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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประโยชิน์ทีไ่ด้จำกกำรปล่อยให้เ้ช่ิำอสังห้ำริมทรัพย์ทีเ่รำมีอย่่

จำกกำรให้้เชิ่ำ เชิ่น คอนโดมิเนียม จ�ำนวน 1 ห้้อง ในรำคำเดือนละ

 1 ห้มื่นบำท (แต้่ก็ต้้องอย่ำลืมห้ักค่ำใชิ้จ่ำย ต้้นทุนต้่อเดือนที่เรำเป็น

เจ้ำของต้้องจ่ำยไป เชิ่น ภำระดอกเบี�ยเงินก้่ที่ซึ่ื�อมำ ค่ำใช้ิจ่ำยส่วน

กลำง และค่ำน��ำ ค่ำไฟั ห้รืออื่นๆ) เรำก็จะมีรำยได้ทำงอ้อมโดยที่เรำ

ไม่ต้้องท�ำงำนเองที่เรียกว่ำ  Passive Income เดือนละ 1 ห้มื่นบำท 

จำกอสังห้ำริมทรัพย์ที่เรำปล่อยเชิ่ำโดยเรำต้้องค�ำนึงไว้เสมอว่ำ กำร

ลงทนุคอนโด ห้รอือสังห้ำรมิทรพัย ์ต้้องมีกำรใช้ิเงนิทนุจ�ำนวนสง่ อำจ

จะมสีภำพคลอ่งต้�่ำ และในระยะยำวอำจมโีอกำสทีค่ำ่เชิำ่จะลดลงถำ้

ท�ำเลที่ต้ั�งไม่ดีพอ ต้ลอดจนอำยุกำรใชิ้งำนของห้้องในคอนโดมิเนียม 

และอำคำรสิ่งปล่กสร้ำงมีค่ำเสื่อมรำคำที่ต้้องซึ่่อมบ�ำรุงด้วย

2. การซ้ั�อธิุรกิจแฟ้รนิไชำส์ิ่ (Franchise) มาด้ำาเนิินิการต่อ

เป็นกำรด�ำเนินธุุรกิจแบบลงทุนส�ำเร็จร่ปในระบบแฟัรนไชิส์ ซึ่ึ่ง

ปัจจุบัน มีแบรนด์อย่่มำกมำยให้้เรำเลือกสรร เชิ่น ธุุรกิจร้ำนอำห้ำร

แมคโดนัลด์ KFC ร้ำนสะดวกซึ่ื�อ 7-11 ร้ำนกำแฟัอเมซึ่อน ห้รือร้ำน

บะห้มี่ ฯลฯ เป็นต้้น โดยห้ลักกำรของบุคคลที่อยำกเริ่มต้้นธุุรกิจให้ม่

ด้วยกำรน�ำเงินทุนไปลงทุนซึ่ื�อระบบธุุรกิจแล้วปล่อยให้้ล่กจ้ำงสร้ำง

กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนิธุุรกิจแฟัรนไชิส์ ด้วยกำรซึ่ื�อระบบธุุรกิจ

ของแบรนด์ที่มีชิื่อเสียง คนร่้จักกว้ำงขวำงมำด�ำเนินกำรเอง โดย

ธุุรกิจแฟัรนไซึ่ส์ท่ีเรำสนใจมำด�ำเนินงำนพร้อมระบบกำรควบคุม

คุณ์ภำพต้ำมมำต้รฐำนของธุุรกิจ ซึ่ึ่งจะเห้มำะกับบุคคลท่ีต้้องกำร

ท�ำธุุรกิจอย่ำงรวดเร็ว แต้่ไม่อยำกที่จะต้้องเริ่มต้้นจำกกำรท�ำธุุรกิจ

ให้ม่เลย และลดระยะเวลำในกำรห้ำกลุ่มล่กค้ำเป้ำห้มำย และกำร

สร้ำงแบรนด์ให้ม่ 

แนวัคิด
กำรให้้เงินท�ำงำนห้รือท่ีเรำเรียกว่ำ “Passive 

Income” เป็นแนวคิดส�ำคัญอย่ำงห้นึ่งของ 

นักจัดกำรทำงกำรเงินห้รือนักวำงแผนกำรเงิน ท่ีสำมำรถน�ำกำร

ประมำณ์กำรงบกำรเงนิส่วนบุคคลมำใชิเ้พ่ือกำรวำงแผนทำงกำรเงิน

สว่นบคุคล ทีต่้อ้งกำรเพ่ิมมล่คำ่สนิทรพัยผ์ำ่นกำลเวลำ เปน็กำรสรำ้ง

กระแสรำยได้ให้้มีกระแสเงินสดเข้ำมำอย่ำงสม�่ำเสมอ เป็นควำมฝ่ัน

ห้น่ึงของคนรุ่นให้มท่ีส่นใจกำรเงนิ ใครๆ กอ็ยำกไดม้รีำยไดห้้ลำยทำง

 เพ่ือทีจ่ะให้้มี “Passive Income” เข้ำมำทุกเดือน ห้รอืไม่ต้อ้งไปลงมือ

ลงแรงทุกวันเพื่อให้้มีรำยได้ แต้่ลงแรงแค่ชิ่วงแรกๆ แล้วสร้ำงรำยได้

ประจ�ำให้้กับเรำกลับมำได้ เปรียบเสมือนมีเครื่องจักรสร้ำงเงิน เพ่ือ

ไปสรำ้งรำยไดใ้ห้กั้บเรำต้อ่ไป บทควำมนี�จงึเสนอแนวทำง 6 วธิุทีีช่ิว่ย

สร้ำง รำยได้แบบ Passive income ที่เป็นที่นิยมให้้เป็นทำงเลือกต้่อ

ไป คือ

1. การปล่อยให้เช่ำาอสัิ่งหาริมทรัพ้ย์ อสังห้ำริมทรัพย์เป็น

สินทรัพย์ท่ีเรำทุกคนจับต้้องได้ ทุกคนอยำกเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิุ�

ในสินทรัพย์ อยำกมีบ้ำนห้รืออยำกมีคอนโดมิเนียม เอำไว้พักอำศูัย

และห้ำกเรำสำมำรถสะสมให้้มีควำมเป็นเจ้ำของจ�ำนวนมำกเกิน

กว่ำที่เอำไว้เพ่ือเป็นที่พักอำศัูยแล้ว เรำก็สำมำรถน�ำไปต้่อยอดเชิ่ำ

พักอำศัูยเพ่ือก่อให้้เกิดรำยได้ในกำรสร้ำงกระแสเงินสดเข้ำมำทุก

เดอืนได ้โดยอสังห้ำริมทรพัย์ท่ีนยิมปลอ่ยเช่ิำกนัมำกทีสุ่ดในยุคสมยั

นี� ได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้ำนเดี่ยว ทำวน์โฮิม มีทั�งกำรปล่อยเชิ่ำเป็น

รำยเดือน และปล่อยให้้เชิ่ำระยะยำวห้รือบำงคนมีที่ดินอย่่ก็ปล่อย

ให้้ธุุรกิจที่สนใจในกำรน�ำพื�นที่ไปก่อให้้เกิดประโยชิน์ โดยมีกำรท�ำ

สัญญำเชิ่ำระยะยำวได้เชิ่นกัน 

กำรเลือกอสังห้ำริมทรัพย์ เพ่ือเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มี

ม่ลค่ำเพ่ิม ทั�งส�ำห้รับกำรอย่่อำศัูยห้รือปล่อยเช่ิำให้้มีรำยได้ ห้ัวใจ

ส�ำคญัอย่ท่ี่ท�ำเลทีต่้ั�ง (Location) ทีน่ยิม คอื บรเิวณ์ใกลร้ถไฟัฟัำ้ ห้ำ้ง

สรรพสนิคำ้ ห้รอืมสี�ำนกังำนออฟัฟิัศู ห้รอืสถำนทีส่�ำคัญต้ำ่งๆ รวมไป

ถึงพื�นที่จะปล่อยให้้เช่ิำ โดยเฉพำะอำคำรชุิดห้รือคอนโดมิเนียมนั�น

ยังต้้องค�ำนึงถึงแบรนด์เจ้ำของโครงกำร ห้ำกเป็นแบรนด์ที่มีขนำด

ให้ญ่ มีชิื่อเสียง ก็มีโอกำสที่จะซึ่ื�อง่ำยขำยคล่องกว่ำ และที่ส�ำคัญอีก

ประกำร คอื ประสบกำรณ์์ทมีงำนกอ่สรำ้ง และกำรบรหิ้ำรโครงกำรท่ี

นิต้ิบุคคลส่วนกลำงที่ดี และมีควำมน่ำเชิื่อถือ 

อ่านได�แลี่ะอ่านดี (2)

ให�เงินทำางาน
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ซึ่ึง่กำรซึ่ื�อธุุรกิจแฟัรนไชิล์มำด�ำเนินกำรเองนั�น เรำจะได้ระบบ

บริกำร กำรจัดกำรธุุรกิจ จำกเจ้ำของแบรนด์เดิมที่จะสำมำรถท�ำให้้

เรำสำมำรถห้ำกลุ่มล่กค้ำได้ง่ำยกว่ำ ที่เรำจะต้้องด�ำเนินกำรท�ำ

ต้ลำดให้ม่ ท่ีอำจจะมีควำมเสี่ยงส่งกว่ำในธุุรกิจที่มีกำรผลิต้อย่่แล้ว

และโดยกำรติ้ดต่้อขอที่จะด�ำเนินกำรธุุรกิจแฟัรนไชิส์ จะดีในเรื่อง

ของกลุ่มล่กค้ำเป้ำห้มำย แต้่ในเรื่องของกำรลงทุน และก�ำไรอำจจะ

ไม่ค่อยส่งมำกนัก เพรำะจะต้้องมีกำรลงทุนในกำรซึ่ื�อลิขสิทธิุ� และ

ระบบกำรบริห้ำรกำรจัดกำรต่้ำงๆ ที่เป็นมำต้รฐำนเดิมของแบรนด์

ท่ีเรำจะน�ำมำท�ำธุุรกิจต้่อ และจะต้้องมีกำรแบ่งก�ำไรให้้กับเจ้ำของ

ธุุรกิจที่เรำซึ่ื�อร่ปแบบ และต้รำสินค้ำมำด�ำเนินกำรเอง

3. การสิ่ร้างแบรนิด์้ การจด้ลิขสิิ่ทธิิ� หร้อสิ่ิทธิิบัตรผ่่านิ

ทรัพ้ย์สิ่ินิทางปัญญา กำรขอจดขึ�นทะเบียนลิขสิทธิุ�ห้รือสิทธิุบัต้ร 

เพ่ือกำรได้มำของทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นควำมสำมำรถเฉพำะ

บุคคล ที่ใชิ้ควำมคิดในกำรคิดค้นสิ่งให้ม่ๆ ขึ�นมำ เชิ่น กำรแต้่งเพลง

กำรเขียนห้นังสือ กำรวิจัยคิดค้น และพัฒนำนวัต้กรรมให้ม่ๆ และ

เมื่อไปขอจดสิทธุิบัต้รเอำไว้ เมื่อมีคนที่ต้้องกำรใชิ้สิ่งที่เรำสร้ำงสรรค์

ขึ�นมำ ก็ต้้องมำขอกับเจ้ำของสิทธุิบัต้ร เชิ่น กำรท�ำคลิป VDO ลงใน 

YouTube และมยีอดผ่เ้ขำ้ชิม และชิืน่ชิอบ (กด like share subscribe 

จ�ำนวนมำก) ทำง YouTube ก็จะจ่ำยส่วนแบ่งของโฆษณ์ำมำให้้กับ

เจ้ำของคลิปนั�น  ห้รือกำรเขียนห้นังสือที่ได้รับควำมนิยมจำกผ่้อ่ำนก็

จะมีคนมำสนใจต้ิดต้่อเพื่อน�ำไปแปร และจัดจ�ำห้น่ำยไปยังประเทศู

ต้่ำงๆ รวมทั�งกำรน�ำไปผลิต้ห้นัง ภำพยนต้ร์ห้รือละคร ก็จะท�ำให้้เกิด

รำยได้ให้้กับเจ้ำของผลงำนในระยะยำว  ซึ่ึ่งจัดได้ว่ำเป็นชิ่องทำงใน

สร้ำงกระแสเงินสดเข้ำมำอย่ำงต้่อเนื่อง 

แต้่อย่ำงไรก็ต้ำมยังมีข้อพึงระวัง กำรท�ำลิขสิทธิุ� ห้รือสิทธุิ

บัต้รผ่ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ คือ กำรละเมิด กำรปลอมแปลงห้รือ

ลอกเลียนผลงำนของเจ้ำของ ก็สำมำรถท�ำได้ไม่ยำกในยุคแห้่งโลก

ดิจิทัล นอกจำกนี�ในบำงคนท่ีมีธุุรกิจดั�งเดิมก็สำมำรถท�ำเงินได้จำก

กำรขำยต้รำสินค้ำห้รือแบรนด์ (Brand) นั�น ซ่ึึ่งกำรสร้ำงแบรนด์จึง

เป็นกระบวนกำร และใช้ิเวลำ เห้มือนกำรสะสมของพฤติ้กรรมของ

คนที่ห้ล่อห้ลอมท�ำให้้คนๆ ห้นึ่ง แต้กต้่ำงกับอีกคนห้นึ่ง เชิ่น เด็กแฝ่ด

ที่ภำยนอกด่เห้มือนกันแต้่ก็ยังมีส่วนต้่ำงกัน 

ดังนั�น ในกำรสร้ำง Building A Brand กับ Branding ควำม

ห้มำยต้่ำงกันเพรำะ กำรสร้ำงแบรนด์คือ ควำมห้มำยของค�ำแรกที่

จะต้้อง “สร้ำง” คือ กำรค่อยๆ ท�ำ ท�ำสิ่งเดิมอย่ำงสม�่ำเสมอจนล่กค้ำ

จดจ�ำได้ แบรนด์ที่ไม่ใชิ่เฉพำะต้รำสินค้ำ (โลโก้) สีห้รือค�ำพ่ดเท่ห้์ๆ

แต้่แบรนด์ คือ ส่ิงท่ีเป็นองค์รวมของควำมร่้สึกท่ีล่กค้ำมีต่้อธุุรกิจ 

Branding แปลว่ำ กำรท�ำแบรนด์ แปลว่ำ ท�ำที่ไห้น กับใคร และ 

กบัธุุรกจิไห้นกไ็ด ้และไมว่ำ่จะเปน็วงกำรใดดว้ย จะขำยปลกี ขำยสง่

ขำยต้รง ขำยออนไลน์ ขำย Business-to-Business คือ ธุุรกิจที่คุณ์

ด�ำเนินงำนอย่่ (Business: B ต้ัวแรก) ขำยสินค้ำห้รือบริกำรให้้กับ

ล่กค้ำที่เป็นล่กค้ำองค์กร ไม่ใชิ่คนธุรรมดำเป็นรำยคนที่น�ำไปบริโภค

เป็นผ่้ซึ่ื�อเพ่ือน�ำไปผลิต้สินค้ำขำยส่ง ห้รือให้้กับล่กค้ำที่เป็นผ่้รับจ้ำง

ผลิต้สนิค้ำ (OEM: Original Equipments Manufacturer) ห้รอืบรษิทั

เอเจนซึ่ี บริษัทที่ปรึกษำด้ำนธุุรกิจ ด้ำนกฎห้มำยให้้องค์กร บริษัท

อุปกรณ์ค์อมพิวเต้อร์ ซึ่อฟัต้์แวร์ ประเภทองค์กร อำคำรส�ำนักงำนให้้

เชิำ่ธุุรกิจบริกำรด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว แพคเกจทัวรส์�ำห้รับองคก์ร เปน็ต้น้ 

ท�ำให้้ทุกคนสำมำรถ และจ�ำเป็นต้้องสร้ำงแบรนด์ทั�งสิ�น 

ส�ำห้รับธุุรกิจ SMEs ห้รือกำรขำยของออนไลน์ทั่วไป แบรนด์

ทีดี่ทีสุ่ด คอื กำรน�ำตั้วต้นของเจำ้ของออกมำให้ค้นนกึถงึพรอ้มสนิคำ้

เนื่องจำกสินค้ำมีควำมแต้กต้่ำงกันไม่มำกนัก ถ้ำเป็นโรงงำนห้รือ 

OEM มุมที่น่ำสนใจของกำรสร้ำงแบรนด์ คือ โรงงำนที่ทันสมัย มี

กำรพัฒนำอย่ำงต้่อเน่ืองไม่มีข้อจ�ำกัด และมีกำรน�ำเทคโนโลยีสมัย

ให้ม่มำน�ำเสนอให้้ล่กค้ำเสมอ โดยกำรแข่งขันด้ำนรำคำขำย ให้้มี

รำคำต้�่ำกว่ำในท้องต้ลำดก็ท�ำได้ แต่้ไม่ใชิ่วิถีของกำรสร้ำงแบรนด์

และกำรสร้ำงแบรนด์ไม่จ�ำเป็นต้้องใชิ้เงินมำก แต้่ใชิ้ควำมต้่อเนื่อง

สม�่ำเสมอในกำรส่งมอบคุณ์ค่ำให้้กับล่กค้ำ เชิ่น ธุุรกิจร้ำนอำห้ำร

ร้ำนขนมท่ีด�ำเนินธุุรกิจมำยำวนำน ธุุรกิจเห้ล่ำนั�นแทบไม่เคยต้้อง

โฆษณ์ำ แต้่สิ่งเดียวที่เป็นควำมชิัดเจนของแบรนด์ คือ รสชิำต้ิควำม

อร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน และสร้ำงแบรนด์เพ่ือล่กค้ำให้้เข้ำใจ และ

ทรำบถึงลักษณ์ะเฉพำะของแบรนด์ที่แต้กต้่ำงจำกธุุรกิจอื่นในทำง

สรำ้งสรรค์ได้ โดยสำมำรถให้ค้นห้รอืสนิคำ้ใชิค้วำมต้ำ่งทีอ่ำจจะดไ่ม่

เข้ำกันในกำรสร้ำงแบรนด์ ซ่ึึ่งข้อพึงระวัง คือ กำรเสนอขำยแบบใช้ิ

ค�ำพ่ดท่ีไม่เป็นที่คุ้นเคยห้รือค�ำห้ยำบคำย ในกำรสื่อสำรรวมทั�งกำร

โฆษณ์ำประชิำสัมพันธุ์ท่ีด่ล่อแห้ลมต้่อศูีลธุรรมห้รือกฎห้มำย จำรีต้

ประเพณ์ี ท�ำให้้กำรสร้ำงแบรนด์จะไม่ได้รับกำรต้อบรับในทำงท่ี 

ไม่ดีในระยะต้่อมำ 

ทั�งนั�น ควำมแต้กต้่ำงนั�น คือ กำรค้นห้ำแต้่ละแบรนด์ให้้

เห้มำะสมกับล่กค้ำแต่้ละกลุ่ม โดยธุุรกิจท่ีย่ังยืนในระยะยำว ล้วน

แต้่มีกำรสร้ำงแบรนด์ ทั�งนั�น แม้บำงครั�งอำจจะก�ำลังสร้ำงโดยไม่ร่้

ต้ัวแต้่ในยุคปัจจุบัน กำรสร้ำงแบรนด์ต้้องท�ำอย่ำงจริงจัง จะท�ำแบบ

เฉยๆ แบบธุุรกิจรุน่ก่อนไม่ได้เพรำะปัจจบุนัค่่แข่งเข้ำถึงลก่ค้ำได้งำ่ย

กว่ำสมัยก่อน และกำรไม่ท�ำอะไรจึงท�ำให้้ธุุรกิจถอยห้ลัง ซึ่ึ่งต้่ำงจำก

ธุุรกิจสมัยก่อนท่ีชิือ่เสยีงของแบรนด์จะถ่กสร้ำง และเผยแพร่ผำ่นกำร

บอกต้อ่แบบปำกต้อ่ปำก จำกรุน่ส่รุ่น่ และใชิเ้วลำนำน แต้ใ่นปจัจบุนั 

เรำมีเครื่องมือมำกมำยที่จะสร้ำงแบรนด์ ให้้เริ่มสร้ำงต้ั�งแต้่วันนี� โดย

เริ่มต้้นค้นห้ำสิ่งที่เป็น Heritage (มรดกด้ำนคุณ์ค่ำ) ห้รือ Legacy  

(ควำมภำคภม่ใิจ) เพรำะเปน็สิง่ท่ีไมม่ใีครมไีดเ้ห้มอืนเรำ ถำ้อยำกร่ว้ำ่

แบรนด์ที่ก�ำลังสร้ำง ได้ผลดีชิัดเจนแค่ไห้น ให้้ลองนึกว่ำ ถ้ำแบรนด์

ของเรำกับสินค้ำในประเภทเดียวกันถ้ำมีภำพให้้ล่กค้ำนึกถึงได้ก่อน 

และจดจ�ำได้ชิัดๆ ได้ แปลว่ำ แบรนด์เรำมำถ่กทำงแล้ว

ตู่อฉบับหน้าอ่าน


