของดฉัินให้ดขีึน้เรือ่ยๆ 
ดฉัินเรยีนรูม้ากมายในช่วง 12 สัปดาห์ที่
ผ่านมา ดฉัินตอ้งการเรยีนรูต้อ่ไป ดฉัิน
จะเข้ากลุ่มเจ้าของธุรกิจของสเตคของเรา
มาเรยี: ส่วนสุดท้าย ส่วนที ่5 คอื 
เป้าหมายธุรกิจ ในหน่ึงปี ดฉัินตอ้งการ
ให้ธุรกิจมีเงินสดหมุนเวยีนมากพอที่
ดฉัินจะเช่าพืน้ที่ ในส่วนทีค่กึคกัทีสุ่ด
ของตลาด น่ันจะช่วยให้ธุรกิจของดฉัิน
เตบิโตมากยิ่งขึน้
ขอบคณุทุกคนนะคะ พวกคณุไดช่้วย
ทําให้ธุรกิจของดฉัินดขีึน้จรงิๆ!
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