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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงใช้ เวลาศึกษา
เก็บรวมรวมข้ อมูลจากสังคมและชุมชนระดับรากหญ้ าอย่างรอบคอบ ทรงมีพระราชดํารัสชี ้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ตังแต่
้ ปี 2517 เป็ นต้ นมา โดยตลอดยาวนานกว่า 30 ปี
อย่างต่อเนื่ อง ตังแต่
้ ก่อนเกิ ดวิกฤติการณ์ ทางเศรษฐกิ จ พระองค์ทรงสร้ างความรู้ ใหม่ด้วยการ
ทดลองทําด้ วยพระองค์เองก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทหรื อคําแนะนําใดๆ ต่อพสก
นิกรของพระองค์ (อภิชยั พันธเสน, 2549 : 35) เป็ นปรัชญาชี ้ถึงถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบตั ิตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทังในการพั
้
ฒนาและ
บริ หารประเทศให้ ดําเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันรู้เท่า
ทันต่อโลกปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจําเป็ นที่จะต้ องมีระบบภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทังสภาพแวดล้
้
อมภายนอกและภายใน ทังนี
้ ้ จะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนําเอาหลักวิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขันตอน
้
และขณะเดียวกันจะต้ องเสริ มสร้ างพื ้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจทุกระดับ ให้ มีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และให้ มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มี
สติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ทังด้
้ านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
หากนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพสาเหตุของปั ญหาที่
ก่อให้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่า กระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้ ละเลยหลักการ
สําคัญขันพื
้ ้นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ได้ เพียง “ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง”
เท่านันแต่
้ ยงั หมายความรวมไปถึง “ความพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล” ไม่โลภ ไม่ฟ้ ุงเฟ้อ
ยึดหลัก“ทางสายกลาง” เพราะการลงทุนที่เกินความพอดี ในขณะที่คนในสังคมจํานวนมากยังไม่
สามารถยื นอยู่บนขาของตัวเองได้ อย่างมัน่ คงนัน้ ได้ ส่งผลให้ ชุมชน สังคม และประเทศขาด
“ภูม ิค้ มุ กัน” ในการป้องกันตนเอง ดังนันเมื
้ ่อมีวิกฤตจากภายนอกเข้ ามากระทบ ก็จะส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อสภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในทุกระดับชัน้

2
การดําเนินการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบตั ิ ไปสู่ประชาชน ชุมชน
สังคม ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริ บท ทังที่
้ เป็ น
โอกาสและข้ อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ ไม่สามารถดําเนินได้ อย่างจริ งจัง การดําเนินการยังต้ อง
ให้ ความสําคัญในการแก้ ไขอย่างต่อเนื่อง ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมของคนและระบบให้ สามารถปรับตัวพร้ อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันและสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กบั ทุกภาคส่วน
โดยยึดหลักพื ้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาหลักและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโดยใช้
กลไกองค์ความรู้ คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นหลัก และเน้ นการสร้ างความสมดุลและภูมิค้ มุ กันระหว่าง
ความพอเพียงและการแข่งขันบนพื ้นฐานการมีส่วนร่ วมในทุกภาคส่วน เพื่อจุดมุ่งหมายพัฒนา
สังคมมีความสุขที่ยงั่ ยืน เพื่อมุง่ สูส่ งั คมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่ วมกัน(Green and Happiness Society)
โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิ รวมทังรั
้ ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีหลักการที่ชัดเจนในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ในมาตรา 83 ความว่า “รัฐต้ องส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการดําเนินตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาให้ คนในชาติปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตให้ บรรลุ
และสอดคล้ องตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จําเป็ นต้ องร่ วมมือกันทุกภาคส่วนในสังคม จึงจะ
สามารถไปถึงเป้าหมายนัน้ แนวทางการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ กบั ทุกคนและทุกองค์การในทุกสาขาอาชีพ การที่จะ
ให้ สงั คมโดยรวมเป็ นสังคมแห่งความพอเพียง ความจําเป็ นพื ้นฐานคือ ต้ องสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจอย่างชัดเจน ถูกต้ องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ ตระหนักถึงการดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลจึงได้ บรรจุแนวคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ในนโยบายและ
แผนระดับชาติ การขับเคลื่อนจากภาครัฐ ขยายผลสู่ภาคส่วนต่างๆ รวมทังสร้
้ างความร่วมมือการ
ขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน
ด้ วยความตระหนักถึ ง ประโยชน์ ของการน้ อมนํ าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ประชาชน
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรทังภาครั
้
ฐและเอกชนของประเทศจึงต่างพากันตื่นตัวและให้ ความ
สนใจที ่จ ะนํ าปรั ช ญาดังกล่าวไปประยุกต์ใ ช้ กัน อย่างกว้ างขวาง หลากหลายระดับและหลาย
ลักษณะ และเพื่อให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงทําหน้ าที่เป็ นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตังแต่
้ พ.ศ.2542 ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สศช. ได้
แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ ้นมาทําหน้ าที่เป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อน
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และขยายผลแนวคิดปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในประชาชนกลุ่มต่างๆ ในปี พ.ศ. 2548
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แต่งตังคณะทํ
้
างานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้ านต่างๆ ทังด้
้ านองค์กรภาครัฐ ด้ านสถาบันการศึกษาและเยาวชน ด้ านการเมืองและวิชาการ
ด้ านสื่อมวลชนและประชาชน ด้ านประชาสังคม และด้ านองค์กรธุรกิจเอกชน ทําหน้ าที่เผยแพร่
ความรู้และสร้ างความเข้ าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ ขยายผลไปยังประชาชนทุกระดับ
ทุกภาคส่วนของสังคมไทย
การดําเนินการขับเคลื่อนที่ผ่านจากรายงานการจัดทําการวิจยั เชิง สํารวจเรื่ อง “ทัศนคติ
ของประชาชนต่อเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศกึ ษาตัวอย่างประชาชน 18 จังหวัด” โดยศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัยหอการค้ า ไทย มี วัตถุป ระสงค์เ พื่อสํ ารวจความคิดเห็ น ของ
ประชาชนต่อ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ ง่ เป็ นนโยบายของรั ฐ บาลแลละได้ มี ก ารรณรงค์ ใ ห้
ประชาชนนําไปปฏิบตั ิว่าประชาชนโดยทัว่ ไปมีความเข้ าใจในนโยบายดังกล่าวมากน้ อยเพียงใด
และจะสามารถนํ าไปจริ ง ในชี วิตประจําวันได้ ห รื อไม่ ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจ ของประชาชนใน
ปั จจุบนั โดยผลทัศนะความเข้ าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าตนเองมีความเข้ าใจอยู่ในระดับ
มากร้ อยละ 33.49 ปานกลางร้ อยละ 57.21 น้ อ ยร้ อยละ 7.86 ไม่เ ข้ า ใจเลย 1.44 (ที ม ข่า ว
เศรษฐกิ จ. เศรษฐกิ จ พอเพี ยงฉบับประชาชนคนไทยเข้ าใจความหมายของคํานี ด้ ีแล้ วจริ งหรื อ,
ไทยรัฐ,12 กุมภาพันธ์ 2550 : 8)
รายงานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอยูด่ ีมีสขุ ภายใต้ หลักเศรษฐกิจ
พอเพี ยง พ.ศ. 2550 โดยกลุ่ม งานสถิ ติเ พื่อติดตามและประเมิ น ผลนโยบายภาครั ฐ กองสถิ ติ
ประชามติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ ดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอยูด่ ีมีสขุ ภายใต้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2550
ผลการสํารวจในประเด็นความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมากถึงมาก
ที่สดุ 49.8 % ปานกลาง 42.3 % น้ อยถึงน้ อยที่สดุ มี 7.9 % ส่วนการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ ในการดํารงชีวิต ประชาชนระบุว่านําไปปรับใช้ ระดับมากถึงมากที่สุด 37.4 % ปานกลาง
46.7 % น้ อยถึงน้ อยที่สดุ 15.9 % (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2550 : ฉ)
ผลสรุ ปจากการสํ ารวจข้ างต้ นพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้ าใจในเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงในระดับหนึง่ อาจมี ความเข้ าใจที่แตกต่างกันในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน้
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้ องเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้ องมีการขยายผลสู่การ
ปฎิบตั ิในทุกภาคส่วนอย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อการสร้ างความเข้ าใจ ความร่วมมือและยอมรับ มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนสร้ างสังคมไทยไปสูค่ วามสมดุลและยั่งยืน
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนําไปสู่การปฏิบตั ิเข้ าสู่วิถีชีวิต การดํารงอยู่ ผู้คนจํานวน
มากมักมีความเข้ าใจว่าเป็ นเรื่องของเกษตรกร ครัวเรื อนชาวนา โดยเฉพาะครัวเรื อนของคนใน
ชุมชนชนบท เป็ นเรื่ องที่ไกลตัวสําหรับคนในเมือง (พงษ์ พิสิฎฐ์ วิเศษกุล : 183) แท้ ที่จริ งแล้ วทุก
ภาคส่วนในสังคมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และใน
ภาคธุร กิ จ เอกชนกรอบความคิดหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงจะนําไปประยุกต์ใ ช้ ไ ด้ อย่างไร
เนื่องจากภาคธุรกิจเอกชนมีแนวทางการดําเนินธุรกิจเพื่อการแข่งขัน เพื่อการแสวงหากําไร แต่จาก
เหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่ อปี 2540 ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าภาคธุรกิจเอกชนที่ได้ ดําเนิน
ธุรกิจที่สอดคล้ องตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ สามารถอยู่รอดปลอดภัยเนื่องจากมี
ภูมิค้ ุมกัน ที ่ดี ถึง แม้ สภาพของการดําเนินธุรกิจ เพื่อการแข่งขันหรื อแสวงหากํ าไร แต่ห ากธุรกิ จ
สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจเอกชน ไม่เพียงแต่ไม่ขดั กับ
การทําธุรกิจเพื่อการแข่งขัน หรื อแสวงหากําไรแล้ ว แต่ยงั ช่วยส่งเสริ มให้ สามารถแข่งขันได้ อย่าง
ยัง่ ยืนในระยะยาว และให้ เกิดการเตรี ยมพร้ อมสําหรับการแข่งขันความเสี่ยงที่จะรุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ
รวมทังเป็
้ นการส่งเสริ มให้ ธุรกิจร่ วมมือกันเพื่อให้ เศรษฐกิจทังระบบสามารถเติ
้
บโตได้ อย่างยัง่ ยืน
และสมดุลมากยิ่งขึ ้น (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจเอกชน.
ผู้จดั การ,พุธที่ 26 เมษายน 2549)
สภาพสัง คมที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมี ค วามเชื่อมโยงกัน ทุกภาคส่ว น
ดังนันหากสั
้
งคมมีปัญหา ธุรกิจก็จะมีปัญหาไปด้ วย ดังคํากล่าวของ Bjorn Stigson ประธานสภา
ธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (World Business Council for Sustainable Development หรื อ
WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสําเร็ จได้ ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot
succeed in a society that fails.) (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.), 2551 : 4) สิ่งที่ภาคธุรกิจเอกชนสามารถดําเนินการได้ คือการได้ เข้ ามามีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือภาครัฐในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมพัฒนาชุมชน เช่นให้ ความรู้ ทํากิจกรรมใน
ชุมชน รับซื ้อวัตถุดิบ เป็ นต้ น ทําให้ ชุมชนได้ รับประโยชน์ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ไม่อพยพย้ ายถิ่น
เพราะมีอาชีพ มีรายได้ ในชุมชน สามารถพี่งพาตนเองได้ ภาคธุรกิจเอกชนได้ ให้ ความสําคัญ ให้
การสนับสนุนและส่งเสริ มพัฒนาชุมชนมากขึน้ ทําให้ คนในชุมชนตืน่ ตัวที่เข้ ามาร่ วมมือกับภาค
ธุรกิจเอกชนมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ศึกษาการประยุก ต์ใ ช้ ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงกับธุรกิ จเอกชนที่แตกต่างกันใน 4 ลักษณะ คือ ธุรกิจชุมชน (บ้ านอนุรักษ์
กระดาษสา) ธุรกิจขนาดกลางและย่อมหรื อ SME. (ชื่อไทยดอทคอม) บริ ษัทจดทะเบียน (บริ ษัท
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แพรนด้ าจิวเวอรี่ จํากัด (มหาชน)) และกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (บริ ษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด)
เป็ นกรณี ศึกษา ซึง่ ผลการศึกษาเบื ้องต้ นพบว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํา
ประยุกต์ใช้ กบั การบริ หารงานของธุรกิจได้ (ผู้จดั การรายสัปดาห์. สนง.ทรัพย์สินชู 4 บริ ษัท ต้ นแบบ
ขับเคลื่อน ศก.พอเพียง บริ ษัทมีกําไร พนักงานแฮปปี .้ วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2549 : A1)
แม้ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจสามารถจะทนทานและฟั นฝ่ าอุปสรรคทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ยากลําบาก และยังคงรักษาความเป็ นผู้นําในตลาดได้
ผลการศึกษาข้ างต้ นสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่าง
ยั ง่ ยื น ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดย สุ ข สรรค์ กั น ตะบุ ต ร ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่ได้ ศึกษาองค์กรภาคธุรกิจกว่า 330 องค์กรโดยพบว่า อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดืม่ อุตสาหกรรมไม้ กระดาษและสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมโลหะ
และอโลหะ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง พบว่าธุรกิจที่สามารถผ่านช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจในปี 2540 มาได้ ตา่ งดําเนินงานอย่างสอดคล้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจ
เหล่านี ้ได้ ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือไม่แพง แต่มีประสิทธิภาพพอเพียง มีการวางแผนกําลังการ
ผลิตของตนตามความสามารถในการบริ หารจัดการที่ดี ไม่โลภมากและไม่มุ่งไปที่ผลกําไรในระยะ
สันเท่
้ านัน้ มุ่งเน้ นในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมของธุรกิจ เช่น การไม่เอาเปรี ยบผู้บริ โภค พนักงาน
และผู้ขายวัตถุดิบ เป็ นต้ น มีการกระจายความเสี่ยงไปผลิตภัณฑ์และตลาดที่หลากหลาย โดย
มุ่ง เน้ น สนองต่อความต้ องการของท้ องถิ่น ภูมิ ภ าค ตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ
ตามลําดับ ซึ่ง การศึกษาพบว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเหล่านี ้ สามารถที่จะปฏิบตั ิตน
สอดคล้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ดีเป็ นพิเศษในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งจากการศึกษาใน
เบื ้องต้ นนี ้ สามารถอนุมานได้ วา่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักการสากลที่สามารถก่อ ให้
เกิ ดความยัง่ ยื น แห่ง องค์ กรธุ ร กิ จ ได้ เ ช่น กัน
ภาคธุรกิ จเอกชนเป็ นภาคส่วนของสัง คมที่มี
ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
การดําเนินธุรกิ จที่ดําเนินการโดยการประยุกต์ใช้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ น
หลักการของธุ ร กิ จ เพื ่อการพัฒ นาตนเองสามารถตอบสนองและแข่ง ขัน ในตลาดโลก ประสบ
ความสําเร็ จได้ อย่างมัน่ คง และการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนันยั
้ งได้ ครอบคลุมไปถึง
เรื่ องการบริ หารจัดการองค์กรอย่างรอบคอบระมัดระวัง ซึ่งจะนําไปสู่การมีต้นทุนเกี่ยวกับบุคลากร
ตํ่า คุณภาพของสินค้ าและบริ การที่สูงอย่างคงที่ มีหลักของความซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้ า โดยไม่หวังผล
กําไรมากๆ และการสร้ างนวัตกรรม ซึง่ ไม่ได้ รวมถึงนวัตกรรมในตัวสินค้ าเท่านันแต่
้ ยงั รวมไปถึงการ
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สร้ างนวัตกรรมทัว่ ทังองค์
้ กร แผ่ขยายไปยังภาคส่วนของสังคม องค์กรธุรกิจถือได้ ว่าเป็ นส่วนสําคัญ
ในการก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ ถ้ าภาคธุรกิจเอกชนของไทย ไม่ว่าขนาดใด ได้ มีการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในองค์กร มีการวางกลยุทธ์และกําหนดนโยบาย ก็จะส่งผลให้
ธุรกิจต่างๆเหล่านันสามารถที
้
่จะยัง่ ยืนอยู่ได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมทางธุรกิจ
ที่นบั วันมีแต่จะเพิ่มขึ ้น การดําเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงอยูบ่ นพื ้นฐานของการไม่
เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่นหรื อแสวงหาผลกําไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคมโดย
ไม่คาํ นึงถึงผลกระทบที่อาจจะก่อให้ เกิดวิกฤตตามมาอีกครัง้ ตลอดจนให้ คํานึงถึงการใช้ ทรัพยากร
ในธุรกิจอย่างประหยัดและอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ปั จจุบนั การดําเนินธุรกิจในองค์กรธุรกิจเอกชนได้ มีการนําแนวคิดเรื่ อง ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR) ที่มีหลักการสอดคล้ องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน เป็ นทิศทางใหม่ของการพัฒนาที่การดําเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจต้ อง
คํ า นึ ง ถึ ง สิ ง่ แวดล้ อ มและสัง คมด้ ว ย นอกเหนื อ จากประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ เพี ย งด้ า นเดี ย ว
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.),2551 : 4) ซึ่งซีเอสอาร์
ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่จดั อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ า (สีลาภรณ์ บัวสายและคณะ,
2549 : 124) ดังนันการดํ
้
าเนินธุรกิจบนพื ้นฐานการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังกล่าว ย่อมจะส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจและสังคมทังระบบที
้
่เราอาศัยอยูม่ ีการพัฒนาอย่างมัน่ คง
ต่อไปในอนาคต
งานวิจยั สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์และ
คณะ ได้ สํารวจสถานะองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการสร้ างความ
เข้ าใจ การถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ทงในด้
ั ้ านการวางนโยบายและแผน
ในการนํ าไปปฏิ บัติต่อไป ได้ ข้ อสรุ ปเพื่อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต ว่าควรจะมี ง านวิจัยเพื่อ
พั ฒนารู ปแบบการประยุกต์ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ยงในภาคอุตสาหกรรม ได้ ศึกษาเปรี ยบเที ยบการ
ประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมกับอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ (อภิชยั พันธเสน ,2549 : 206-207) เป็ นแนวโน้ มที่สําคัญของการวิจยั ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ควรมีการประยุกต์ใช้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ จริ งใน
ภาคธุ รกิ จเอกชน เพื่ อพัฒนาองค์ความรู้ ก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปยังทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม
สื บเนื ่องจากในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธัน วาคม 2550
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน
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กปร.) จึงได้ กําหนดให้ มี การจัดการประกวดผลงานตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เผยแพร่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ให้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ มีส่วน
ร่ วมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั (3) ส่งเสริ มและยกย่องภาคประชาชน
ภาคเกษตร ภาครั ฐ และภาคธุร กิ จ ที่ได้ นําปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปประยุกต์ใ ช้ ใ นการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตจนประสบผลสําเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม และ (4) เป็ นตัวอย่างสําหรับภาค
ประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
และปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิตพัฒนาชุมชน พัฒนาองค์กรภาครัฐ และพัฒนาภาคธุรกิจต่อไป ใน
การประกวดครัง้ แรกที่ ได้ จดั ขึ ้นในปี พ.ศ. 2550 ปรากฏว่ามีองค์กรภาคธุรกิจเข้ าประกวดจํานวน
มากโดยได้ แสดงให้ เห็นว่าองค์กรภาคธุรกิจเอกชนก็สามารถดําเนินงานโดยประยุกต์ใช้ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และจะทําให้ องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ภายใต้ กระแส
โลกาภิวตั น์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําการวิจยั กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงในภาคธุ ร กิ จ เอกชน เพื่ อวิเ คราะห์ ว่า ภายในองค์ กรภาคธุ รกิ จ เอกชนมี การขับเคลื่อ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการเชิงกลยุทธ์ อย่างไร องค์กรเกิดการเรี ยนรู้อย่างไร มีปัจจัย
ใดที่เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการขับเคลื่อน และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนมี ส่วนพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ ชมุ ชนอย่างไร ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้อย่างไร โดยหวังว่า
การวิจยั ครัง้ นี ้จะทําให้ เห็นแนวทางของการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิด
ความสําเร็ จได้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยคนในองค์กรได้ รับการพัฒนาและเรี ยนรู้ องค์กรมีความยัง่ ยืน
มีความรับผิดชอบที่ตอ่ สังคมด้ วยการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะชุมชน
ซึง่ จะทําให้ เกิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้ จริ ง
4
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ที่ม่งุ ศึกษากระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจเอกชน : การวิเคราะห์เชิงพหุกรณีศกึ ษา กําหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
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ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักปรัชญาตามหนังสือเอกสารสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ ประมวลและกลัน่ กรองจากพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทังพระ
้
ราชดํารัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ นําไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2542 (สศช., 2550 : 2) เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของทุกฝ่ ายและประชาชนทัว่ ไป ที่
ประกอบด้ วยหลัก 3 ห่วง คือพอประมาณ มี เหตุผล มีภูมิค้ มุ กัน บน 2 เงื่อนไข คือความรู้ และ
คุณธรรม
องค์ กรภาคธุ รกิจเอกชน ได้ แก่องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่คดั เลือกมาจากองค์กรที่ได้ รับ
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม จากการประกวด
ผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ปี พ.ศ. 2550
คําจํากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
ภาคธุ ร กิ จ เอกชน หมายถึ ง องค์ ก รหรื อ บริ ษั ท ที ่มี ก ารดํ า เนิ น การตามหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรื อมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ขององค์กร และเป็ นองค์กรภาคธุรกิจที่ได้ รับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(กปร.) ประจําปี พ.ศ. 2550
กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน หมายถึง
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รภาคธุ ร กิ จ เอกชนที ่มี ก ารนํ า หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป
ประยุกต์ใช้ ในองค์กรทังในด้
้ านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การเรี ยนรู้ ขององค์กร และการขยายผลการ
เรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์กรภาคธุรกิจเอกชนไปสูช่ มุ ชน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ที่องค์กรภาคธุรกิจ
เอกชนดําเนินการโดยมีการวางเป้าหมาย และแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตั ิ พร้ อมทังกลไกการ
้
ติดตามประเมินเพื่อพิจารณาถึงผลของความสําเร็ จ ประกอบด้ วยการประเมินสภาพแวดล้ อมของ
องค์ ก ร การกํ า หนดยุท ธศาสตร์ ห รื อ กลยุท ธ์ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมโครงการ การติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
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การเรี ยนรู้ ขององค์ กร หมายถึง การสร้ างความสามารถในการเรี ยนรู้ ขององค์กรและ
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถนําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิด
ทักษะและความชํานาญ
การเรี ยนรู้ ของชุมชน หมายถึง การที่คนในชุมชนได้ สร้ างความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของ
ชุมชน เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในชุมชน และมีการเสริ มสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้
ในการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์กระบวนทัศน์และค่านิยมเกี่ยวกับวิธีคิด วิถีการดํารงชีวิตของผู้คนใน
ชุมชน
ชุมชน หมายถึง ชุมชนทีไ่ ด้ รับการส่งเสริ มและ/หรื อสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ องค์ ความรู้ การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในภาคธุรกิ จเอกชนที่เ ป็ น
รูปธรรมและภาคธุรกิจเอกชนขยายผลส่งเสริมและพัฒนาการเรี ยนรู้ของชุมชน
2. ได้ องค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ทางวิชาการที่สามารถนําไปกําหนดเป็ นนโยบายในการ
ขับ เคลื ่อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาคธุ ร กิ จ เอกชนหรื อภาคส่ว นอื ่น ของสัง คมได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและเป็ นรูปธรรม
3. ภาคธุรกิจเอกชนให้ การยอมรับและให้ ความสําคัญในแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อการนําไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัย เรื่ อง วิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิ จ
เอกชน : การวิเคราะห์เชิงพหุกรณีศกึ ษา ใช้ แนวคิดทฤษฏีเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
4

4

1. แนวคิดหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สศช., 2550 : 13-16) มีหลักการ 3 ห่วง 2
เงื่ อนไข 3 ห่วง คือพอประมาณ มี เหตุผล มี ภูมิค้ มุ กัน บน 2 เงื่อนไข คือความรู้ และ คุณธรรม
กล่าวคื อ เศรษฐกิ จ พอเพี ยงไม่ไ ด้ มี ความหมายเพี ย งแค่ “ความสามารถในการพึ่ง พาตนเอง”
เท่านัน้ แต่ยงั หมายความรวมไปถึง “ความพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล” ไม่โลภ ไม่ฟ้ ุงเฟ้อ
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ยึดหลัก “ทางสายกลาง” เพราะการทําสิ่งใดที่เกินความพอดี คนในสังคมจํานวนมากยังไม่สามารถ
ยื น อยู่ บ นขาของตัว เองได้ อ ย่ า งมัน่ คงนัน้ ย่ อ มส่ ง ผลให้ ชุม ชน สัง คม และประเทศชาติ ข าด
“ภูมิค้ มุ กันที่ดี” ในการป้องกันตนเอง กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาจะมุ่งเน้ นความมั่นคงและ
ความยัง่ ยืนของการพัฒนาตนเองเข้ าสู่หลักการดําเนินชีวิต วิถีชีวิต อันมีคณ
ุ ลักษณะที่สําคัญ คือ
สามารถประยุกต์ใช้ ในทุกระดับ ระดับองค์กรภาคธุรกิจเอกชน สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ การดําเนินธุรกิจด้ วยความพอประมาณหมายถึงความเหมาะสมของการ
ดําเนินงานความเหมาะสมของการดําเนินงานทังในแง่
้
ของขนาดที่ไม่เล็กเกินไปหรื อไม่ให้ ก้ จู นเกิน
ตัว ความมีเหตุผล ที่หมายถึง การพิจารณาที่จะดําเนินงานใดๆ ด้ วยความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้ อ
ไม่มีอคติ คํานึงถึงเหตุผลและปั จจัยแวดล้ อมทังหมดการมี
้
ระบบคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การจัด
องค์ ป ระกอบการดํ า เนิ น งานให้ มี ส ภาพพร้ อมรองรั บ ต่อ ผลกระทบต่ า งๆ อัน เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายในได้
้
เป็ นอย่างดี โดยการเปลี่ยนแปลงภายใน เช่น การโยกย้ าย
ผู้บริ หารการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ จะส่งผลต่อความก้ าวหน้ าของกิจการ
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวให้ ทนั และเข้ ากับสภาวการณ์
ภายนอก มีความรู้ท่ีเหมาะสมที่จะนํามาใช้ ในการวางแผนการดําเนินงานทุกขันตอน
้
โดยอาศัยการ
มีคณ
ุ ธรรมคือมีการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม เพื่อ
นําความสําเร็ จของกิจการเชื่อมโยงไปยังภาคส่วนต่างๆของสังคมให้ มีความสมดุล การพร้ อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง และการก้ าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
2. แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์
ในปั จจุบนั การที่ภาคธุรกิจเอกชนจะนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกต์ใช้ ใน
องค์กรต้ องคํานึงถึงความสอดคล้ องของการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของการดําเนินการกับ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรที่ได้ มีการกํ าหนดไว้ ตามกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ที่ทุกองค์กรภาค
ธุรกิจเอกชนดําเนินการวางเป้าหมายไว้ และแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตั ิพร้ อมทังกลไกการ
้
ติดตามประเมินเพื่อพิจารณาถึงผลของความสําเร็ จ ตามกรอบแนวคิดของ Thomas L. Wheelen
and J. David Hunger (2000 : 8-21) เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของภาคธุรกิจเอกชนดังนี ้ คือ
1) การประเมินสภาพแวดล้ อมขององค์กร(Environment Scanning)
ประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในขององค์ ก ร (Internal
Analysis) จะทําให้ ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
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ภายนอกองค์กร (External Analysis) ทําให้ ทราบถึงโอกาสหรื ออุปสรรคทางธุรกิจขององค์กร
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
2) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
เป็ นการกําหนดทิศทางขององค์กรที่แสดงถึงความตังใจในการดํ
้
าเนินธุรกิจ ต้ อง
ระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่สําคัญของบริ ษัท ว่าจะทําอะไรในปั จจุบนั และกําลังจะทําอะไรใน
อนาคตสร้ างกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับองค์กรที่สดุ เพื่อเป็ นนโยบายขององค์กร
3) การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)
เป็ นกระบวนการที่ผ้ บู ริ หารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการดําเนินงาน ใน
รู ปกิจกรรมโครงการ ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทิศทางขององค์กร เพื่อให้ สามารถดําเนินการตามกล
ยุทธ์ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
4) การประเมินผลและการควบคุม(Evaluation and Control)
เป็ นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์ ที่นําไปปฏิบตั ิ เพราะการนํากล
ยุท ธ์ ไ ปปฏิ บัติ นัน้ มัก จะเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดที ่ต้ อ งการการปรั บ ปรุ ง เพื ่อ ให้ แ น่ ใ จว่ า กลยุท ธ์ นัน้ จะ
ก่อให้ เกิดผลการปฏิบตั งิ านที่ตรงตามแผนที่ได้ ตงไว้
ั้
3. แนวคิดการเรียนรู้ขององค์ กร
การเรี ยนรู้ ขององค์กร เป็ นการสร้ างความสามารถในการเรี ยนรู้ขององค์กรและนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถนําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดทักษะ
และความชํานาญ ทํ าให้ เกิดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาและเกิดความร่ วมมือกันในองค์กร ผู้วิจยั ใช้
กรอบแนวคิดของ David A. Kolb (1991) กระบวนการในการเรี ยนรู้ขององค์กรเป็ นวงจรการ
เรี ยนรู้ (Learning Loop) ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ
1) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง (Concrete Experience - CE) คือ การ
เรี ยนรู้ท่ีได้ มาจากการได้ มีประสบการณ์ด้วยตนเอง
2) การเรี ยนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง (Reflective Observation - RO) เป็ น
การเรี ยนรู้โดยการสังเกตจากกรณีตวั อย่างที่ผ้ อู ่ืน
3) การเรี ยนรู้โดยการหาและได้ มาซึง่ แนวคิดเชิงนามธรรม(Abstract
Conceptualization - AC) ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้ในสิ่งที่เป็ นนามธรรม
4) การเรี ยนรู้โดยการทดลองทําและดูผล (Active Experimentation - AE) เป็ น
การเรี ยนรู้โดยการทดลองทําสิ่งใหม่ๆที่ยงั ไม่เคยทํา และเรี ยนรู้จากผลของการทําสิง่ นัน้

12
4. แนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน
กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานในองค์กรต้ องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรเกิดการ
เรี ยนรู้ ร่วมกัน ขยายผลไปสู่ชุมชน สนับสนุนส่งเสริ มพัฒนาชุมชน ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ใช้
กรอบแนวคิดการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนของ Jack Mezirow (1995) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่
เป็ นกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยน เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างระบบใหม่ที่อยู่บนพื ้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้ างชุมชนตระหนักรู้ อย่างมีวิจารณญาณ เกิด
การบูรณาการความรู้ ความเชื่อและประสบการณ์ ใหม่เข้ ากับสิ่งเดิมได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ฐานรากซึง่ เป็ นที่มาของพฤติกรรมที่แท้ จริง นําสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มีการเรี ยนรู้
และเกิดการปรับความเข้ าใจ ปรับความรู้ สึกนึกคิด และปรับการกระทําในแนวทางใหม่ เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมให้ ก้าวหน้ าขึ ้นอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง แกน
หลักของกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนของ Mezirow ประกอบด้ วย 3 ส่วนร่วมกันคือ 1)
ประสบการณ์ 2) การคิดไตร่ตรอง และ 3) การสนทนาอย่างมีเหตุผล
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ภาคใต ้

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

บ. ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท
และศูนย์กฬ
ี าดํานํ้ า
จังหวัดชุมพร

ั นํ้ าพริกเผา
บ.พิบล
ู ย์ชย
ไทยแม่ประนอม จก.
กรุงเทพมหานคร

บ. โสมภาสเอ็นจิเนียริง่
(2005) จก.
จังหวัดมหาสารคาม

บ.นิธฟ
ิ ด
ู้ ส์ จํากัด
อ.สันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

Strategic Management
Process
(Wheelen & Hunger)

Strategic Management
Process
(Wheelen & Hunger)

Strategic Management
Process
(Wheelen & Hunger)

Strategic Management
Process
(Wheelen & Hunger)

1. Environment scanning
2. Strategy Formulation
3. Strategy Implementation
4. Evaluation and Control

1. Environment scanning
2. Strategy Formulation
3. Strategy Implementation
4. Evaluation and Control

1. Environment scanning
2. Strategy Formulation
3. Strategy Implementation
4. Evaluation and Control

1. Environment scanning
2. Strategy Formulation
3. Strategy Implementation
4. Evaluation and Control

การเรียนรู ้ขององค์กร

การเรียนรู ้ขององค์กร

การเรียนรู ้ขององค์กร

การเรียนรู ้ขององค์กร

-Concrete Experience
-Reflective Observation
-Abstract Conceptualization
-Active Experimentation

-Concrete Experience
-Reflective Observation
-Abstract Conceptualization
-Active Experimentation

(David A. Kolb)

-Concrete Experience
-Reflective Observation
-Abstract Conceptualization
-Active Experimentation

(David A. Kolb)

-Concrete Experience
-Reflective Observation
-Abstract Conceptualization
-Active Experimentation

(David A. Kolb)

(David A. Kolb)

่ ม
การขยายผลไปสูช
ุ ชน

่ ม
การขยายผลไปสูช
ุ ชน

่ ม
การขยายผลไปสูช
ุ ชน

่ ม
การขยายผลไปสูช
ุ ชน

การเรียนรู ้ของชุมชน
(Jack Mezirow)
-ประสบการณ์
-การคิดไตร่ตรอง
-การสนทนาอย่างมีเหตุผล

การเรียนรู ้ของชุมชน
(Jack Mezirow)
-ประสบการณ์
-การคิดไตร่ตรอง
-การสนทนาอย่างมีเหตุผล

การเรียนรู ้ของชุมชน
(Jack Mezirow)
-ประสบการณ์
-การคิดไตร่ตรอง
-การสนทนาอย่างมีเหตุผล

การเรียนรู ้ของชุมชน
(Jack Mezirow)
-ประสบการณ์
-การคิดไตร่ตรอง
-การสนทนาอย่างมีเหตุผล

แนวทางการขับเคลือ
่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาวิ จั ยเรื ่ อง กระบวนการขับเคลื่อนปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียงในภาคธุรกิ จ
เอกชน : การวิเคราะห์เชิงพหุกรณีศกึ ษา ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องโดยเสนอ
ประเด็นสําคัญเพื่อนําไปสูก่ ารตอบปั ญหาการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ความเป็ นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แนวทางการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
1.5 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 2 แนวคิดการเรี ยนรู้ขององค์กร
2.1 การเรี ยนรู้ขององค์กร
2.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์
2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
2.4 องค์กรภาคธุรกิจเอกชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 3 แนวคิดการการเรี ยนรู้ของชุมชน
3.1 การเรี ยนรู้ของชุมชน
3.2 การเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน
3.3 ชุมชนเข้ มแข็ง
3.4 การมีสว่ นร่วมของชุมชน
ตอนที่ 4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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ตอนที่ 1 แนวคิดหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็ นปรัชญาที่ชี ้แนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ิ
ตน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2517
และกล่าวถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 เพื่อ
เป็ นแนวทางการแก้ ไขเศรษฐกิ จของประเทศไทย ให้ ดํารงอยู่ได้ อย่างมัน่ คงและยั่งยืนในกระแส
โลกาภิวตั น์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญา แนวคิดเน้ นความพออยู่
พอกิน มีชีวิตสมถะพอเพียงในทุกมิติ สิ่งเหล่านี ้ได้ ผ่านการดําเนินการทดลองมากว่า 5 ทศวรรษ
(มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ , 2549 : 3) พระองค์ได้ ทําเป็ นตัวอย่างมาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกําหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ การดําเนินการ
เพื่อสร้ างความสําเร็ จได้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งสําคัญคือต้ องทําความเข้ าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.1 ความเป็ นมาของปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ
ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” นับแต่วินาทีนนเป็
ั ้ นต้ น
มา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ก็ทรงยึดถื อพระปฐมบรมราชโองการเป็ นแนวทางแห่งการ
ปกครองแผ่นดิน โดยทรงตังพระราชปณิ
้
ธานว่า จะทรงร่ วมรับมิว่าทุกข์หรื อสุขของประชาชน
เท่ากับทุกข์ หรื อสุข ของพระองค์ เอง จะทํ าความดี พัฒนานํ าความเจริ ญ ความสุขสวัสดีม าสู่
ประเทศชาติอย่างแน่วแน่ และดีท่ีสดุ ที่จะทรงทําได้ ปฐมบรมราชโองการอันนับได้ ว่าเป็ นสัญญา
ประชาคมพระราชทาน นับตังแต่
้ บดั นันเป็
้ นต้ นมาพระองค์ก็ได้ ทรงงานหนักตรากตรํ าเพื่อความ
ผาสุกแห่งปวงพสกนิกรมาโดยตลอด ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และในบางโอกาสทรง
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ดําเนินโครงการต่างๆที่เป็ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ปรัชญาแนวคิด และทฤษฎี อันเป็ นพืน้ ฐานของการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทังหมด
้
ก็ คือ ความพออยู่ พอกิน และความมีชีวิตอยู่ที่สมถะพอเพียงในทุกมิติของชีวิต (มนูญ
มุกข์ ประดิษฐ์ ,2542:17) พระราชดํารั สเกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเริ่มมีมาตังแต่
้ พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชที่ทรงพระราชทานแก่ นิสิตนักศึกษาในพิธี พระราชทานปริ ญ ญาบัตรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็ นครัง้ แรก เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2517 ว่า (อภิชยั พันธเสน,2550:39-40)
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“...การพัฒนาประเทศจําเป็ นต้ องทําตามลําดับขันตอน
้
ต้ องสร้ างพื ้นฐาน คือ ความพอดี
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเบื ้องต้ นก่อนโดยใช้ วิธีการและใช้ อปุ กรณ์ที่ประหยัด แต่
ถูกต้ องตามหลักวิชาการเมื่อได้ พื ้นฐานมั่นคงพร้ อมพอควร และปฏิบตั ิได้ แล้ วจึงค่อยเสริ มความ
เจริ ญและฐานะเศรษฐกิจที่สงู ขึ ้นโดยลําดับต่อไป.....”
และพระราชดํารัสพระราชทานแก่คณะ ผู้แทนสมาคม องค์กรเกี่ยวกับศาสนา ครูนกั เรี ยน
โรงเรี ยนต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม 2517 ดังความตอนหนึ่งว่า “...คนอื่นจะว่า
อย่างไรช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้ าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีส่ิงที่สมัยใหม่ แต่เราพออยู่
พอมี พอกิ น และขอให้ ทุกคนมี ความปรารถนาที่จะให้ เมืองไทยพออยู่ พอกิ น มีความสงบและ
ทํางานตังจิ
้ ตอธิษฐานตังปณิ
้ ธาน ในทางนี ้ที่จะให้ เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรื อง
อย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้ าเรารักษาความ
พออยูพ่ อกินนี ้ได้ เราก็จะยอดยิง่ ยวดได้ ...”
แม้ วา่ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชทานแก่ปวงชน
ชาวไทยมาตังแต่
้ ปี 2517 และในวโรกาสต่างๆต่อเนื่องมา จนกระทัง่ เมื่อประเทศไทยได้ ประสบ
ปั ญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2540 จนเกิดผลกระทบทัว่ ทังประเทศจึ
้
งทรงมีพระราช
ประสงค์ ใ ห้ ป ระชาชนคนไทยยึ ด ทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งจริ ง จัง เพื ่อเป็ นการแก้ ปั ญ หา
ดังกล่าวและเพื่อประชาชนคนไทยมีความพออยู่พอกิน โดยทรงขยายความ “พอมี พอกิ น” ว่ามี
ความหมายที่กว้ างกว่าการพึ่งตนเอง (Self-sufficiency) อีกประการหนึ่ง พระราชดํารัสชี ้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริ หารประเทศ ที่ ตังอยู
้ ่
บนพื ้นฐานของ ทางสายกลาง คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดี
ในตัว ตลอดจนใช้ ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และ
การกระทําทรงให้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีพของปวงชนชาวไทยอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนบนฐานหรื อบริ บทของสังคมไทยมาตลอดและต่อเนื่อง อนึง่ จนกระทัง่ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจช่วง
ปี 2539- 2541 สํ า นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ ชิ ญ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ม าร่ ว มกั น ประมวลและกลั น่ กรองพระราชดํ า รั ส เรื ่ อ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที ่
พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทัง้ พระราชดํารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และได้ กราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งพระองค์ได้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ นําไปเผยแพร่
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประชาชน
โดยทัว่ ไป ดังนี ้
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“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาชี ้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ิตนของประชาชนทุก
ระดับตังแต่
้ ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทังในการพั
้
ฒนาและบริ หารประเทศให้ ดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิ จ เพื ่อ ให้ ทัน ต่ อ โลกาภิ วัฒ น์ ความพอเพี ย ง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมคิ ้ มุ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายใน
้
ทังนี
้ ้ จะต้ องอาศัยความรอบ
รู้ รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกขันตอน
้
และขณะเดียวกันจะต้ องเสริ มสร้ างพื ้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้ าหน้ าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจทุกระดับให้ มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และให้ มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ
เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวาง ทัง้ ด้ านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
เพื่อเป็ นการสนองพระราชดําริ ในการพัฒนาประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ได้ เชิญ ผู้ท รงคุณวุฒิใ นทางเศรษฐกิ จ และสาขาอื่น ๆ มาร่ วมกัน
ประมวลและกลัน่ กรองพระราชดํารั ส เรื่ องเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และได้ จัดทํ าเป็ นบทความเรื่ อ ง
"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้ นําความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรม
ราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ ไขพระราชทานและทรง
พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ นําบทความที่ทรงแก้ ไขแล้ วไปเผยแพร่
เพื ่อ เป็ นแนวทางปฏิ บัติ ข องทุก ฝ่ ายที ่เ กี ่ย วข้ อ ง ตลอดจนประชาชนโดยทั ว่ ไป เมื ่อ วัน ที ่ 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 พร้ อมกันนี ้ได้ น้อมนําหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นหลักในการ
พัฒนาและบริ หารประเทศ โดยกํ าหนดไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ.2545-2549) ที ่ใ ห้ ความสํ าคัญ กับ การพัฒ นาที ่ส มดุล ทัง้ ด้ า นคน สัง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังยึ
้ ดหลักสายกลางเพื่อให้ ประเทศรอดพ้ นจากวิกฤต สามารถดํารงอยู่ได้ อย่าง
มัน่ คงและนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุล รวมทังมี
้ การบรรจุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554 ได้ ม่งุ เน้ นและให้ ความสําคัญกับการนํา
หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ เ ป็ นแนวทางหลักในการกํ า หนดยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
ประเทศไปสู่ความสมดุลยัง่ ยืนและมีภูมิค้ มุ กันที่ดี ทังในภาคเศรษฐกิ
้
จ การเมือง และสังคม (การ
แถลงนโยบายรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549, รัฐบาล
ไทย ,2550:ออนไลน์ )
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1.2 หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่ยดึ หลักทางสายกลาง ที่ชี ้แนวทางการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิ
ของประชาชนในทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับครอบครั วไปจนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริ หาร
ประเทศ ให้ ดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้ อมที่จะจัดการต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายใน
้
ซึง่ จะต้ องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง
ในการวางแผนและดําเนินการทุกขันตอน
้
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็ นการ
ดําเนินชีวิตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน เพื่อให้ สามารถอยูไ่ ด้ แม้ ในโลกโลกาภิวตั น์ที่มีการแข่งขันสูง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐาน ของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดี
ในตัว ตลอดจนใช้ ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ
กระทํามีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วนดังนี ้ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2548 : 4-5)
1) กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ชี ้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ิตนในทางที่ควรจะ
เป็ น โดยมีพื ้นฐานมาจากวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ ตลอดเวลา
และเป็ นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้ นการรอดพ้ นจากภัยและ
วิกฤต เพื่อความมัน่ คงและความยัง่ ยืนของการพัฒนา
2) คุณลักษณะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ ชีวิตดําเนินไป
ในทางสายกลางที่เหมาะสมสอดคล้ องกับวิถีความเป็ นอยูอ่ นั เรี ยบง่ายของคนไทยซึ่งสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทังระดั
้ บบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรและ
ระดับประเทศได้ โดยเน้ นการปฏิ บตั ิทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขัน้ ตอนโดยมี
คุณลักษณะที่สําคัญดังนี ้ (สศช., 2550 : 13-16)
3) คํานิยาม ความพอเพียงจะต้ องประกอบด้ วย 3 คุณลักษณะ พร้ อมๆ กัน ดังนี ้
- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีตอ่ ความจําเป็ นและเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้ อมรวมทังวั
้ ฒนธรรมในแต่ละท้ องถิ่นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและ
ต้ องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่ องต่างๆอย่างมีเหตุผลตาม
หลักวิชาการหลักกฎหมายหลักศีลธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามคิดถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
อย่างถ้ วนถี่ โดยคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการกระทํานันๆอย่
้ างรอบคอบ
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- การมีภูมิค้ มุ กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมรับผลกระทบและการ
เปลีย่ นแปลงในด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม และวัฒนธรรมเพื่อให้ สามารถปรับตัวและรับมือ
ได้ อย่างทันท่วงที
4) เงื่อนไขสําคัญเพื่อให้ เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้ อง
อาศัยทังเงื
้ ่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็ นพื ้นฐาน กล่าวคือ
- เงื่อนไขคุณธรรม เสริ มสร้ างพื ้นฐานจิตใจของคนในชาติให้ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
รู้ รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่และรู้จกั แบ่งปั นให้ ผ้ อู ื่น
- เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนํา
วิชาการต่างๆ มาใช้ วางแผนและดําเนินการทุกขันตอน
้
- เงื่อนไขชีวิต ดําเนินชีวิตด้ วยความอดทน มีความเพียร มีสติและปั ญญา บริ หาร
จัดการ การใช้ ชีวิต โดยใช้ หลักวิชาและคุณธรรมเป็ นแนวทางพื ้นฐาน
5) แนวทางปฏิบตั แิ ละผลที่คาดว่าจะได้ รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืนพร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้ าน ทังด้
้ าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม ความรู้และเทคโนโลยี
โดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่มีแนวคิดหลักที่ชี ้ถึงแนวการดํารงอยู่
และปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทังใน
้
การพัฒนาและบริ หารประเทศให้ ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้ าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ดําเนินในวิถีทางสายกลาง สมดุล มีความมัน่ คงและยัง่ ยืนทางด้ าน
เศรษฐกิ จ สังคม สิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรม มีเหตุผลมีภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดีพอประมาณเงื่อนไข
ความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมนําสู่เป้าหมายเพื่อมุ่งให้ เกิดความสมดุลและพร้ อมรับต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวาง ทังทางวั
้
ตถุ สังคมและสิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี มีหลักการความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดีในตัวพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้
ภายนอกและภายในโดยมีเงื่อนไขพื ้นฐาน ความรู้ คคู่ ณ
ุ ธรรมคือจะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ ในการวางแผน และการ
ดําเนินการทุกขันตอน
้
การเสริ มสร้ างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้ มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และให้ มีความรอบรู้ ที่
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เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความละเอียดรอบคอบ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้
แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร” มีนาคม 2549.
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุ งพระราชทานเป็ นที่มาของนิยาม "3 ห่วง 2
เงื่อนไข" ที่ นํามาใช้ ในการรณรงค์เผยแพร่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่
ในปั จจุบนั ซึ่งประกอบด้ วยความ 3 ห่วง คือพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิค้ มุ กัน บน 2 เงื่อนไข คือ
ความรู้ และ คุณธรรม กล่าวคือ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ มีความหมายเพียงแค่ “ความสามารถใน
การพึง่ พาตนเอง” เท่านัน้ แต่ยงั หมายความรวมไปถึง “ความพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล”
ไม่โลภ ไม่ฟ้ ุงเฟ้อ ยึดหลัก “ทางสายกลาง” เพราะการทําสิ่งใดที่เกินความพอดี ในขณะที่คนใน
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สังคมจํานวนมากยังไม่สามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ อย่างมัน่ คงนัน้ ได้ ส่งผลให้ ชมุ ชน สังคม
และประเทศชาติขาด “ภูมิค้ มุ กันที่ดี” ในการป้องกันตนเอง
กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุ่งเน้ นความมัน่ คงและความยัง่ ยืนของการพัฒนา เองได้ สู่
หลักการดําเนินชีวิตที่จริ งแท้ ที่สุด อันมีคณ
ุ ลักษณะที่สําคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ ในทุกระดับ
ตลอดจนให้ ความสําคัญกับคําว่าความพอเพียง ที่ประกอบด้ วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมี
ผล มีภูมิค้ มุ กันที่ดีในตัว ภายใต้ เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัย
เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม ทังนี
้ ้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ แสดงทัศนะในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้ งนี ้
อภิ ชัย พันธเสน (2547) ผู้อํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม กล่าวว่า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น "ข้ อเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธ
ธรรมอย่างแท้ จริ ง" ทังนี
้ ้เนื่องจากในพระราชดํารัสหนึง่ ได้ ให้ คําอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียง ว่า
"คือความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก และต้ องไม่เบียดเบียนผู้อื่น มุง่ เน้ นให้ บคุ คลสามารถ
ประกอบอาชีพได้ อย่างยัง่ ยืน และใช้ จา่ ยเงินให้ ได้ มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงิน
ของบุ ค คลนัน้ โดยปราศจากการกู้หนี ย้ ื ม สิ น และถ้ ามี เ งิ น เหลื อ ก็ แ บ่ ง เก็ บ ออมไว้ บ างส่ ว น
ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้ จ่ายมาเพื่อปั จจัยเสริ มอีกบางส่วน (ปั จจัยเสริ มในที่นี ้เช่น
ท่องเที่ยว ความบันเทิง เป็ นต้ น) สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ ถกู กล่าวถึงอย่าง
กว้ างขวางในขณะนี ้ เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปั จจุบนั ได้ ถูกปลูกฝั ง สร้ าง
หรื อกระตุ้น ให้ เกิดการใช้ จา่ ยอย่างเกินตัว ในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องหรื อเกินกว่าปั จจัยในการดํารงชีวิต
เช่น การบริ โภคเกิ นตัว ความบันเทิงหลากหลายรู ปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตาม
แฟชัน่ การพนันหรื อเสี ่ยงโชค เป็ นต้ น จนทํ าให้ ไ ม่มีเ งิ น เพี ยงพอเพื่อตอบสนองความต้ องการ
เหล่านัน้ ส่งผลให้ เกิดการกู้หนี ้ยืมสิน เกิดเป็ นวัฏจักรที่บคุ คลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้ าไม่
เปลี่ยนแนวทางในการดํารงชีวิต
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรุงเทพธุรกิจ, 5 กรกฎาคม 2549 ) ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ กล่าวถึงนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุ ปว่า สามารถแยก
ออกเป็ น 3 ห่วง 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วง ประกอบด้ วย 1) ความพอประมาณ ไม่สดุ โต่ง ซึ่งสามารถ
นําไปใช้ ได้ ในเชิงเศรษฐกิจ 2) ความมีเหตุผล และ 3) ภูมิค้ มุ กันซึ่งเป็ นสิ่งที่ป้องกันความเสี่ยงเมื่อ
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์มาแรงซึ่งอาจจะเกิดขึ ้นอีกในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจดีขึ ้น การสร้ างภูมิค้ มุ กันนี ้
สามารถนําไปปรับปรุงใช้ ในภาวะเศรษฐกิจระดับชาติด้วย ส่วน 2 เงื่อนไข คือ 1) การตอกยํ ้าความ
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มีเหตุผล ทังการทดลองวิ
้
จยั เพื่อให้ เกิดความรอบคอบและระวัง 2) ความมีคณ
ุ ธรรม เป็ นเรื่ องที่
สําคัญมาก หากทุกข้ อที่ปฏิบตั มิ า ไม่มีคณ
ุ ธรรมแล้ วทุกอย่างถือว่าจบสิ ้นและไปไม่รอด
ประเวศ วะสี (อ้ างในอภิชยั พันธเสน, 2550:60) เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมาย อย่าง
น้ อย 7 ประการ คือ
1) พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ ้งกัน
2) จิตใจพอเพียง รักเอื ้ออาทรผู้อื่น
3) สิ่งแวดล้ อมพอเพียง อนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้ อมที่จะเป็ นพื ้นฐานในการประกอบ
อาชีพ
4) ชุมชนเข้ มแข็งพอเพียง รวมตัวกันแก้ ไขปั ญหาต่างๆ เช่นปั ญหาสังคม ปั ญหาความยากจน
หรื อปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ
5) ปั ญญาพอเพียง เรี ยนรู้ร่วมกัน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
6) ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานวัฒนธรรมพอพียง เพราะเศรษฐกิจที่สมั พันธ์ และเติบโตจากฐาน
วัฒนธรรมอันหมายถึงวิถีชีวิตของกลุม่ ชนที่สมั พันธ์อยูก่ บั สิ่งแวดล้ อมจึงเป็ นเศรษฐกิจที่มนั่ คง
7) มีความมัน่ คงพอเพียง ไม่ผนั ผวนอย่างรวดเร็วจนกระทัง่ มนุษย์ไม่สามารถรับได้
วรรณดี บัว ภาและคณะ(2550:10-11)เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ อ ยู่
เหนื อกว่าเศรษฐกิ จ แบบทุน นิย มของตะวัน ตก ซึ ง่ เกี ่ยวกับเรื ่ องวัต ถุที่เ ป็ นรู ปธรรม เช่ น เงิ น
ทรัพย์สิน กําไร ไม่เกี่ยวกับเรื่ องจิตใจซึง่ เป็ นนามธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้ างขวาง
กว่าเศรษฐกิจทุนนิยมหรื อเศรษฐกิจธุรกิจ เพราะครอบคลุมถึง 4 ด้ าน คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติ
ด้ านจิตใจ มิตดิ ้ านสังคมและมิตดิ ้ านวัฒนธรรม
1) เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน ให้ มีความขยันหมัน่ เพียร ประกอบ
สัม มาอาชี พ เพื ่อ ให้ พึ ง่ ตนเองได้ ให้ พ้ น จากความยากจน การปฏิ บัติ ต ามทฤษฏี ใ หม่ ต าม
พระราชดําริ เป็ นตัวอย่างของการปฏิบตั ิตามเศรษฐกิจพอเพียงซึง่ ได้ ช่วยให้ เกษตรจํานวนมากมี
รายได้ เพิ่มสูงขึน้ มี ชีวิตที่เป็ นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ พ้ นจากการเป็ นหนีแ้ ละความยากจน
สามารถพึง่ ตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุน่ และเป็ นสุข
2) มิติด้านจิตใจ เศรษฐกิจ พอเพียงเน้ นที่จิตใจที่ร้ ู จักพอ คือ พอดี พอประมาณและ
พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้ องเริ่มที่ตวั เอง โดยสร้ างรากฐาน
ทางจิตใจที่มน่ั คง โดยเริ่มจากใจที่ร้ ูจกั พอเป็ นการปฏิบตั ติ ามทางสายกลางหรื อมัชฌิมาปฏิปทา
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3) มิติด้านสังคม เน้ นที่การสร้ างระบบภูมิค้ มุ กันด้ านสังคมที่เข้ มแข็ง เริ่มที่ครอบครัว
เข้ มแข็ง ชุมชนเข้ มแข็ง ไม่ตกเป็ นเหยื่อของอบายมุข ชุมชนมีความรักสามัคคี และช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกัน
4) มิติด้านวัฒนธรรม มีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและให้ มีความรอบรู้ ที่
เหมาะสม ดําเนิน ชี วิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีส ติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้ อมต่อการรองรั บการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวางทัง้ ด้ านวัตถุ สังคม
สิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ อย่างดี
ปรัชญา แนวคิด และทิศทางของ “เศรษฐกิจพอเพียง” มิใช่เศรษฐกิจ “ระบบปิ ด” (Close
Economy) ตามที่มีผ้ พู ยายามจะตีความให้ เป็ นเช่นนัน้ แต่ในขณะเดียวกัน “เศรษฐกิจพอเพียง”
ตามแนวพระราชดําริ ก็มิใช่ระบบทุนนิยม วัตถุนิยม และบริ โภคนิยมที่ก่อให้ เกิด “วัฒนธรรมการ
บริ โภค” ที่ไร้ สาระและเกินขอบเขต คือ สุดโต่งข้ างใดข้ างหนึง่
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตโต) (2538:36) ความพอประมาณ หมายความว่า ความเป็ นสาย
กลาง ความพอดี ความรู้จกั ประมาณ รู้จกั พอดีตลอดจนดุลยภาพ คือ จุดที่คณ
ุ ภาพชีวิตกับความ
พึงพอใจมาบรรจบกัน ได้ แก่ การได้ รับความพึงพอใจด้ วยการตอบสนองความต้ องการคุณภาพ
ชีวติ
สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา(กองบรรณาธิ ก าร POSITIONING,
2549:66) ความพอประมาณ หมายถึง คําว่า “พอ” ทุกคนต้ องกําหนดเส้ นความพอให้ กบั ตนเอง
ให้ ได้ และยึดเส้ นนันไว้
้ เป็ นมาตรฐานของตนเองคําว่าพอนันก็
้ ต้องดูตวั เอง ดูรายได้ ของตัวเอง ดูขีด
ความสามารถของตัวเอง และขีดเส้ นนันให้
้ เหมาะสม ไม่ใช่เห็นเพื่อนเขามีอย่างนี ้ ฉันอยากมีบ้าง
เห็นเขาขี่รถเราอยากมีบ้าง ไม่มีเงินก็ไปกู้หนี ้ยืมสิน ไปกู้สหกรณ์อะไรต่ออะไร สองรอบสามรอบ
ขึ ้นมา แล้ วผลสุดท้ ายอย่างไร ทุกข์ๆๆ เพราะฉะนันอย่
้ าเอาให้ กลับไปอยูท่ ่ีความพอเพียง
เกษม วัฒนชัย (กองบรรณาธิ การ POSITIONING,2550:60) ความพอเพียง หมายถึง
ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียว หากยังหมายถึงความพอเพียงในการนําไปใช้ ใน
ทุกๆด้ า น ความพอเพี ยงเป็ นปรั ช ญาที่ส อนให้ เ ราดํ ารงอยู่ด้วยสติ มี เ หตุมี ผ ล รู้ จักตัวเอง รู้ จัก
พอประมาณ สร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กบั ตัวเอง ป้องกันไว้ มากกว่ามานัง่ แก้ ไข
ปรี ยานุช พิบูลสราวุธ (กองบรรณาธิการ POSITIONING,2550:71)หัวหน้ าโครงการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ อธิ บายว่า เศรษฐกิจพอเพียงใช้ วิธี
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทฤษฎี ใ หม่ หรื อ เรี ย กว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งขั น้ พื น้ ฐาน กั บ แบบก้ าวหน้ า
เปรี ยบเทียบใช้ กบั ทังภาคเกษตร
้
ชนบท และภาคธุรกิจได้ อย่างเห็นภาพ
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ทฤษฎี ใหม่มี 3 ขัน้ แรก ภาคเกษตรมี ที่ดิน พืชพันธุ์ บ่อนํ า้ พระองค์ท่านทรงทําให้ เห็ น
ตัวอย่างในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้ ได้ ประโยชน์สูงสุด ส่วนคนเมืองเองก็มีเงินเดือน
การศึกษาเป็ นทุนในการดําเนินงานใช้ เป็ นประโยชน์สําหรับตัวเองด้ วยหลักการพึง่ ตัวเองได้
ทฤษฎีใหม่ขนที
ั ้ ่ 2 หมายถึง การรวมตัวกันของคนที่พงึ่ ตนเองได้ แล้ วและมีการแบ่งปั น การ
ออม ในภาคชนบท การเกษตร เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ ออมทรัพย์ ส่วนในภาคธุรกิจ มีการ
รวมตัวกันเป็ นบริ ษัทเป็ นกลุ่มธุรกิจดูแลกันเป็ นการพึ่งตนเอง และการรวมกลุ่มกัน เพื่อสร้ างสมดุล
กันภายในกลุม่ ทําให้ มีภมู ิค้ มุ กัน และสร้ างความความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน
ทฤษฎี ใ หม่ ขัน้ ที ่ 3 ที ่ภ าครั ฐ เข้ า มามี ส่ ว นเกี ่ย วข้ อ งในการพัฒ นา เช่ น พระองค์ ท รง
ยกตัวอย่างเสมอ คือ การสร้ างเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ที่มีกระบวนการเตรี ยมการ การมีส่วนร่ วม และ
หลายองค์กรร่วมก่อสร้ างในโครงการ โดยมีการเตรี ยมการอย่างรอบคอบ ใช้ งบประมาณไม่มากใน
ที่สดุ เป็ นโครงการขนาดใหญ่ที่ลงทุนและได้ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
ได้ สรุปว่า “การสร้ างสมดุลนี ้ไม่ใช่เรื่ องรายได้ แต่รวมถึงความสมดุลด้ านศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ ที่คนจนคิดว่าตัวเองไม่เท่าเทียมกับผู้ที่มีรายได้ มากกว่า หรื อจนเพราะไม่มีความรู้เท่า ซึ่งใน
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะสร้ างให้ ทุกคนตระหนักว่าตนเองมีศกั ยภาพพอที่จะพัฒนาได้ หากมี
ความเพียร และความอดทน จึงต้ องเป็ นการพัฒนาให้ คนมีความรู้ มีจิตใจที่เข้ มแข็ง เข้ าใจในภูมิ
สังคมและเลือกใช้ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม”
เสรี พงศ์พิศ (2550) พอเพียง หมายถึง อยู่พอดี กินพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ไม่
โลภมาก ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ มีคณ
ุ ธรรมนําการทํามาหากินและการอยู่
ร่วมกันมีความสุขตามอัตภาพ
สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สภาทีป่ รึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
,2550:40) ความพอประมาณ หมายถึง สร้ างความสมดุลในการพัฒนาบนพื น้ ฐานความพอดี
ระหว่างความสามารถในการพึง่ ตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ระหว่างสังคม
ชนบทกับสังคมเมือง โดยคํานึงความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ตา่ งๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
UNDP. United Nations Development Programme (โครงการวิจยั เศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2550:ออนไลน์.) ความพอประมาณ มีความหมาย
ใกล้ เคียงกับคําว่าพอเพียงทังในภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ คําว่า พอเพียงเป็ นคําที่มีสอง
ความหมายในขณะเดียวกัน คือเพียงพอในความหมายที่วา่ ไม่น้อยจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็มี
อีกความหมายหนึง่ คือไม่มากจนเกินไป ซึง่ คําดังกล่าวสื่อความหมายไปในทางสายกลางระหว่าง
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ความจําเป็ นกับความหรูหราฟุ่ มเฟื อยระหว่างความยากลําบากกับความฝั นที่ไม่อาจจะเป็ นจริง
ดังนันคํ
้ าดังกล่าวจึงมีความหมายถึงการพึง่ ตนเองและการมีชีวติ อย่างเรี ยบง่าย
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (เอกสารการสัมมนาวิชาการประจําปี
2542) ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็ นที่จะต้ องมี
ระดับภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดี พอสมควร ต่อการมี ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้
ภายนอกและภายใน ทังนี
้ ้ จะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขันตอน
้
และขณะเดียวกัน
จะต้ อง เสริ มสร้ างพื ้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้ มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริ ต และให้ มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบเพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวางทังด้
้ านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้ อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
ในการนํ าหลักเศรษฐกิ จ พอเพียงไปประยุกต์ใ ช้ ใ ห้ เ กิดผลต่อการพัฒนานัน้ ต้ องเข้ าใจ
“กรอบแนวคิด” ว่าเป็ นปรัชญาที่ชี ้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ิตนในทางที่ควรจะเป็ น โดย
มีพื ้นฐานมาจากวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของสังคมไทย สามารถนําประยุกต์ใช้ ได้ ตลอดเวลาและเป็ นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ้งเน้ นการรอดพ้ นจากภัยและวิกฤต เพื่อ
ความมั่นคงและความยัง่ ยื นของการพัฒนา ขณะเดียวกัน ก็ต้องเข้ าใจคุณลักษณะว่าเศรษฐกิจ
พอเพี ยงสามารถนํ ามาประยุกต์กับการปฏิบตั ิตนได้ ในทุกระดับ โดยเน้ นการปฏิบตั ิบนทางสาย
กลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขันตอน
้
ทุกฝ่ ายเข้ าใจกรอบแนวคิด คุณลักษณะ คํานิยามของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัดแล้ ว
ก็จะง่ายขึ ้นในการนําไปประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และจะนําไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้ รับ คือ การ
พัฒ นาที่ ส มดุล และยั่ง ยื น พร้ อมรั บต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้ าน ทัง้ ด้ านเศรษฐกิ จ สัง คม
สิ่งแวดล้ อม ความรู้และเทคโนโลยี
ระดับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเข้ าใจในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับคนกลุ่มหนึง่ ยังเข้ าใจว่าพอเพียง คือการ
พึ่งตนเอง ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Self – sufficiency ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตรง
กับคําว่าSufficiency Economy มีความหมายกว้ างกว่าการพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจพอเพียงในแบบ
ทีเ่ ลี ้ยงตัวเองได้ บนพื ้นฐานของความประหยัดและลดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จําเป็ นเรี ยกว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื ้นฐานส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่มีการรวมตัวกันเพื่อร่วมกัน
5
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ดําเนินงานในเรื่ องต่างๆ มีการสร้ างเครื อข่ายและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ โดย
ประสานความร่ ว มมื อ กับ ภายนอกเรี ย กว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบก้ าวหน้ า ดัง นัน้ เศรษฐกิ จ
พอเพี ยงจึง มิใช่แค่เพี ยงเรื่ องมองการพึง่ ตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้ องกับใคร และมิใช่แค่เรื่ องการ
ประหยัดแต่ยงั ครอบคลุมถึงการเกี่ยวข้ องกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน แท้ จริงแล้ ว
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถจําแนกได้ เป็ น 3 ระดับ ดังนี ้ (พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการ, 2550)
1) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่หนึง่ เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื ้นฐาน ที่เป็ นความพอเพียง
ในระดับบุคคลและครอบครัว คือการที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็ นอยู่ในลักษณะที่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ สามารถสนองความต้ องการพื ้นฐาน เช่น ความต้ องการในปั จจัยสี่ของตนเองและ
ครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื อ้ กูลซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกลมเกลียว มีความพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตด้ วยการประหยัดและลดค่าจ่ายที่ไม่จําเป็ น จนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
ทังทางกายและใจ
้
2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ า เป็ นความพอเพียง
ระดับกลุ่มหรื อองค์กร คือเมื่อบุคคล/ครอบครัว มีความพอเพียงในระดับที่หนึ่งแล้ ว ก็จะรวมพลัง
กันในรูปกลุ่มหรื อสหกรณ์ เพื่อร่วมกันดําเนินงานในด้ านต่างๆ ทังด้
้ านการผลิต การตลาด ความ
เป็ นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยอาจได้ รับความร่ วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องทังหน่
้ วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน
3) เศรษฐกิ จพอเพียงระดับที่สาม เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงระดับก้ าวหน้ าที่เป็ นความ
พอเพียงในระดับเครื อข่าย คือเมื่อกลุ่มหรื อองค์กรมีความพอเพียงในระดับที่สองแล้ ว ก็จะร่ วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกเพื่อการสร้ างเครื อข่าย มีการติดต่อร่วมมือกับธนาคารและบริ ษัทต่างๆ ทัง้
ในด้ านการลงทุนการผลิต การตลาด การจําหน่าย และการบริ หารจัดการเพื่อขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทังในด้
้ านสวัสดิการ การศึกษาสังคมและ
ศาสนา ให้ สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ าย
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แผนภาพที่ 3 ระดับของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการ( 2550 : 85)
การจําแนกเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ระดับข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงการพัฒนาที่เริ่ มต้ นจาก
หลักของการพึ่งตนเอง โดยเปลี่ยนจากการพึ่งตนเองไม่ได้ หรื อต้ องคอยอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา
(Dependent)เป็ นการพัฒนาตนเองให้ ความเข้ มแข็งเป็ นอิสระ (Independent) แล้ วจึงค่อยๆ
พัฒนาขึ ้นมาเป็ นการแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน จนนําไปสู่การพึง่ พิงกัน (Interdependent) สงเคราะห์เกื ้อกูลร่วมมือกันและประสานกับโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี จะเห็นได้ ว่า
คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มีความหมายในทางกว้ างที่รวมเอาความพอเพียงพื ้นฐาน กับความ
พอเพียงระดับก้ าวหน้ าเข้ ามาไว้ รวมกัน ได้ แก่ การที่บคุ คล ครอบครัว หรื อชุมชนมีความสามารถ
เลี ้ยงตัวเองพึ่งตัวเองได้ มีความเป็ นอยู่พอกินพออยู่ มีจิตใจที่ดีงามสามารถใช้ เทคโนโลยีความรู้ที่
เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการจัดการความเป็ นอยู่ให้ อยู่ในระดับพื ้นฐานที่ไม่เดือดร้ อน มีภมู ิค้ มุ กัน
ในตัวเองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายนอก ด้ วยความมีเหตุผล มีสติปัญญาระลึกรู้อยู่
ตลอดสามารถแก้ ปัญหาได้ มีทนุ ทางวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดถึงความเจริ ญงอกงามในจิตใจ
เกิดความรัก สามัคคีในหมูช่ นที่มาอยูร่ ่วมกันเป็ นชุมชน ทําให้ ชมุ ชนเกิดความก้ าวหน้ าเป็ นชุมชนที่
น่าอยูส่ ําหรับความพอเพียงในระดับก้ าวหน้ า ได้ แก่ การดําเนินธุรกิจตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ มีความเจริ ญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพเพื่อให้ ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์และเพื่อให้ พร้ อมต่อการ
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ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทังด้
้ านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
กล่าวโดยสรุ ป การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของทุกฝ่ าย
และประชาชนโดยทั่วไป พบว่ามี อยู่ส องส่วนด้ วยกันในส่วนที่ห นึง่ ปรากฏอยู่ 2 แห่ง ซึ่ง มี
ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อให้ ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ และเพื่อให้ พร้ อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวางทังด้
้ านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรม
จากโลก
1.3 แนวทางการประยุกต์ ใช้ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา(2548) กล่าวว่า หลายหน่วยงานและประชาชนที่เริ่มตื่นตัว
และต้ องการจะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ แต่ส่วนใหญ่ยงั มีความเข้ าใจที่หลากหลายและไม่
ชั ดเจน ถึ งความหมายและหลักแนวคิดที่แท้ จ ริ ง ของปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง ทํ าให้ เ กิ ด
คําถามขึ ้นว่า ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใช้ ได้ จริงมากน้ อยเพียงใดตามมา
ความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เป็ นหัวใจสําคัญที่
จะช่วยให้ การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ อย่างเกิดสัมฤทธิผลกับทุก ๆ ฝ่ าย โดยหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท
ในการนํ าหลักเศรษฐกิ จ พอเพียงไปประยุกต์ใ ช้ ใ ห้ เ กิดผลต่อการพัฒนานัน้ ต้ องเข้ าใจ
“กรอบแนวคิด” ว่าเป็ นปรัชญาที่ชี ้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ิตนในทางที่ควรจะเป็ น โดย
มีพื ้นฐานมาจากวิถีชีวติ ดังเดิ
้ มของสังคมไทย สามารถนําประยุกต์ใช้ ได้ ตลอดเวลา
และเป็ นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ้งเน้ นการรอดพ้ นจาก
ภั ย และวิ ก ฤต เพื ่อ ความมัน่ คงและความยั ง่ ยื น ของการพั ฒ นา ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งเข้ า ใจ
คุณลักษณะว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์กบั การปฏิบตั ิตนได้ ในทุกระดับ โดยเน้ น
การปฏิบตั บิ นทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขันตอน
้
ปรี ย านุช พิ บูล สราวุธ (โครงการวิ จัย เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํ า นัก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริ ย์, 2551:ออนไลน์.) กล่าวไว้ ว่าการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ประยุกต์ใช้ ในระดับต่างๆ ดังนี ้
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การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว
เริ่ มต้ นจากการเสริ มสร้ างคนให้ มี การเรี ยนรู้ วิช าการและทักษะต่างๆ ที่จําเป็ น เพื่อให้
สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างคุณธรรม จนมีความเข้ าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของการอยูร่ ่วมกันของคนในสังคม และอยูร่ ่วมกับระบบนิเวศน์วิทยาอย่างสมดุล
เพื่อจะได้ มีความเกรงกลัวและละอายต่อการประพฤติผิดมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็ นผู้ให้ เกื ้อกูล แบ่งปั น
มีส ติยัง้ คิดพิ จ ารณาอย่างรอบคอบ ก่อนที่จ ะตัดสิน ใจ หรื อกระทํ าการใดๆ จนกระทัง่ เกิ ดเป็ น
ภู มิ ค้ ุม กั น ที ่ดี ใ นการดํ า รงชี วิ ต โดยสามารถคิ ด และกระทํ า บนพื น้ ฐานของความมี เ หตุมี ผ ล
พอเหมาะ พอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้ าที่ของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์
แล้ วเพียรฝึ กปฏิบตั ิเช่นนี ้ จนตนสามารถทําตนให้ เป็ นพึ่งของตนเองได้ และเป็ นที่พึ่งของผู้อื่นได้ ใน
ที่สดุ
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
ชุมชนพอเพียง ประกอบด้ วย บุคคล/ครอบครัวต่างๆ ที่มีความพอเพียงแล้ ว คือมีความรู้
และคุณธรรมเป็ นกรอบในการดําเนินชีวิต จนสามารถพึ่งตนเองได้ บุคคลเหล่านี ้มารวมกลุม่ กันทํา
กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้ องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้
ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่ วมแรง ร่ วมใจ ร่ วมคิด ร่ วมทํ า
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับบุคคลหลายสถานภาพ ในสิ่งที่จะสร้ างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม และ
ความก้ า วหน้ า ของชุม ชน อย่ า งมี เ หตุผ ล โดยอาศัย สติ ปั ญ ญา ความสามารถของทุก ฝ่ ายที ่
เกี่ยวข้ อง และ บนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์สุจริ ต อดกลัน้ ต่อการกระทบกระทัง่ ขยันหมั่นเพียร
และมีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปั นกันระหว่างสมาชิกชุมชน จนนําไปสู่ความสามัคคีของ
คนในชุมชน ซึ่งเป็ นภูมิค้ มุ กันที่ดีของชุมชน จนนําไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้ อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกระทัง่ สามารถพัฒนาไปสูเ่ ครื อข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ
มี แ ผนการบริ หารจั ด การประเทศ ที ่ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คล ชุ ม ชนต่ า งๆ มี วิ ถี ป ฏิ บั ติ
มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และดําเนินการตาม
แผนดังกล่าวอย่างรอบคอบ เป็ นขันตอน
้
เริ่ มจากการวางรากฐานของประเทศให้ มีความพอเพียง
โดยส่งเสริ มให้ ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถอยูอ่ ย่างพอมีพอกิน และพึง่ ตนเองได้ ด้ วยมีความรู้และ
ทักษะที่จําเป็ นในการดํารงชี วิตอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริ ต ขยันหมัน่ เพียร เอื ้อเฟื อ้ แบ่งปั น และใช้ สติปัญญา ในการตัดสินใจและดําเนินชีวิต พร้ อมทัง้
ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ จากหลากหลายภูมิสงั คม หลากหลายอาชีพ
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หลากหลายความคิด ประสบการณ์ เพื่อสร้ างความเข้ าใจ และรู้ ความเป็ นจริ ง ระหว่างกันของคน
ในประเทศ จนนํ า ไปสู่ค วามสามัค คี และจิ ต สํ า นึ ก ที ่จ ะร่ ว มแรงร่ ว มใจกัน พัฒ นาประเทศให้
เจริ ญก้ าวหน้ าไป อย่างสอดคล้ องสมดุลกับสถานภาพความเป็ นจริ งของคนในประเทศ อย่างเป็ น
ขันเป็
้ นตอนเป็ นลําดับ ๆ ต่อไป
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเกษตรกร การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวเกษตรทฤษฏีใหม่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขันตอนที
้
่1

ขันตอนที
้
่2

ขันตอนที
้
่3

เป็ นแนวทางการจัดการพื ้นที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัว ที่สอดคล้ องสมดุล
กับระบบนิเวศวิทยา เพื่อให้ พออยู่ พอกิน สมควรแก่อตั ภาพในระดับที่ประหยัด
และเลี ้ยงตนเอง/ครอบครัว ได้
การรวมกลุ่ม ในรู ป สหกรณ์ ร่ ว มมื อ กัน ในการผลิ ต จัด การตลาด และพัฒ นา
สวัสดิการของชุมชนในรู ปแบบต่างๆ เป็ นการสร้ างความสามัคคีภายในท้ องถิ่น
และเตรี ยมความพร้ อม ก่อนก้ าวสูโ่ ลกภายนอก
ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอกเพื ่อ จั ด หาทุ น วิ ช าการ ความรู้
เทคโนโลยี จากธุ รกิ จ เอกชน เช่น ธนาคาร บริ ษั ท ห้ างร้ าน เอกชน ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิตา่ งๆ มาช่วยในการลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวติ

โดยสรุป แนวพระราชดําริ ส่งเสริ มให้ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ และมีการรวมกลุ่มกัน
และเชื่อมโยงเครื อข่ายในด้ านต่างๆ เพื่อให้ เกิดความก้ าวหน้ าไปอย่างสมดุลกับสภาพแวดล้ อมใน
แต่ละท้ องถิ่น ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นขัน้ ตอน โดยประยุกต์ใช้ ความรู้ ภูมิปัญญา
และทรั พ ยากรด้ านต่า งๆที ่มี อ ยู่อย่างเหมาะสม บนพื น้ ฐานของคุณ ธรรม ความซื ่อสัต ย์ สุจ ริ ต
ขยันหมัน่ เพียร เอื ้อเฟื อ้ แบ่งปั น และใช้ สติปัญญา ในการตัดสินใจและดําเนินชีวิต
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักธุรกิจ
นักธุรกิ จพอเพี ยง จะคํานึงถึงความมัน่ คงและยั่งยื นของการดําเนินธุรกิจ มากกว่าการ
แสวงหาผลประโยชน์ ร ะยะสัน้ ฉะนัน้ จึ ง ต้ อ งมี ค วามรอบรู้ ในธุ ร กิ จ ที ่ตนดํ า เนิ น การอยู่ และมี
การศึกษาข้ อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ สามารถก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความ
รอบคอบในการตัดสินใจในแต่ละครัง้ เพื่อป้องกันข้ อบกพร่องเสียหายต่างๆไม่ให้ เกิดขึ ้น และต้ องมี
คุณธรรม คือมีความซื่อสัตย์สุจริ ตในการประกอบอาชีพ ไม่ผลิตหรื อค้ าขายสินค้ าที่ก่อโทษ หรื อ
สร้ างปั ญหาให้ กับคนในสังคมและสิ่งแวดล้ อม มีความขยันหมัน่ เพียร อดทน ในการพัฒนาธุรกิจ
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ไม่ให้ มีความบกพร่ อง และก้ าวหน้ าไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การ
ปรับปรุงสินค้ าและคุณภาพให้ ทนั กับความต้ องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และในขณะเดียวกัน ต้ องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และระบบนิเวศวิทยา ในทุกขันตอนของการ
้
ดําเนินธุรกิจ โดยการรักษาสมดุล ในการแบ่งปั นผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสี ยต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล ตัง้ แต่ผ้ ูบริ โภค พนักงาน บริ ษัท คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมวงกว้ าง
รวมถึงสิ่งแวดล้ อม
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการเมือง
นักการเมื องที่มีหลักคิดและหลักปฏิบตั ิบนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้ องเป็ น
ตัวอย่างของผู้นําที่มีความเข้ มแข็งทางด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม มีความละอายและเกรงกลัวต่อการ
กระทําความผิด แม้ เพียงเล็กน้ อย เนื่องจากการกระทําของผู้นําส่งผลการทบในวงกว้ างต่อชุมชน/
สังคม และในขณะเดียวกัน นักการเมืองในทุกระดับ จะต้ องรู้จกั สังคม ชุมชนที่แต่ละคนเป็ นผู้แทน
อย่างถ่องแท้ มีความเข้ ใจระบบการปกครอง และระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ตามกฎหมายและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รอบรู้และรู้เท่าทันเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ ทังภายในและ
้
ภายนอกประเทศ โดยมุ่งที่จะดําเนินวิถีทางการเมือง ให้ ท้องถิ่น/ประเทศชาติ อยู่อย่างพอเพียง
สมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน การกําหนดนโยบาย การออกกฎหมายและข้ อบัญญัตติ า่ ง ๆ ต้ อง
ยึดมัน่ อยู่นบพื ้นฐานของความพอเพียง โดยบํารุงรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้ ว เช่น ค่านิยม องค์ความรู้
สิ่งแวดล้ อมที่ดี ให้ คงอยู่ ปรับปรุ ง/แก้ ไข/ยกเลิก ส่วนที่ไม่ดี ที่เป็ นเหตุให้ เกิดความไม่สมดุล ไม่พอ
เยงในสังคมให้ กลับมาสูแ่ นวทางปฏิบตั ทิ ่ีมงุ่ สูค่ วามสมดุล และสนับสนุนให้ เกิดสิ่งที่ดีเป็ นประโยชน์
ต่อส่วนรวมแต่ยงั ขาดอยู่ เช่น ความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยี การพัฒนาฝี มืออาชีพต่าง ๆ ให้ เกิด มี
ขึน้ อย่างสมดุล ดับศักยภาพ และระดับการพัฒ นาของท้ องถิ่น /ประเทศชาติ เพื่ อนํ า ไปสู่
ความสามารถในการพึงตนเองได้ ของ คน/ชุมชน ในทุกระดับ
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ จะต้ องเริ่ มต้ นสร้ างความพอเพียงให้ เกิดขึ ้นในการดําเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลก่อน โดยตระหนักถึง บทบาทหน้ าที่ของตนในการเป็ นผู้ใ ห้ บริ การแก่สังคม และร่ วม
เสริ มสร้ างสภาวะแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยา
ได้ อย่า งสมดุล มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต มีสติยงคิ
ั ้ ด ใช้ ปัญญาพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการดําเนินชีวิตและปฏิบตั ิหน้ าที่ บนพื ้นฐานของความมีเหตุมีผล พอประมาณกับ
ศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ และหมัน่ เสริ มสร้ างความรู้ในเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อจะได้ มีภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี การเตรี ยมนโยบาย แผนงาน หรื อ
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โครงการต่าง ๆ ต้ องสอดคล้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ นการพัฒนาที่ร้างความสมดุล
ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรม ให้ เกิดขึ ้นพร้ อม ๆ กับการรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยมุ่งให้ ประชาชน/ชุมชน สามารถึงตนเอง และสามารถเป็ นที่พึ่งของสังคม/
ประเทศชาติได้ ในที่สดุ
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับครูอาจารย์
ครู อาจารย์ จะต้ องทําตนให้ เป็ นตัวอย่างแก่นักเรี ยน/นักศึกษา ในการดําเนินชีวิตอย่าง
พอเพียงให้ ได้ ก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอด/ปลูกฝั ง/อบรม และทําตนให้ เป็ นตัวอย่างแก่นกั เรี ยน
นัก ศึก ษาให้ เ ข้ า ในเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งถูก ต้ อ ง และสามารถนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ น
ชีวิตประจําวันของแต่ละคน ผ่านการบูรณาการในสาระเรี ยนรู้วิชาต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนต่าง ๆ การดําเนินชีวิตอย่างพอเยง ต้ องเริ่ มจากการตระหนักถึงความจําเป้
นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล และเข้ าใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ จนเห็นว่าเป็ นหลักคิดและหลักปฏิบตั ิที่จะเสริ มสร้ างให้ สงั คมเกิด
สันติสขุ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างสมดุลและยัง่ ยืน และคนในสังคมมีความสามัคคีปรองดองกัน
แล้ วฝึ กปฏิบตั ิตนให้ มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีสติยงคิ
ั ้ ด ใช้ ปัญญาพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการดําเนินชีวิตและปฏิบตั ิหน้ าที่ บนพื ้นฐานของความมีเหตุมีผล พอประมาณกับ
ศักยภาพและสถานภาพ ของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ และหมัน่ เสริ มสร้ างความรู้ในด้ าน
ต่าง ๆ ให้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ มีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี
1.4 ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาหลักในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 เป็ นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ ดังนันเพื
้ ่อให้ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 มุง่ สู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่ วมกัน” ภายใต้ แนวปฏิบตั ิของ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง” การจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ได้ กําหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนา
ประเทศไทย
มุง่ พัฒนาสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่ วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมนําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้ มแข็ง สังคมสันติสขุ เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิ่งแวดล้ อมมีคณ
ุ ภาพและทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืนอยู่ภายใต้
ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุข และอยูใ่ นประชาคมโลกได้ อย่างมีศกั ดิศ์ รี ”
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เพื่อให้ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็ นสุข
ร่วมกัน” ภายใต้ แนวปฏิบตั ิของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการ
พัฒนาประเทศ คือการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม นําความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสขุ ภาวะที่ดี
อยูใ่ นครอบครัวที่อบอุน่ ชุมชนที่เข้ มแข็ง พึง่ ตนเองได้ มีความมัน่ คงในการดํารงชีวิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี
ภายใต้ ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เสริ มสร้ างเศรษฐกิจให้ มีคณ
ุ ภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม มุ่งปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ สามารถแข่งขันได้ มีภูมิค้ มุ กันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้ อมในยุค
โลกาภิวตั น์ บนพื ้นฐานการบริ หารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิ ภาพ มี ระดับการออมที่
พอเพียง มีการปรับโครงสร้ างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้ จดุ แข็งของความ
หลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ควบคูก่ บั การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และ
การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน และโลจิสติกส์ พลังงาน กฎกติกา และกลไก
สนับสนุนการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ
และสร้ างความมั่นคงของฐานทรั พยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้ อม สร้ างความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็ นธรรม และมีการสร้ างสรรค์คุณค่า
สนับสนุนให้ ชมุ ชนมีองค์ความรู้ และสร้ างภูมิค้ มุ กันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิและ
ส่งเสริ มบทบาทของชุมชนในการบริ หารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริ โภคที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้ อตกลงตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและพัฒนาระบบบริ หารจัดการประเทศให้ เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย
อัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุข มุ่ง สร้ างกลไกและกฎระเบี ย บที ่เ อื อ้ ต่อ การกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ทุกภาคี ควบคู่กับการเสริ มสร้ างความโปร่ งใส สุจ ริ ต ยุติธรรม
รับผิดชอบต่อสาธารณะมี การกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ สูค่ วามเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ ทรัพยากร
เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้ องปรับตัวในอนาคต และ
เพื่อก้ าวไปสูว่ ิสยั ทัศน์การพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศในระยะ 5
ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงได้ กําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เพื่อสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้
คูค่ ณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่องที่ขบั เคลื่อนด้ วยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนา
และสถาบันการศึกษา เสริ มสร้ างบริ การสุขภาพอย่างสมดุล ระหว่างการส่งเสริ ม การป้องกัน การ
รักษา และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และสร้ างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชน เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย เป็ นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์

34
ฟื น้ ฟู ใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืนนําไปสู่การพึง่ ตนเองและลด
ปั ญ หาความยากจนอย่า งบูร ณาการ เพื ่อ ปรั บ โครงสร้ างการผลิ ตสู่ก ารเพิ ม่ คุณ ค่า (Value
Creation) ของสินค้ าและบริ การบนฐานความรู้ และนวัตกรรม รวมทังสนั
้ บสนุนให้ เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทําให้ มูลค่าการผลิตสูงขึ ้น เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กัน (Safety Net)
และระบบบริ ห ารความเสี ่ยงให้ กับภาคการเงิ น การคลัง พลัง งาน ตลาดปั จ จัยการผลิ ต
ตลาดแรงงาน และการลงทุนเพื่อสร้ างระบบการแข่งขันด้ านการค้ าและการลงทุนให้ เป็ นธรรม และ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ รวมทังสร้
้ างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่
ประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม เพื่อเสริ มสร้ างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นฐานที่
มัน่ คงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยทังในรุ
้ ่นปั จจุบนั และอนาคต รวมทัง้
สร้ างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเป็ นธรรมและอย่างยัง่ ยืน เสริ มสร้ างธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน และขยายบทบาท
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ควบคูก่ บั การเสริ มสร้ างกลไกและกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ติ อ่ การอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ
กําหนดเป้าหมายเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณภาพคน ให้ คนไทยทุกคน
ได้ รับการพัฒนาทังทางร่
้
างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมี
ความมัน่ คงในการดํารงชีวิต ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กบั ตนเองที่
จะนําไปสูค่ วามเข้ มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย แก้ ปัญหาความยากจน พัฒนาให้ ทกุ
ชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสว่ นร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนําแผนชุมชนไปใช้ ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณ ปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้ าถึงแหล่งทุน การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ มีความสมดุลและยัง่ ยืน สร้ างความมัน่ คงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม รักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มุง่ ให้ ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ ้น ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ ้น ท้ องถิ่นมี
ขีดความสามารถในการจัดเก็ บรายได้ และมีอิสระในการพึง่ ตนเองมากขึน้ และภาคประชาชนมี
ความเข้ มแข็ง รู้สิทธิ หน้ าที่ และมีส่วนร่วมมากขึ ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการประเทศ รวมทังให้
้ มีการสร้ างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริ บท
ไทยเพิ่มขึ ้น
ได้ กําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ภายใต้ บริ บทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิ
วัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้นจําเป็ นต้ องกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ

35
ที่เหมาะสม โดยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของโครงสร้ างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้ มี
ศักยภาพ แข่ง ขันได้ ใ นกระแสโลกาภิ วัต น์ และสร้ างฐานความรู้ ให้ เ ป็ นภูมิ ค้ ุม กัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ อย่างรู้เท่าทัน ควบคูไ่ ปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็ นธรรม และเสริ มสร้ าง
ความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้ มแข็งของชุมชน ท้ องถิ่น พร้ อมทังฟื
้ น้ ฟูและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้ อมให้ คงความสมบูรณ์เป็ นรากฐานการพัฒนาที่
มัน่ คง และเป็ นฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาล
ในการบริ หารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มนั่ คงและยัง่ ยืน สามารถ
ดํารงอยู่ในประชาคมโลก ได้ อย่างมีเกียรติภูมิและมีศกั ดิ์ศรี โดยมียทุ ธศาสตร์ การพัฒนาที่สําคัญ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมิปัญญา
และการเรี ยนรู้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ธรรมนําความรู้ เกิดภูม ิค้ มุ กัน โดยพัฒนา
จิตใจควบคูก่ บั การพัฒนาการเรี ยนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่ มตังแต่
้ วยั เด็กให้ มีความรู้
พื ้นฐานเข้ มแข็ง มีทกั ษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการ พร้ อมก้ าวสู่โลกของการทํางานและการแข่งขันอย่างมีคณ
ุ ภาพ สร้ างและพัฒนากําลังคน
ที่เป็ นเลิศโดยเฉพาะในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริ มให้ คนไทยเกิดการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ทงภู
ั ้ มิปัญญาท้ องถิ่นและองค์ความรู้ สมัยใหม่ตงแต่
ั้
ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเสริ มสร้ างสุขภาวะคน
ไทยให้ มีสุขภาพแข็งแรงทังกายและใจ
้
และอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่ เน้ นการพัฒนาระบบ
สุขภาพอย่างครบวงจร มุง่ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การฟื น้ ฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริ มสร้ าง
คนไทยให้ มีความมัน่ คงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ เสริ มสร้ างคนไทยให้ อยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่างสันติสขุ มุง่ เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีของ
คนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอย่างมัน่ คงทังในระดั
้
บครอบครัวและชุมชน
พัฒนาระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทัว่ ถึง สร้ างโอกาส
ในการเข้ าถึงแหล่งทุน ส่งเสริ มการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื ้นฐานของความ
ยุติธรรมในสังคม เสริ มสร้ างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง
จริ งจังควบคู่กับการเสริ มสร้ างจิตสํานึกด้ านสิทธิและหน้ าที่ของพลเมือง และความตระหนักถึง
คุณค่าและเคารพศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ ง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคมให้ เป็ นรากฐานที่
มัน่ คงของประเทศ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการกระบวนการชุมชนเข้ มแข็ง ด้ วยการ
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ส่งเสริ มการรวมตัว ร่ วมคิด ร่ วมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตาม
ความพร้ อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ และระบบการเรี ยนรู้ของชุมชนอย่างเป็ น
ขันตอน
้
มีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ทงภายในและภายนอกชุ
ั้
มชน มีกระบวนการเสริ มสร้ างศักยภาพ
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ สามารถพัฒนาต่อยอดให้ เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชนในการ
นําไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทังการสร้
้
างภูมิค้ มุ กันให้ ชมุ ชนพร้ อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง สร้ างความ
มัน่ คงของเศรษฐกิจชุมชน ด้ วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความ
เข้ มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้ นการผลิตเพื่อการบริ โภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุน
ให้ ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรู ปสหกรณ์ กลุ่มอาชี พ สนับสนุนการนําภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นมาใช้ ในการสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าของสินค้ าและบริการและสร้ างความร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การลงทุนสร้ างอาชีพและรายได้ ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็ นธรรมแก่ชมุ ชน ส่งเสริ มการร่วม
ลงทุนระหว่างเครื อข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมทังสร้
้ างระบบบ่มเพาะ
วิสาหกิจชุมชนควบคูก่ บั การพัฒนาความรู้ ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบ
อาชีพ เสริ มสร้ างศักยภาพของชุมชนในการอยูร่ ่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
สันติและเกือ้ กูล ด้ วยการส่งเสริ มสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการสงวน
อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู พัฒนา ใช้ ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ รวมทังการสร้
้
างกลไก
ในการปกป้องคุ้มครอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุท ธศาสตร์ การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิ จ ให้ ส มดุล และยัง่ ยื น ให้
ความสําคัญกับการปรับโครงสร้ างการผลิตเพื่อเพิม่ ผลิตภาพและคุณค่าของสินค้ าและบริ การบน
ฐานความรู้และความเป็ นไทย โดยปรับโครงสร้ างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การที่
ใช้ กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ และห่วงโซ่อปุ ทาน รวมทังเครื
้ อข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้
สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้ างสินค้ า
ที่มีคณ
ุ ภาพและมูลค่าสูง มีตราสินค้ าเป็ นที่ยอมรับของตลาด รวมทังสร้
้ างบรรยากาศการลงทุนที่ดี
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริ มการลงทุนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการ
บริ หารองค์ความรู้ อย่างเป็ นระบบ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูป
องค์กร การปรับปรุ งกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในด้ านต่างๆ รวมทังการดํ
้
าเนิน
นโยบายการค้ า ระหว่า งประเทศให้ ส นับ สนุน การปรั บ โครงสร้ างการผลิ ต และการเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้ างภูมิค้ มุ กันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริ หาร
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ มนั่ คงและสนับสนุน
การปรับโครงสร้ างการผลิตโดยการระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจ
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ให้ มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อให้ การใช้ ทรัพยากรเกิด
ประสิทธิภาพและสวัสดิการสูงสุดแก่ประเทศ ส่งเสริ มการออมอย่างเป็ นระบบเพื่อเป็ นแหล่งระดม
ทุนและเป็ นหลักประกันในชีวิตของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานและการ
พัฒ นาแหล่ ง พลัง งานทางเลื อ กเพื ่อ ลดการพึ ง่ พิ ง การนํ า เข้ า พลัง งานและประหยัด เงิ น ตรา
ต่างประเทศ สนับสนุนให้ เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเป็ นธรรม โดยส่งเสริ มการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบอย่างเสรี เป็ นธรรม และป้องกัน
การผูกขาด กระจายการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลและเป็ นธรรม ให้
ประชาชนเข้ าถึงบริ การได้ อย่างทัว่ ถึง เพียงพอ และสอดคล้ องกับความต้ องการของพื ้นที่ เพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและความครอบคลุ ม ของการให้ บ ริ ก ารของระบบการเงิ น ฐานรากให้ ส ามารถ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้ วยการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้
เข้ มแข็ง รวมทังดํ
้ าเนินนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริ มการกระจายรายได้ โดยกระจายอํานาจการ
จัดเก็บภาษี การจัดทํางบประมาณและการเบิกจ่าย และการก่อหนี ้ภายใต้ กรอบการรักษาวินยั
ทางการคลังสูท่ ้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้ าง
ความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม ให้ ความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและ
ความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์ โดยพัฒนา
ระบบฐานข้ อมูล และสร้ างองค์ ค วามรู้ ส่ง เสริ ม สิท ธิ ชุม ชนและการมี ส่วนร่ ว มในการจัดการ
ทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วมเพื่ออนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้
ความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื ้นที่ภายใต้ การจัดทําข้ อตกลงกับชุมชนท้ องถิ่น
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้ แก่ ดิน นํ ้า ป่ าไม้ ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง ทรัพยากรแร่
รวมถึงการมีมาตรการหยุดใช้ ทรัพยากรที่สําคัญที่ถกู ทําลายสูงเป็ นการชัว่ คราว และการสร้ างกลไก
แก้ ปัญหาความขัดแย้ งอย่างสันติวิธี รวมทังการพั
้
ฒนาระบบการจัดการและการป้องกันภัยพิบตั ิ
สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยการปรับแบบแผนการ
ผลิตและพฤติกรรมการบริ โภคไปสู่การผลิตและการบริ โภคที่ยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใช้ กลไกทางเศรษฐศาสตร์
ทังด้
้ านการเงิ นและการคลัง รวมทังการสร้
้
างตลาดสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
ตลอดจนพั ฒนาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ หารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิ จ กรรมที่จ ะส่ง ผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยผลักดันให้ เกิดระบบประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ ระบบ
ประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรื อที่รัฐอนุมัติให้ เอกชน
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ดําเนินการควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและชุมชนใน
การบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมตลอดจนมีกลไกกํ าหนดจุดยืนต่อพันธกรณี และข้ อตกลงระหว่าง
ประเทศด้ านสิง่ แวดล้ อม พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยใช้
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็ นแนวทางสํ าคัญ เริ่ มจากการจัดการองค์ความรู้ และสร้ าง
ภูมิ ค้ ุม กัน การคุ้ม ครองทรั พ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพจากการคุก คามภายนอก
โดยเฉพาะจากพันธกรณี ระหว่างประเทศ สร้ างระบบการคุ้มครองสิทธิชุมชน และการแบ่งปั น
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม ส่งเสริ มการใช้ ความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้ างความมัน่ คงของ
ภาคเศรษฐกิจท้ องถิ่นและชุมชน รวมทังพั
้ ฒนาขีดความสามารถและสร้ างนวัตกรรมจากทรัพยากร
ชีวภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุง่
เสริ มสร้ างความเป็ นธรรมในสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ าง และพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดย
สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ปลูกฝั งจิตสํานึก ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่
เยาวชน และประชาชนทุกระดับ อย่างต่อเนื่องจริ งจังพร้ อมทัง้ พัฒนาภาวะความเป็ นผู้นํา
ประชาธิปไตยที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดับเพื่อให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี
ในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริ ง
และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐและการเมืองให้ เข้ มแข็ง
และเป็ นอิสระมากขึ ้น เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของภาคประชาชนให้ สามารถเข้ าร่วมในการบริ หาร
จัดการประเทศ โดยส่งเสริ มให้ ประชาชนรวมตัวและรวมกลุ่มสร้ างเครื อข่ายการทํางานร่วมกันให้
เข้ มแข็ง ส่งเสริ มให้ เข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และร่ วมในกระบวนการบริ หาร
จัดการประเทศให้ เกิดความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพัฒนาประเทศ เสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็ง และสร้ างเครื อข่ายการทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบ
การใช้ อํานาจของภาครัฐได้ อย่างเข้ มแข็งมีประสิทธิภาพ สร้ างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมี
ธรรมาภิบาล เน้ นการบริ การแทนการกํากับควบคุม และทํางานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา เน้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจด้ วยการปรับบทบาทโครงสร้ างและกลไก
การบริ หารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึง
ความต้ องการของประชาชนและทํางานร่ วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนใน
กิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้ บริ การสาธารณะ และลด
ภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแล ที่เข้ มแข็งเพื่อให้ เกิดการแข่งขันที่
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เป็ นธรรม โปร่ งใส โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคุ้มครองผู้ใช้ บริ การ โดยดําเนินการ
ควบคูไ่ ปกับการปลูกฝั งจิตสํานึกข้ าราชการให้ เห็นความสําคัญและยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล และ
ยึดปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด กระจายอํานาจการ
บริ หารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้ องถิ่น และชุมชน เพิม่ ขึ ้นต่อเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ และ
กระจายอํ านาจการตั ดสิ น ใจให้ ท้ อ งถิ ่น มี บ ทบาทสามารถรั บผิ ด ชอบในการบริ ห ารจัด บริ ก าร
สาธารณะ ตลอดจนแก้ ไขปั ญหาที่ตอบสนองความต้ องการของประชาชนในพื ้นที่ และสามารถ
สร้ างความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ และสัง คมให้ แ ก่ ท้ อ งถิ ่น อย่ า งแท้ จ ริ ง พร้ อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ องถิ่นของตนเอง ส่งเสริ มภาคธุรกิจเอกชนให้ เกิดความ
เข้ มแข็ง สุจริ ต และมีธรรมาภิบาล โดยมีมาตรการส่งเสริ มและสร้ างแรงจูงใจให้ ธุรกิจเอกชนทังที
้ ่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจเอกชนทัว่ ไปเป็ น “บรรษัทภิบาล” เพิ่ มมากขึ ้น สร้ าง
จิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้บริ โภค และเป็ นธรรมกับธุรกิจคู่แข่ง
พร้ อมทัง้ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งบันผลประโยชน์ คืนสู่สาธารณะ ตลอดจน
สนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ มีบทบาทในการสร้ างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ
มากขึ ้น ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขันตอน
้
กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อสร้ างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ภาคีและ
กลุม่ ต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ
ให้ เสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้ างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ ลด
การใช้ ดลุ พินิจของข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ รวมทัง้ สร้ างความเข้ มแข็งของกลไกการบังคับใช้
กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เ กี่ยวข้ องกับการประกอบธุ รกิ จ เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมต่อ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ประกอบการใหม่ รักษาและเสริ มสร้ างความมัน่ คงเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารจัดการประเทศสู่ดลุ ยภาพและความยัง่ ยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจ
ของหน่วยงานด้ านการป้องกันประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมี ความพร้ อมในการป้องกัน ประเทศและตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรู ปแบบ
สถานการณ์ ได้ ฉับไว พร้ อมทัง้ ผนึกพลังร่ วมกับภาคส่วนต่างๆ ดําเนินการป้องกันและพัฒนา
ประเทศให้ สามารถพิทกั ษ์ รักษาเอกราช สถาบันพระมหากษัตริ ย์ ผลประโยชน์ของชาติ และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข รวมทังสามารถสร้
้
างความ
มัน่ คงของประชาชนและสังคมให้ มีความอยูร่ อดปลอดภัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) การพัฒนาของ
ประเทศไทยยังคงต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริ บท ทัง้ ที่เป็ นโอกาสและ
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ข้ อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมของคนและระบบให้ สามารถ
ปรับตัวพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้ เท่าทันโลกาภิวตั น์และ
สร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนขยายผล
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จําเป็ นต้ องสร้ างความเข้ าใจเรื่ องของเศรษฐกิจพอเพียงให้ ลกึ ซึ ้ง ไม่ฉาบฉวย ต้ องสร้ าง
ความเข้ าใจให้ กับผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดทํ าแผนฯ ว่า ไปในทิ ศทางเดี ยวกันในเรื่ องของปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ไปทางใดทางหนึง่ โดยไร้ ทิศทางหรื อเข้ าใจไม่ตรงกัน เศรษฐกิจพอเพียงไม่เคย
ชี ว้ ่า การพัฒนาขี ดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จเป็ นสิ่งไม่ดี ใครพูดแบบนัน้ แสดงว่า
เข้ าใจหลักการไปคนละทาง เศรษฐกิจพอเพียง คือการสร้ างความเชื่อมต่อระหว่างแนวทางการพัฒนา
ต่าง ๆ อย่างสอดคล้ องและสมดุกนั เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็ นเหมือนห่วงคล้ อง ทังเรื
้ ่ องของการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ เรื่ องการแก้ ไขปั ญหาความยากจน หรื อเรื่ องอื่ น ๆ เข้ า
ด้ วยกัน
การจัดทําแผนต่าง ๆ ที่มีเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นพื ้นฐาน ต้ องระลึกอยูเ่ สมอว่าในแต่ละ
ภูมภิ าค แต่ละท้ องที่มีความแตกต่างกัน ไม่มีแผน ที่เหมาะกับทุกที่แน่นอน ดังนัน้ หากจะนําเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ต้ องใช้ อยูบ่ นพื ้นฐานของการกระจายประโยชน์ให้ เหมาะสมกับทุกที่ ภายใต้ ความหวังดี
ของส่วนรวม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรื อ สศช. เสนอให้ ริเริ่ ม
การสร้ างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิด
จากการนํ าหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ อย่างหลากหลาย รวมทังเพื
้ ่ อจุดประกายให้ เกิด
ความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง ซึง่ จะนําไปสูก่ ารยอมรับ และการนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริ งจัง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ตลอดจน
ฉบับที่ 10 เพื่อส่งเสริ มให้ ประชาชนทุกระดับมีความเข้ าใจและนําไปประกอบการดําเนินชีวิต การ
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จพอเพี ยง มี เป้าหมายหลัก เพื่อสร้ างเครื อข่ายเรี ยนรู้ ให้ มีการนําหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ เป็ นกรอบความคิด เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ตลอดจนเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคน
ไทยในทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อน เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้ ประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม และ
ปลูกฝั งปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ในการดํารงชีวิตให้ อยูบ่ นพื ้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสูก่ าร
ปรับแนวทางการพัฒนาให้ อยูบ่ นพื ้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ กําหนดยุทธศาสตร์ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มที่ เป็ นการเสริ มพลังให้ ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้ อย่าง
มั่นคงภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ โดยให้ ความสําคัญกับการสร้ างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้
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เข้ มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิตติ า่ งๆ ตลอดจนสามารถปรับตัว พร้ อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ อย่างรู้ เท่าทัน และนําไปสู่ความอยู่เย็นเป็ นสุขของประชาชนชาวไทยโดยการ
ขับเคลื่อนจะเป็ นไปในลักษณะเครื อข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน แบ่งเป็ น 2 เครื อข่ายสนับสนุน
ตามกลุม่ เป้าหมายเบื ้องต้ น ได้ แก่ เครื อข่ายด้ านประชาสังคมและชุมชนและเครื อข่ายธุรกิจเอกชน
นอกจากนี แ้ ล้ ว ยัง มี เ ครื อ ข่ า ยสนับ สนุ น ตามภารกิ จ ได้ แ ก่ เครื อ ข่ า ยวิ ช าการ เครื อ ข่ า ยสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้และเครื อข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โดยสรุ ป หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นวาระแห่งชาติในการพัฒนาประเทศ เป็ น
วิถีทางเลือกการพัฒนาเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการพัฒนาที่ผ่านมาที่เป็ นภาพสะท้ อนของการ
พัฒนาบนบริ บทสังคมโลกที่มุ่งการพัฒนาด้ านวัตถุ บริ โภคนิยม ทุนนิยมส่งเสริ มให้ คนในสังคม
สะสมความต้ องการที่ไม่ท่ีสิ ้นสุดของมนุษย์กอ่ ให้ เกิดปั ญหายุง่ ยากซับซ้ อนตามมามากมายตามมา
ทางรอดของคนในชาติเพื่อการพัฒ นาค่อยเป็ นค่อยไป การพัฒนาตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง จึงเป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ ในการพัฒนาประเทศท่ามกลางการพัฒนาที่เน้ นเศรษฐกิจเป็ น
หลัก ภายใต้ หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือให้ ร้ ูพอประมาณ ไม่โลภ มีเหตุผล รู้ จกั คิดใคร่ครวญ มี
ภูมิ คุ้มกัน เมื่อมี สภาพการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึน้ ต้ องมีสติ มั่นคงไม่หวั่นไหว และทุกอย่าง
ดําเนินไปได้ ด้วยพื ้นฐานของคุณธรรมและความรู้ คือเป็ นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริ ต รู้จริ ง รู้รอบคอบ ไม่
ประมาท รู้ เท่าทันสังคมในปั จจุบนั นําไปสู่สงั คมที่มนั่ คง สมดุลและยัง่ ยืน ภาคธุรกิจเอกชนเป็ น
ภาคส่วนที่มีความสําคัญในการพัฒนา สร้ างความเข้ มแข็งให้ กับระบบของสังคมหากได้ นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในองค์กร การดําเนินธุรกิจบริ หารธุรกิจอย่างระมัดระวัง
ไม่ลงทุนเกินตัว พึง่ พิงวัตถุดิบในประเทศ ไม่เอาเปรี ยบผู้บริ โภค ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ มี
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม ย่อมทําให้ การดําเนินงานขององค์กรมีความมัน่ คง ยัง่ ยืน
1.5 การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5.1 การขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นับตังแต่
้ มีพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในปี 2517
เป็ นต้ นมา พบว่าพระองค์ท่านได้ ทรงเน้ นยํา้ แนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื ้นฐานของการพึ่งตนเอง
ความพอมี พอกิน พอใช้ การรู้จกั ความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้ างภูมิค้ มุ กันที่
ดีในตัว ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับชัน้ ตอนที่
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ ทังนี
้ ้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้ างเครื อข่าย
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เรี ยนรู้ ให้ มี การนํ าหลักเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช้ เป็ นกรอบความคิ ด เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ
ตลอดจนเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวติ ของคนไทยในทุกภาคส่วน
“วัต ถุป ระสงค์ ข องการขับ เคลื ่อ นเพื ่อ สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจที ่ถูก ต้ อ งเกี ่ย วกับ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้ ประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ให้ ได้ อย่างเหมาะสม
และปลูกฝั ง ปรั บเปลี ่ยนกระบวนทัศน์ใ นการดํารงชี วิตให้ อยู่บนพืน้ ฐานของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ตลอดจนนําไปสูก่ ารปรับแนวทางการพัฒนาให้ อยูบ่ นพื ้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง”
หลายฝ่ ายเชื่อว่าเศรษฐกิ จ พอเพี ยงควรเป็ นปรั ช ญานํ า ทางในการพัฒ นาประเทศ ซึ่ง
นําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ในเรื่ องนี ้อย่างจริ งจัง แต่หลายคนไม่ทราบว่า จริ ง ๆ แล้ ว ได้ มีการ
ผลัก ดัน เรื ่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาตัง้ แต่ปี 2542 โดยมี สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ (สศช.) เป็ นแกนหลัก และมี การตัง้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นตัวขับเคลื่อน
ได้ มีการจัดทําแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 4 ปี ในช่ว งปี 2547 – 2550 โดยปี ที่ 1
เน้ นการจุดประกายความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้ คนมีความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง และเกิดความ
ตื่นตัว ต่อมาในช่วงปี ที่ 2 ถือว่าเป็ นช่วงสําคัญคือ การตอกเสาเข็ม ที่จะเน้ นการสร้ าง Case study
หรื อทําให้ ประชาชนเห็นว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงทําได้ และประสบความสําเร็ จได้ จริ ง ๆ ที่สําคัญ
ต้ องสร้ างความเข้ าใจว่า เศรษฐกิ จพอเพี ยง มิได้ จํากัดเฉพาะเกษตรกรหรื อชาวไร่ ชาวนาเพียง
เท่านัน้ แต่เป็ นเศรษฐกิจของทุกคน ทุกอาชีพ ทังอยู
้ ใ่ นเมืองหรื ออยูใ่ นชนบท ผู้ที่เป็ นเจ้ าของโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริ ษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ้ าจะต้ องขยายกิจการที่จะขยายเพราะความ
เจริ ญ เติบโตจากเนื อ้ ของงาน โดยอาศัยการขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป หรื อหากจะกู้ยืม ก็
กระทําตามความเหมาะสม ไม่ใช่ก้ มู าลงทุนจนเกินตัวจนไม่เหลือที่มนั่ ให้ ยืนอยู่ได้ เมื่อภาวะของ
เงินผันผวน
ประชาชนจะต้ องไม่ใช้ ฟุ่มเฟื อยเกินตัว เกษตรกรก็ทําไร่ ทํานา ปลูกพืชแบบผสมผสานในที่
แห้ งแล้ งตามแนว “ทฤษฏีใหม่” หากไม่มีความพอประมาณในใจตน นึกแต่จะซื ้อรถปิ คอัพใหม่ หรื อ
เครื่ องอํานวยความสะดวกอื่นๆ อยู่รํ่าไป ย่อมไม่ถือว่าประพฤติตนอยู่ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ ในช่วงปี ที่ 3 เป็ นช่วงการสร้ างเครื อข่าย โดยการขับเคลื่อนจะเป็ นลักษณะ
การระดมพลังจากทุกภาคส่วนแบ่งเป็ น 2 เครื อข่าย สนับสนุนตามกลุ่มเป้าหมายเบื ้องต้ น ได้ แก่
เครื อข่ายภาครัฐทังหมด
้
เครื อข่ายด้ านประชาสังคมและชุมชนเครื อข่ายธุรกิจเอกชน เครื อข่ายภาค
การเมื อง นอกจากนี แ้ ล้ ว ยัง มี เ ครื อ ข่า ยสนับสนุน ด้ านภารกิ จ ต่าง ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นวิช าการจะมี
เครื อข่ายวิชาการที่มีนกั คิด ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเป็ นกําลังสําคัญ ด้ าน
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การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ จะดึง เครื อข่ า ยระดับ โรงเรี ยนเข้ า มาร่ วม ส่ว นด้ า นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จะสร้ างเครื อข่ายกับสื่อมวลชน ก่อนที่ในปี ที่ 4 หรื อปี สุดท้ ายจะเน้ นการขับเคลื่อน
ให้ เกิดการนําไปใช้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ทังนี
้ ้ แกนกลางของกระบวนการขับเคลื่อนมี 3 ระดับ ได้ แก่ คณะที่ปรึ กษาผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จพอเพียง และกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงใน สศช. ซึง่ จะเป็ น
หน่วยปฏิบตั งิ านในการขับเคลื่อน มีบทบาทของภาคีการพัฒนาในการสร้ างสมดุลและภูมิค้ มุ กัน
ทุก ๆ ภาคการพัฒนาต้ องเข้ าใจก่อนว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่พง่ึ ตนเองได้ แต่
ไม่ได้ แปลว่า เศรษฐกิ จที่ พึ่งตนเอง โดยไม่พึ่งเงิน ไม่พึ่งการค้ า ไม่สมาคมกับใคร ซึ่งไม่ใช้ เศรษฐกิจ
พอเพียง การจะนําเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็ นปรัชญาใช้ ทุกฝ่ ายต้ องมองให้ ออกและเข้ าใจอย่างถ่องแท้
ในปั จจุบนั การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีกลไกในการบริ หารจัดการที่จะเป็ นแกนกลางใน
การขับเคลื่อน 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับที่ 1 : คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียง ทําหน้ าที่ให้ ข้อเสนอแนะเชิง
แนวทาง และข้ อพึงพิจารณาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ ที่ 2 : คณะอนุ ก รรมการขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ ง่ แต่ ง ตัง้ ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีองค์ประกอบและภารกิจหน้ าที่ ดังนี ้
องค์ประกอบ ประกอบด้ วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธานคณะกรรมการ
2) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นรองประธาน
3) ผู้แทนจากภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ น
อนุกรรมการ
4) ฝ่ ายเลขานุการ
ภารกิจหน้ าที่
1) ประสานเครื อข่ายทังในระดั
้
บนโยบายและระดับปฏิบตั ใิ ห้ เกิดการนําไปประยุกต์ใช้ ใน
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
2) กําหนดกลยุทธ์และกิจกรรมหลักๆ ของการดําเนินงาน ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญ
ของกิจกรรมภายใต้ แผนปฏิบตั งิ านสร้ างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
3) ให้ คาํ แนะนําในการปฏิบตั งิ านขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประสาน
เชื่อมโยงเครื อข่าย และการระดมทุน
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ระดับที่ 3 : กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง ทําหน้ าที่เป็ นฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
และเป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงเบื ้องต้ นของเครื อข่าย ดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ ความเห็นชอบ รับผิดชอบการประสานงานในภาคปฏิบตั ิ และการ
จัดการทัว่ ไป โดยมีเจ้ าหน้ าที่ทํางานเต็มเวลาอย่างพอเพียงที่จะดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งความรับผิดชอบตามด้ านต่างๆ และใช้ กลไกของ มูลนิธิฯ จัดการด้ านการเงินและธุรการทัว่ ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจหน้ าที่ของฝ่ ายเลขานุการ
1) ติดต่อ ประสานแผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรม ของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ทังภายในและภายนอก
้
สศช. ให้ เป็ นไปในแนวทางที่คณะกรรมการฯ
กําหนดและชี ้แนะ
2) พิจารณากลัน่ กรองโครงการและแผนงาน ที่เสนอโดยภาคีจากทุกภาคส่วน ทังใน
้
ระดับราชการ ประชาสังคม วิชาการ และเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ใน
กรณีท่ีต้องการงบประมาณสนับสนุน
3) ส่งเสริ ม สนับสนุนและกระตุ้นให้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของภาคีตา่ งๆ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีความเข้ มแข็งพอที่จะมีความเป็ นพลวัตรในตนเอง
4) ติดตามประเมินผลความก้ าวหน้ าจากการขับเคลื่อนของภาคีฝ่ายต่างๆ ทังในระยะสั
้
น้
และระยะยาว และรายงานต่อคณะกรรมการเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
5) เสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคเพื่อให้ การดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระราชทานปรัชญานี ้กับคนทุกระดับ ไม่ใช่กับชาวนา
อย่างเดียว ในภาคประชาสังคม ตังแต่
้ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับชุมชน ต้ องรู้จกั
ความพอดี พอเพี ยง ความมี เ หตุมีผ ล ระบบภูมิค้ ุมกันทัง้ ปวงต้ องโยงกับคุณธรรม และถื อเป็ น
ปรัชญาหลัก ถ้ าจะเอาปรัชญาไปปฏิบตั ิก็ต้องขบคิดให้ เหมาะสมกับอาชีพของแต่ละคน อย่างใน
ภาครัฐหรื อภาคราชการ ก็ใช้ ชีวิตทํางานให้ พอดี มีบ้านแต่พอดี ดํารงฐานะให้ เหมาะ ขยันทํา และ
ทําให้ มาก ท่านยังแปลลึกลงไปอีกว่า หมายถึง ถ้ าขยัน ยิ่งทํา ยิ่งพึง่ ตนเอง โดยไม่พึง่ คนอื่นมาก
เกินไป ขณะเดียวกัน ถ้ าไม่ฟ้ งเฟ
ุ ้ อ ก็ลดปั ญหาการคอร์ รัปชัน่ ได้ มาก

45
ขณะที่ในภาคธุรกิจเอกชนนัน้ ยังผลักดันในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงกันน้ อย เนื่องจากมอง
ว่าเป็ นแนวคิดที่อยูค่ นละด้ านกับการทําธุรกิจที่ม่งุ การสร้ างผลกําไร ซึ่งจริ ง ๆ แล้ ว สามารถปรับใช้
เข้ าหากันได้ และจะก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนมากกว่า
สังคมไทยพึง่ ตลาด ปั จจัยการผลิต เทคโนโลยี สมองของต่างชาติมากเกินไป พึง่ เงินทุน
จากต่างประเทศ สังคมไทยอยูไ่ ด้ เพราะยืมจมูกคนอื่นหายใจ ยืมเขาทัว่ โลก ทัว่ โลกเรี ยกสิ่งที่ทํากัน
วันนี ้ว่า Trade Economy คือ ขายทุกอย่าง ซึ่งแตกต่างจากเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ หมายความว่า
เศรษฐกิ จพอเพี ยงไม่ให้ ค้าขาย แต่ให้ ทําอย่างพออยู่พอกินก่อนจะขาย คือการสร้ างพื ้นฐานของ
ตัวเองให้ แน่น ซึง่ จะช่วยให้ ทําการค้ าหรื อแข่งกับใครในโลกก็ได้ ค้ าขายไม่ดีก็ไม่ต้องกลัว ธุรกิจไม่ดี
ก็ไม่ต้องปลดคนงาน การพึง่ พาตนเองแบบนี ้มันเอื ้อกันหมด
สําหรับในภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถนํา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ ได้ คือ เน้ น
การผลิตด้ านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป เพราะหากทํา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก็จะต้ องพึง่ พิงสินค้ าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อนํามา
ผลิตสินค้ า ต้ องคํานึงสิง่ ที่มีอยู่ในประเทศก่อน จึงจะทําให้ ประเทศไม่ต้องพึ่งพิงต่างชาติอย่างเช่น
ปั จจุบนั
ดั งนัน้ ต้ อ งทํ า ให้ ป ระเทศมี ความเข้ ม แข็ ง พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว ได้ เ ป็ นผู้จุด
ประกายระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดปั ญหาการนําเข้ าวัตถุดบิ และชิ ้นส่วนที่
นํามาใช้ ในการผลิต ที่เป็ นลักษณะพึ่งพา แต่ทุกคนมองข้ ามประเด็นนี ้ไป ตลอดจนได้ รับผลจาก
ภายนอกประเทศ ทํ าให้ ประชาชนหลงลืมและมึนเมาอยู่กับการเป็ นนักบริ โภคนิยม รั บเอาของ
ต่างชาติเข้ ามาอย่างไม่ร้ ูตวั และรวดเร็วจนทําไห้ เศรษฐกิจของไทยตกตํา่
ที่สําคัญที่สดุ ที่จะทําให้ ทุกภาคีการพัฒนาสามารถร่ วมกันผลักดันให้ ประเทศก้ าวเข้ าสู่การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน คือ การมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟั งแต่ละฝ่ ายโดยปราศจากอคติ หากมี
ตัวอย่างความสํ าเร็ จใด ๆ ที่นํามาเป็ นกรณี ตวั อย่างได้ ก็ควรนํามาใช้ ในการระดมสนองหรื อดึง
ประเด็นสําคัญ ๆ ขึ ้นมาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
นอกจากนี ้ ความสํ าเร็ จของทุกภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ควรจะต้ องเกิดจากการ “ระเบิดออกมาจากภายใน” ของแต่ละภาคส่วนของสังคม สามารถสรุปได้
ดังแผนภาพต่อไปนี ้
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ที่มา :ปรี ยานุช พิบลู สราวุธ (โครงการวิจยั เศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริ ย์, 2551:ออนไลน์.)
5

องค์กรธุรกิจถือได้ ว่าเป็ นส่วนสําคัญในการก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ หากมีการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการวางกลยุทธ์และกําหนดนโยบาย ก็จะส่งผลให้ ธุรกิจ
ต่างๆเหล่านันสามารถที
้
่จะยัง่ ยืนอยู่ได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมทางธุรกิจที่
นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ใิ นการนําหลักปรัชญาฯดังกล่าวไปใช้ ในปี
2546 สศช.ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ ้นมาทําหน้ าที่เป็ นแกนหลักใน
การขับเคลื่อนและขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประชาชนกลุม่ ต่างๆ
ในปี 2548 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แต่งตังคณะทํ
้
างานขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จพอเพี ยงในด้ านต่างๆ ทัง้ ด้ านองค์ กรภาครั ฐ ด้ านสถาบันการศึกษาและเยาวชน ด้ าน
การเมืองและวิชาการ ด้ านสื่อมวลชนและประชาชน ด้ านประชาสังคม และด้ านองค์กรธุรกิจเอกชน
ทําหน้ าที่เผยแพร่ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาฯ ให้ ขยายผลไปยังประชาชนทุก
หมู่เหล่า ทังนี
้ ้ ตลาดหลักทรัพย์และภาคธุรกิจเอกชนบริ ษัทต่างๆ ถือเป็ นเครื อข่ายสําคัญที่มีพลังใน
การช่วยขับเคลื่อนปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ ขยายวงกว้ างและมีผลในทางปฏิ บตั ิได้ โดยมี
5
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กรอบการขับเคลื่อน กรอบทิ ศทางและแนวทางการดํ าเนิน งานของคณะทํ างาน มี 6 ประเด็น
(โครงการวิจยั เศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2552:ออนไลน์.) ดังนี ้
1) เผยแพร่ ให้ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เป็ นเครื อข่ายมีความเข้ าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2) จัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการในทุกภูมิภาค เพื่อเน้ นการนําเสนอกรณีศกึ ษาที่นํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในองค์กร
3) รวบรวมกรณีศกึ ษาในภาคส่วนต่างๆ ที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อ
เป็ นข้ อมูลประกอบการทําวิจยั และค้ นคว้ าเพิ่มเติม และเพื่อเป็ นตัวอย่างให้ บริ ษัทหรื อภาคส่วน
อื่นๆ ศึกษาหรื อใช้ ปรัชญาฯเป็ นแนวทางในการทําธุรกิจบนพื ้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) กําหนดเกณฑ์เพื่อชี ้วัดความเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต่างๆ
เป็ นเสมื อนประเด็นการตรวจสอบสําหรับบริ ษัทในการพิจารณาว่าการดําเนินธุรกิ จของตนนัน้
สอดคล้ องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากน้ อยเพียงใด
5) จัดตังให้
้ บริ การข้ อมูลเพื่อเป็ นศูนย์ป้อนข้ อมูล รวบรวมความรู้ และรายงานกิจกรรม
ความเคลื่อนไหวของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของเครื อข่ายต่างๆ
6) ขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มเป้าหมายในภาคธุรกิจเอกชนผ่านการทําธุรกิจ
บนพื ้นฐานธรรมาภิบาลและอาศัยจริยธรรมในการทําธุรกิจ
1.5.2 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมาย
การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะยกระดับโรงเรี ยนไปสู่ศนู ย์การเรี ยนรู้ที่สามารถเป็ นพี่เลี ้ยง
ให้ สถานศึกษา ต่างๆ และสามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ให้ กับชุมชน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
เพื ่อ การขับ เคลื ่อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารดัง นี ้ (ศูน ย์ ขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ , 2553:ออนไลน์.)
1) กรอบแนวทางการดําเนินงาน
1.1) จัดทําสื่อ ตัวอย่างหน่วยการเรี ยนรู้ท่ีบรู ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก่ ารเรี ยนการสอน ทุกระดับการศึกษา
1.2) ส่งเสริ มสนับสนุนประสานงานการดําเนินงานเครื อข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในและนอกสังกัด (ภาครัฐและเอกชน)
1.3) จัดทําระบบข้ อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครื อข่ายทังในและนอกสั
้
งกัด
5

5

48
2) ขยายผลการดําเนินงาน(องค์กรหลัก)
2.1) การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา
2.2) การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารบริหารจัดการสถานศึกษา ในการ
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริ มการเรี ยนการสอน ฯลฯ
3) การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
3.1) ประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครื อข่ายภายในและภายนอก
3.2) เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทําสื่อรูปแบบต่างๆ จัดทํา
เว็บไซต์ ฯลฯ
4) ติดตามและประเมินผล
4.1) พัฒนาตัวชี ้วัดความพอเพียง
4.2) จัดทํารายงานความก้ าวหน้ า
4.3) ติดตามผลงานในพื ้นที่ ฯลฯ
ตอนที่ 2 แนวคิดการเรียนรู้ขององค์ กร
2.1 การเรียนรู้ขององค์ กร
การเรี ยนรู้นนจะเกี
ั้
่ยวข้ องกับพฤติกรรมและความรู้ ความเข้ าใจของบุคคล การเรี ยนรู้ คือ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึง่ เป็ นผลมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม
ดังนันเหตุ
้ การณ์ที่เกิดจากการทํางาน ประสบการณ์ ปั ญหาที่เกิดขึ ้น รวมถึงสภาพแวดล้ อมต่างๆ
และวัฒนธรรมขององค์กรก็สามารถก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ของบุคลากรในองค์กรได้ การเรี ยนรู้จึงเป็ น
กระบวนการหนึ ง่ ที ่จ ะทํ า ให้ บุค คลในองค์ ก รได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เพื ่อ ตระหนัก และปรั บ เปลี ่ย น
พฤติกรรม ความคิดและการกระทําของตนเอง โดยได้ ลงมือปฏิบตั จิ ริง
บุคคลจะเกิดการพัฒนาได้ ต้องเริ่ มจากการรับรู้ เรี ยนรู้และนําไปปรับปรุงพัฒนาตนเองสิ่ง
ที่บุคคลได้ เรี ยนรู้ อาจเป็ นได้ ทงความรู
ั้
้ ทักษะ ความสามารถและทัศนะคติ การดําเนินชีวิตทังใน
้
ชีวิตประจําวันและการทํางานจะสามารถดําเนินไปสูค่ วามสําเร็จต้ องพึ่งพาการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้จึง
เป็ นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถขาดได้ หากปราศจากการเรี ยนรู้ บุคคล องค์กร สังคมก็จะไม่สามารถ
พัฒนาไปได้ คนทุกคนจะพัฒนาตนได้ ต้องเริ่มจากการเรี ยนรู้เสียก่อน
5
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2.1.1 ความหมายของการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ หมายถึง การแสดงให้ เห็นถึงลักษณะของกระบวนการที่ตอ่ เนื่องของ
การเรี ยนโดยมีกระบวนการในการหาข้ อมูล กระบวนการกําหนดปั ญหา กระบวนการจัดลําดับ
ความสําคัญของปั ญหา กระบวนการวิเคราะห์เหตุแห่งปั ญหา การหาแนวทางแก้ ไขและการวาง
แผนการแก้ ปัญหา (สีลาภรณ์ บัวสาย, ม.ป.ป. อ้ างใน วิมลลักษณ์ ชูชาติ, 2540) กระบวนการ
เรี ยนรู้เป็ นการดําเนินการอย่างเป็ นขันตอนในการเรี
้
ยนรู้โดยใช้ วิธีการเรี ยนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น การ
ฟั ง การอ่าน การโต้ ตอบกับผู้อื่น การซักถาม การเขียน การสังเกต การจดจํา การเลียนแบบ การดู
ตัวอย่าง การลองทํา การคิด (เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ฯลฯ) การลงมือทํา เป็ นต้ น
ดุลยา จิตตะยโศธร (2545 : 2) กล่าวว่าการเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้ างถาวรอันเป็ นผลมาจากการฝึ กฝนหรื อการมีประสบการณ์ จาก
ความหมายดังกล่าว พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการเรี ยนรู้จะต้ องมีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงอย่าง
ถาวรและมีการฝึ กฝนจากประสบการณ์
2.1.2 ลักษณะกระบวนการเรี ยนรู้ของมนุษย์
การสร้ างสรรค์ และสั่งสมภูมิปัญ ญาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ตามธรรมชาติของ
มนุษย์ ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทางสังคมที่มีพัฒนาการมายาวนาน
ธรรมชาติข องการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ จึงมี ความสําคัญ และถื อได้ ว่าเป็ นศักยภาพอันยิง่ ใหญ่ของ
มนุษย์ ถึงแม้ วา่ มนุษย์จะสามารถพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างทันสมัยและ
ต่อเนื่อง และได้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ วยวิทยาการก้ าวหน้ าที่เรี ยกว่า เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
(InformationTechnology) มี ท างด่วนข้ อมูล ข่าวสาร มี ระบบเครื อข่ายข้ อมูล นานาชาติที่มี
ประสิทธิภาพ และคนธรรมดาสามัญทุกหนแห่งสามารถเรี ยนรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้ าถึงองค์ความรู้
ได้ อย่างกว้ างขวาง ลึกซึ ้งและรวดเร็ ว แต่โดยคูข่ นานกัน มนุษย์ยงั ต้ องเรี ยนรู้จากการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างมนุษย์ ด้วยกัน และเรี ยนรู้ จากโลกกายภาพอันเป็ นสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติที่เกื อ้ กูลชีวิต
มนุษย์ตลอดมา กระบวนการเรี ยนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์แล้ วสัง่ สมไว้ เป็ นมรดกทางปั ญญาจึง
ยังคงมีความสําคัญควบคูไ่ ปกับการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ในวิถีการปฏิบตั ิและการเปลี่ยนแปลงจริ งใน
ชีวิตและสังคม ย่อมมีความแตกต่างหลากหลายกันไปตามสภาพ เพื่อให้ ร้ ูพอ รู้ทนั รู้เผชิญ และรู้
จัดระบบชีวิตและสังคมให้ อยู่ในดุลยภาพในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เอกวิทย์ ณ ถลาง
(2540: 45-49) ได้ ศกึ ษาวิเคราะห์และประมวลเอาลักษณะการเรี ยนรู้ของ “ชาวบ้ าน” จนก่อให้ เกิด
การพัฒนาภูมิปัญญาไว้ อย่างมากมาย พอจะสรุ ปได้ ว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ตามธรรมชาติของ
มนุษย์ มีดงั ต่อไปนี ้
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1) การลองผิดลองถูก ในอดีต มนุษย์เรี ยนรู้ท่ีจะดํารงชีวติ และรักษาเผ่าพันธุ์ของ
ตนให้ อยู่รอดด้ วยการ “ลองผิดลองถูก” ในการหาอาหาร ต่อสู้กบั ภัยธรรมชาติ การรักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บป่ วย ต่อสู้แย่งชิงสิ่งของหรื อที่อยูร่ ะหว่างมนุษย์ด้วยกัน และเผชิญโชคด้ วยความเสี่ยงต่างๆ
จากประสบการณ์ของการลองผิดลองถูก มนุษย์ได้ สะสมความรู้ความเข้ าใจของตนไว้ ถ่ายทอดส่ง
ต่อให้ แก่ลกู หลาน เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่ประพฤติปฏิบตั ิหรื อห้ ามปฏิบตั ิ จะกลายเป็ นจารี ต ธรรม
เนียม หรื อข้ อห้ ามในวัฒนธรรมของคนกลุ่มนัน้ ๆ ไป กาลเวลาล่วงไปมนุษย์อาจลืมเหตุที่มาของ
ธรรมเนียมปฏิบตั ไิ ปแล้ ว รู้แต่วา่ ในสังคมของตนต้ องประพฤติปฏิบตั ิเช่นนัน้ จึงจะอยู่รอดปลอดภัย
หรื อแก้ ไข-ป้องกันปั ญหาได้ ความรู้และประสบการณ์เหล่านี ้ได้ รับการทดสอบอยู่ตลอดเวลาในการ
ดําเนินชีวิตจริ ง บ่อยครัง้ ภูมิปัญญาเหล่านันใช้
้ การต่อไปไม่ได้ เพราะเหตุปัจจัยหรื อสถานการณ์
เปลี่ยนไป มนุษย์ก็ต้องใช้ ปัญญาขบคิดแก้ ปัญหาใหม่ และเมื่อได้ เรี ยนรู้ว่าคิดอย่างไรทําอย่างไรจึง
จะแก้ ปัญหาได้ ก็จะจดจําความคิดและวิธีปฏิบตั ินนไว้
ั ้ ตอ่ ไป ถ้ าล้ มเหลวก็จะจดจําไว้ เป็ นข้ อห้ าม
ด้ วยการสัง่ สมประสบการณ์ ดงั กล่าว มนุษย์จึงสั่งสมภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตมากขึ ้นและมี
ความเสี่ยงน้ อยลง
2) การลงมือกระทําจริง มนุษย์เรี ยนรู้ด้วยการ “ลงมือกระทําจริ ง” ในสถานการณ์
หรื อสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่จริ ง เช่น การเดินทาง ปลูกพืช สร้ างบ้ าน ต่อสู้กบั ภยันตราย ฯลฯ ในกรณี
ของชาวบ้ านในประเทศไทย จะเห็นได้ ว่า ชาวบ้ านภาคเหนือเรี ยนรู้จากการร่วมกันจัดระบบเหมือง
ฝายเพื่อการกสิกรรมในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าระหว่างภูเขา แล้ วค่อย ๆ พัฒนาเป็ นระบบความสัมพันธ์ในการ
แบ่งปั นนํ ้าระหว่างคนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูใ่ นลุม่ นํ ้าเดียวกัน ชาวบ้ านภาคอีสานเรี ยนรู้ที่จะเสาะหาแหล่ง
ดินดํานํ ้าชุม่ เป็ นที่ทํากินหรื อขุดสระไว้ เป็ นบารายรอบเทวสถานเพื่อเลี ้ยงชุมชน ชาวบ้ านภาคกลาง
เรี ยนรู้ท่ีจะอยูก่ บั ภาวะนํ ้าหลาก นํ ้าท่วม นํ ้าลด ด้ วยการปลูกเรื อนใต้ ถนุ สูง เดินทางด้ วยเรื อ และทํา
ไร่ทํานาให้ สอดคล้ องกับฤดูกาล ในขณะที่ชาวบ้ านภาคใต้ เรี ยนรู้ที่จะพึ่งพากันระหว่างคนที่อยู่ตา่ ง
ถิ่นต่างทําเลกันในเขตเชิงเขา ลุ่มนํ ้า และชายฝั่ งทะเล ด้ วยการผูกไมตรี แลกเปลี่ยนผลผลิต
ระหว่างพื ้นที่ การเรี ยนรู้และสะสมประสบการณ์ตา่ ง ๆ ไว้ ในสถานการณ์จริ ง ปฏิบตั ิจริ งแล้ วส่ง
ต่อไปยังรุ่นลูกหลานแบบค่อยเป็ นค่อยไป ได้ กลายเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นที่สดุ
3) การสาธิ ต การสัง่ สอนด้ วยการบอกเล่า และการสร้ างองค์ความรู้ เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร การถ่ายทอดความรู้ การเรี ยนรู้ จากการทําจริ งได้ พัฒนาต่อมาจนเป็ นการส่งต่อ
(Transmission) แก่คนรุ่นหลังด้ วย “การสาธิต การสัง่ สอนด้ วยการบอกเล่า (Oral Tradition)ในรูป
ของเพลงกล่อมเด็ก คํ าพังเพย สุภาษิ ต และ “การสร้ างองค์ความรู้ ไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร”(Literary Tradition) ซึง่ โดยทัว่ ไปการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้ านทุกภูมิภาคจะนิยมใช้
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2 วิธีแรก คือ การสาธิตและการสอนด้ วยวาจา ในกรณีที่เป็ นศิลปวิทยาการระดับที่มีความซับซ้ อน
หรื อลึกซึ ้ง จึงจะใช้ วิธีที่เป็ นลายลักษณ์ในรู ปของตํารา เช่น ตํารายา ตําราปลูกบ้ าน ตํารา
โหราศาสตร์ ฯลฯ หรื อผูกเป็ นวรรณกรรมคําสอน ภาษิต คูม่ ือ แผนที่ และตํานาน-นิทาน เป็ นต้ น
4) พิธีกรรม หากกล่าวในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอํานาจโน้ ม
น้ าวให้ คนที่มีสว่ นร่วมรับเอาคุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมที่ต้องการเน้ นไว้ ในตัว เป็ นการตอกยํ ้า
ความเชื่อ กรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบตั ิ และความคาดหวัง โดยไม่ต้องใช้ การ
จําแนกแจกแจงเหตุผล แต่ใช้ ศรัทธา ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมเป็ นการสร้ างกระแส
ความเชื่อและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถึงแม้ จะมีภูมิปัญญา ความรอบรู้อยู่เบื ้องหลังพิธีกรรม ก็ไม่
มีการเน้ นยํ ้าภูมิปัญญาเหล่านัน้ แต่จะเน้ นผลที่เกิดต่อสํานึกของผู้มีส่วนร่วมเป็ นสําคัญด้ วยเหตุนี ้
พิธีสืบชะตาแม่นํ ้า สืบชะตาเมือง บวชต้ นไม้ บวชป่ า อุปสมบท บังสุกลุ หรื อพิธีส่ขู วัญในโอกาส
ต่าง ๆ ฯลฯ จึงมีผลทางใจแก่ผ้ เู ข้ าร่วมพิธี และมีผลในการวางบรรทัดฐานความประพฤติตลอดจน
ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป็ นอันมาก รวมทังตอกยํ
้
้าความสําคัญของคุณค่าทางสังคม
อย่างมีพลังด้ วย พิธีกรรมจึงมิใช่เรื่ องเหลวไหลหรื องมงาย แต่เป็ นกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมที่มีผล
ในการปลูกฝั งและบ่มเพาะความเชื่อ คุณค่า และแนวทางความประพฤติที่พึงประสงค์ตลอดมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมชนบท อย่างไรก็ตาม ในสังคมสมัยใหม่ที่นบั ถือความเป็ นเหตุเป็ นผล
ต่อกันของสรรพสิ่งและให้ ความสําคัญต่อข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิธีกรรมก็ยงั คงมีคณ
ุ ค่าต่อการเรี ยนรู้
ทางจิตวิญญาณอยูน่ นั่ เอง เพราะมนุษย์มไิ ด้ อยูภ่ ายใต้ กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ อย่างเดียว
5) ศาสนา ทังในด้
้ านหลักธรรม คําสอน ศีล และวัตรปฏิบตั ิ ตลอดจนพิธีกรรม
และกิจกรรมทางสังคมที่มีวดั เป็ นศูนย์กลางของชุมชน ในเชิงการเรี ยนรู้ ล้ วนมีส่วนตอกยํา้ ภูมิ
ปั ญญาที่เป็ นอุดมการณ์ของชีวิต สร้ างกรอบและบรรทัดฐานความประพฤติ และให้ ความมัน่ คง
ความอบอุน่ ใจ เป็ นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็ นหลักในการหล่อหลอมบ่มเพาะทังความประพฤติ
้
สติปัญญา และอุดมการณ์ชีวิตไปพร้ อม ๆ กัน ถือได้ ว่าเป็ นการศึกษาที่มีลกั ษณะเป็ นองค์รวมและ
มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่นบั ถือศาสนานัน้ ๆ ทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม อีกทังเป็
้ นแก่นและกรอบใน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ด้ วย สถาบันทางศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้
ของคนที่อยูร่ วมกันเป็ นหมูเ่ หล่า
6) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันทังทาง
้
ชาติพนั ธุ์ ถิ่นฐาน และวัฒนธรรม ทําให้ กระบวนการเรี ยนรู้ขยายตัว มีสาระ ความคิด วิธีการ และ
รู ปแบบใหม่ ๆ เข้ ามาผสมกลมกลืนหรื อขัดแย้ งกันบ้ าง แต่ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่หลากหลายและ
กว้ างขวาง
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7) การผลิตซํ ้าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ได้ มีกลุ่มคนพยายาม
เลือกเฟ้นความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบตั ิที่สืบทอดกันมาในสังคมของตนมาผลิตซํ ้าทางวัฒนธรรม
โดยยังคงสอดคล้ องกับฐานความเชื่อเดิม เพื่อแก้ ปัญหาทางสิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ และสังคม การ
ผลิตซํ ้าทางวัฒนธรรมจึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้อีกลักษณะหนึง่ ที่เกิดขึ ้นตลอดเวลาในสังคมไทย
8) ครู พกั ลักจํา เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้อีกวิธีหนึ่งที่มีมาแต่อดีต เป็ นการเรี ยนรู้ใน
ทํานองแอบเรี ยน แอบเอาอย่าง แอบลองทํา ตามแบบอย่างที่เฝ้าสังเกตดูแล้ วรับมาเป็ นของตน
เมื่อสามารถทํ าได้ จ ริ ง วิ ธี นี อ้ าจดูเ หมื อนการลักขโมยสิ่ง ที่เ ป็ นภูมิปัญ ญาของผู้อื่น แต่ใน
ความหมายที่แท้ จริ งเป็ นวิธีธรรมชาติของบุคคลในการเรี ยนรู้จากผู้อื่น โดยในชีวิตจริ งของคนทุกคน
จะมีพฤติกรรมนี ้อยูไ่ ม่มากก็น้อย และอาจกล่าวได้ ว่า วิธีการเรี ยนรู้นี ้มีคณ
ุ ค่าสูง เป็ นธรรมชาติของ
นิสยั มนุษย์ และเป็ นหนทางหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ครู พกั ลักจําเป็ นไม่ใช่การ
ขโมยลิขสิทธิ์ทางปั ญญาที่เป็ นปั ญหาหนึง่ ของสังคมไทยยุคปั จจุบนั แต่อย่างใด
เมื ่อ คนเติ บ โตขึ น้ ด้ ว ยการเรี ย นรู้ ค่า นิ ย ม แบบอย่ า งความประพฤติ ใ น
สภาพแวดล้ อมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมตามขนบประเพณีที่มีความหลากหลาย ย่อมซึมซับรับ
เอาคุณค่า คตินิยมและแบบอย่างความประพฤติที่ได้ รับการตอกยํา้ ในโอกาสต่าง ๆ ไว้ โดย
อัตโนมัติ ถือได้ วา่ บุคคลและสังคมโดยรวมนันมี
้ กระบวนการเรี ยนรู้และการปลูกฝั งทังเป็
้ นทางการ
และไม่เป็ นทางการอยูต่ ลอดเวลา
2.1.3 การเรี ยนรู้ขององค์กร
องค์ ก รคื อ กลุ่ม ของสมาชิ ก ที ่มี เ ป้าหมายร่ ว มกัน ร่ ว มทํ า กิ จ กรรมใดๆ ที ่ก าร
ดําเนินการกิจกรรมเหล่านันเพื
้ ่อนําไปสู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ด้วยกัน กลุ่มของสมาชิกคือคนในองค์กร
เป็ นตั วขับเคลื ่อนในการดํ าเนิ น กิ จ การขององค์กร คนจึง เป็ นทรั พ ยากรที่สํ าคัญต่อการพัฒ นา
องค์กร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม คนจึงต้ อง
เรี ยนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว ซึง่ เป็ นสิ่งสําคัญต่อความอยู่รอดและการเติบโตของ
องค์กร
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2545 : 335) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ขององค์กรเป็ นสิ่งที่จะต้ อง
ได้ รั บการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสามารถในการปรั บตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมในโลก
ปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรี ยนรู้ขององค์กรจะใช้ วธิ ีการเก็บสะสมความผิดพลาด
และใช้ วิธีการปรั บวั ตถุประสงค์ข ององค์กร นโยบาย และมาตรฐานการทํางาน การเรี ยนรู้ ของ
องค์กรจะเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพแวดล้ อมมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิก
ขององค์กรโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงผู้นํา
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การเรี ยนรู้ ขององค์กร เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เพื่อสร้ างประสิทธิ ภาพใน
การดําเนินงานขององค์กร บุคคลภายในองค์กรสามารถกําหนดรู ปแบบของในการเรี ยนรู้ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนองค์กรได้ เพราะถือว่ามีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดโครงสร้ างและวัฒนธรรมที่ทํา
ให้ เกิดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาและเกิดความร่วมมือกันในองค์กร
Kreitner and Kinicki (2000 : 677) กล่าวว่า การสร้ างความสามารถในการ
เรี ยนรู้ขององค์กร ความสามารถในการเรี ยนรู้คอื ชุดของความสามารถหลักที่ถกู กําหนดเช่น ความรู้
เฉพาะด้ านทักษะและวิธีการเรี ยนรู้ ทางด้ านเทคโนโลยี ทําให้ องค์กรแตกต่างจากคู่แข่งขันและ
กระบวนการภายในองค์กรสามารถทําให้ องค์กรปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ อย่างเหมาะสม
วัชรี สุวรรณวัฒนะ (การพัฒนาองค์กรม,2552:ออนไลน์) กล่าวว่า กระบวนการ
เรี ยนรู้ ขององค์กรในองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) เป็ นองค์กรที่ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ ของสมาชิกทุก ๆ คน และมักจะมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่
เรี ยนรู้ คือ องค์กรที่สามารถรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และการเปลี่ยนแปลง ทังจากภายนอกและ
้
ภายในตัวองค์กรเอง สามารถประมวลผล ทําความเข้ าใจ ตีความออกมาเป็ นแนวคิด นโยบาย
มาตรการ นวัตกรรม และแนวปฏิบตั ิที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนินงานขององค์กรได้
อย่างถูกต้ อง รวดเร็ วและเหมาะสมกับสภาพการณ์ และสามารถที่จะเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ใน
การประยุกต์ใช้ ความรู้ นัน้ เพื่อสั่งสมไว้ เป็ นทรัพย์ สินทางปั ญญาสําหรั บเลื อกมาใช้ ได้ ต่อไปใน
อนาคต
David A. Kolb (2001) ได้ สรุ ปกระบวนการในการเรี ยนรู้ ขององค์กรไว้ เป็ น
“วงจรการเรี ยนรู้ ” (Learning Loop) ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ซึ่งไม่จําเป็ นต้ องเรี ยงกันเป็ น
ลําดับ (ปั ณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2543 : 4-8) ดังนี ้
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แผนภาพที่ 5 วงจรการเรี ยนรู้(Learning Loop) ของ David A. Kolb.
AC
Abstract Conceptualization
หา-ได้แนวคิด
RO
Reflective Observation
สังเกต-ไตร่ตรอง

AE
Active Experimentation
ทดลองทํา-ดูผล
CE
Concrete Experience
ประสบการณ์ตรง

ที่มา : ปั ณรส มาลากุล ณ อยุธยา(2543 : 4-8)
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ด้ วย
1) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง CE (Concrete Experience) คือ การ
เรี ยนรู้ที่ได้ มาจากการได้ มีประสบการณ์ด้วยตนเอง เช่น การเรี ยนรู้ถึงบรรยากาศของภูกระดึงว่า
เป็ นอย่างไร ก็ ต้องอาศัยประสบการณ์ ตรงจึง จะเรี ยนรู้ ได้ ดีที่สุด หรื อการเรี ยนรู้ ที่จะว่ายนํ า้ ขี่
จักรยาน ก็ ต้องอาศัยประสบการณ์ ตรง เช่น ผู้ที่เคยมีเ จ้ านายที่ชอบดุด่าเป็ นประจํา ก็มักจะ
เชื่อมโยงเอาความรู้สึกที่ไม่ดีจากประสบการณ์ที่ได้ จากเจ้ านายคนก่อน มาใช้ กบั เจ้ านายคนอื่น ๆ
ในอนาคตด้ วยองค์กรก็สามารถเรี ยนรู้ ได้ จากประสบการณ์ตรงเช่นกัน กล่าวคือ องค์กรที่เคยมี
ประสบการณ์ ในการผลิ ตสิ นค้ า หรื อบริ การใด หรื อดําเนิน การในตลาดใดมาก ๆ ก็ มักจะได้
บทเรี ยน ข้ อคิด หรื อข้ อปฏิ บตั ิจากประสบการณ์ นนั ้ ๆ มาก เช่น หน่วยราชการที่มักมีความ
เชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมายที่ตนมีประสบการณ์เป็ นผู้บงั คับใช้ ที่ละเอียดถี่ถ้วนจนแทบไมมีใครที่
เข้ าใจได้ เช่นเดียวกับที่พนักงานธนาคารสามารถแยกธนบัตรปลอมออกจากธนบัตรจริ งได้ เพียง
อาศัยปลายนิ ้วสัมผัส เป็ นต้ น
2) การเรี ยนรู้จากการสังเกตและไตร่ ตรอง RO (Reflective Observation) ซึ่ง
เป็ นการเรี ยนรู้ โดยการสัง เกตจากกรณี ตัวอย่างที่ผ้ ูอื่น แล้ ว นํ ามาคิดใคร่ ครวญไตร่ ตรอง ตัง้
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ข้ อสัง เกต ซึง่ มักทํ าให้ ไ ด้ ความคิด บทเรี ยนหรื อตัวแบบที่จ ะสามารถนํ าไปปฏิ บัติต่อไปได้ ใน
อนาคต ตัว อย่า งเช่ น การส่ ง คนไปดูง านตามที ่ต่า งๆ เพื ่อ ที ่จ ะเรี ย นรู้ และนํ า มาเลี ย นแบบ
ดัดแปลงใช้ หรื อการสร้ างต้ นแบบอ้ างอิง (Benchmarking) ซึง่ เป็ นการสรุ ปลักษณะที่ดีของ
ต้ น แบบ เพื่ อที่ องค์ กรจะได้ นํามาเป็ นเป้าหมายในการดําเนินการให้ ได้ ผลเช่นเดียวกับองค์กร
ต้ นแบบ
3) การเรี ยนรู้ โดยการหาและได้ ม าซึง่ แนวคิดเชิง นามธรรม AC (Abstract
Conceptualization) ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้ ในสิ่งที่เป็ นนามธรรม เช่น การเรี ยนรู้ ภาษา สัญลักษณ์
หลักการ ปรัชญา หรื อแนวคิด ทฤษฎีตา่ ง ๆ ซึ่งอาจได้ มาโดยการค้ นคว้ าจากแหล่งความรู้ตา่ ง ๆ
จากตํารา โทรทัศน์และ Internet ฯลฯ หรื ออาจได้ มาด้ วยการค้ นคิดด้ วยตนเอง เช่นที่ เซอร์ ไอ
แซ็ค นิวตัน สามารถคิดกฎแห่งแรงโน้ มถ่วง หลังจากที่ถกู ลูกแอปเปิ ลหล่นลงมาบนศีรษะ เป็ นต้ น
ซึ่ง องค์ กรหลายแห่ง สามารถพัฒ นาก้ าวหน้ าไปดวยการเรี ยนรู้ โดยการคิดเชิ ง นามธรรมนี เ้ ป็ น
จํานวนมาก ซึง่ มักจะเป็ นองค์กรที่เป็ นผู้บกุ เบิกสร้ างสิ่งใหม่ ๆ เช่น องค์กร NASA มหาวิทยาลัย
ต่างๆ และบริ ษัทไมโครซอฟท์ เป็ นต้ น ความสามารถในการเรี ยนรู้ โดยการคิดเชิงนามธรรม จึง
เป็ นความสามารถที่สําคัญประการหนึง่ ขององค์กรที่เรี ยนรู้ เพราะการคิดในเชิงนามธรรมมักจะทํา
ให้ สามารถคิดไปถึงสิ่งที่ยงั ไม่เป็ นรูปธรรม หรื อยังเป็ นไปไม่ได้ และหากองค์กรใดสามารถทําสิ่งที่
คนทัว่ ไปเชื่อว่าเป็ นไปไม่ได้ ให้ เป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิขึ ้นมา องค์กรนันก็
้ จะกลายเป็ นผู้นําทันที
ดังนันจึ
้ งมีเครื่ องมือทางการบริ หารที่ใช้ สําหรับช่วยองค์กรในการคิดในเชิงนามธรรมอยู่มากมาย
เช่น เทคนิคด้ านการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เช่น Simulation, Network Analysis, Decision Tree
และ Linear Programming เป็ นต้ น หรื อเทคนิคการวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์
และการวางโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) ก็ล้วนเป็ นเครื่ องมือสําหรับช่วย
ให้ องค์กรสามารถจัดเรี ยงความคิดต่างๆ ให้ เป็ นระบบระเบียบ เป็ นแนวคิดที่ชดั เจน สําหรับที่จะ
นําไปเผยแพร่และปฏิบตั ติ อ่ ไป
4) การเรี ยนรู้โดยการทดลองทําและดูผล AE (Active Experimentation) ซึ่ง
เป็ นการเรี ยนรู้ โดยการทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยทํา และเรี ยนรู้ จากผลของการทําสิ่งนันใน
้
ลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่ง Tom Peter และ Robert Waterman ได้ สรุ ปไว้ ใน In
Search for Excellence ว่าเป็ นลักษณะดีเด่นขององค์กรที่เป็ นเลิศ เช่น McDonald’s ซึ่งมักจะ
ทดลองรูปแบบของร้ าน และรายการอาหารอยู่บอ่ ย ๆ หรื อ 3M ที่มกั ทดลองสินค้ ารูปแบบใหม่ ๆ
โดยการทําทีละน้ อย ขายทีละน้ อย แล้ วค่อยเพิม่ ขึ ้นทีหลัง เป็ นต้ น ข้ อสําคัญก็คือ การทดลองทํา
นันต้
้ องถือเป็ นการสร้ างเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู้ คือ หากได้ พยายามทดลองทําแล้ ว แต่ผล
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ออกมากลับเป็ นความล้ มเหลว ก็ควรจะถือว่าเป็ นบทเรี ยน และไม่ควรดันทุรังทําต่อไปทัง้ ๆ ที่ไม่
เห็นผลว่าสําเร็ จหรื อล้ มเหลวเพียงใด ดังเช่นที่พบอยู่เสมอในโครงการนําร่ อง (Pilot Project)
ต่าง ๆ ในประเทศด้ อยพัฒนา ที่ลงทุนทําการทดลองแล้ วแต่ก็ไม่ได้ เรี ยนรู้ผลว่าควรหรื อไม่ควรที่จะ
นําไปขยายผลต่อไป หรื อไม่ก็ทดลองทําจนเห็นแล้ วว่าไม่ได้ ผล แต่ก็ยงั คงทําตามแนวเดิมเพราะ
กลัวเสียหน้ า เป็ นต้ น
การเรี ยนรู้ ขององค์กรทัง้ 4 ประการที่กล่าวมานัน้ จะเห็นได้ ว่า เป็ นการดัดแปลง
มาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ ในวิชาจิตวิทยา ดังนี ้
การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ต รงนัน้ ก็ ดัด แปลงมาจาก การเรี ย นรู้ โดยการ
เชื่อมโยงเงื่อนไขที่สิ่งเร้ า (Classical Conditioning) ซึง่ มาจากการทดลองของ Pavlov นัน่ เอง
การเรี ยนรู้ จากการสังเกตไตร่ ตรองและนํามาเลียนแบบ ก็คือ ทฤษฎีการเรี ยนรู้
จากสังคม (Social Learning Theory) และ Bandura
การเรี ยนรู้ โดยการหาและได้ มาซึง่ แนวคิดเชิงนามธรรม ก็คือ การเรี ยนรู้ เชิงพุทธิ
ปั ญญา (Cognitive Learning)
ส่วนการเรี ยนรู้โดยการทดลองทําและดูผลนัน้ ก็คือ การเรี ยนรู้โดยการวางเงื่อนไข
ที่การกระทํา (Operant Conditioning)ซึง่ พัฒนามาจากทฤษฎีการเสริ มแรง (Reinforcement
Theory) ของ B.F. Skinner
แต่เมื่อ Kolb นําการเรี ยนรู้ทงั ้ 4 แบบมาจัดเรี ยงกันเป็ นวงจรของการเรี ยนรู้ ก็
ทําให้ สามารถเห็นถึงกระบวนการในการเรี ยนรู้ขององค์กรได้ อย่างชัดเจน นัน่ คือ
1) องค์กรสามารถเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ จากทัง้ 4 ทาง คือ จากประสบการณ์ตรง
(CE) จากการสังเกตไตร่ตรองและเลียนแบบ (RO) จากการคิดเชิงนามธรรม (AC) และจากการ
ทดลองทําและดูผล (AE)
2) นอกจากนี ้องค์กรยังสามารถเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องกันทัง้ 4 วิธีให้ เป็ นวงจรได้
โดยอาจเริ่มจากการที่องค์กรได้ ดําเนินงานมาระยะหนึ่งก็จะเริ่ มมีประสบการณ์ (CE) และหาก
องค์กรลองสังเกต และไตร่ ตรองเพื่อศึกษาประสบการณ์นนั ้ (RO) ก็อาจจะนําไปสู่การได้ มาซึ่ง
แนวคิด (AC) ที่อาจแปลงไปเป็ นแผนงานโครงการ ที่จะนําไปทดลองปฏิบตั ิ (AE) และพิจารณา
ประเมินผลเพื่อที่จะได้ เป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Learning Experience) หรื อความรู้ใหม่ ๆ
ที่อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคต
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3) องค์กรอาจเรี ยนรู้โดยผสมผสาน การเรี ยนรู้จากภายนอก และภายในองค์กร
เข้ าด้ วยกันก็ได้ เช่น เมื่อผู้บริ หารอ่านหนังสือ หรื อผ่านการสัมมนามาแล้ วได้ แนวคิดใหม่ ๆ (AC)
มาจากภายนอก ก็อาจต้ องทําให้ แนวคิดนันชั
้ ดเจนขึ ้นโดยการไปศึกษาดูงาน (RO) เพิ่มเติม แล้ ว
จึงค่อยนํามาทดลองใช้ กบั องค์กรแล้ วดูผล (AE) ว่าสําเร็ จ หรื อล้ มเหลวเพียงใด และเพื่อให้ มี
ประสบการณ์ตรง (CE) ก่อน แล้ วจึงค่อยประกาศใช้ เป็ นนโยบายสําหรับทัว่ ทังองค์
้ กรต่อไป เป็ น
ต้ น จึงเห็นได้ ว่าขันตอนของกระบวนการในการเรี
้
ยนรู้ขององค์กรนัน้ สามารถที่จะเป็ นการเรี ยนรู้
จากทังภายนอกและภายในองค์
้
กรเองก็ได้ และยังสามารถสลับลําดับขันตอนกั
้
นไปมาได้ โดยไม่
จําเป็ นต้ องเรี ยงตามลําดับขันในวงจรเสมอไป
้
4) อย่างไรก็ตาม หากองค์กรใดเน้ นที่จะเรี ยนรู้โดยอาศัยเพียงวิธีหนึ่งใดแต่อย่าง
เดียวก็อาจก่อให้ เกิดผลเสียได้ เช่น องค์กรที่มุ่งแต่การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรงของตนเอง
(CE)อย่างเดียว ก็จะเป็ นองค์กรที่ขาดความกล้ าในการริ เริ่ มทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ และในโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนัน้ สิ่งที่เคยเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องมาในประสบการณ์ในอดีต อาจกลาย เป็ น
สิ่งที่ผิดไปแล้ วก็ได้ ในปั จจุบนั หรื อองค์กรที่ใช้ แต่การสังเกตและเลียนแบบ (RO) จากผู้อื่นอย่าง
เดียว ก็จ ะพบว่าตนเองได้ เพี ยงแค่ผ้ ูตามเท่านัน้ ส่วนองค์กรที่เรี ยนรู้ ด้ วยการคิดเชิง นามธรรม
(AC) โดยไม่ได้ นํามาปฏิบตั ิ ก็เปรี ยบเสมือนคนที่ฝันเฟื่ องเพ้ อเจ้ อ โดยไม่ลงมือทําอะไรจริ ง ๆ จัง
ๆ และองค์กรที่ม่งุ แต่การทดลองทําแบบลองผิดลองถูก (AE) แต่เพียงอย่างเดียว ก็อาจจะทํา
ผิดพลาดซํ ้ากับที่คนอื่นเขาเคยพลาดมาแล้ ว เพราะขาดการศึกษาตัวอย่าง (RO) และขาดการคิด
คาดการณ์ให้ รอบครอบ (AC)
องค์กรสามารถเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องกันทัง้ 4 วิธีเป็ นวงจรได้ โดยอาจเริ่ มจากการ
เรี ยนจากการที่องค์กรได้ ดําเนินงานมาระยะหนึ่งก็เริ่ มจะมีประสบการณ์ (CE) และหากองค์กรลอง
สังเกตและไตร่ตรองเพื่อศึกษาประสบการณ์นนั ้ (RO) ก็อาจจะนําไปสู่การได้ มาซึ่งแนวคิด (AC) ที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็ นแผนงาน/โครงการ ที่จะนําไปทดลองปฏิบตั ิ (AE) และพิจารณาประเมินผล
เพื่อที่จะได้ เป็ นประสบการณ์ การเรี ยนรู้ (Learning Experience) หรื อความรู้ ใหม่ ๆ ที่อาจเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคต
โดยสรุป การเรี ยนรู้ขององค์กรหมายถึง การสร้ างความสามารถในการเรี ยนรู้ของ
องค์กรและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถนําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปสู่การปฏิบตั ิ
เพื่อให้ เกิดทักษะและความชํานาญมากขึ ้น โดยมีกระบวนการเรี ยนรู้ 4 วิธีเป็ นวงจรการเรี ยนรู้ ที่
ต่อเนื่องกันประกอบด้ วย 1. การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ตรง 2. การเรี ยนรู้ จากการสังเกตและ
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ไตร่ตรอง 3. การเรี ยนรู้ โดยการหาและได้ มาซึง่ แนวคิดเชิงนามธรรม และ 4. การเรี ยนรู้โดยการ
ทดลองทําและดูผล
การเรี ยนรู้ ภายในองค์กรสามารถทําได้ หลากหลายวิธีเช่นกัน เช่น การฝึ กอบรม
(Training) การเรี ยนรู้โดยการทดลองจากการจําลองสถานการณ์จริ ง (Action Learning) การสอน
งาน (Coaching) การสาธิ ตวิธีการทํางาน (Job Shadowing) การเรี ยนรู้ ระหว่างสนทนา
(Lunchtime Talks) การเรี ยนรู้ผ่านเครื อข่ายระบบไร้ สาย (Online Communities) การเรี ยนรู้ผ่าน
การสังเกตวิธีการทํางาน (Structured Observation) การเรี ยนรู้โดยวิเคราะห์รูปแบบการทํางาน
(Learning Style Analyses) การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของคนในองค์กรเป็ นการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างเป็ นระบบ เป็ นความจําเป็ นและความต่อเนื่องในการสร้ างนวัตกรรมการเรี ยนรู้ในองค์กร การ
สร้ างองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ นันมิ
้ ใช่เป็ นการพัฒนาบุคลากรที่ม่งุ เน้ นเฉพาะตัวบุคคล
เท่านันแต่
้ เป็ นการสร้ างระบบการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมทังระบบ
้
ซึ่งถือเป็ นความจําเป็ นเป็ น
อย่างยิ่งสําหรับองค์กรในศตวรรษนี ้ อีกทังยั
้ งเป็ นวิธีที่ประหยัดแต่ให้ ผลครอบคลุมบุคลากรทุกคน
ในองค์กรอย่างทัว่ ถึงและอย่างเป็ นระบบด้ วย เมื่อองค์กรสามารถสร้ างระบบการเรี ยนรู้ในองค์กรได้
ก็จะเกิดวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืนในองค์กรเกิดขึ ้น มาฆะ ภู่จินดา สํานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรี อน (ก.พ.) (มาฆะ ภู่จินดา. กระแสคน กระแสโลก : ความจําเป็ นและความต่อเนื่อง
ในการสร้ างนวัตกรรมการเรี ยนรู้ในองค์กร , มติชนสุดสัปดาห์, 14 - 20 กันยายน 2550 : 37)
กล่าวถึงประโยชน์การเรี ยนรู้ ในการสร้ างองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1) การเรี ยนรู้ทําให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ (Learning Creates Innovation) หาก
องค์กรสามารถวางระบบการเรี ยนรู้ แล้ ว ก็จะทําให้ บุคลากรเกิดความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะ
ความรู้ที่เกิดขึ ้นในองค์กรจะทําให้ บคุ ลากรเริ่ มใช้ ความคิดมากขึ ้น และจะพัฒนาความคิดของตน
ไปเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ ้นในที่สดุ หากผู้บริหารส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเริ่มต้ นเผยแพร่
ความรู้ ของตนภายในองค์กรแล้ วจะทําให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างมากมาย เมื่อเป็ นเช่นนี ้แล้ ว
องค์กรก็ควรแสดงให้ เห็นว่าบุคลากรทุกคนมีความเก่งหรื อมีพรสวรรค์บางอย่างซ่อนอยู่ในตัวเอง
และสิ่งนี ้จะสามารถสร้ างประโยชน์ให้ กบั ทังตั
้ วบุคลากรและองค์กรควบคูก่ นั ไปได้
2) การเรี ยนรู้ จะทําให้ เกิดการมีส่วนร่ วม (Learning Creates Participation)
บุคลากรในองค์กรถือเป็ นต้ นทุนที่สําคัญขององค์กรและถือว่ามีความสําคัญที่สุดในกระบวนการ
สร้ างการเรี ยนรู้ภายในองค์กร องค์กรควรดําเนินการเพื่อให้ เกิดการตกลงร่วมกันถึงการเรี ยนรู้ โดย
ที่องค์กรควรส่งเสริ มให้ บคุ ลากรปรึกษากับหัวหน้ างานหรื อผู้จดั การถึงโอกาสในการเรี ยนรู้ทงที
ั ้ ่เป็ น
ทางการ เช่นการฝึ กอบรมเพิ่มเติม และไม่เป็ นทางการ เช่นงานที่ควรได้ รับมอบหมาย นอกจากนัน้
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องค์กรควรส่งเสริ มให้ บคุ ลากรปรึกษาหารื อร่วมกันในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ว่าได้ เรี ยนรู้อะไรไป
บ้ าง เมื่อได้ เรี ยนรู้แล้ วให้ หาข้ อสรุปร่วมกันว่าวิธีการเรี ยนรู้แบบไหนเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ หรื อมี
ความเหมาะสมที่สดุ ภายในองค์กร
3) การเรี ยนรู้ จะทํ าให้ เกิดแผนการเรี ยนรู้ ที่เป็ นรู ปธรรม (Learning Creates
Succession Plan) แผนการเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งที่สําคัญ การเรี ยนรู้ มิได้ เกิดขึ ้นเพียงแต่เป็ นแฟชัน่ ที่
เกิ ดขึน้ ตามยุคตามสมัย แต่ควรเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ต้องเกิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังนันการกํ
้
าหนด
แผนการเรี ยนรู้ให้ เป็ นรูปธรรม จึงควรกําหนดเป็ นแผนการเรี ยนรู้ระยะยาวและจะต้ องมีจดุ มุ่งหมาย
แห่งการเรี ยนรู้ ที่ชดั เจน การวางแผนการเรี ยนรู้ นนั ้ จําเป็ นจะต้ องมีการปรึ กษาหารื อกันระหว่าง
บุคลากรในองค์กรและที่ปรึ กษาที่มีความชํานาญให้ แผนการเรี ยนรู้ นนเป็
ั ้ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ าย
เพื่อให้ ได้ ข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดแผนการเรี ยนรู้
4. การเรี ย นรู้ จะทํ า ให้ อ งค์ ก รได้ ค้ น หาวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที ่เ หมาะสมกับ บุ ค ลากร
(Learning is the process of searching realistic development plans in the organization)
การเรี ยนรู้ ที่หลากหลายวิธีนนเป็
ั ้ นผลดีกว่าการเรี ยนรู้ เพียงวิธีเดียวเนื่องจากบุคลากรบางคนอาจ
เหมาะสมกับ การเรี ยนรู้ ลักษณะหนึง่ ในขณะที่บุคลากรคนอื่น อาจเหมาะสมกับการเรี ยนรู้ อี ก
ลักษณะหนึ่ง ดัง นัน้ องค์กรควรส่งเสริ มให้ มีการเรี ยนรู้ หลากหลายวิธี รวมถึงออกแบบตาราง
(Checklist) การเรี ยนรู้ โดยนํ าวิ ธีการเรี ยนรู้ ต่างๆไว้ ใ นตารางและสํ ารวจว่าวิ ธีการใดมี ความ
เหมาะสมต่อบุคลากรสูงที่สดุ หากวิธีการไหนไม่มีความเหมาะสมควรให้ บคุ ลากรให้ เหตุผลว่าเป็ น
เพราะเหตุใด เพื่อองค์กรจะได้ นําไปปรับปรุง
องค์กรสมัยใหม่จะต้ องเป็ นองค์กรที่ให้ ความสําคัญกับบุคลากรอยู่เสมอ องค์กร
จึงต้ องพัฒนาตนเองให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ที่มีระบบ เพราะการเรี ยนรู้ ที่มีระบบจะทําให้
บุคลากรมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ ้น และในที่สดุ ความคิดนันก็
้ จะพัฒนาเป็ นแนวคิดที่มีเหตุและผลได้
ต่อไป จนสุดท้ ายแนวคิดนันอาจก่
้
อให้ เกิดนวัตกรรมที่มีผลต่อความสําเร็ จขององค์กรได้ จะเห็นว่า
บุคลากรในองค์กรสมัยใหม่จะเป็ นบุคลากรที่มีแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอ การพัฒนาองค์กรให้ มีการ
เรี ยนรู้ที่เป็ นระบบ นัน้ เป็ นการลงทุนที่มีต้นทุนตํ่าแต่สามารถทําให้ องค์กรสร้ างกําไรจากบุคลากร
ได้ เป็ นอย่างสูง
สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการเรี ยนรู้ของ
องค์กรและของแต่ละบุคคล (สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. การเรี ยนรู้ขององค์กรและของแต่
ละบุคคล, 2551: ออนไลน์) เป็ นการสร้ างความได้ เปรี ยบและความแข็งแกร่ งให้ กับองค์กรอย่าง
ยั่งยืน การที่องค์กรจะสามารถบรรลุผลที่เป็ นเลิศได้ ต้องมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการเรี ยนรู้ ของ
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องค์กรและพนักงาน การเรี ยนรู้ขององค์กรรวมความถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแนวทางที่ใช้
อยู่ และการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่ช่วยนําไปสู่เป้าประสงค์และ/หรื อแนวทางใหม่ ๆที่
สําคัญคือ การเรี ยนรู้จะต้ องถูกปลูกฝั งลงไปในการปฏิบตั งิ านขององค์กรด้ วยซึ่งหมายความว่า การ
เรี ยนรู้จะต้ อง
1) เป็ นเรื่ องปกติของงานประจําวัน
2) มีการปฏิบตั ใิ นระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร
3) ส่งผลต่อการแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง (Root Cause)
4) มุง่ เน้ นในการแลกเปลี่ยนความรู้ทวั่ ทังองค์
้ กร
5) เกิดขึ ้นจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และสามารถทําให้ ดี
ขึ ้นกว่าเดิมได้
ที่มาของการเรี ยนรู้ ในองค์กรนัน้ มาจากความคิดพนักงาน การวิจยั และพัฒนา
ข้ อมูลจากลูกค้ า การแลกเปลี่ยนความรู้ในวิธีการทํางานที่เป็ นเลิศ และการเปรี ยบเทียบกับองค์กร
ที่เป็ นเลิศ (Benchmarking) โดยอาจนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรี ยนรู้ได้ ทางหนึง่ ด้ วย
การเรี ยนรู้ขององค์กรส่งผลดังนี ้
1) การสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ ลกู ค้ า ในรูปผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรื อที่ปรับปรุง
ใหม่
2) การสร้ างโอกาสใหม่ ๆทางธุรกิจ
3) การลดความผิดพลาดในการทํางาน ของเสีย ความสูญเปล่า และต้ นทุนที่
เกี่ยวข้ อง
4) การปรั บปรุ งความสามารถในการตอบสนองลูกค้ าและการลดรอบเวลา
5) การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลในการใช้ ทรั พ ยากรทั ว่ ทัง้ องค์ ก ร
6) การเสริ มสร้ างสมรรถนะขององค์กรเพื่อให้ บรรลุผลในด้ านความรับผิดชอบ
และการให้ บริ การต่อสาธารณะในฐานะเป็ นพลเมืองดี
การเรี ยนรู้ของพนักงานส่งผลดังนี ้
1) ช่วยให้ พนักงานมีความพึงพอใจและมีทกั ษะหลากหลายมากขึ ้น
2) เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
3) สภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออํานวยต่อการสร้ างนวัตกรรม
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จะเห็นได้ วา่ การเรี ยนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคลเป็ นการปรับตัวและพัฒนา
ตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งอันก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับองค์กรทังในด้
้ านผลการดําเนินการ ความพึง
พอใจของลูกค้ าและพนักงาน แล้ วยังทําให้ องค์กรมีความได้ เปรี ยบเหนือคูแ่ ข่งขันด้ วย
การเรี ยนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคลนันคื
้ อการที่องค์กรให้ ความสําคัญและ
ส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ภายในองค์กร ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่เสริ มสร้ างความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขันให้ กบั องค์กร (Competitive Advantage) จะเห็นว่าในภาวะปั จจุบนั "ความรู้ " ถือเป็ น
สิ น ทรั พ ย์ ที่สํ าคั ญที ่สุดขององค์ กร เนื่องจากสิน ทรั พ ย์ ท างปั ญ ญาหรื อความรู้ (Knowledge
Assets) ซึง่ หมายรวมถึง ความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการองค์กรของผู้บริ หารและ
พนักงาน สิทธิบตั รทางปั ญญา ความเชื่อมัน่ ในตราสินค้ า ล้ วนเป็ นสิ่งที่ค่แู ข่งยากจะเลียนแบบได้
และถือว่ามีคา่ มากยิง่ กว่าสินทรัพย์ท่ีจบั ต้ องได้ อย่างที่ดนิ อาคาร หรื อเครื่ องจักรเสียอีก
การเรี ยนรู้ได้ จากการติดต่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับลูกค้ า ข้ อมูลการดําเนินงานของ
คูแ่ ข่ง ข้ อมูลการตลาดอื่นๆ รวมไปถึงการเสริ มสร้ างทักษะความรู้ ให้ แก่พนักงานและให้ โอกาส
พนักงานได้ ใช้ ความรู้ความสามารถในการทํางานอย่างเต็มที่ เหล่านี ้จะเป็ นแรงผลักดันให้ องค์กร
สามารถสร้ างนวัตกรรมและสินค้ าใหม่ส่ตู ลาด พัฒนาหรื อเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มมูลค่าให้ กบั
สินค้ าและบริ การ รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตหรื อกระบวนการทํางานที่มีความคล่องตัว
และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหรื อตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปิ ดตลาดของ
P&G ในญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นประเทศที่มีข้อจํากัดอย่างมากในเรื่ องพื ้นที่ บริ ษัทจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ และ
ปรับตัวต่อสภาวการณ์นี ้ด้ วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์บางตัวอย่างผ้ าอ้ อมเด็กด้ วยวิธีสุญญากาศ
(Vacuum-packing techniques) เมื่อผู้ใช้ เปิ ดห่อที่บรรจุสินค้ าออก สินค้ าที่อยู่ภายในก็จะ
ขยายตัวออกมาทําให้ ประหยัดพืน้ ที่ในการจัดเก็บและวางสินค้ า นวัตกรรมที่เกิดขึ ้นในประเทศ
ญี่ปนนี
ุ่ ้ได้ ถูกนําไปใช้ ในประเทศต่างๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันของบริ ษัท
เครื อข่าย ซึง่ ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการทําการวิจยั และพัฒนาสินค้ าและก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
แบบก้ าวกระโดดเหล่านี ้ล้ วนก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
โดยสรุ ปแล้ ว การจะสร้ างให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในองค์กรได้ นนั ้ จะต้ องได้ รับความ
ร่วมมือจากพนักงานและผู้บริ หาร โดยฝ่ ายผู้บริ หารต้ องจูงใจให้ พนักงานเห็นประโยชน์ที่องค์กรจะ
ได้ รับจากการเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงาน โดยอาจต้ องมีการสร้ างแรงจูงใจต่าง ๆ
ให้ กับพนักงาน รวมถึงการสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เป็ นการเสริ มสร้ างองค์กรอย่างเห็น
คุณค่าของพนักงาน
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2.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นการบริ หารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสยั ทัศน์ของผู้นําองค์กร
เป็ นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขนมี
ั ้ ตอน เนื่องจากการบริ หารกลยุทธ์ เป็ นการ
บริ หารองค์รวม ผู้นําที่มีความสามารถจะต้ องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ผ้ บู ริ หาร
จะต้ องอาศัยชันเชิ
้ งในการบริ หารที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง หรื ออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ ทนั ต่อ
ภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ ้นในสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการเชิงกลยุทธ์จึง
เป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ นักบริ หารกํ าหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทัง้
ภายนอกและภายในองค์กร ช่วยกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อที่จะนํากลยุทธ์เหล่านัน้
ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรได้ ทังนี
้ ้ไม่จํากัดเฉพาะแต่
องค์กรภาครัฐหรื อภาคเอกชนแต่อย่างใด
กลยุทธ์ ขององค์กรจะเป็ นสิ่งสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลวขององค์กร
ได้ การทําความเข้ าใจและการพยายามศึกษาองค์กรที่ประสบผลสําเร็ จในการใช้ กลยุทธ์เพื่อการ
จัดการจะทําให้ นกั บริ หารได้ ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรให้ ประสบ
ความสําเร็ จ และจะต้ องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับองค์กร การ
จั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ ป็ นการบริ ห ารอย่ า งมี ร ะบบที ่ต้ องอาศัย วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ นํ า องค์ ก รเป็ น
ส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขนตอน
ั้
เนื่องจากการบริ หารกลยุทธ์ เป็ นการบริ หาร
องค์ ร วม ผู้นํ าที่มี ค วามสามารถจะต้ องอาศัยกลยุท ธ์ ใ นการจัดการองค์ กรที่มี ประสิท ธิ ภ าพ
เหมาะสมกับองค์กร และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ จริ งไม่ล้มเหลว เนือ่ งจากกลยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวจะ
ไม่สามารถนําความสําเร็ จมาสู่องค์กรได้ ดังนันทั
้ งกลยุ
้ ทธ์ และนักบริ หารที่เป็ นผู้ตดั สินใจเลือกใช้
กลยุทธ์และนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั จิ งึ จะเกิดความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นเครื่ องมือของนักบริ หารในการบริ หารงานเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมที่เพิ่มขึ ้น เพราะการจัดการเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้ องกับอนาคตใน
ระยะยาวขององค์กรทังหมด
้
ซึง่ มีลกั ษณะดังนี ้ คือ
1) เป็ นกระบวนการของการจัดการองค์กรโดยรวม
2) เป็ นการบริ หารที่เน้ นการสร้ างกลยุทธ์ เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ กบั
องค์กรในระยะยาว
3) เป็ นการตัดสินใจที่อาศัยชันเชิ
้ ง ไม่มีวธิ ีการที่สําเร็จรูป
4) ต้ องอาศัยความร่วมมือ พันธะผูกพัน (commitment) และทรัพยากรในองค์กร
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5) มีทิศทางที่ชดั เจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ ทกุ คนในองค์กรเข้ าใจตรงกัน
การจัดการเชิงกลยุทธ์นนมี
ั ้ ความหมายที่แตกต่างกันบ้ างในรายละเอียด แต่ส่วนใหญ่แล้ ว
จะมีความหมายคล้ ายคลึงกัน การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นศาสตร์ ท่ีมีมานานโดยคําว่า กลยุทธ์ หรื อ
Strategic มีท่ีมาจากคําว่า Strategia ในภาษากรี กซึง่ หมายความว่า Generalship โดยคําว่า
ยุทธศาสตร์ มกั จะถูกนํามาใช้ ในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร และได้ เข้ าสูแ่ วดวง
การศึกษาในเวลาต่อมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสศึกษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ ง
ในธุรกิจ และต้ องการให้ เกิดการนําไปสูก่ ารจัดทํานโยบายทางธุรกิจที่นําไปใช้ เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานได้ ในอนาคต การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทัว่ ไป หมายถึงการ
กําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ของ
องค์กรในระยะสันและระยะยาว
้
จากนันจึ
้ งวางแผนทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ องค์กรสามารถ
ดําเนินงานตามพันธกิจอันนําไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
แนวคิดพื ้นฐานที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือการกําหนด ภารกิจ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกิจการทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ
เชิง กลยุทธ์ จะมี ผลต่อการดําเนิ นงานในระยะยาว ดัง นัน้ องค์กรจึงต้ องมีการวางแผนการทํ า
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ การดําเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ตอบสนองต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ซึง่ อาจจะเป็ นอุปสรรคและบดบังโอกาสในการก้ าวหน้ าขององค์กรได้
ฉะนันองค์
้ กรจึงต้ องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยูแ่ ล้ วนํามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์และพิจารณาถึงจุดอ่อน
ขององค์กรเพื่อหาแนวทางขจัดจุดอ่อนเหล่านันเสี
้ ย ในแนวคิดด้ านการจัดการเชิงกลยุทธ์นนจะมี
ั้
ความแตกต่างไปจากการจัดการโดยทั่วไป ซึง่ มักจะศึกษาถึงบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารตาม
กระบวนการหรื อขันตอนต่
้
าง ๆและเน้ นหนักไปที่การจัดการและการบริ หารภายในองค์กร แต่การ
จัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ ความสําคัญกับปั จจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปั จจัยภายนอกองค์กร หรื อสภาวะ
แวดล้ อมภายนอกด้ านต่าง ๆ ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการแข่งขัน คํานึงถึงการสร้ างความได้ เปรี ยบใน
การแข่งขันในระยะยาว และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการจัดการกลยุทธ์ ยัง
คํานึงถึงความความสําคัญของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับองค์กร (Stakeholders) และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ยงั ทําหน้ าที่ในการเชื่อมโยงประสานหน่วยต่าง ๆ ในองค์กรให้ สามารถบริ หารจัดการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นการรวบรวมเอาความรู้และทักษะต่างๆที่ได้ ศกึ ษามาหล่อหลอม
และรวมเข้ าไว้ ด้วยกันและทําให้ มองเห็นถึงภาพรวมขององค์กร ที่ได้ ศึกษามาเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
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สําหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพื่อให้ องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายทังในระดั
้
บวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ในที่สดุ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นเรื่องของกระบวนการเป็ นเรื่ องลําดับขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิการ
ขัน้ ตอนหลักในการปฏิ บตั ิโดยกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Basic Model of Strategic
Management) ของThomas L. Wheelen and J.David Hunger(2000 : 8-21) มีกระบวนการ
ดังนี ้
1) การประเมินสภาพแวดล้ อมขององค์กร (Environment Scanning)
2) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
3) การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)
4) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
แต่ละขันตอนมี
้
รายละเอียดดังนี ้
1) การประเมินสภาพแวดล้ อมขององค์กร (Environment Scanning)
ในการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รนัน้ จะประกอบไปด้ ว ยการประเมิ น สภาพ
แวดล้ อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้ อมภายใน โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ ทราบถึง จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรื อโดยทัว่ ไปจะเรี ยกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท (SWOT
Analysis) ได้ แก่ การวิเคราะห์จดุ แข็ง(Strength : S) การวิเคราะห์จดุ อ่อน(Weakness : W) การ
วิเคราะห์โอกาส(Opportunity : O) การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม(Threat : T)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในขององค์กร (Internal Analysis) การวิเคราะห์ภายใน
ขององค์กรนันจะทํ
้ าให้ ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ช่วยให้ ประเมินอดีตและแนวโน้ มใน
ปั จ จุบัน การวิ เ คราะห์ ภ ายในสามารถทํ าได้ โดยการวิเ คราะห์ ปัจ จัยที่จะนํ าไปสู่ความสํ าเร็ จ
(Critical success factor) การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าห่วงโซ่ (Value chain) และวิเคราะห์กระบวนการ
หลัก (Core business process) ซึ่งจะทําให้ องค์กรมีความสามารถหลักที่โดดเด่น(Core
competency) การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็ จ (Critical success factor) สามารถทํา
ได้ โดยการวิเคราะห์ ลักษณะของกิจการ ตําแหน่งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้ อมทัว่ ไป และการ
พัฒนาองค์กร การวิเคราะห์ห่วงโซ่คา่ นิยม (Value chain) เป็ นการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมย่อยขององค์กร โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่อยให้ สนับสนุนกิจกรรมหลัก เพื่อจะ
สร้ างคุณค่าที่สนองตอบกับค่านิยมของลูกค้ า โดยสายงานหลักจะทําหน้ าที่ในการผลิตกิจกรรม
พืน้ ฐาน ประกอบไปด้ วย การนํ าเข้ าวัตถุดิบ การผลิตสิ น ค้ าและบริ การ การตลาด และการ
ให้ บริ การลูกค้ า ส่วนสายงานสนับสนุน จะทําหน้ าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
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เทคโนโลยี การการจัดซื ้อวัตถุดิบ เนื่องจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ ค่านิยมจะทําให้ องค์กรได้ รับรู้ถึง
ค่านิยมของลูกค้ าได้ อย่างชัด เจน ทํ าให้ ส ามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงค่านิยมของลูกค้ าเข้ าสู่
กิจกรรมทุกกิจกรรมขององค์กร การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) และ
ระบบการดําเนินงาน เป็ นกระบวนการสร้ างคุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้จดั หาวัตถุดิบ องค์กร และ
ลูกค้ าเข้ าด้ วยกัน โดยมีกระบวนการหลักขององค์กร เพื่อพัฒนาสินค้ าและบริ การเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า
โดยสรุปแล้ วการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรื อสภาพแวดล้ อมภายในนี ้จะทําให้ ทราบถึงจุดแข็ง
หรื อจุดอ่อนทางธุรกิจขององค์กร
จุดแข็ง : ลักษณะหรื อองค์ประกอบขององค์กรที่มีสมรรถนะเหนือกว่า
จุดอ่อน : ลักษณะหรื อองค์ประกอบขององค์กรที่มีสมรรถนะด้ อยกว่าเมื่อเทียบกับคูแ่ ข่ง
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร (External Analysis) สภาพแวดล้ อม
ภายนอกประกอบด้ วยสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปและสภาพแวดล้ อมในการดําเนินงานสภาพแวดล้ อม
ทั่วไป (General Environment) เป็ นสภาพแวดล้ อมที่มีความสําคัญ แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้ อมที่
เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับองค์กรโดยตรงแต่เป็ นสภาพแวดล้ อมโดยทัว่ ไป มีตวั แบบในการพิจารณา คือ
PEST Environment ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมด้ านการเมือง (Political Environment : P)
สภาพแวดล้ อมด้ านเศรษฐกิจ (Economic Environment : E) สภาพแวดล้ อมด้ านสังคม
(Sociological Environment : S) สภาพแวดล้ อมด้ านเทคโนโลยี(Technology Environment : T)
สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ยกตัวอย่างเช่น หากรัฐออกกฎหมายที่เอื ้อ
ต่อการดําเนินธุรกิจก็จะส่งผลดีต่อโอกาสในการดําเนินงานขององค์กรหรื อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่รวดเร็ วอาจส่งผลให้ สินค้ ามีความล้ าสมัยอย่างรวดเร็ ว เป็ นต้ น สภาพแวดล้ อมในการ
ดําเนินงาน (Task Environment) ไมเคิล อี พอร์ ตเตอร์ (Michael E.Poter ) ได้ เสนอตัวแบบการ
วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน โดยใช้ ตวั แบบที่ชื่อ The Five Compettive Force ซึ่งจะทําให้ เราทราบ
ถึงสมรรถภาพคูแ่ ข่งที่เข้ ามาใหม่ ทราบความต้ องการของลูกค้ า สามารถสร้ างความร่ วมมือกับผู้
จัดส่งวัตถุดบิ การระมัดระวังไม่ให้ ลกู ค้ าหันไปให้ ความสนใจสินค้ าทดแทน และโดยเฉพาะอย่างยิง่
เป็ นตัวแบบที่ชว่ ยในการวิเคราะห์คแู่ ข่งได้ เป็ นอย่างดี
โดยสรุปแล้ วการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรื อสภาพแวดล้ อมภายนอกนี ้จะทําให้ ทราบถึง
โอกาสหรื ออุปสรรคทางธุรกิจขององค์กร
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โอกาส : การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อองค์กร มาทําให้ องค์กรมีสมรรถนะที่จะดําเนินการบางอย่างที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง
อุปสรรค : เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ และถ้ าเกิดขึ ้นก็จะทําความเสียหายให้ แก่องค์กร
2) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
การกําหนดกลยุทธ์ เป็ นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคที่ได้
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกและการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อนที่ได้ จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายใน โดยองค์กรจะต้ องกําหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบด้ วย การกําหนด
วิสยั ทัศน์ (Vision ) และการกําหนดภารกิจ ( Mission ) หรื อกรอบในการดําเนินงานที่ชดั เจนจะ
ช่ว ยให้ องค์กรสามารถกําหนดทิศทางในระยะยาวอีกทังยั
้ งแสดงถึงความตังใจในการดํ
้
าเนินธุรกิจ
ต้ องระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่สําคัญของบริ ษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรื อข้ อความ
ของบริ ษัทที่พยายามกําหนดว่าจะทําอะไรในปั จจุบนั และกําลังจะทําอะไรในอนาคตและองค์กร
เป็ นองค์กรแบบใดและจะก้ าวไปสู่การเป็ นองค์กรแบบใดทังนี
้ ้เพื่อบรรลุส่คู วามเป็ นเลิศเหนือคูแ่ ข่ง
กําหนดเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ (Goal or Objectives) เป้าหมายคือการบอกถึงสิ่งที่องค์กร
ปรารถนาให้ เกิดขึ ้นในอนาคต และพยามบรรลุ โดยมีการกําหนดให้ ชดั เจน กระชับ ตรงจุด และ
สามารถวัดได้ ทงนี
ั ้ ้การกําหนดเป้าหมายจะมีการกําหนดให้ ชดั เจนขึ ้นกว่าการกําหนดภารกิจ ว่า
จะต้ องทําสิง่ ใด และสร้ างกลยุทธ์ที่ดีที่สดุ ที่เหมาะสมกับองค์กรที่สดุ ผู้บริ หารต้ องพยายามตอบ
คําถามว่าทําอย่างไรองค์กรจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้ ได้ โดยใช้ ความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันขององค์กรกําหนดเป็ นกลยุทธ์ ทังนี
้ ้จะต้ องคํานึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมี
ทังสิ
้ ้น 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business
Strategy) และกลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ าร (Operational Strategy)
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าจะมีทฤษฎีที่ว่าด้ วยกลยุทธ์ที่สามารถนํามาพิจารณาใช้ ได้ มากมาย
แต่ย่อมไม่มีทฤษฎีหรื อแนวทางจัดการใดใช้ ได้ กบั ทุกสถานการณ์ ดังนันจึ
้ งไม่มีสตู รสําเร็ จในการ
กําหนดกลยุทธ์และสร้ างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ ได้ กบั ทุกสถานการณ์ แต่อย่างน้ อยในการกําหนด กล
ยุทธ์ นนควรจะได้
ั้
พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี ้ประกอบด้ วยเป็ นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อม
ภายนอก เป็ นกลยุทธ์ที่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน เป็ นกลยุทธ์ที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว เป็ นกลยุทธ์ ที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม เป็ นกลยุทธ์ ที่
เป็ นไปได้
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3) การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)
การนํ ากลยุท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ คือกระบวนการที่ผ้ ูบริ ห ารแปลงกลยุท ธ์ และนโยบายไปสู่
แผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดด้ านต่าง ๆ เช่น ด้ านงบประมาณ หรื อวิธีการดําเนิน งาน
ซึ่งกระบวนการนี ้อาจจะเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้ านวัฒนธรรม โครงสร้ างหรื อระบบ
การบริ หาร เพื่อให้ สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยทัว่ ไปจะประกอบด้ วย
4 องค์ประกอบ คือ
1) ขัน้ ตอนของการกํ าหนดแผนและการจัดสรรทรัพ ยากร (Resources Allocation)
2) ขันตอนของการปรั
้
บโครงสร้ างองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้ กลยุทธ์
และการใช้ ทรัพยากร เป็ นต้ น
3) ขันตอนของการปรั
้
บปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เช่น เรื่ องระบบข้ อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล การให้ การศึกษา การให้ การอบรม การกระตุ้น
ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรในองค์กรทํางานได้ อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
4) การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์กรมีการสร้ างวิสยั ทัศน์ สร้ าง
พันธกิจขึ ้นมาแล้ ว แต่ไม่ได้ มีการดําเนินการก็จะทําให้ เกิดการสูญเปล่า (Waste) ได้ เพราะแม้ วา่
แผนเหล่านันจะเป็
้
นแผนงานที่ถกู จัดทํามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้ มข้ นเพียงใดก็
ตาม หากไม่ลงมือปฏิบตั กิ ็ย่อมไม่เกิดผลเป็ นรูปธรรมขึ ้น
ดังนันเพื
้ ่อทําให้ เกิดผลจึงจําเป็ นต้ องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่วนทัว่ ทังองค์
้ กร โดย
ต้ องสอดประสานกับบทบาทหน้ าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเข้ าใจได้ ซึง่ จาก
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็ นเป้าหมายย่อย (Sub-goals) กําหนดเป็ น
เป้าหมายประจําปี (Annual goals) จากนันจะแตกไปเป็
้
นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละกิจกรรม
โครงการ
เพื่อให้ ทราบว่า เป้าหมายของตนเองที่ชดั เจนนันคื
้ ออะไร และควรจะดําเนินการที่เรื่ องใด
ก่อน ซึ่งนอกจากจะทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในระดับล่างสุดเข้ าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ ว ยังมี
ประโยชน์ตอ่ กระบวนการในการประเมินผลที่เหมาะสมด้ วย ทังยั
้ งช่วยให้ มีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสมพอดี เพียงเพื่อให้ บรรลุผลในแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละกิจกรรมโครงการนัน่ เอง
ความสําเร็ จขององค์กรนันเกี
้ ่ยวข้ องกับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ผู้บริหารควรมีการมอบหมาย และกําหนดแนวทางหรื อวิธีการในการปฏิบตั ิงาน สิ่งที่สําคัญใน
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ใิ ห้ ประสบผลสําเร็ จนัน้ ผู้ปฏิบตั ิจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะใน
การปฏิบตั งิ านอย่างถ่องแท้
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4) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
การควบคุมกลยุทธ์ เป็ นหน้ าที่สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกล
ยุทธ์ที่นําไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ินนมั
ั ้ กจะเกิดข้ อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุง
เพื ่อ ให้ แน่ ใ จว่ า กลยุ ท ธ์ นั น้ จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที ่ต รงตามแผนที ่ไ ด้ ตั ง้ ไ ว้
การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการวัดผลทังในเชิ
้
งปริ มาณและเชิงคุณภาพ มีการ
กําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการดําเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ซึ่งในแต่ละ
องค์กรจะมาตรฐานและเกณฑ์การดําเนินงานของตนเอง ทังนี
้ ้การกําหนดมาตรฐานควรมีความ
ระมัดระวังเพื่อให้ สามารถสะท้ อนผลการทํางานได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ในการติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผลนัน้ จําเป็ นที่จะต้ องมีการจัดตังหน่
้ วยงานขึ ้นมาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้ องมี
บุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเทให้ กับการติดตามและประเมินผลได้ อย่าง
เต็มที่ หน่วยงานนี ้ควรอยูก่ บั ฝ่ ายวางแผนที่มีผ้ บู ริหารในฝ่ ายอยูใ่ นระดับผู้บริ หารระดับสูง อย่างไรก็
ตาม ในการดําเนินกลยุทธ์นนจํ
ั ้ าเป็ นต้ องได้ รับความร่ วมมือที่ดีจากทุกฝ่ ายตลอดเวลา จึงอาจมี
ความจําเป็ นในการตังเป็
้ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่ประกอบด้ วยผู้แทน
ระดับบริ หารจากฝ่ ายต่าง ๆ ขึ ้นร่วมด้ วย โดยการควบคุมกลยุทธ์ มีขนตอน
ั้
คือมีการกําหนดสิ่งที่
จะทํ า การวัด ผล กํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน วั ด การปฏิ บัติ ง านจริ ง เปรี ย บเที ย บการ
ปฏิบตั งิ านจริ งกับมาตรฐาน ปฏิบตั กิ ารแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นการเกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ มีขนมี
ั ้ ตอนเป็ นกระบวนการที่นําไปสู่
ความสําเร็ จในการดําเนินงานขององค์กร การดําเนินการที่เป็ นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์จึง
เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินการขององค์กรที่ต่อเนื่องสัมพันธ์ กันอย่างเป็ นระบบ ตาม
กระบวนการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ ดังนี ้ 1) การประเมิน สภาพแวดล้ อ มขององค์ก ร(Environment
Scanning) 2) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 3) การดําเนินกลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ
(Strategy Implementation) และ 4) การประเมินผลและการควบคุม(Evaluation and Control)
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นปรัชญาที่นํามาเป็ นแนวนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ค วามมัน่ คงยัง่ ยื น สร้ างสัง คมให้ พึง่ ตัวเองได้ การดํ าเนิ น การขยายผลทุกภาคส่ว นนํ าไป
ประยุกต์ใช้ ในวิถิชีวิตหรื อการดําเนินชีวิต องค์กรภาคธุรกิจเอกชนเป็ นภาคส่วนหนึ่งของสังคมได้ มี
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไประยุกต์ใช้ ในองค์กร การวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน เป็ นตัวอย่างสําคัญที่เป็ นรูปธรรมเป็ นการขยายผล
การดําเนินการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐ ผู้วจิ ยั จึงใช้ กรอบแนวคิดกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของ Thomas L. Wheelen and J.David Hunger(2000 : 8-21) เพื่อศึกษา
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กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของภาคธุรกิจเอกชนดังนี ้ คือ 1) การประเมิน
สภาพแวดล้ อมขององค์กร(Environment Scanning) 2) การกํ าหนดกลยุทธ์ (Strategy
Formulation) 3) การดําเนินกลยุท ธ์ ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) และ 4) การ
ประเมินผลและการควบคุม(Evaluation and Control)
2.3 ความรั บผิดชอบต่ อสังคมของธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรื อ Corporate Social Responsibility.(CSR.) มี
จุดเริ่ มต้ นจากการประชุมสุดยอดระดับโลกด้ านสิ่งแวดล้ อม (Earth Summit) เมื่ อปี พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ได้ มี ก ารประกาศทิ ศ ทางใหม่ ข องการพัฒ นาว่ า “การพัฒ นาที ่ยัง่ ยื น ”หรื อ sustainable
development นัน้ ควรคํานึงถึงเรื่ องสิง่ แวดล้ อมและสังคมด้ วย เช่น ปั ญหาโลกร้ อน ภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ ฯลฯ นอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงด้ านเดียว ในปี พ.ศ. 2542 กระแส
แนวคิด CSR ได้ มีพฒ
ั นาการที่ชดั เจนมากขึ ้น เมื่อนาโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติใน
ขณะนัน้ ได้ ออกมาเรี ยกร้ องให้ ธุรกิจทัว่ โลกแสดงความเป็ นพลเมืองที่ดีของโลก (good global
citizenship) รวมทังประกาศ
้
“The UN Global Compact” เพื่อใช้ เป็ นกรอบดําเนินการการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนสําหรับองค์กรธุรกิจต่อไป และในปี ถัดมา OECD (องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา) ก็ได้ ออกแนวปฏิบตั ิสําหรับบรรษัทข้ ามชาติ (The OECD Guidelines for
Multinational Enterprises) เสนอแนะให้ บรรษัทข้ ามชาติของประเทศสมาชิก OECD มี CSR.
และติดต่อค้ าขายเฉพาะกับคูค่ ้ าที่มี CSR. เท่านัน้ หลักการ CSR สามารถสรุปได้ สนๆ
ั ้ ด้ วยคํา
กล่าวของ Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (World Business
Council for Sustainable Development หรื อ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบ
ความสําเร็ จได้ ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails.)
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.), 2551 : 4)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR.) ในปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นประเด็นสําคัญอันดับ
ต้ นๆ ที่หลายองค์กรธุรกิจกําลังศึกษาเพื่อนํามาปฏิบตั ิใช้ ในองค์กรกันอย่างขะมักเขม้ น ประกอบ
กับแนวคิดของความรั บผิดชอบต่อสังคมของกิจการได้ ขยายวงจากภาคธุรกิจไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ
ของสังคม
ก.ล.ต.ได้ ให้ ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR.) คือ การดําเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิง่ แวดล้ อมภายใต้ หลักจริ ยธรรม การกํากับ
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ดูแลกิจการที่ดี และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนําไปสู่การดําเนินธุรกิจที่
ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ การปฏิบตั ิตามนิยาม CSR ที่สามารถยกระดับตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ เป็ น
ผลสําเร็ จ โดยไม่ผิดศีลธรรมจรรยา ไม่เบียดเบียนทุกฝ่ าย ย่อมสร้ างสรรค์ความสุขที่แท้ จริ งให้ กบั
ทังตนเอง
้
ธุรกิจ รวมทังสั
้ งคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) CSR. คือการ
ปฏิบตั ิตามคํามัน่ สัญญาอย่างต่อเนื่องของบริ ษัทในการดําเนินธุรกิจโดยใช้ พื ้นฐานของจริ ยธรรม
เข้ ามาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไ่ ปพร้ อมๆ กับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและคุณภาพชุมชนท้ องถิ่น รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม
The European Commission CSR. คือ แนวคิดที่บริ ษัทผสานความห่วงใยต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อมไว้ ในกระบวนการดําเนินธุรกิจและการมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้มีส่วนได้ เสียภายใต้ พื ้นฐาน
การกระทําความสมัครใจ
สถาบันไทยพัฒน์ CSR. คือการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คํานึงถึง
ผลกระทบต่อสัง คม ทัง้ ในระดับใกล้ (ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับองค์ กร เช่น ลูกค้ า คู่ค้ า
ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท้ องถิ่นที่องค์กรตังอยู
้ ่) และระดับไกล (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับองค์กร
ทางอ้ อม เช่น คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทัว่ ไป) ด้ วยการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรื อ
ทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทําให้ อยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่างเป็ นปกติสขุ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจมีหลักการสอดคล้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ ถกู นํามาประยุกต์ใช้ ในภาคธุรกิจอย่างกว้ างขวาง โดยอยู่ภายใต้
หลักความพอประมาณ ความระมัดระวัง มีเหตุมีผล และการบริ หารความเสี่ยง ภายใต้ ความรู้และ
คุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึง่ มีเป้าหมาย คือ ความสมดุล มั่นคง และยัง่ ยืนของชีวิตและสังคม
ดังนัน้ การดําเนินธุรกิจตามปรัชญานี ้ จึงอยู่บนพืน้ ฐานของการไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่นหรื อ
แสวงหาผลกํ าไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคม โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่
อาจจะก่อให้ เกิดวิกฤตตามมา ตลอดจนให้ คํานึงถึงการใช้ ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ผู้บ ริ ห ารที ่มี จิ ต สาธารณะ ทํ า ให้ บ ริ ษั ท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม สะท้ อ นถึ ง การมี
จริ ยธรรมทางธุ ร กิ จ (Business Ethics) เป็ นเรื่ องที่มี ค วามสํ าคัญ สํ า หรั บ การทํ างานในโลก
เศรษฐกิจใหม่ (Working in the new economy) ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุนสติปัญญาและเทคโนยี
(ยุทธนา การะนันท์, 2550 : 176)
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ในการปฏิบตั ิตามหลัก CSR ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ ควบคูก่ บั ธุรกิจ สามารถแบ่งได้ เป็ น 4
ขัน้ ดังนี ้
ขันที่
้ 1 Mandatory Level : ข้ อกําหนดตามกฎหมาย (legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมี
หน้ าที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องเช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค
กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็ นต้ น
ขันที่
้ 2 Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (economic profit) หมายถึง การที่
ธุรกิจคํานึงถึงความสามารถในการอยูร่ อดและให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งในขันนี
้ ้ธุรกิจควรหมัน่
ตรวจตราว่า กําไรที่ได้ นนต้
ั ้ องมิใช่กําไรซึง่ เกิดจากการเบียดเบียนสังคม
ขันที่
้ 3 Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code of conduct)
หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้ างกําไรแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ ใส่
ใจเพื่อให้ ประโยชน์ตอบแทนแก่สงั คมมากขึ ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ ที่อยู่รอบข้ างที่มีความคาดหวัง
ว่าจะได้ รับการดูแลหรื อเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ
ขันที่
้ 4 Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การดําเนินธุรกิจ
ควบคู่กบั การปฏิบตั ิตามแนวทาง CSR ด้ วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ ถกู เรี ยกร้ องจากสังคมแต่
อย่างใด ซึ่งในขันนี
้ ้ การประกอบธุรกิจจะอยู่บนพื ้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็ นสําคัญ
และการดําเนินการ CSRในส่วนนี ้สมควรได้ รับความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้ จริง ทังนี
้ ้
ธุรกิจต้ องดําเนินการตามเกณฑ์ในขันที
้ ่ 1 เป็ นอย่างน้ อย ส่วนการดําเนินการในขันต่
้ อไป
ให้ ขึ ้นกับความพร้ อมของธุรกิจแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน โดยหลักสําคัญของการปฏิบตั ิตามแนวทาง
CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้ องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่
เบียดเบียนสังคม
การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักคือการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลัก
จริ ยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิง่ แวดล้ อม
เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ซึ่งคําว่าธุรกิจนี ้ ครอบคลุมถึงการประกอบการทุกประเภท
ที่ม่งุ แสวงหาผลกําไร ไม่จํากัดเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ แต่ยงั รวมถึงกิจการขนาดกลางและขนาด
เล็ก โดยคํานึงถึงการติดต่อสัมพันธ์กบั กิจการอื่นๆ ที่ยดึ หลักความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน
คณะทํ างานส่ง เสริ ม ความรั บผิ ดชอบต่อสัง คมและสิ่ง แวดล้ อมของบริ ษัท จดทะเบีย น
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ จดั ทําคู่มือช่วยบอก
พิกดั การดําเนินงานที่มีเป้าหมายด้ านธุรกิจควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เรี ยกว่า "เข็มทิศ
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ธุรกิจเพื่อสังคม" (CSR Guidelines) (ก.ล.ต., 2551 : 10 - 26) โดยมีแนวปฏิบตั ิสําหรับการดําเนิน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 8 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการ
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมย่อมก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับผู้เกี่ยวข้ อง อันจะ
ส่งผลดีตอ่ กิจการในระยะยาว ทังนี
้ ้ ธุรกิจควรถือปฏิบตั ิตามแนวทางเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้ มาจากการดําเนินงานที่ไม่ถูกต้ องตาม
ทํานองคลองธรรม
แนวปฏิบตั ิ
ศึกษาและปฏิ บตั ิตามแนวปฏิบตั ิในเรื่ องหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีที่ออกโดยหน่วย
งานกํากับดูแล หรื อสมาคมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ เช่น“หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจด
ทะเบียนปี 2549” ที่จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ หลักการดังกล่าวได้ รับการ
ปรับปรุ งให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD (OECDPrinciples of Corporate
Governance, 2004) ซึ่ งเนื ้อหาของหลักการนี ้ได้ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด คือ
- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
- การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ในแต่ละหมวดข้ างต้ นประกอบด้ วยส่วนที่เป็ นหลักการสําคัญ และส่วนที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่
ดี เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าวนอกจากนี ้ สําหรับกรรมการบริ ษัท
จดทะเบียนควรศึกษาเอกสาร “คูม่ ือกรรมการ” ที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้
เข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ของกรรมการได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
หมวดที่ 2 การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
หลักการ
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมย่อมก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับผู้เกี่ยวข้ อง อันจะ
ส่งผลดีตอ่ กิจการในระยะยาว ทังนี
้ ้ ธุรกิจควรถือปฏิบตั ิตามแนวทางเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้ มาจากการดําเนินงานที่ไม่ถูกต้ องตาม
ทํานองคลองธรรม
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แนวปฏิบตั ิ
1) หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อหากพบว่ามี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ก็ควรจัดให้ มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างครบถ้ วน
2) ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรื อ
ร่วมสมคบคิด (ฮัว)้ กัน
3) ไม่สนับสนุนการดําเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
4) จัดให้ มีระบบการบริ หารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริ ต หรื อ
สามารถตรวจสอบพบได้ โดยไม่ชกั ช้ า รวมถึงมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมกับ
ให้ ความเป็ นธรรมหากเกิดกรณีดงั กล่าวขึ ้น
5) รณรงค์ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเห็นความสําคัญของการต่อต้ านการทุจริ ต
รวมทังการกรรโชก
้
และการให้ สินบนในทุกรูปแบบ
หมวดที่ 3 การเคารพสิทธิและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
หลักการ
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กบั
ธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนับเป็ นปั จจัยสําคัญของธุรกิจในการสร้ าง
มูลค่าเพิม่ และเพิม่ ผลผลิต ดังนัน้ ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้ อมและเงื่อนไขในการทํางาน ให้
พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และได้ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้ รับโอกาสในการฝึ กฝนและ
เพิม่ พูนทักษะในการทํางาน
แนวปฏิบตั ิ
1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ ธุรกิจของ
ตนเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน
(Forced Labour) ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก (Child Labour) เป็ นต้ น
2) ส่งเสริมให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของ
ตน และกระตุ้นให้ มีการปฏิ บตั ิตามหลักการสิท ธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความ
รับผิดชอบของธุรกิจด้ านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครื อ ผู้ร่วมทุน และคูค่ ้ า
3) จัดให้ มีระบบการทํางานที่ม่งุ เน้ นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอย่าง
เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน การจัดให้ มี
สถานที่ทํางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นทังจากอุ
้
บตั ภิ ยั และโรคภัย
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4) พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิม่ พูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีการ
เรี ยนรู้ และเลื่อนตําแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
5) จัดให้ มี เ งื ่อนไขการจ้ างงานที่เ ป็ นธรรมสําหรั บพนักงาน และให้ พนักงานได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
6) จัดให้ มีกระบวนการร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่
เป็ นธรรม
7) จัดให้ มีการดูแลในเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้ มีวนั ลาพักผ่อน
ประจําปี การทํางานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นและสมควร
เป็ นต้ น
8) ส่งเสริมให้ พนักงานมีดลุ ยภาพในการใช้ ชีวิตระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว มี
การพิจารณาใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริ มให้ พนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์
ทําความดีเพื่อสังคมรวมทังการปฏิ
้
บตั ติ ามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
9) จัดให้ มีนโยบายปกป้องพนักงาน ไม่กลัน่ แกล้ ง หรื อลงโทษทางวินยั กับพนักงานที่มีการ
รายงานอย่างสุจ ริ ตต่อผู้บริ ห ารหรื อหน่วยงานของรั ฐ เกี่ยวกับการกระทํ าที่ไ ม่ถูกต้ องที่เ กิ ดขึ น้
ภายในองค์กรธุรกิจ (Whistleblower Protection)
10) ให้ ข้อมูลสําคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ ทราบผลการดําเนินงานและ
สภาพที่แท้ จริ งขององค์กรธุรกิจ
11) สนับสนุนการหารื อ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้ างกับพนักงาน และตัวแทนพนักงาน
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางาน
12) เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการ
ให้ ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้ รับข้ อมูลหรื อความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทังจั
้ ด
ให้ มีชอ่ งทางการสื่อสารเพื่อรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเสรี
หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
หลักการ
สินค้ า และ/หรื อบริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรื ออันตรายต่อผู้บริ โภค ทังนี
้ ้
ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้ า และ/หรื อบริ การให้ มีความเป็ นสากลและให้ ทกุ คนสามารถ
เข้ าถึงได้ รวมทังควรพั
้
ฒนาสินค้ า และ/หรื อบริ การเพื่อเป็ นประโยชน์ในการช่วยแก้ ไขปั ญหาของ
สังคมด้ วย
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แนวปฏิบตั ิ
1) ผลิตสินค้ า/บริ การที่ปลอดภัยและไว้ วางใจได้ โดยไม่ผลิตสินค้ าที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงมีกระบวนการเรี ยกคืนสินค้ า/บริการที่ไม่ปลอดภัย
2) จัดเก็บข้ อมูลผู้บริ โภคอย่างปลอดภัย ไม่ส่งต่อข้ อมูลผู้บริ โภคให้ กบั ผู้อื่น นอกจากจะ
ได้ รับความยินยอมจากผู้บริ โภคก่อน
3) ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอแก่ผ้ บู ริ โภค โดยคํานึงถึงสุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี
ของผู้บริ โภคเป็ นสําคัญ เช่น ไม่โฆษณาเกินจริ ง ฉลากสินค้ าควรมีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ใช้
ภาษาเรี ยบง่ายต่อการทําความเข้ าใจ บอกวิธีการใช้ สินค้ าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกําจัดซากขยะ
หลังการใช้ งาน เป็ นต้ น
4) กระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคและผู้ผลิตเห็นความสําคัญของการใช้ สินค้ า/บริ การที่คํานึงถึงเรื่ อง
สิ่งแวดล้ อมและสังคมมากขึ ้น
5) พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้ า และบริ การของธุรกิจให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรควบคูไ่ ปกับ
การนําพาสังคมผู้บริ โภคให้ เป็ นสังคมคนดี มีวฒ
ั นธรรม และคุณธรรม ที่ยงั ให้ เกิดการพัฒนาให้ ดี
ยิ่งขึ ้นได้ ตลอดไปอย่างยัง่ ยืน
หมวดที่ 5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
หลักการ
ชุมชนและสังคมที่เข้ มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนัน้ มีความสําคัญยิง่ ในฐานะเป็ น
ปั จจัยเอื ้อต่อการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนัน้ ธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรื อ มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริ มความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนและสังคมที่ได้ รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้ า
และ/หรื อบริ การของธุรกิจโดยการแสดงตัวเป็ นพลเมืองที่ดีของชุมชนนัน้ พร้ อมกับคิดค้ นวิธีการที่
จะลด และหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชน และสังคมที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงานของ
ธุรกิจในที่สดุ
แนวปฏิบตั ิ
1) สํารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตงของธุ
ั้
รกิจทังใกล้
้ และไกลว่า ได้ รับ
ผลกระทบในทางลบจากการดําเนินการของธุรกิจหรื อโครงการที่จะดําเนินการในอนาคตมากน้ อย
เพียงใด เพื่อนํามาพิจารณาแก้ ไข/ปรับปรุ งการดําเนินการ มิให้ เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้ าง
ความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม
2) สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้ อมในชุมชนและสังคมให้ นา่ อยู่
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4) สนับสนุนให้ ชมุ ชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น
สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็ นต้ น
5) สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการทําความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยูด่ มี ีสขุ ภายใต้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้ น
6) ในการจัดกิจกรรมหรื อมีส่วนร่วมในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนและสังคม
ธุรกิจสามารถขอคําปรึกษาและข้ อเสนอแนะได้ จาก ก.ล.ต. สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate
Social Responsibility Institute หรื อ CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริ มธุรกิจ
เพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 6 การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
หลักการ
การเพิ่มขึน้ ของจํ านวนประชากรโลก บวกกับปั จ จัยความเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จ
นอกจากเป็ นสาเหตุของการบริ โภคทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาลจนเกินกว่าความจําเป็ น ยัง
ก่อให้ เกิดมลภาวะทังทางนํ
้
้า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ เกิดภาวะโลกร้ อนตามมา โดย
ภาวะโลกร้ อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์ และระบบนิเวศต่อไป ดังนัน้ ธุรกิจจึงมีหน้ าที่ในการ
ปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพชี วิ ต มนุษ ย์ ด้ ว ยการจัด การปั ญ หาสิ ่ง แวดล้ อ ม โดยถื อ ว่ า การดูแ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้ อมเป็ นหน้ าที่ร่วมกันของทุกคน
แนวปฏิบตั ิ
1) จัดให้ มีระบบการบริ หารงานด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม และติดตามประเมินผล การ
ดําเนินการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังศึ
้ กษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้ อม เช่น ระบบ
นิเวศน์ ปั ญหาโลกร้ อน มลภาวะ ฯลฯ
2) ใช้ เทคโนโลยีและขันตอนการผลิ
้
ตที่มีมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยคํานึงถึงการลด
ปริมาณและการบําบัดมลพิษก่อนปล่อยสูธ่ รรมชาติ
3) ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนําทรัพยากร
กลับมาใช้ ใหม่
4) พัฒนาสินค้ า/บริ การที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม มีความปลอดภัยในการใช้ งาน
5) ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุข
แก่พนักงานและสาธารณชน
6) ส่งเสริ มให้ ลกู ค้ าตระหนักถึงข้ อพึงระวังด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากการใช้ สินค้ า/
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บริการของบริ ษทั
7) ให้ ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
8) จัดเตรี ยมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปั ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังจั
้ ด
ให้ มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกํากับดูแลทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หมวดที่ 7 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักการ
ในการดําเนินธุรกิจควรนําแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืน โดยนําความรู้ท่ีเกิด
จากประสบการณ์การดําเนินงานด้ าน CSRมาพัฒนาปรับใช้ และคิดค้ นให้ เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ
ที่สามารถสร้ างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิม่ ทังต่
้ อธุรกิจและสังคมไป
พร้ อมๆ กัน (Competitiveness with Innovative Business)
แนวปฏิบตั ิ
1) สํารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ว่า ก่อให้ เกิดความเสี่ยง
หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมหรื อไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ ไข
เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวนอกจากนัน้ ควรศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่าง
ละเอียดและครอบคลุมทุกด้ าน เพื่อสร้ างโอกาสในการพัฒนาไปสูก่ ารค้ นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2) เปิ ดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อมเพื่อกระตุ้นให้
ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ ปฏิบตั ติ าม
3) หมัน่ วิเคราะห์แนวทางแก้ ไขปั ญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยควรเป็ น
กระบวนการที่ดําเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้ างโอกาสในการคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่
และเพือ่ ความเจริ ญเติบโตควบคู่การสร้ างผลกําไรของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เนื่องจากความต้ องการ
ของผู้บริ โภคในศตวรรษที่ 21 จะเปลี่ยนไปสู่ความต้ องการสินค้ าและบริ การที่มีองค์ประกอบด้ าน
CSR มากขึ ้น หากธุรกิจไม่สามารถปรับตัวตอบสนองความต้ องการได้ ทนั ท่วงที อาจสูญเสียตลาด
และโอกาสทางธุรกิจได้
หมวดที่ 8 การจัดทํารายงานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
หลักการ
ธุรกิ จควรให้ ความสํ าคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สะท้ อนให้ เห็นการปฏิบตั ิตามแนวทาง
CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้ วน โดยข้ อมูลที่เปิ ดเผยนี ้ นอกจากจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสีย
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(Stakeholders) ทุกฝ่ ายยังช่วยในการสอบทานให้ ธุรกิจทราบได้ ว่า ได้ ดําเนินการในเรื่ อง CSRตรง
กับเป้าหมายที่วางไว้ หรื อไม่ อย่างไร
แนวปฏิบตั ิ
1) จัดทํารายงานเปิ ดเผยการดําเนินงานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม(CSR Report) โดย
อาจระบุไว้ ในรายงานประจําปี (Annual Report)หรื อจัดทําเป็ นฉบับแยกต่างหากจากรายงาน
ประจําปี ที่เรี ยกว่ารายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Report) ตามรูปแบบที่สากลยอมรับและ
ควรครอบคลุมเนื ้อหาในหัวข้ อดังต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
1.1) การดําเนินงานด้ านธุรกิจ กล่าวถึงวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจที่สะท้ อน
หลักการและแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการ CSR โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผลการ
ดําเนินงาน
1.2) การดําเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย กล่าวถึงนโยบายการ
บริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยกระบวนการบริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
การฟื ้ นฟูธ รรมชาติ และกระบวนการจัดการของเสียและวัส ดุเหลื อใช้ จ ากกระบวนการผลิต
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นประโยชน์ มีคณ
ุ ค่าต่อผู้บริ โภค สังคม และสิ่งแวดล้ อม
1.3) การดําเนินงานด้ านสังคม กล่าวถึง นโยบายการจัดการด้ านแรงงานและ
พนักงาน สวัสดิภาพในการทํางานของพนักงาน การพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน และการส่งเสริ ม
และพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื ้นที่ตงของธุ
ั้
รกิจ
2) จัดทําข้ อมูลในรายงานให้ ชดั เจน กระชับ ใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่ายหลีกเลี่ยงข้ อมูลที่ไม่
จําเป็ น โดยสรุปการดําเนินการทังด้
้ านดีและด้ านไม่ดีตามข้ อเท็จจริ ง หากมีการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูล
จากภายนอกให้ ระบุแหล่งที่มาของข้ อมูล และกลัน่ กรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ก่อนนํามาเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
3) จัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ อู ่านสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้
โดยสะดวก เช่น จัดทํารายงานทังในรู
้ ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของธุรกิจ/บริ ษทั
สําหรับแนวปฏิบตั ิทงั ้ 8 หัวข้ อที่กล่าวมา ควรมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ อย่างบูรณาการ เพื่อความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิค้ มุ กันรวมทังมี
้ การใช้ ความรู้
ควบคูก่ ารมีคณ
ุ ธรรมในทุกกิจกรรมที่ดําเนินการด้ วย ธุรกิจสามารถนําแนวปฏิบตั ิ CSR ไปปรับใช้
ให้ สอดคล้ องกับทรัพยากรและลักษณะองค์กรของธุรกิจได้ ธุรกิจที่ได้ ดําเนินการเรื่ อง CSR ควบคู่
ไปกับการดําเนินการขององค์กรด้ วยนัน้ พบว่า จะทําให้ ได้ รับผลดีตอบแทนกลับมา ทังประโยชน์
้
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ทางตรงและทางอ้ อม เช่น การสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ แก่ธุรกิจ การค้ นพบนวัตกรรม (innovative
business) การได้ รับความนิยมชื่นชอบและความไว้ วางใจจากลูกค้ า ตลอดจนการมีภาพลักษณ์ที่
ดีขึ ้นทังจากมุ
้
มมองของพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ประชาชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ อง
โดยหลักการธุรกิจมีหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
อยูแ่ ล้ ว อยูใ่ นขันที
้ ่ 1ในการปฏิบตั ิตามหลัก CSR ดังนันการดํ
้
าเนินการธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่เป็ นรากฐานที่สําคัญของสังคม ธุรกิจมีการซื ้อวัตถุดิบจาก
แหล่งชุมชน หรื อมีการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับชุมชนให้ ชุมชนผลิตวัตถุดิบให้ นับว่าธุรกิจ
ได้ สร้ างความมัน่ คง สร้ างรายได้ ให้ กับชุมชน ให้ ชุมชนสังคมยอมรับ การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั
และอนาคต ธุรกิจได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ชุมชนอย่างจริ งใจ
องค์กรที่มีบทบาทในการสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ชมุ ชนมีเป็ นจํานวนมาก เช่น บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการเครื อซิเมนต์ไทยช่วยภัยแล้ งโดยสร้ างถังเก็บนํ ้าฝนให้ แก่ศนู ย์
พัฒนาเด็กเล็กและพื ้นที่ส่วนกลางของชุมชนในพื ้นที่ที่ประสบภัยแล้ งทัว่ ประเทศ โดยมีชาวบ้ าน
ร่ วมแรงร่วมใจในการก่อสร้ าง บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด จัดทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โดยสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการเกษตรเพื่อนําผลผลิตมาเป็ นอาหารกลางวัน
และจําหน่าย
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย(สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551 5
-6 ) ได้ ส รุ ปบทบาทของภาคธุ ร กิ จ ในการสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ชุม ชนในภาพรวมมี ห ลายมิ ติ
ดังต่อไปนี ้
บทบาทการสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ภาคธุรกิจช่วยให้ เกิดความมัน่ คงเรื่ องรายได้ พื ้นฐานซึง่ มาจากการผลิตและการจ้ างงาน
เช่น ช่วยถ่ายทอดทักษะเชิงธุรกิจให้ แก่ชมุ ชน เปิ ดซุ้มแสดงสินค้ าของชุมชน สนับสนุนด้ านการเงิน
เพื่อช่วยเหลือในการลงทุนทําธุรกิจ ตลอดจนเข้ าไปตังโรงงานและสร้
้
างอาชีพใหม่ให้ แก่ชุมชน
ความมั่นคงของชุมชนภาคธุรกิ จและรัฐวิสาหกิจมักจะให้ ความช่วยเหลือประชาชนในลักษณะ
คณะบุคคลหรื อชุมชนมากกว่ารายบุคคล เช่น การสนับสนุนการศึกษา การสร้ างสาธารณูปโภค
การส่งเสริ มอาชีพ การสร้ างจิตสํานึกในการมีส่วนร่ วมพัฒนาที่อยู่อาศัย ประชาชนจึงเข้ าเป็ น
สมาชิกกลุม่ เพื่อรับการช่วยเหลือ ทําให้ ได้ รับความมัน่ คงปลอดภัย และชุมชนมีความเข้ มแข็ง
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บทบาทการสร้ างความมัน่ คงของบุคคลและครอบครัว
การช่วยเหลือชุมชนในด้ านสังคมของภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ เช่น ช่วยให้ ผ้ เู คยติดยา
เสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์มีอาชีพ หรื อการดําเนินโครงการศูนย์ตอ่ ต้ านการข่มขืนนัน้ ไม่เพียงแต่
ช่วยให้ ชุม ชนมี ความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ และมี ความเป็ นปึ กแผ่น กัน มากขึน้ เท่านัน้ แต่ยัง
เสริ มสร้ างความมัน่ คงของบุคคลและครอบครัวเพิ่มขึ ้นด้ วย ซึ่งเห็นได้ จากปั ญหาความรุ นแรงใน
ครอบครัวและปั ญหาอาชญากรรมที่เกิดจากปั ญหาเศรษฐกิจของครอบครัวลดลงความมัน่ คงด้ าน
สิง่ แวดล้ อม ภาคธุรกิจให้ ความสําคัญกับบทบาทในการสร้ างความมัน่ คงด้ านสิ่งแวดล้ อมไม่น้อย
กว่าการสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกฎหมายสิ่งแวดล้ อมกําหนดให้ ธุรกิจที่ดําเนิน
กิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมมีแนวทางและมาตรการป้องกันผลกระทบดังกล่าว จึงทํา
ให้ มีการจัดทําโครงการมากมายเพื่อสร้ างความมัน่ คงด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ แก่ชมุ ชน เช่น โครงการ
พัฒนาแหล่งนํ ้า โครงการปลูกป่ า และโครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ
บทบาทการสร้ างความมัน่ คงด้ านสุขภาพ
ความมัน่ คงด้ านสุขภาพก็เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ที่ภาคธุรกิจให้ ความสนใจ ดังเห็นได้ จากการ
จัดทําโครงการสุขภาพชุมชน โครงการสนับสนุนหน่วยงานด้ านการวางแผนครอบครัว ชุมชน
ภาคใต้ โครงการวางแผนครอบครัวผสมผสานงานอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
ไพบูลย์ วัฒนศิริ ธรรม ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงการเพิ่มบทบาทผู้ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรมในการ
พัฒนาท้ องถิ่น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,2551: ออนไลน) สามารถทําได้ ในรู ปแบบใดรูปแบบ
หนึง่ หรื อทําหลาย ๆ รูปแบบ ดังต่อไปนี ้
1) ทําให้ การดําเนินงานของธุรกิจ/อุตสาหกรรม นัน้ ๆ มีครบทัง้ คุณธรรม คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ถ้ าทําได้ ดงั นี ้อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง ก็ถือว่าเป็ นพลเมืองดีที่ได้ ทําประโยชน์ตาม
บทบาทหน้ าที่ของตนอย่างน่าพึงพอใจแล้ ว แต่ถ้าสามารถทํามากกว่านัน้ แน่นอน ย่อมเกิด
ประโยชน์และน่ายกย่องสรรเสริ ญมากขึ ้นไปอีก
2) หารื อกับตัวแทนของกลุ่มคนต่าง ๆ ในท้ องถิ่น เพื่อค้ นหาลู่ทางในการสร้ างสรรค์
ประโยชน์ ร่วมกันโดยทุกฝ่ ายพอใจ การสร้ างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันย่อมมีได้ หลายวิธี ถ้ าได้
ปรึกษาหารื อกัน น่าจะทําให้ เห็นลู่ทางอันหลากหลายได้ ไม่ยากนัก วิธีการเหล่านี ้ คงจะรวมถึงการ
ขยายโอกาสการจ้ างงาน การพัฒนาเงื่อนไขการจ้ างงานให้ ดีกบั ทังฝ่
้ ายผู้ว่าจ้ าง ฝ่ ายผู้รับจ้ าง และ
ดีกบั สังคมโดยรวม การรับซื ้อสินค้ า/บริ การจากภายในท้ องถิ่น การทําสัญญาร่วมงาน/ร่ วมธุรกิจ
กับคนในท้ องถิ่น การร่วมกันดําเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์หรื อมีคณ
ุ ค่าในท้ องถิ่น เป็ นต้ น
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3) บริ จาคเงินสิง่ ของเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในท้ องถิ่น วิธีนี ้เป็ น
วิธีปกติท่ีทํากันโดยทัว่ ไป และยังควรทํากันต่อไป ตามกําลังความสามารถ/ความศรัทธา ของธุรกิจ/
อุตสาหกรรม แต่ละแห่ง หรื ออาจตังเป็
้ น 'กองทุน' หรื อ 'มูลนิธิ' ในสังกัดของธุรกิจ/อุตสาหกรรมผู้
เป็ นเจ้ าของเงินก็ได้ แล้ วใช้ เงินจากกองทุน/มูลนิธิดงั กล่าวในการสนับสนุนกิจกรรมในท้ องถิ่นอีกต่อ
หนึง่ วิธีนี ้ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า 'Corporate Philanthropy' และถ้ าตังเป็
้ นมูลนิธิในสังกัดของธุรกิจ/
อุตสาหกรรม ก็เรี ยกว่า 'Corporate Foundation'
4) ร่วมกับหลายๆ ฝ่ ายในท้ องถิ่นตังเป็
้ น 'มูลนิธิเพื่อท้ องถิ่น' (Community Foundation)
เพื่อระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาท้ องถิ่นอีกต่อหนึง่ 'มูลนิธิเพื่อท้ องถิ่น' (Community
Foundation) จะเป็ นความร่วมมือของหลายฝ่ าย ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในท้ องถิ่นหรื อมีความผูกพันอย่าง
ใดอย่างหนึ่งกับท้ องถิ่น ร่วมมือกันหลายฝ่ ายในการจัดตัง้ ในการบริ หาร ในการระดมทุน ในการ
กํากับดูแล ติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนที่ได้ มาจะนํามาใช้ ส่วนหนึ่ง
และเก็บเป็ นกองทุนสะสม (Endowment Fund) อีกส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ มีทนุ ต่อเนื่องโดยไม่ขาด
ตอน และในการสนับสนุนกิจกรรมในท้ องถิ่น ควรมีความหลากหลายตามสถานการณ์ ปั ญหาและ
ความต้ องการของท้ องถิ่นแต่ละแห่ง
5) จัดให้ มี 'กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อท้ องถิ่น' ในหมู่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของธุรกิจ/
อุตสาหกรรม แต่ละแห่งตามความสมัครใจ ประจวบกับรัฐบาลได้ ประกาศให้ ปี 2545 นี ้ เป็ น 'ปี แห่ง
การพัฒนางานอาสาสมัครไทย' ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อต้ นปี จึงเป็ นการเหมาะสมที่ ธุรกิ จ/
อุตสาหกรรม ต่างๆ จะสนองนโยบายที่ดีเช่นนี ้ของรัฐบาล พร้ อมกับทําในสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าในตัวของมัน
เอง ซึง่ ธุรกิจ/อุตสาหกรรม หลายแห่งอาจทําอยู่บ้างแล้ ว การเป็ นอาสาสมัครไปทําประโยชน์ใน
ท้ องถิ่นหรื อส่วนรวมเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าน่าชื่นใจ ทังต่
้ อผู้เป็ นอาสาสมัคร ต่อชุมชนท้ องถิ่น และต่อ
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม ที่อาสาสมัครสังกัดอยู่ ถ้ าใช้ ภาษาอังกฤษก็ต้องเรี ยกว่าเป็ น 'Win-Win' คือ ทุก
ฝ่ าย 'ชนะ' หรื อได้ ประโยชน์นนั่ เอง
สมาคม/สมาพันธ์ ของธุรกิจ/อุตสาหกรรมสามารถช่วยส่งเสริ มสนับสนุนเรื่ องทังหมดนี
้
้ได้
มาก การส่งเสริ มสนับสนุนธุรกิจ/อุตสาหกรรม ให้ มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาท้ องถิ่นได้
มากยิง่ ขึ ้น และดียิง่ ขึ ้น น่าจะเป็ นหน้ าที่หนึ่งของสมาคม/สมาพันธ์ของธุรกิจ/อุตสาหกรรมนันๆ
้ ซึ่ง
ย่อมรวมถึงหอการค้ าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยสามสถาบัน
หลักที่รับหน้ าที่เป็ นตัวแทนภาคธุรกิจในการประชุมหารื อกับรัฐบาลภายใต้ ระบบ กรอ. ดังเป็ นที่
ทราบกันอยู่ เพื่อการนี ้ แต่ละสถาบันอาจตังเป็
้ น 'โครงการ' ขึ ้น โดยมีตวั แทนสมาชิกมาร่ วมกัน
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บริ หาร จะได้ มีความจริ งจัง ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน อาจใช้ ชื่อว่า โครงการธุรกิจเพื่อสังคมไทย โครงการ
อุตสาหกรรมไทยรักถิ่น โครงการธนาคารเพื่อท้ องถิ่นไทย เป็ นต้ น
ตัวอย่างกรณีศกึ ษาบทบาทของภาคธุรกิจในการสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ชมุ ชน ของสมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชนเป็ นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่พฒ
ั นามาจากสํานักงานบริ การ
วางแผนครอบครัวชุมชน การดําเนินงานของสมาคมฯ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทังในเขตชนบทและเขตเมื
้
องให้ ดียิง่ ขึ ้น หลักการสําคัญในการดําเนินงานสอดคล้ อง
กับแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่งชาติที่ใ ห้ ประชาชนในชุมชนต่างๆ มี ส่วนร่ วมในการ
ตอบสนองความต้ องการของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่โดยเริ่ มจากงานบริ การวางแผนครอบครั วเป็ น
พื ้นฐาน ต่อมาได้ ขยายขอบข่ายการดําเนินงานไปยังกิจกรรมอื่นๆ คือ บริ การสาธารณสุขมูลฐาน
การสร้ างความเข้ าใจเรื่ องโรคเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มรายได้ ของชาวชนบท การ
พัฒนาแหล่งนํ ้า การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การส่งเสริ มสิทธิและพัฒนา
ศักยภาพของสตรี และเด็ก การบรรเทาสาธารณภัยชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ การเผยแพร่
ความรู้ ประสบการณ์ และผลงานด้ านวิชาการของสมาคมฯ แก่หน่วย งานต่างๆเกษตรกร
ตลอดจนผู้สนใจทัว่ ไปทังในและนอกประเทศกิ
้
จกรรมที่สําคัญอีกประการหนึง่ ของสมาคมฯ คือ
การส่งเสริ มการพัฒนาชนบท
ภาคธุรกิจเอกชน โดยสมาคมฯ เชิญชวนบริ ษัทธุรกิจเอกชนที่มีจิตใจเป็ นกุศลและมีความ
พร้ อมในการช่วยเหลื อสังคมให้ เข้ าร่ วมพัฒนาชนบทตาม “โครงการธุรกิจเพื่อสังคม” (Thai
Business Initiative in Rural Development: TBIRD) ที่ม่งุ ถ่ายทอดความรู้ความสามารถด้ านการ
จัดการการผลิต การเงิน และการตลาดให้ แก่ชาวชนบทที่ยงั ขาดโอกาสในการสร้ างรายได้ ความรู้
ความสามารถเหล่านี จ้ ะช่วยส่งเสริ ม ให้ ชาวชนบทมี อาชี พ และรายได้ ดีขึน้ ซึง่ จะช่วยยก ระดับ
คุณภาพชีวิตให้ สงู ขึ ้น ตลอดจนช่วยลดปั ญหาการย้ ายถิ่นฐานเพื่อหางานทํา ในการดําเนินงาน
บริ ษัทที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายและดําเนินการเอง สมาคมฯ ทําหน้ าที่อํานวยความ
สะดวก ประสานงาน ติดตามประเมินผลโครงการ และประชาสัมพันธ์ผลงานของบริ ษัท โครงการนี ้
เริ่ มดําเนินการอย่างเป็ นทางการในปี 2532
ขันตอนการเข้
้
าร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคมเริ่มจาก
1) ผู้บริ หารสมาคมฯ แนะนําโครงการต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานธุรกิจเอกชน
2) เมื่อผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานใดเห็นชอบในหลักการของโครงการแล้ วก็จะจัดตัง้
คณะทํางานซึง่ โดยทัว่ ไปมาจากแผนกต่างๆ ของหน่วยงานนันเพื
้ ่อดําเนินโครงการ
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3) คณะทํ างานจะร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมฯ เข้ าเยี่ยมชมหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย
จํานวนหนึง่ ถึงสามหมูบ่ ้ านและสํารวจความต้ องการของชาวบ้ าน
4) คณะทํ างานคั ดเลื อกหมู่บ้า นที่จ ะเข้ าไปดํา เนิ น กิ จ กรรมและคัดเลื อกกิ จ กรรมที่
ตอบสนองความต้ องการของชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านเพื่อดําเนินการ ในขันตอนนี
้
้คณะทํางานจะร่วมกับ
สมาคมฯ วางแผนการดําเนินกิจกรรมในระดับพื ้นที่
5) นําเสนอโครงการที่จดั ทําขึ ้นในเบื ้องต้ นนี ้ต่อผู้บริหารของหน่วยงานธุรกิจ
เอกชนเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมตั งิ บประมาณ และ
6) เมื่อได้ รับการอนุมตั ิแล้ วคณะทํางานจะประชุมกับชาวบ้ านในหมู่บ้านเพื่อเริ่มดําเนิน
โครงการ
จนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2546 มีบริษัทธุรกิจเอกชนมากกว่า 250 บริ ษัทเข้ าร่วมโครงการ
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ แก่ชาวชนบทมากกว่า 460 โครงการ และ
ระดมทุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาได้ มากกว่า 152 ล้ านบาท นอกจากนี ้สมาคมฯ ยังร่วมกับกรม
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมในการเชิญชวนให้ บริ ษัทธุรกิจเอกชนต่างๆ ไปตังโรงงานในหมู
้
่บ้าน 37 แห่ง
เพื่อสร้ างอาชีพให้ แก่ชาวชนบท ซึ่งทําให้ มีการจ้ างงานแรงงานจํานวน 4,450 คน ตัวอย่างของการ
เข้ าไปช่วยเหลือชุมชนของภาคธุรกิจเอกชนผ่านสมาคมฯ ได้ แก่ โครงการหมู่บ้านไนกี ้พัฒนาที่ม่งุ
สร้ างงานในชนบทเพื่อให้ ช าวบ้ านไม่ต้องออกไปทํางานนอกท้ องถิ่นของตน โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของธนาคารนครธน โครงการสนับสนุนให้ เกษตรกรปลูกไม้
ประดับยืนต้ นและจัดหาผู้ซื ้อให้ ของบริษัทวอลโว่
จุฬา สุดบรรทัด(2548) ศึกษาวิจยั คุณธรรมในธุรกิจ : การศึกษาสภาพการดําเนินธุรกิจ
ควบคู่กบั การทําประโยชน์เพื่อสังคมของบริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริ ษัท บาง
จากฯ เป็ นบริ ษัทที่มีพนั ธกิจสําคัญในการดูแลความมัน่ คงด้ านพลังงาน เป็ นเครื่ องมือทํางานเพื่อ
ประโยชน์ของคนไทย บริ ษัทได้ กําหนดจุดมุง่ หมายขององค์กรไว้ ดงั นี ้
1) เป็ นบริ ษัทไทยที่มนั่ คงในการดําเนินธุรกิจปิ โตรเลียมสอดคล้ องกับประโยชน์สว่ นรวม
2) เป็ นบริ ษัทที่มีสว่ นร่วมในการพัฒนาความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นของสังคมไทย
ความมุง่ หมายขององค์กรจะบรรลุผลด้ วยคนทํางานที่มีวฒ
ั นธรรมเดียวกันสําหรับบางจาก
วัฒนธรรมของคนทํางานที่นี่คือ “เป็ นคนดี มีความรู้ และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น”
บางจากดําเนินธุรกิ จควบคู่เป็ นเนือ้ เดียวกันกับการทําประโยชน์ให้ สังคมอย่างจริ งและ
สร้ างนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่นโครงการนํา้ มันแลกข้ าวและปั๊ มนํ ามันชุมชน
สร้ างเศรษฐกิ จชุม ชน ที่ต่อเชื่อมกับทฤษฎี ใ หม่และเศรษฐกิจ พอเพียง สร้ างโอกาสและพัฒนา
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อาชี พชุมชนในชนบท โดยการนําผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาเป็ นของแถมที่ปั๊มนํ ้ามันบางจาก แทน
การใช้ ผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม ยามใดที่ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า เช่น ไข่ไก่
มะนาว บางจากก็ หาทางช่วยพยุง ราคาขึน้ มาด้ วยการนํ ามาเป็ นของแถม แม้ จ ะยุ่ง ยากในการ
จัดการเพราะเป็ นของสดและเสียง่าย แต่เพื่อการรักษาประโยชน์ให้ กับชุมชน ทําให้ ชุมชนมีพลัง
และศักยภาพในการพัฒนาด้ านต่างๆ ขยายออกไปได้ อีก
สถาบันไทยพัฒน์ได้ รายงาน "ทิศทางซีเอสอาร์ ปี 2008 : High Performance CSR" 6
(ประชาติธุรกิจ.ทิศทาง CSR ปี 2551. ประชาติธุรกิจ.วันที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)โดยมองว่า
ทิศทางของการขับเคลื่อน CSR ของไทยใน ปี 2551 ประกอบไปด้ วย 6 ทิศทางหลัก ได้ แก่
1) ธุรกิจจะพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมประเภท Eco-Conscious หรื อการทํากิจกรรมที่ม่งุ ให้
ความสําคัญกับเรื่ องสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึ ้นจากกระแสโลกร้ อน
2) การเกิดขึ ้นของตําแหน่งงานด้ าน CSR เพิม่ ขึ ้นในองค์กรเพื่อให้ การทํางานในองค์กรมี
ทิศทางและมีประสิทธิภาพ เช่น CSR Director CSR Manager CSR Management Officer เป็ น
ต้ น รวมถึงการตังคณะทํ
้
างานด้ าน CSR
3) กลยุทธ์ CSR จะพัฒนาจากระดับที่แสดงถึง "พันธะ" (Engaged) สู่ระดับที่ มุ่ง
สมรรถนะ (High Performance CSR) ซึง่ หมายถึงการที่องค์กรจะหันมาทํากิจกรรม CSR ที่มงุ่ ไปสู่
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น อาทิ จะมีการเลือกประเด็นทางสังคมที่เหมาะกับองค์กร การพัฒนากิจกรรม
CSR ในเชิงกลยุทธ์มากขึ ้น การทํางานเพื่อสังคมร่วมกับพันธมิตรในลักษณะเครื อข่าย เป็ นต้ น
4) จะเกิดการทํางานเพื่อสังคมร่ วมกันระหว่างพันธมิตรในลักษณะเครื อข่ายเพิ่มมากขึ ้น
หรื อที่เรี ยกว่า Joint-Responsibility โดยขยายความร่วมมือจากที่เคยทํางานร่วมกับพันธมิตรซึ่ง
เป็ นองค์กรธุรกิจด้ วยกันที่เคยทําในประเด็นเรื่ องอื่นๆ เพื่อเป็ นการระดมทรัพยากรในการทํางาน
เพื่อสังคม
5) การเผยแพร่รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Report) หรื อรายงาน
ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อ สื่อสารกับสังคม จะมีมากขึ ้น โดยแยกออกจากรายงานประจําปี
ของบริ ษัท โดยให้ ความสําคัญกับมาตรฐานที่ได้ รับการยอมรับเพิ่มมากขึ ้น จากที่ผ่านมามักมิคอ่ ย
อิงกับมาตรฐานการจัดทํารายงานด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมในระดับสากล
6) จะเห็นถึงความตื่นตัวของหน่วยงานภาครัฐในการออกมาตรการส่งเสริ ม CSR กันอย่าง
กว้ างขวางต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา อาทิ การพัฒนา CSR สําหรับ SMEs แนวทางการจัดเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรม
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สิ่งที่เดินสวนทางกับทุนนิยม แต่เป็ นหลักปรัชญาที่ทกุ
องค์กรสามารถนําไปปรับใช้ ได้ ในทุกอุตสาหกรรมได้ ไม่จํากัด ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรเล็ก องค์กรใหญ่
หรื อองค์กรที่ใกล้ ล้มละลายก็ตาม แนวทางการกํากับดูแลที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน
ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร คื อ ความรั บ ผิ ดชอบต่อ สัง คมของธุ รกิ จ หรื อ
Corporate Social Responsibility.(CSR.) การทําธุรกิจในอดีตที่ผ่านมามีแนวคิดและทฤษฎีทาง
ธุรกิจที่ได้ รับการปลูกฝั งและถ่ายทอดสูอ่ งค์กรโดยส่วนใหญ่ ล้ วนมุ่งไปที่การพัฒนาให้ เป็ นองค์กรที่
“เก่ง” สําหรับแนวคิดในเรื่ องซีเอสอาร์ จะมุ่งไปที่การสร้ างให้ องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้ เกิดความ
ยัง่ ยืนของกิจการ เป็ นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรม CSR. จึงมิใช่เรื่ องใหม่ ประเทศไทย
แนวคิดเรื่ องซีเอสอาร์ ได้ ถือกําเนิดขึ ้นพร้ อมกับการสถาปนาธุรกิจในสังคมไทยมาเป็ นเวลายาวนาน
ในรู ปของการทําบุญ การบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อการอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมที่เรี ยกว่า “การ
ลงแขก” เป็ นต้ น เพียงแต่คนไทยยังมิได้ เรี ยกกิจกรรมเหล่านี ้ด้ วยคําว่า CSR .
หลักการของ CSR. มีความสอดคล้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่องค์กรต้ อง
ดําเนินกิจการภายใต้ หลักความพอประมาณ ระมัดระวัง คํานึงถึงเหตุผล และมีการบริ หารความ
เสี่ยง ยึดถื อคุณธรรมและความรู้ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อนําไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือสังคมที่มี
ความสมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืนของชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้ อม CSR.ได้ ถกู บรรจุเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ผนวก
เข้ ากับการดําเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบที่อยู่นอก
กระบวนการทางธุรกิจ เช่น การบริ จาค หรื อการอาสาช่วยเหลือสังคมเช่นที่ผ่านมา ดังนันองค์
้ กร
ภาคธุรกิ จเอกชนถื อเป็ นองค์กรที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนา ส่งเสริ มชุมชน
อย่างมาก ส่วนหนึ่งไม่ได้ เพื่อหวังในการสร้ างผลกําไรในองค์กรเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคิดถึงภาค
ส่วนอื่นด้ วย องค์กรและสังคมจะได้ ประโย่ชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
ายและนําไปสู่ความยัง่ ยืน มัน่ คงของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2.4 ภาคธุรกิจเอกชนกับปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสชี ้
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทย และเมื่อภายหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจพระองค์
ได้ ท รงเน้ น ยํ า้ แนวทางการแก้ ไ ขเพื่อให้ รอดพ้ น จากวิกฤต ภาคธุรกิ จ เอกชนที่ไ ด้ ดําเนิน ธุรกิ จ ที่
สอดคล้ องตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ สามารถอยูร่ อดปลอดภัยได้ เศรษฐกิจพอเพียง
มิใช่อยู่แต่ในภาคเกษตร ตามหลักของการผลิตเพื่อกิน เหลือจึงขายเท่านัน้ แต่เศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นหลักที่จะทําให้ สงั คมมีความสุขได้ อย่างแท้ จริ ง แม้ กระทัง่ ในภาคส่วนของการทํางานในภาค
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ธุรกิ จ เอกชน ภาคธุ ร กิ จ เอกชนนัน้ ถื อเป็ นภาคส่วนหนึง่ ที่มี ความสํ าคัญในการนํ าหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ แต่ปัจจุบนั ยังไม่เข้ าใจมากนักว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะ
นํามาใช้ ในภาคธุรกิจได้ อย่างไร จึงต้ องเผยแพร่ โดยคณะทํางานขับเคลื่อนในภาคธุรกิจเอกชน
คณะทํางานได้ แปลงหลักปรัชญาดังกล่าวออกมาเป็ นรู ปธรรมในการปฏิบตั ิ ได้ แก่ การทํากําไร
อย่างพอเพียง ยอมรับกําไรอย่างพอประมาณ และมีเหตุผล การใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร
องค์กร คือมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อที่เรี ยกว่า Corporate Social Responsibility : CSR
ด้ านการมีส่วนร่วมของสังคม ความเสี่ยงของภาคธุรกิจ การเพิ่มทุนอย่างพอเพียง การลงทุนหรื อ
ร่วมทุนกับต่างประเทศอย่างพอเพียง
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ แสดงทัศนะการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เช่น มีธุรกิจ 1000 ล้ าน จะไปลงทุนก็ควรลงทุน 1000 ล้ าน ไม่ใช่ไปกู้
มา 10000 ล้ าน หรื อไม่ก็ลงทุนแค่ 10 ล้ าน แบบนี ้ไม่พอดี ไม่พอเพียง หลักเศรษฐกิจพอเพียงจึง
นํามาใช้ ในนโยบายการระดมทุนของบริ ษัทได้ คือพอประมาณ ไม่เสี่ยงเกินไป ใช้ ความรอบคอบ
การระดมทุนจากต่างประเทศก็เช่นกัน ทุนจากต่างประเทศต้ องมาเทียบกับการระดมทุนภายใน ไม่
พึง่ ต่างประเทศมากเกิ นไป และถ้ าพึง่ เทคโนโลยี หรื อทุนต่างประเทศเพื่อให้ บริ ษัทแข่ง ขันใน
ตลาดโลกได้ ก็เป็ นเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คือไม่ปฏิเสธโลกาภิวตั น์ ที่สําคัญคือต้ องไม่
เกินกําลังขององค์กร(สนง.ทรัพย์สินชู 4 บริ ษัทต้ นแบบ ขับเคลื่อนศรษฐกิจพอเพียง. ผู้จดั การราย
สัปดาห์ 28 สิงหาคม 2549)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD.) จัดการประชุม Director Forum วันที่
25 กรกฎาคม 2549 ในประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้ มีการให้ CEO
ของแต่ละบริ ษัทลงคะแนนว่ามีความคิดเห็นแต่ละเรื่ องอย่างไร สรุปได้ ว่าร้ อยละ 80 เข้ าใจและเห็น
ว่าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ ขดั แย้ งกับหลักการทํากําไรสูงสุดในทางธุรกิจ ร้ อยละ 71
เห็นด้ วยว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้ บริษทั จะสามารถแข่งขันได้ โดยร้ อยละ 90 เชื่อมัน่ ว่า การนํา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในบริ ษัทจะทําให้ บริ ษัทสามารถก้ าวทันโลกาภิวตั น์ได้
ส่วนร้ อยละ 80 เห็นว่า การดําเนินธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้ การ
ระดมทุนของบริ ษัทดีขึ ้น ขณะที่ร้อยละ 84 เห็นว่า มูลค่าหุ้นของบริ ษัทดีขึ ้น และร้ อยละ 88 เชื่อว่า
จะทําให้ บริ ษัทสามารถดึงดูดผู้ลงทุนได้ ดีขึ ้นด้ วย จากนันคณะทํ
้
างานชุดนี ้ได้ มีการไปจัดสัมมนา
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคธุรกิจให้ บริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีกว่า 400 บริ ษัท และได้ รับผล
ตอบรับที่ดมี าก มีบริ ษทั กว่า 85% จะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปทํานโยบายองค์กรด้ วย
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แสดงให้ เห็นว่าเอกชนได้ ขานรับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และพบว่าไม่ขดั กับหลักสร้ าง
กําไรสูงสุดทางธุรกิจ อีกทังยั
้ งเพิ่มศักยภาพบริ ษัทในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน จึงเป็ นเรื่ องเข้ าใจได้ ไม่ยาก
หลายบริ ษัทได้ ทําอยู่แล้ วแต่ไม่ได้ เรี ยกว่าเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน จะช่วยให้ การดําเนินธุรกิจ การได้ มาซึง่ กําไรของธุรกิจต้ องอยู่บน
พื ้นฐานของการไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่น หรื อแสวงหาผลกํ าไรจนเกินควรจากการเบียดเบียน
ผลประโยชน์ของสังคม ตลอดจนการคํานึงถึงการใช้ ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดคุ้มค่า การ
ลงทุนหรื อการเป็ นหนี ้ทางการเงินในธุรกิจเป็ นไปด้ วยความพอประมาณ มีเหตุผล มีการบริ หาร
ความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายในธุรกิจมากเกินไป ซึง่ สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ได้ ดงั นี ้ (สุชาติ ชะนะภัย, 2550 : 80 – 89)
1) หลักความพอประมาณทางธุรกิจหากพิจารณาธุรกิจในฐานะที่เป็ นหน่วยการผลิต
ในทางเศรษฐกิจ ความหมายของพอประมาณในเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความเหมาะสมของ
การดําเนินงานทังในแง่
้
ของขนาดที่ไม่เล็กเกินไปหรื อไม่ให้ ก้ จู นเกินตัว หรื อในแง่ของจังหวะเวลาที่
เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจในแต่ละขันตอนที
้
่ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมด้ วยความรอบครอบ
ระมัดระวังเพื่อให้ การดําเนินธุรกิจมีความก้ าวหน้ านอกจากนี ้ การดําเนินธุรกิจที่แสวงหาเพียงกําไร
สูง สุดในทางบัญ ชี หรื อที ่เ รี ยกว่ากํ าไรทางธุรกิ จนัน้ มิใ ช่เ ป้าหมายที่ดีที่สุดเสมอไป ในทาง
เศรษฐศาสตร์ มีการคํานวณต้ นทุนค่าเสียโอกาสทังในส่
้ วนที่เป็ นต้ นทุนทางการเงิน กับต้ นทุนการใช้
ทรัพยากรด้ านอื่นที่มิใช่ทรัพยากรการเงินเพื่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็ น
ส่วนที่เ พิ่ม มูล ค่า ให้ กับ องค์ ก รอย่างแท้ จ ริ ง มากกว่ าการแสวงหากํ าไรสูง สุดทางบัญชี ธุ รกิ จ ที่
สามารถดําเนินการจนมีกําไรคุ้มกับค่าเสียโอกาส หรื อเรี ยกว่ากําไรปกติ(Normal Profit) ในทาง
เศรษฐศาสตร์ มีโอกาสเกิดขึ ้น 2 ช่วง โดย
ช่วงแรก เป็ นภาวะที่ตดั สินว่าธุรกิจนันสามารถดํ
้
ารงอยู่ได้ ยืนอยู่บนขาตัวเองได้ พัฒนา
บ่มเพาะกิจการจนสามารถพึ่งตนเองได้ ในขณะที่ยงั มีศกั ยภาพในการเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้ างกําไร
ต่อได้ อีก จนกระทัง่ เมื่อธุรกิจขยายกําลังการผลิตหรื อการบริการมากขึ ้น
ช่วงที่สอง เป็ นภาวะที่ค้ มุ เพียงค่าเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร์ แม้ ตวั เลขกําไรทางธุรกิจ
หรื อกํ าไรทางบัญชี จะยังเพิม่ ขึน้ แต่กําไรทางเศรษฐศาสตร์ มีค่าเท่ากับศูนย์ ตามกฎว่าด้ วย
ผลตอบแทนที่ลดน้ อยถอยลง (Low of Diminishing Returns) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งธุรกิจหมด
ศักยภาพในการเพิม่ ผลผลิตเพื่อสร้ างกําไรต่อได้ อีก ภายใต้ ปัจจัยหรื อกําลังการผลิตหรื อการบริ การ
เดิมที่มีอยู่
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ด้ วยเหตุนี ้ ธุรกิจจึงควรดําเนินกิจกรรมการผลิตหรื อการบริ การที่ไม่น้อยเกินไปจนตํ่ากว่า
จุดกําไรปกติจดุ ที่หนึ่ง เพื่อให้ กิจการสามารถอยู่รอดได้ และไม่มากเกินไปจนสูงกว่าจุดกําไรปกติ
จุดที่สอง เพื่อไม่ให้ กิจการต้ องประสบภาวะเสี่ยงหรื อขาดภูมิค้ มุ กันทางธุรกิจโดยจุดที่เหมาะสม
ที่สดุ คือบริ เวณประมาณกึง่ กลางของจุดกําไรปกติทงสองในปรั
ั้
ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
พอประมาณทางธุรกิจได้ แก่ความพอประมาณที่ก่อให้ เกิดกําไรทางเศรษฐศาสตร์ โดยที่ธุรกิจไม่
จําเป็ นต้ องลดศักยภาพหรื อออมความสามารถในการผลิตหรื อบริ การ หรื อเพิ่มศักยภาพหรื อขยาย
กําลังการผลิตหรื อการบริ การจนทําให้ กําไรทางเศรษฐศาสตร์ ลดน้ อยถอยลงไปสูจ่ ดุ กําไรปกติ
2) หลักความมีเหตุผลในธุรกิจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกเหนือจากคุณลักษณะ
ด้ านความพอประมาณยัง มี คุณ ลักษณะด้ านความมีเ หตุผล ที่ห มายถึง การพิจ ารณาที่จ ะ
ดําเนินงานใดๆ ด้ วยความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้ อ ไม่มีอคติ คํานึงถึงเหตุผลและปั จจัยแวดล้ อม
ทังหมด
้
เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้ องดีงาม เกิดประสิทธิผลที่เป็ นประโยชน์และ
ความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน
เมื่อพิจารณาหน่วยธุรกิจหนึ่งๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ ถือเป็ นหน่วยการผลิต หรื อหน่วยการ
บริการทําหน้ าที่แปลงปั จจัยการผลิตเพื่อการบริ การให้ กลายเป็ นผลผลิต เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยการ
บริ โภคที่เป็ นครั วเรื อนและผู้บริ โภคลํ าดับสุดท้ ายหรื อไปยังหน่วยการผลิตอื่น ตามสายอุปทาน
(Supply Chain) ในอดีต ธุรกิจตามวิถีของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม วัดผลประกอบการด้ วยตัวเลข
ทางการเงิน เครื่องมือการบริ หารจัดการทางธุรกิจส่วนใหญ่ เน้ นหน่วยวัดในรูปของตัวเงิน เช่น
ยอดขายกําไรสุทธิ ฯลฯ วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมเป็ นบทเรี ยนให้ ธุรกิจต้ องมีการปรับตัวจาก
การใช้ ตวั วัดด้ านการเงินเป็ นหลักเพียงอย่างเดียว และไม่สามารถทําให้ ธุรกิจมีการเติบโตได้ อย่าง
ยั่งยืน
โดยธุรกิจพยายามให้ ความสําคัญกับปั จจัยอื่นนอกเหนือจากตัวชี ้วัดทางการเงิน เช่น การ
ให้ ความสําคัญกับตัวชี ้วัดด้ านลูกค้ า เนื่องจากลูกค้ าเป็ นผู้สร้ างรายได้ และผลกําไรทางธุรกิจให้ แก่
กิจการโดยตรง ให้ ความสําคัญกับตัวชี ้วัดด้ านกระบวนการทางธุรกิจ ที่สามารถสนองตอบความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างทันท่วงทีเป็ นการรักษายอดรายได้ หรื อกําไรที่
เกิดขึ ้นจากลูกค้ าของธุรกิจได้ หรื อการให้ ความสําคัญต่อตัวชี ้วัดด้ านพนักงานที่เป็ นทรัพยากรของ
องค์กร ซึง่ หากไม่มีการพัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน โอกาสที่กิจการ
จะขยายตัวและเติบโตก็เกิดขึ ้นได้ ยาก
การที่ธุรกิจให้ ความสําคัญกับตัวชี ้วัดในมุมมองที่เพิ่มขึ ้นก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่าง
มุมมองต่างๆ ในเชิงเหตุและผล (Cause and Effect) ตัวอย่างเช่น กําไรของกิจการที่ผ้ ถู ือหุ้นพึง
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ได้ รับ (มุมมองด้ านผู้ถือหุ้น) จะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อธุรกิจมีรายได้ เพิ่มขึ ้นหรื อมีต้นทุนที่ลดลง(มุมมอง
ด้ านการเงิน) และการที่องค์กรมีรายได้ เพิ่มขึ ้น ก็ตอ่ เมื่อธุรกิจสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยการ
นําเสนอสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ(มุมมองด้ านผลิตภัณฑ์) เป็ นที่ต้องการของลูกค้ าหรื อทําให้
ลูกค้ าพึงพอใจ (มุมมองด้ านลูกค้ า) และการที่องค์กรจะสามารถนําเสนอสินค้ าและบริ การตามที่
ลูกค้ าต้ องการได้ องค์กรต้ องมีกระบวนการในการดําเนินงานที่เหมาะสมในการนําเสนอสิ่งที่ลกู ค้ า
ต้ องการ (มุมมองด้ านกระบวนการทางธุรกิจ) จากพนักงานที่มีทกั ษะและความสามารถมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางานที่ดี (มุมมองด้ านพนักงาน) และมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยสนับสนุนให้ องค์กรมี
กระบวนการสร้ างคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ าได้ (มุมมองในระบบงานสนับสนุน) โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้ อม
และส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม (มุมมองด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม) เป็ นต้ น
ความมีเหตุผลของการดําเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพืน้ ฐาน ได้ แก่
ระดับของความมีเหตุผลในตัวกิจการเองที่แสดงให้ เห็นถึงเหตุปัจจัยแวดล้ อมซึ่งก่อให้ เกิดผลลัพธ์
ส่งต่อกันไปเป็ นทอดๆในแต่ละมุมมอง และการจัดลําดับความสําคัญที่แตกต่างกันออกไปขึ ้นอยู่
กับประเภทของกิจการ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต้ องบริ หารจัดการความสับสนระหว่างมุมมองในแบบ
องค์รวมที่เป็ นเหตุเป็ นผลซึ่งกันและกันและไม่สามารถบริ หารจัดการในแบบแยกเป็ นส่วนๆ โดยไม่
เกี ่ย วข้ อ งกัน ได้ ส่ ว นความมี เ หตุผ ลของการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดับ
ก้ าวหน้ า ได้ แก่ ระดับของความมีเหตุผลระหว่างตัวกิจการกับหน่วยอื่นๆ ในสังคมทังในระดั
้
บใกล้
ได้ แก่ ลูกค้ า คูค่ ้ า ชุมชนที่องค์กรตังอยู
้ ่ และในระดับไกล คือ การบริ หารความสัมพันธ์ ตอ่ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับองค์กรโดยอ้ อม ได้ แก่ คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทัว่ ไปรวมไปถึงการจัดการด้ าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม เพื่อกิจการดํารงอยู่ได้ ไปตลอดชัว่ ลูกชัว่ หลานถ้ ากิจการ
ไม่ได้ มีเป้าหมายเฉพาะกําไรระยะสัน้ หรื อคํานึงถึงแต่ผ้ ถู ือหุ้น ขยายผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตาม
ระดับของการมีเหตุผลภายในความยัง่ ยืนของกิจการในระยะยาวจะคํานึงถึงสภาวะตลาด ความ
ต้ องการของลูกค้ าความเป็ นธรรมกับคูค่ ้ า หรื อการยอมรับของสังคมตามระดับของความมีเหตุผล
ระหว่างตัวกิจการกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม
3) หลักการมี ภูมิค้ ุมกันที่ดีในธุรกิจ การมีระบบคุ้มกัน ในตัวที่ดี หมายถึง การจัด
องค์ ป ระกอบการดํ า เนิ น งานให้ มี ส ภาพพร้ อมรองรั บ ต่อ ผลกระทบต่ า งๆ อัน เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายในได้
้
เป็ นอย่างดี โดยการเปลี่ยนแปลงภายใน เช่น การโยกย้ าย
ผู้บริ หารการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ จะส่งผลต่อความก้ าวหน้ าของกิจการ
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวให้ ทนั และเข้ ากับสภาวการณ์
ภายนอก ทังนี
้ ้ การสร้ างภูมิค้ มุ กันจากภายในที่สําคัญได้ แก่ การพิจารณาและจัดองค์ประกอบ

90
ต่างๆ ในองค์กรให้ เอื ้อต่อการปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ สามารถจําแนกออกเป็ นด้ านๆ
ดังต่อไปนี ้
3.1) ภูมิค้ มุ กันด้ านการเงิน ไม่ควรสร้ างภาระหนี ้มากจนเกินทุน เมื่อเวลาที่เจ้ าหนี ้
ทวงถามกิจการก็สามารถจะชําระหนี ้ได้
3.2) ภูมิค้ ุมกันด้ านเทคโนโลยี โรงงานควรเลือกเทคโนโลยีที่สามารถบริ หาร
จัดการได้ เอง เมื่อเวลามี ปัญหากับเทคโนโลยี กิจการก็สามารถจะซ่อมแซมแก้ ไขได้ โดยไม่
จําเป็ นต้ องพึง่ เจ้ าของเทคโนโลยีทงหมด
ั้
3.3) การสร้ างภูมิค้ มุ กันในด้ านทรัพยากรบุคคล การที่กิจการมีโครงการถ่ายทอด
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานที่ทํา ฝึ กอบรมให้ พนักงานอย่างสมํ่าเสมอและเปิ ดให้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ
รวมถึงการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม กิจการก็จะสามารถเจริ ญเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากปั จจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนรัฐบาล การเปลี่ยน
นโยบายทางเศรษฐกิจ การเกิดขึ ้นของตลาดใหม่ จะส่งผลให้ เกิดทังโอกาสและความเสี
้
่ยงหรื อ
ความผันผวนทางธุรกิจ การสร้ างภูมิค้ มุ กันในส่วนที่สามนี ้ เป็ นการจัดองค์ประกอบการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยภายนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ สิ่งภายในได้ รับผลกระทบกระเทือนเสียหาย ซึ่งการ
สร้ างภูมิค้ มุ กันภายนอกที่สําคัญ คือ การพิจารณาและจัดองค์ประกอบที่อยู่รายรอบองค์กรให้ เอื ้อ
ต่อการดําเนินงาน ด้ วยการช่วยเหลือผู้ท่ีมีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่การจัดการส่งเสริ มสนับสนุน
ลูกค้ า (Supply Chain) เพื่อให้ สามารถจัดส่งวัตถุดิบและปั จจัยในการผลิตเพื่อการบริ การที่มี
คุณภาพให้ แก่กิจการด้ วยการให้ ความรู้ และทรัพยากรที่จําเป็ นต่างๆ การเอาใจใส่ดูแลชุมชน
สิง่ แวดล้ อม เพื่อคูค่ ้ าของตนเอง (Demand Chain) เป็ นการคืนผลประโยชน์คืนกลับสู่สงั คม ย่อม
ได้ รับความไว้ วางใจในคุณภาพและความเป็ นธรรมของผลิตภัณฑ์ ทําให้ ลกู ค้ าสังคมให้ การยอมรับ
4) ความรู้และคุณธรรมในธุรกิจนอกจากคุณลักษณะสามประการที่ต้องมี อันได้ แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี การดําเนินธุรกิจ ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงยังต้ องพร้ อมด้ วยความรู้ที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ ในการวางแผนการดําเนินงาน
ทุกขันตอน
้
การที่จะมีความรอบรู้ได้ นนั ้ จะต้ องประกอบด้ วยสติ ได้ แก่การระลึกรู้ถึงข้ อเท็จจริ งที่
เป็ นเครื่ องกํากับพฤติกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรื อการวางแผนในเรื่ อง
ต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์หรื อเกิดผลเสียหายอย่างไรทังในระยะสั
้
น้ ระยะยาว
มีปัญญา ความรู้ชดั ที่เกิดขึ ้นจากความสามารถที่จะคิดพิจารณาอย่างถูกต้ องด้ วยเหตุผล ทําให้
เห็นและเข้ าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ อย่างกระจ่างชัด เป็ นความรู้ แจ้ งชัดเจนในงาน/กิจกรรมที่กระทํา
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ตลอดจนวิธีปฏิบตั เิ พื่อให้ การดําเนินกิจการ เป็ นไปอย่างถูกต้ องเที่ยงตรง โดยอาศัยการมีคณ
ุ ธรรม
ที่ประกอบด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีความเพียรพยายาม อดทนไม่ลดละ เพื่อนําความสําเร็ จของ
กิจการงานที่มีจดุ มุ่งหมายหลักสามประการเชื่อมโยงกันได้ แก่ ความสมดุล การพร้ อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการก้ าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์เมื่อนําความสัมพันธ์ ของคุณลักษณะเงื่อนไข
และจุดหมายในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแสดงในเชิงเหตุผลแล้ ว (Cause and Effect) จะ
ปรากฏเป็ นผังความสัมพันธ์แห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้
แผนภาพที่ 6 ผังความสัมพันธ์แห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการ( 2550 : 97)
ผังแสดงความสัมพันธ์ ในรู ปแบบข้ างต้ น จะมีความคล้ ายคลึงกับการแสดงความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ ในองค์กรธุรกิจที่นําเสนอในรูปแบบของแผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map) เป็ น
ส่วนสําคัญที่ธุรกิจประยุกต์ใช้ เครื่ องมือ Balanced Scorecard ในการจัดทํา ดังนัน้ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถแปลงไปสู่การปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรมสําหรับธุรกิจที่ค้ นุ เคยกับการ
ใช้ เครื่ องมื อทางการจัดการสมัยใหม่จากรู ปผังความสัมพันธ์ แห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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(Sufficiency Strategy Map) ข้ างต้ นจะพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะและเงื่อนไข
ต่างๆ อย่างใกล้ ชดิ ได้ แก่
4.1) ความรอบรู้ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต จะเป็ นเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดความ
พอประมาณ ไม่โลภ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
4.2) การมีสติไม่หวัน่ ไหวไปตามอารมณ์ ด้วยความอุตสาหะพากเพียรจะเป็ น
เงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี
4.3) การใช้ ปัญญาด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง ปราศจากอคติจะเป็ นเงื่อนไข
ที่ก่อให้ เกิดความมีเหตุผล
ผังความสัมพันธ์แห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี ้เป็ นเครื่ องยืนยันได้ อย่างดีว่า การนํา
ความรู้ ซึ่งเปรี ยบเหมือนเครื่ องยนต์มาใช้ ในการวางแผน และการดําเนินการทุกขันตอนตามแนว
้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีคณ
ุ ธรรมซึ่งเปรี ยบเหมือนพวงมาลัยเป็ น
เครื่ องกลัน่ กรองหรื อคอยกํ ากับทิศทางอยู่ตลอดเวลา ด้ วยเหตุนี ้ การใช้ ความรู้ โดยขาดความ
ซื่อสัตย์ สุจ ริ ต หรื อการใช้ สติโดยขาดความอดทน พากเพียร หรื อการใช้ ปัญญาโดยขาดความ
รอบคอบระมัดระวัง จึงไม่สามารถเข้ าถึงคุณลักษณะด้ านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี (จะข้ ามเงื่อนไขคุณธรรม ไม่ได้ ) และไม่สามารถเข้ าถึงทางสายกลางตรง
ตามหลักทางสายเดียวทางสายเอกมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธศาสนา ที่จะก่อให้ เกิดผลเสียหาย
ทังแก่
้ บคุ คลนันๆ
้ ตลอดจนส่วนรวมก็พลอยได้ รับผลกระทบไปด้ วย มีผ้ คู นจํานวนมากยังขาดความ
เข้ าใจที่ถูกต้ องในปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมักนึกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรื่ องของ
เกษตรกรรม เป็ นเรื่ องของคนชนบท และเป็ นเรื่ องไกลตัวสําหรับคนเมือง จึงไม่ใช่เรื่ องที่ตนเองต้ อง
ทําความเข้ าใจมากนัก ส่วนผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจส่วนใหญ่ก็มีความสงสัยว่าการทําธุรกิจก็เพื่อ
ต้ องการกําไรสูงสุด แล้ วเศรษฐกิจพอเพียงจะนํามาใช้ กบั ธุรกิจได้ จริ งหรื อไม่
กล่าวโดยสรุ ป การนําหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กันที่ดีและ การ
มีความรู้และคุณธรรม มาประยุกต์ใช้ ในภาคธุรกิจ จะทําให้ การดําเนินธุรกิจมีการไม่ใช้ จา่ ยเกินตัว
ไม่ลงทุนเกิดขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบครอบมีภูมิค้ มุ กันไม่เสี่ยงเกินไป รู้จกั ใช้ และจัดการ
อย่างฉลาด รอบครอบ มีความรอบรู้ ซื่อสัตย์สจุ ริต มีสติ และใช้ ปัญญาอย่างรอบครอบ ซึง่ จะส่งผล
ให้ การดําเนินธุรกิจของตน มีความสมดุล พร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และก้ าวทันต่อโลกยุคโลกา
ภิวตั น์ สามารถมีกําไรที่ยงั่ ยืนได้ ในที่สดุ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ เดินหน้ าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงเห็นควรให้ มีการจัดทํากรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจเอกชนขึ ้น เพื่อ
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ศึกษาการดําเนินการของบริ ษัทหรื อธุรกิจในด้ านใดด้ านหนึง่ ว่า สอดคล้ องและนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ มากน้ อยเพียงใด เพื่อให้ ได้ ข้อคิดและข้ อสรุ ปประกอบการนําเศรษฐกิจ
พอเพียงไปขยายผลในภาคเอกชน โดยในระยะเริ่ มแรกได้ จดั ทํากรณีศกึ ษาธุรกิจเอกชน 4 แห่ง ใน
ด้ านต่างๆ ได้ แก่ การจัดการวิสาหกิจชุมชนการบริ หารธุรกิจสินค้ าส่งออก การให้ บริ การ คําปรึกษา
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรขนาดใหญ่
โดมทีมพัฒนากรณีศกึ ษาเป็ นนักวิชาการระดับแนวหน้ าของประเทศ คือสถาบันศศินทร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทํางานอย่างใกล้ ชิดกับกลุม่ งานเศรษฐกิจ
พอเพี ยง สศช. หลังจากการจัดทํากรณี ศึกษา สามารถนําไปเป็ นตัวอย่างและแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนเพื่อขยายผลต่อไป องค์กรภาคธุรกิ จ
เอกชนเป็ นกรณีศกึ ษาเพื่อเป็ นต้ นแบบ 4 แห่งคือ กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริ ษัทปูนซีเมนต์
ไทย จํากัด(มหาชน) กลุ่มบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัท แพรนด้ าจิวเวอรี่ จํากัด(มหาชน) กลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อมหรื อ SME. บริ ษทั ชื่อไทยดอทคอม จํากัด กลุม่ บริ ษัทธุรกิจชุมชน บ้ านอนุรักษ์
กระดาษสา มีผลการศึกษา ดังนี ้
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็ นตัวอย่างของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการบริ หารจัดการ
ที่ดี เป็ นกลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของประเทศไทย เป็ นองค์กรชันนํ
้ าที่ประกอบ
ไปด้ วย กลุ่มธุรกิจหลัก 5 กลุม่ และมีบริ ษัทในเครื อหลายบริ ษัท นับเป็ นเวลากว่า 80 ปี ที่ เครื อซิ
เมนต์ไทยมีส่วนร่วมสําคัญในการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเป็ นผู้
ริ เริ่ มนําเอาเทคโนโลยีและทักษะความรู้ใหม่ๆ รวมถึงมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงที่ดีในด้ านการ
บริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริ งจังมีการนําหลักเศรษฐกิจไปประกอบใช้ จนประสบ
ความสํ าเร็ จ โดยเมื่อบริ ษัทมีความสามารถในการผลิต และเป็ นบริ ษัทชันนํ
้ า ที่แสดงให้ เห็น
ความสําเร็ จในการทําธุรกิจแล้ ว การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลของปูนซิเมนต์ไทยซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งที่สําคัญในการทําให้ บริ ษัทประสบความสําเร็ จในธุรกิจ พบว่านโยบายหลักของเครื อซิเมนต์
ไทยมีการเน้ นการรับคนที่เป็ น "คนเก่ง และคนดี" เข้ าเป็ นพนักงาน ซิเมนต์ไทย จึงเป็ นตัวอย่างที่ดี
ในแง่ของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ โดยเฉพาะในส่วนบริ หารงานบุคคล ที่ทําให้ พนักงาน
อยูอ่ ย่างมีความสุข มีโอกาสในการก้ าวขึ ้นสูต่ ําแหน่งที่สงู ขึ ้น
ผลการศึกษา การบริ หารจัดการธุรกิจที่สอดคล้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริ ษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) โดยใช้ กรอบคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ดังนี ้
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ความพอประมาณ
- รับบุคลากรเท่าที่จําเป็ นโดยการจัดคนเข้ าทํางานให้ เหมาะสมกับลักษณะงาน
- บริ หารค่าจ้ างและสวัสดิการ โดยเน้ นความสมดุล และการตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ความมีเหตุผล
- มีการสรรหาคัดเลือกคนอย่างเป็ นระบบ โดยยึดคุณสมบัติ “คนดีและคนเก่ง”
- ปฏิบตั งิ านด้ วยนโยบาย “ตลาดแรงงานภายใน” ที่ยดึ มัน่ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และเป็ นระบบการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวเองที่ดี
- ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแก้ ปัญหาของบริษัท
- มีโครงการพัฒนาภาวะผู้นําขององค์กร อย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลง
- มีการจัดสรรทุนการศึกษาด้ านต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้ของพนักงาน เป็ นการสะสม “ทุน
มนุษย์” เพื่อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว
เงื่อนไขความรู้
- มีการสร้ างเสริ มความรู้ ให้ แก่พนักงาน ทัง้ การฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนและการเรี ยนรู้ เชิง
ปฏิบตั กิ ารด้ วยตนเอง
- จัดตังกลุ
้ ม่ “ช้ างอาวุโส” ประกอบด้ วยบุคลากรเกษี ยณอายุ ซึง่ เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าของ
องค์กรทังทางด้
้
านภูมปิ ั ญญา ประสบการณ์ และความสามารถ ที่สามารถพึง่ พาอาศัยในคราว
จําเป็ น
เงื่อนไขคุณธรรม
- เน้ นให้ พนักงานมีทงคุ
ั ้ ณภาพและคุณธรรม มีสมั มาอาชีวะ และความซื่อสัตย์สจุ ริตในการ
ทํางาน
สมบัติ กุสุมาวลี รองผู้อํานวยการ และอาจารย์ประจําโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ สถาบันบัณฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ (นิด้า ) ผู้ศึกษาหลัก ปรั ช ญาพอเพี ยงใน
ภาคเอกชน กล่าวว่า สิ่งที่จะเชื่อมแนวคิดพัฒนาองค์กรได้ พบว่ามี 4 เรื่อง ที่สําคัญ และโยงกับ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงได้ (“ศก.พอเพี ยง” มาแรง ธุรกิ จไทย-เทศใช้ ไ ด้ ผล,ผู้จัดการรายสัปดาห์ ,15
มกราคม 2550)
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แนวคิดแรก เศรษฐกิจพอเพียงจะเน้ นเรื่ องของเงื่อนไขความรู้ ค่คู ณ
ุ ธรรม โยงกับเรื่ อง
พัฒนาองค์กรในแง่ที่จะทําให้ องค์กรเป็ นองค์กรอยู่อย่างมีหลักการ ไม่ใช่เอาตัวรอดไปวัน ๆ แต่ใน
ระยะยาวองค์กรแห่งนี ้จะอยูไ่ ปเพื่ออะไร
แนวคิดที่ 2 ของเศรษฐกิจพอเพียงคือ พึ่งตนเองได้ ทําอย่างไรให้ องค์กรพึง่ ตัวเองได้ ซึง่
เป็ นการพึ่งตนเองในระยะยาว ไม่ใช่แค่ระยะสัน้ ซึ่งเรื่ องนี ้โยงกับผลิตภาพ Productive Organization
กําไรเป็ นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ วา่ ทุกองค์กรต้ องมี
แนวคิดที่ 3 หลักการเรื่ องของการปรับตัว ให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ตลอดเวลา การ
สร้ างภูมิค้ มุ กันในระยะยาวให้ กบั องค์กร จึงมองว่า เรื่ องของเศรษฐกิจพอเพียงจะโยงเข้ ากับองค์กร
ในแง่ของ การทําอย่างไรให้ องค์กรมีการปรับตัว มีการพัฒนา มีความยืดหยุ่นได้ ตลอด เวลา จึงโยง
เป็ นเรื่ องของ Adaptive Organization
แนวคิดที่ 4 เห็นแก่ส่วนรวม โยงมาสู่เรื่ องการรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมขององค์กร ซึ่ง
โยงเข้ าสู่เรื่ ององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นองค์กรที่มีความชอบธรรม คือมีความชอบ
ธรรมที่คนในองค์กรเห็นแล้ วอยากให้ องค์กรนี ้อยูร่ ่วมกับสังคมนี ้ ไประยะยาว
องค์กรแบบเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้ อยน่าจะมี 4 เรื่ องนี ้คือ เป็ นองค์กรที่มีหลักการ มี
ผลิ ตภาพ มี การปรั บตัวอยู่ตลอดเวลา และเป็ นองค์ถภภถรี กรที่มี ความชอบธรรมต่อสัง คม
บริ ษัท แพรนด้ าจิวเวอรี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แพรนด้ า จิเวลรี่ เป็ นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจ เครื่ องประดับอัญมณีที่มีรายได้ หลาย
พันล้ านบาท การนําเสนอสินค้ าอัญมณีเครื่ องประดับที่หลายฝ่ ายอาจมองว่าเป็ นสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
ไม่เหมาะสมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบริ ษัท แพรนด้ าฯจึงมีความน่าสนใจในแง่
การนํ า เสนอความหมายอี กนัย ยะหนึ ง่ ของการประยุกต์ ใ ช้ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ การ
บริ หารธุรกิจสินค้ าเพื่อสนองความสุขทางจิตใจมากกว่าสินค้ าที่เป็ นความจําเป็ นพื ้นฐานในชีวิต
บริ ษัทได้ มีแนวทางการบริ หารเพื่อสร้ างความสมดุลและยัง่ ยืนของธุรกิจ โดยคํานึงถึงการอํานวย
ประโยชน์ ต่างตอบแทนระหว่า งผู้ที่เ กี่ย วข้ อง สอดคล้ อ งกับ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
คุ ณลั กษณะด้ านความพอประมาณและความมีเ หตุ ผล นอกจากนัน้ ยังได้ คํานึงถึ ง การสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันที่ดีในองค์กร จนทําให้ บริ ษัทผ่านพ้ นวิกฤติทางเศรษฐกิจในช่วง ปี 2540 มาได้
ผลการศึกษา การบริ หารจัดการธุรกิจที่สอดคล้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริ ษัท
แพรนด้ าจิวเวอรี่ จํากัด (มหาชน)โดยใช้ กรอบคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ดังนี ้
ความพอประมาณ
- ผลิตเพื่อกลุม่ ลูกค้ าชันดี
้ ที่ มีชอ่ งทางการขายชัดเจน
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- ยึดหลักความเสี่ยงปานกลางเพื่อกําไรปกติ
- ยึดหลักการแบ่งปั นและไม่เบียดเบียนคูค่ ้ าธุรกิจ
- มีเครื อข่ายผู้ประกอบการ รายย่อย ช่วยจัดส่งงาน เมื่อยอดการสัง่ สินค้ าเพิ่ม
ความมีเหตุผล
- สร้ าง Brand ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมี Brand ต่างกันสําหรับแต่ละระดับของ
ตลาด
- ตรวจสอบการทํางานของ บริษัทเทียบกับคูแ่ ข่งอย่างสมํ่าเสมอ
- ขยายการผลิตไปยังประเทศที่มีคา่ แรงถูก
- มีความยืดหยุน่ ในการเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้ องการ
การสร้ างภูมคิ ้ มุ กันที่ดี
- กระจายผลิตภัณฑ์ในหลายระดับและขยายตลาดในหลายประเทศ
- ให้ ราคาแก่ Suppliers อย่างเหมาะสม
- มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ไม่เกิน 60%ของกําไรสุทธิ
- ประเมินความเสี่ยงของกิจการทุกๆ 6 เดือน
- ป้องกันความเสี่ยง โดยซื ้อขายเงินตราล่วงหน้ า
เงื่อนไขความรู้
- พัฒนาและเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจเสมอๆ
- จัดทําโครงการศึกษาทวิภาคีเพื่อเด็กด้ อยโอกาสและพนักงานของบริษทั
- ร่วมในเครื อข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Social Venture Network : SVN) ใน
การพัฒนาความรู้และมาตรฐานธุรกิจ
เงื่อนไขคุณธรรม
- จัดโครงการร่วมบริ จาคโลหิตให้ สภากาชาดเป็ นประจําทุก 3 เดือน
- เป็ นโครงการโรงงานสีขาวดําเนินการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในองค์กร
บริ ษทั ชื่อไทยดอทคอม จํากัด
บริ ษัท ชื่อไทยดอทคอม หรื อ ThaiName.com เริ่ มดําเนินงานมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 โดย
คุณพิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการและเพื่อน เปิ ดให้ บริ การจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย ในอัตรา 800
บาท/ปี นอกจากนันยั
้ งรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และพัฒนาโครงการที่มีการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ จุดประสงค์ที่ทางบริ ษัท เปิ ดให้ บริ การเนื่องมาจากแนวโน้ มความนิยมในการจด
ทะเบียนชื่อเว็บไซต์บนอินเตอร์ เน็ตของคนไทยมีจํานวนมากขึน้ เรื่ อยๆ สังเกตได้ จากการจดชื่อ
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เว็บไซต์ไทยจําพวกที่จดคําทัพศัพท์เป็ นภาษาอังกฤษ ทางทีมงานจึงเล็งเห็นว่าความต้ องการใน
ชื่อเว็ปไซต์ไทยจะทวีจํานวนเพิ่มขึ ้นตามอัตราการเจริญเติบโตของอินเตอร์ เน็ตในเมืองไทย ชื่อไทย.
คอม จึงพัฒนาโปรแกรม ThaiURL เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตไทย ให้ สามารถจดทะเบียน
ชื่อเว็บไซต์ภาษาไทยได้ อย่างแท้ จริ ง
ผลการศึกษา การบริ หารจัดการธุรกิจที่สอดคล้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริ ษัท
ชื่อไทยดอทคอม จํากัด โดยใช้ กรอบคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ดังนี ้
ความพอประมาณ
- รับดําเนินโครงการตามทรัพยากรที่มี
- ไม่ก้ ยู ืมเงินจากภายนอก
ความมีเหตุผล
- เน้ นขายงาน เฉพาะที่บริ ษัทมีความเชี่ยวชาญ
- เสนอบริ การที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าในประเทศ
- ให้ บริ การทางเทคโนโลยีในรู ปแบบที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์
การมีภมู ิค้ มุ กันในตัวเองที่ดี
- สร้ างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ ้นภายในองค์กร ในการให้ บริการลูกค้ า
- มีความระมัดระวังในการรับพนักงานเพื่อให้ ได้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของ
องค์กร
- มีการปรับตัวพร้ อมรับสถานการณ์ในช่วงธุรกิจดอตคอมถดถอย
เงื่อนไขความรู้
- ผนวกการให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี ด้ านการให้ คําปรึกษา และด้ านวิจยั เพื่อใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแบบบูรณาการ
เงื่อนไขคุณธรรม
- รักษาความลับของลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
- ก่อตังชมรมไทยพั
้
ฒน์ ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
- เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถลาไปปฏิบต
ั ธิ รรมอย่างสมํ่าเสมอ
บ้ านอนุรักษ์ กระดาษสา
บ้ านอนุรักษ์ กระดาษสา เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษสา เช่น กระดาษโน้ ต ชุดกาวสําหรับห้ องผ่าตัด
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ผลการศึกษา การบริ หารจัดการธุรกิจที่สอดคล้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้ าน
อนุรักษ์ กระดาษสาโดยใช้ กรอบคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ดังนี ้
ความพอประมาณ
- รับคําสัง่ ซื ้อ ตามกําลังทุนที่มี
- ไม่ก้ ยู ืมเพื่อขยายธุรกิจ
ความมีเหตุผล
- สร้ างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- รายได้ จากการขายจะจ่ายค่าแรงและวัตถุดบิ ก่อน
- เน้ นการนําปอสาซึง่ มีจํากัด กลับมาใช้ ใหม่
- พัฒนาแหล่งพลังงานสํารองในการผลิต
- หลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีในการผลิต
การมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี
- ผลิตภัณฑ์สินค้ าหลากหลาย
- ใช้ แรงงานในท้ องถิ่นตัดปอสา และทําไร่ต้นสาในจังหวัดเชียงราย
- จัดสรรเงินออกเป็ นทุนหมุนเวียนประจําวันและเงินสํารองระยะยาว
- ส่งเสริมการออมของพนักงาน
เงื่อนไขความรู้
- ยกระดับการใช้ เทคโนโลยีในรูปแบบเต็ม มาใช้ เครื่ องมือการผลิตสมัยใหม่แทน
- ฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- เปิ ดให้ คนภายนอกมาเยี่ยมชมและศึกษาการบริหารธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- เจ้ าของธุรกิจมีความอุตสาหะในการดําเนินธุรกิจจนประสบผลสําเร็จ
- มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้ าและรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
- มีการสร้ างบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อมิให้ สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
- มีกิจกรรมอบรมคุณธรรมให้ พนักงาน
ซึง่ ผลการศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําประยุกต์ใช้ กบั การ
บริ หารงานของธุรกิจ สรุปเป็ นภาพรวมได้ ดงั นี ้
ความพอประมาณ: มุง่ ผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสัน้
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หลักความพอประมาณของเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญคือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและ
ไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เมื่อเทียบกับการดําเนินธุรกิจได้ แก่ การมีจดุ มุ่ง
หมายที่ม่งุ หวังได้ รับผลประโยชน์หรื อผลกําไรสุทธิระยะยาวมากกว่า ระยะสัน้ นั่นเอง โดยการ
ประยุก ต์ ใ ช้ หลักความพอประมาณในทางธุ รกิ จ จะมี ลัก ษณะการดํ าเนิ น งานที ่สํ า คั ญๆคื อ
การผลิตจะเน้ นการผลิตเพื่อลูกค้ าบางกลุม่ มากกว่าการผลิตเพื่อขายทัว่ ไปการรับคําสัง่ จะ
รับคําสัง่ เฉพาะที่จะทําได้ ตามกําลังที่มีอยูเ่ พื่อรักษาคุณภาพให้ อยูใ่ นระดับสูง
การแสวงหากําไรจะยึดถือหลักการแบ่งปั น ไม่เบียดเบียนคูค่ ้ า ให้ ร่วมกันเป็ นพันธมิตรทาง
ธุรกิจในระยะยาวและเกิดความไว้ วางใจ รวมทังให้
้ ความสําคัญต่อการจ่ายเงินให้ แก่พนักงานและ
Supplier อย่างรวดเร็ วตลอดจนกันกําไรส่วนหนึง่ สําหรับพัฒนาความรู้และกิจกรรมสังคม
การก่อหนี ้และขยายการลงทุน ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เมื่อกําไรมากพอไม่ก้ ยู ืม
เงิน และเน้ นเฉพาะสาขาธุรกิจที่ตนเชี่ยวชาญ รวมทังจะรั
้ กษาอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนให้ เหมาะสม
การข่งขันด้ วยความยุติธรรม เพื่อสร้ างพันธมิตรธุรกิจ โดยมีเครื อข่ายผู้ผลิตที่เล็กกว่าที่จะจัดส่ง
งานบางส่วนให้ รวมทังมี
้ การฝึ กอบรมและให้ คําแนะนําอย่างต่อเนื่อง
ความมีเหตุมีผล: ต้ องรู้จกั ลูกค้ า รู้จกั ตลาด รู้จกั คูแ่ ข่ง และรู้จกั ตัวเอง
ส่วนการประยุกต์ใช้ หลักความมีเหตุผล ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินธุรกิจ
คือ การรู้จกั ลูกค้ า รู้จกั ตลาด รู้จกั คูแ่ ข่ง และรู้จกั ตัวเอง ซึง่ ทําให้ การบริหารมีลกั ษณะที่สําคัญๆ
ดังนี ้
เข้ าใจในธุ ร กิ จ ของตน และตลาดที่ตนแข่ง ขัน อยู่อย่างถ่อ งแท้ ซึ่ง จํ าเป็ นต้ อ งสร้ าง
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ ตา่ งจากคูแ่ ข่ง และมีนวัตกรรมใหม่ๆ มีการวิจยั ตลาดรวมทังเข้
้ าใจถึง
Core Competency ขององค์กรและเน้ นการผลิตที่ตรงกับ Core Competency ตลอดจน
ตรวจสอบผลการทํางานของตนกับบริษัทคูแ่ ข่งอย่าสมํ่าเสมอ (Benchmarking)
เข้ าใจถึง Key Success Factor ของธุรกิจ โดยพยายามไม่ให้ พนักงานมีหนี ้สินและความ
กังวล ซึง่ จะกระทบต่องานศิลปะที่ต้องใช้ ความประณีต รวมทังมี
้ การรักษากระบวนการผลิตให้ เป็ น
ธรรมชาติที่สดุ
สําหรับธุรกิจที่อิงกับเทคโนโลยีต้องพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และต้ องเน้ น
ที่การนําเสนอเทคโนโลยี มาประยุกต์ ตลอดจนมีการแบ่งกลุ่มลูกค้ าอย่างชัดเจน และมี ความ
ยืดหยุ่นในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละ กลุ่มในช่วงเวลาต่างๆ
ใช้ ทรัพยากรที่มีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระจายการผลิตบางส่วนไปใน
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ประเทศที่มีแรงงานถูกกว่าเพื่อรักษาความสามารถ ในการแข่งขัน และคิดค้ นกระบวนการที่จะนํา
วัตถุดบิ ที่มีต้นทุนสูง หรื อหายากกลับมาใช้ ใหม่
รั บ ความเสี ่ย งในระดับ ที ่เ หมาะสมโดยใช้ ห ลัก บริ ห ารการตลาดแบบ Concentrated
Strategy เพื่อเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าให้ ชดั เจนก่อนที่จะขยายตลาดไปยังที่อื่นและ ให้ สิทธิ
การจัดจําหน่ายในตลาดใหม่ๆแทนการลงทุนเจาะตลาดด้ วยตนเอง
การสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดี ต้ องเตรี ยมพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม สําหรับการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ การสร้ างภู มิ ค้ ุม กั น ที ่ดี ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ คื อ จะต้ อ งเตรี ย มพร้ อมสํ า หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมโดย
กระจายผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละตลาดเพื ่อลดความเสี ่ยง โดยการปรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ จ ากสิ น ค้ า
ฟุ่ มเฟื อยมาเป็ นสินค้ าที่ลูกค้ าใช้ ประจํา และกระจายตลาดในหลายประเทศ เพื่อลดผลกระทบ
จากวัฏจักรเศรษฐกิจต่อสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
ควบคุมกระบวนการจัดหาวัตถุดบิ ให้ ตอ่ เนื่อง โดยลงทุนในแหล่งวัตถุดิบของตนเอง รักษา
อัตราการหมุนเวียนของพนักงานให้ อยู่ในระดับตํ่า ให้ ราคาแก่ supplier อย่างเหมาะสม เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ระยะยาว และลดต้ นทุนของการหา supplier ใหม่ๆ ( switching costs ) สะสมเงิน
ออม โดยมีระบบการแบ่งเงินที่เหลือจากเงินหมุนเวียนเป็ นเงินออมระยะยาว และมีนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลที่เหมาะสมกับการสะสมเงินไว้ สําหรับการลงทุนใหม่
สะสมเงิ น ออม โดยมี ร ะบบการแบ่ง เงิ น ที่เ หลื อจากเงิ น หมุน เวี ยนเป็ นเงิ น ออมระยะ
ยาว และมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่เหมาะสมกับการสะสมเงินไว้ สําหรับการลงทุน ใหม่
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้ าอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีนโยบายและกําหนดเวลาที่
ต้ องประเมินความเสี่ยงอย่างชัดเจน มีการสร้ างระบบเตือนภัยล่วงหน้ า และป้องกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วง หน้ า รวมทังพยายามสร้
้
างความสมดุล
ด้ านรายรับและรายจ่ายในเงินสกุลต่างประเทศแต่ละสกุล
ส่งเสริ มความรู้และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการประยุกต์ใช้ หลักความพอประมาณ การมีเหตุผล และมีภูมิค้ มุ กันที่ดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังต้ องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็ นพื ้นฐานที่
สําคัญของการดําเนินธุรกิจด้ วย ซึ่งธุรกิจต่างๆ จะต้ องมีการสร้ างความรู้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และใช้ ความรู้ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
สร้ างเสริ ม ให้ พนักงานได้ รับความรู้ อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิ ต
อย่างสมํ่าเสมอ
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ร่ วมกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาความรู้ และมาตรฐานของธุรกิจ โดย Social
Venture Network และ กลุม่ พันธมิตรผู้ให้ บริการ Website ภาษาไทย
ส่วนทางด้ านคุณธรรมนัน้ ต้ องมีการสร้ างความตระหนักและให้ ยึดมัน่ ในคุณธรรมกับทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยว ข้ องอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉาพะในด้ านความเพียร ความอดทน และความซื่อสัตย์ โดย
-ให้ มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
-ให้ มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้ า โดยรั กษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และรั กษา
ความลับของลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
-ให้ มีคณ
ุ ธรรมกับสังคมรอบข้ างโดยการป้องกันผลกระทบต่อสภาวะแวดล้ อมและจัดทํา
โครงการเพื่อสังคม
-ส่งเสริ มคุณธรรมให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยปกครองด้ วยหลักความเมตตาและการให้
สิทธิ์ลาเพื่อไปนัง่ สมาธิ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด และ
ยอมรับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันในช่วงวิกฤต
ภาคธุรกิจเอกชนที่มีการประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้ ธุรกิจของ
ตนดําเนินงานได้ อย่างมีเหตุผล รู้ จกั ลูกค้ า รู้ จกั ตลาด รู้ จกั คูแ่ ข่ง และรู้ ตนเอง รวมทังพนั
้ กงานมี
ความรู้ และยึดมัน่ ในคุณธรรมได้ ดียิ่งขึ ้น ตลอดจน จะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ ธุรกิจมีเครื่ องป้องกัน
ผลกระทบจากภาวะความเสี่ยง ภัยจากการดําเนินธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม สามารถดําเนินธุรกิจ
ร่ วมมือกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ จะส่งผลให้ การดําเนินธุรกิจได้ รับผลประโยชน์หรื อผลกําไรสุทธิ
ระยะยาวและ ยัง่ ยืน รวมทังช่
้ วยเศรษฐกิจทังระบบสามารถเติ
้
บโตอย่างมัน่ คง แข็งแรงได้ ในที่สดุ
การประยุกต์ ใ ช้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ยงในการดํ าเนิ น ธุร กิ จ จึง เป็ นทางเลื อกหนึง่ ในการบริ ห ารเพื่อ
เสริ มสร้ างความสมดุล และยัง่ ยื น อันเกิ ดจากการวางรากฐานและแนวทางการเติบโตอย่าง
สมํ่าเสมอเป็ นขันตอนและยั
้
งเป็ นการระมัดระวังเพื่อพร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และระบบภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ขณะเดียวกันก็ต้องมีจิตสํานึกในคุณธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริ ตในการประกอบธุรกิจ
สุข สรรค์ กั น ตะบุต ร ผู้ท รงคุณ วุฒิ ใ นคณะอนุก รรมการขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาจากตัวอย่างความสําเร็ จ
ขององค์กรที่ใช้ ปรัชญาพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ วิเคราะห์กรณีศึกษาในหลายๆองค์กรทําให้
สามารถสรุปเป็ นแนวทาง ปฏิบตั ิ 10 ประการแห่งองค์กรธุรกิจแบบพอเพียง อันเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั แิ ก่ธุรกิจใดที่ต้องการสร้ างความสําเร็จอย่างยัง่ ยืน ดังต่อไปนี ้
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1) การมองการณ์ ไกลในการบริ หารจัดการและตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึง่ จะคํานึงถึง
ผลกระทบในระยะยาวมากกว่าการคิดถึงกําไรระยะสัน้
2) การให้ คุ ณค่าแก่ บุคลากรอย่างจริ งใจ มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และ
หลีกเลี่ยงที่จะปลดพนักงานออกแม้ จะต้ องเผชิญวิกฤติตา่ งๆเนื่องจากพนักงาน ถือเป็ นทรัพยากร
อันมีค่าที่บริ ษัทได้ ลงทุนไปมากมายเพื่อให้ บริ การที่ดีแก่ ลูกค้ า ซึง่ หลังผ่านพ้ นวิกฤติ พนักงาน
เหล่านี ้จะเป็ นแรงขับเคลื่อนให้ องค์กรเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้ามีการปลดพนักงานออก จะทํา
ให้ บริ ษัทต้ องเริ่ มต้ นใหม่หลังสิ ้นวิกฤติ โดยจะต้ องรับบุคลากรใหม่ ต้ องมีการฝึ กอบรมและพัฒนา
้ กงานใหม่เหล่านี ้ยังต้ องใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ความต้ องการของ ลูกค้ า
ให้ มีความสามารถ อีกทังพนั
แต่ละคน แต่ถ้าเป็ นพนักงานเก่าก็จะเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าได้ ทนั ที
3) ต้ องมีความจริ งใจและปรารถนาดีตอ่ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตลอดจนการสร้ างสรรค์ สังคม
ปั จจุบนั เพื่อเป็ นสังคมแห่งอนาคตที่ดี เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ ตอ่ เมื่อประชากรในอนาคตต้ องอยู่ได้
ด้ วย
4) การพัฒนานวัตกรรมทัว้ ทัง้ องค์กรไม่เพียงแค่การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และบริ การ
เท่านัน้ บุคลากรในทุกระดับมีส่วนสําคัญให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ผู้บริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ ระดับ
ปฏิบตั กิ ารได้ มีสว่ นในการนําเสนอความคิดสร้ าง สรรค์ใหม่ๆเพราะผู้บริ หารระดับสูงส่วนใหญ่ร้ ูแค่
เรื่ องนโยบาย ขณะที่พนักงานจะมีความชํานาญและรู้ดีว่าในกระบวนการปฏิบตั ิควรมีการปรับปรุง
หรื อพัฒนาอย่างไรให้ เกิดประสิทธิภาพ
5) ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) ใช้ และ/หรื อพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิ ภาพแต่ราคาไม่สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยี
แบบไทย ๆ หรื อพื ้นบ้ าน
7) ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เมื่อพร้ อมทุกด้ านเท่านัน้
8) ลดความเสี่ยงโดยการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตลาดที่หลากหลาย และการลงทุนที่
หลากหลาย
9) แบ่งปั น รวมถึงการแบ่งปั นองค์ความรู้ ที่มีเพื่อพัฒนาตลาด เพื่อผลประโยชน์ที่ตกแก่
ผู้บริโภคและสังคม
10) ยึดถือจริ ยธรรม มีความอดทนและขยันหมัน่ เพียร
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งานวิ จัยการวิเ คราะห์ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง (อภิชยั พันธเสน, 2546 : 6) งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์หลักที่จะแสดงให้ เห็นว่า
พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ที่ได้ ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัยนัน้ เป็ นกรอบแนวคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ได้ จริ งในฐานะที่
เป็ นรูปธรรมในทางปฏิบตั ิ งานวิจยั นี ้ต้ องการจะชี ้ให้ เห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนันสามารถ
้
ประยุกต์ใช้ ได้ กบั เศรษฐกิจทุกสาขาโดยในกรณีนี ้จะแสดงให้ เห็นถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง
เข้ ากับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ทําให้ ได้ ข้อสรุ ปชัดเจนถึงหลักการที่จะนําไปประยุกต์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ ในการจัดการธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมได้ 9 ประการ ดังต่อไปนี ้
1) ใช้ เทคโนโลยีท่ีถกู หลักวิชาการ แต่มีราคาถูก
2) ใช้ ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) เน้ นการจ้ างงานเป็ นหลัก โดยไม่นําเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ยกเว้ น ในกรณีที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์
4) มีขนาดการผลิตที่สอดคล้ องกับความสามารถในการบริหารจัดการ
5) ไม่โลภมากจนเกินไปและไม่เน้ นกําไรระยะสันเป็
้ นหลัก
6) ซื่อสัตย์สุจริ ตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้บริ โภค และไม่เอารัดเอา
เปรี ยบแรงงานหรื อลูกค้ า ตลอดจนไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้จําหน่ายวัตถุดบิ
7) เน้ น การกระจายความเสี่ยงจากการมี ผ ลิตภัณ ฑ์ ที่ห ลากหลายและหรื อมี ความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนผลผลิตได้
8) เน้ นการบริ หารความเสี่ยงตํา่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่ก่อหนี ้จนเกินความสามารถใน
การบริ หารจัดการ
9) เน้ นการใช้ วตั ถุดิบภายในท้ องถิ่น และตอบสนองตลาดในท้ องถิ่นภูมิภาค ตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ ตามลําดับเป็ นหลัก
ข้ อสังเกตที่สําคัญจากการวิจยั ครัง้ นี ้คือ เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ได้ ครอบคลุมหลักการของ
บรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ที่เน้ นในเรื่ องความเป็ นธรรมของผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียทุกฝ่ าย (Equality) ความโปร่งใสในการบริ หารจัดการ (Transparency) และความรับผิดชอบ
อย่างมีคุณธรรม (Accountability) แต่เศรษฐกิจพอเพียงนันได้
้ ก้าวไปไกลกว่าที่เน้ นการบริ หาร
จัดการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเน้ นความไม่โลภพร้ อมกันด้ วย เพื่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนของอุตสาหกรรมและของประเทศโดยส่วนรวม ดังนัน้ ในกรณีของประเทศไทยจึงควรเน้ น
การดําเนินธุรกิจในแนวเศรษฐกิจพอเพียงแทนที่จะตามแนวคิดบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็ นแนวคิดที่มี
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รากฐานจากอารยธรรมตะวันตก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความหมายและเหมาะสมที่น่าจะ
นําไปปฏิบตั ิมากกว่าบรรษัทภิบาลเสียอีก (อภิชยั พันธเสน, 2546 : 260) ดังนัน้ สามารถนําเอา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ ากับธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ อย่างสมบูรณ์ เนือ่ งจากเศรษฐกิจ
พอเพียงมีสองสถานภาพ สถานภาพหนึง่ เป็ นกรอบความคิดหลักที่ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ สถานภาพที่สองเป็ นข้ อเสนอในการดํารงชีวิตของแต่ละบุคคล
เศรษฐกิจพอเพียงดําเนินตามวิถีแห่งการดํารงชีพที่สมบูรณ์ สงบ สันติสขุ โดยมีธรรมะเป็ น
เครื่ องกํากับและใจตนเองเป็ นที่สําคัญ แท้ ท่ีจริ ง คือ วิถีชีวิตไทยนั่นเอง วิถีชีวิตไทยที่ยึดทางสายกลาง
ของความพอดี เป็ นการเสริ มพลังให้ ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้ อย่างมั่นคงภายใต้ กระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ โดยให้ ความสําคัญกับการสร้ างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้ เข้ มแข็งรักษาความ
สมดุลของทุนและทรัพยากรในมิตติ า่ ง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ได้ อย่างเท่าทัน และนํ าไปสู่ความอยู่เย็นเป็ นสุขของประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคง สมดุลและยั่งยืน
หลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง เป็ นวาระแห่ง ชาติใ นการพัฒนาประเทศ เป็ นวิถีท างเลือกการ
พัฒนาเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการพัฒนาที่ผ่านมาที่เป็ นภาพสะท้ อนของการพัฒนาบนบริ บท
สังคมโลกที่มงุ่ การพัฒนาด้ านวัตถุ บริโภคนิยม ทุนนิยมส่งเสริ มให้ คนในสังคมสะสมความต้ องการ
ที่ไม่ที่สิ ้นสุดของมนุษย์ก่อให้ เกิดปั ญหายุ่งยากซับซ้ อนมามากมายตามมา ทางรอดของคนในชาติ
เพื่อการพัฒนาค่อยเป็ นค่อยไป การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็ นทางเลือกที่ดี
ที่สดุ ในการพัฒนาประเทศท่ามกลางการพัฒนาที่เน้ นเศรษฐกิจเป็ นจากหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
คือให้ ร้ ู พอประมาณ ไม่โลภ มีเหตุผล รู้จกั คิดใคร่ครวญ มีภูมิค้ มุ กัน เมื่อมีสภาพการเปลี่ยนแปลง
อะไรเกิดขึ ้น ต้ องมีสติ มัน่ คงไม่หวัน่ ไหว และทุกอย่างดําเนินไปได้ ด้วยพื ้นฐานของคุณธรรมและ
ความรู้ คือเป็ นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริ ต รู้จริ ง รู้ รอบคอบ ไม่ประมาท รู้เท่าทันสังคมในปั จจุบนั นําไปสู่
สังคมที่มน่ั คง สมดุลและยัง่ ยื น การทําธุรกิจที่เป็ นไปเพื่อทํากําไรหรื อหวังกอบโกยตามระบบทุน
นิยมนันกลั
้ บไปไม่รอด ดังนันทั
้ ว่ โลกในขณะนี ้จึงหันมาให้ ความสนใจกับการพัฒนาและดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ที่มุ่ง หวัง ผลแห่ง ความสมดุล และยัง่ ยื น ในทุกมิติ ทัง้ ทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรมมากขึ ้น
องค์กรธุรกิจถือได้ ว่าเป็ นส่วนสําคัญในการก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ ถ้ าธุรกิจ
ของไทย ไม่ว่าขนาดใด ได้ มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการวางกลยุทธ์ และ
กํ าหนดนโยบาย ก็ จะส่งผลให้ ธุรกิจต่างๆเหล่านัน้ สามารถที่จะยัง่ ยืน อยู่ได้ ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสิง่ แวดล้ อมทางธุรกิจที่นบั วันมีแต่จะเพิ่มขึ ้น ซึ่ง ผลลัพธ์ของการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวนันจะส่
้
งผลให้ ระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เราอาศัยอยู่มี
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การพัฒนาอย่างมัน่ คงต่อไปในอนาคตเพื่อให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิในการนําหลักปรัชญาฯดังกล่าว
ไปใช้ การดําเนินการที่ผ่านมาว่า ในปี 2546 สศช.ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงขึน้ มาทําหน้ าที่เป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อนและขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงในประชาชนกลุ่มต่างๆ ในปี 2548 คณะอนุกรรมการฯ ได้ แต่งตัง้ คณะทํ างานขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จพอเพี ยงในด้ านต่างๆ ทัง้ ด้ านองค์กรภาครั ฐ ด้ านสถาบันการศึกษาและเยาวชน ด้ าน
การเมืองและวิชาการ ด้ านสื่อมวลชนและประชาชน ด้ านประชาสังคม และด้ านองค์กรธุรกิจเอกชน
ทําหน้ าที่เผยแพร่ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาฯ ให้ ขยายผลไปยังประชาชนทุก
หมูเ่ หล่า ทังนี
้ ้ ตลาดหลักทรัพย์และภาคธุรกิจเอกชน บริ ษัทต่างๆ ถือเป็ นเครื อข่ายสําคัญที่มีพลังใน
การช่วยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ ขยายวงกว้ างและมีผลในทางปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ น
รูปธรรม ได้ รับการยอมรับและเชื่อถือในการนําไปประยุกต์ใช้ นําไปปฏิบตั ิ ทุกระดับ ทุกภาคส่วนได้
จริง
ตอนที่ 3 แนวคิดการเรียนรู้ของชุมชน
การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการหนึง่ ที่จะทําให้ บคุ คล ชุมชน องค์กรได้ มีการเรี ยนรู้เพื่อตระหนัก
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดและการกระทําของตนเอง โดยได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง การเรี ยนรู้
ทํ า ให้ บุ ค คลเปลี ่ย นแปลงไปเพราะได้ เ รี ย นรู้ บางสิ ่ง บางอย่ า ง ทํ า ให้ เกิ ด การเพิ ่ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ที่มีอยู่เก่า กระทําหรื อดําเนินกิจกรรมบางอย่างผิดจากแต่ก่อน หรื อเปลี่ยน
ทัศนคติในบางเรื่ อง การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาสําหรับคนทุกคน
3.1 การเรียนรู้ของชุมชน
มณเฑียร บุญช้ างเผือกและคณะ ( 2550 : 9) ได้ ให้ ความหมายกระบวนการเรี ยนรู้ของ
ชุมชน หมายถึงกระบวนการที่สมาชิกในชุมชนเข้ ามารวมกลุ่มคิดวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ ปัญหา ตัดสินใจทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา และการสรุ ปบทเรี ยน
เพื่อยกระดับสติปัญญาในการแก้ ปัญหาให้ สูง ขึน้ ในบางชุม ชนการเริ่ มต้ นพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ เป็ นความคิดริ เริ่มและความพยายามของชาวบ้ านหรื อผู้นําชุมชนนัน่ เอง ในบางชุมชนการ
กระตุ้นกระบวนการเรี ยนรู้ เกิดจากคนภายนอก เช่น นักพัฒนา เอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา
ในบางชุมชนได้ รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจและฝ่ ายต่างๆ ที่ทําให้ การเรี ยนรู้และการทํางานของ
ชุม ชนเติ บโต ขยายตั ว ขยายเครื อ ข่า ยและมัน่ คงขึ น้ การดํ าเนิ น งานเกี ่ยวกับ การพัฒ นาและ
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กระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชนจึงเป็ นเรื่ องที่มีพลวัต เพราะชุมชนเป็ นการรวมกลุ่มที่หลากหลาย
และพลังของชุมชนเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา
David Mathews (อ้ างถึงในปาริ ชาติ วลัยเสถียร, 2546 : 8-9) ได้ สรุปว่ากระบวนการ
เรี ยนรู้ของชุมชน เป็ นสิ่งที่คนในชุมชนเรี ยนรู้ร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น เช่น อะไรคือสิ่งที่
มี คุณ ค่าต่อชุม ชน ชุม ชนมี เ ป้าหมายตรงกัน หรื อไม่ อะไรคือสิง่ ที่ชุม ชนคิดเมื่อมี ปัญ หาเกิ ดขึน้
กระบวนการเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชนและสาธารณะ ทําให้ คนในชุมชนเรี ยนรู้ใน
สิ่งที่ต้องการ ซึง่ ไม่อาจรู้โดยลําพังจึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนกําหนดหรื อ
นิยามประเด็นปั ญหาสาธารณะร่วมกัน การเรี ยนรู้ของชุมชนจึงเป็ นจุดเริ่มต้ น ของการพัฒนาชุมชน
ในวิถีทางที่ทําให้ คนในชุมชนรู้สึกเป็ นเจ้ าของ การสร้ างความเป็ นชุมชนจึงเป็ นหน่วยเดียวกับการ
กระตุ้นให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้และแยกไม่ขาดจากการสร้ างสํานึกสาธารณะ ฉะนันชุ
้ มชนที่อดุ ม
ไปด้ วยชีวิตสาธารณะที่มีสขุ ภาพดีหรื อชุมชนเข้ มแข็ง คือชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
กระบวนการเรี ยนรู้ไม่สามารถเกิดขึ ้นลอยๆ ได้ จําเป็ นต้ องมีสาระที่เรี ยนรู้ควบคูไ่ ปด้ วย
เสมอ กล่าวคือ เมื่อบุคคลนันใช้
้ กระบวนการเรี ยนรู้หรื อวิธีการเรี ยนรู้เพื่อที่จะเรี ยนรู้เรื่ องราวต่างๆ
แล้ ว ผลที่ตามมา คือ ผู้นนอาจจะเข้
ั้
าใจหรื อไม่เข้ าใจเรื่ องนันๆ
้ ก็ได้ แต่ส่ิงที่มกั เกิดขึ ้นควบคูก่ นั ไป
โดยที่ผ้ นู นอาจจะไม่
ั้
ร้ ู ตวั คือ กระบวนการหรื อวิธีการในการเรี ยนรู้นนั่ เอง (ทิศนา แขมมณี, 2544:
1-3) นอกจากนี ้ กระบวนการเรี ยนรู้ ยงั เป็ นกระบวนการทางสังคม (Social process) เนื่องจาก
บุคคลต้ องอยู่ในสังคมซึ่งเป็ นสิง่ แวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อตนเอง การปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เช่น การ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลและมุมมองกับผู้อื่นจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นและสามารถกระตุ้นการเรี ยนรู้ และขยาย
ขอบเขตของความรู้ ด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2544: 11) และกระบวนการเรี ยนรู้มีลกั ษณะเป็ นพลวัต
(dynamic) และเป็ นกลไกสําหรับการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ การทําความเข้ าใจและอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อความเคลื่อนไหวของชีวิตและชุมชนในชนบท จึงต้ องหยิบยกเอากระบวนการ
เรี ยนรู้มาพิจารณา เพราะการเรี ยนรู้เป็ นหัวใจหรื อแกนกลางของความเคลื่อนไหวการศึกษาในวิถี
ชุมชน ดังนันการเรี
้
ยนรู้จงึ ประกอบด้ วยกระบวนการดังต่อไปนี ้
1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทังของตนเองและชุ
้
มชน รวมทังเชื
้ ่อมโยงสิ่งเหล่านี ้เข้ า
กับสังคมไทยตลอดจนสังคมโลก
2) การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเรี ยนรู้ผ่านสื่อต่างๆ
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3) การสร้ างสรรค์กิจกรรมที่เป็ นผลจากการตัดสินใจของตนเองและชุมชน ในส่วนของ
ชุมชน กิจกรรมที่ทําขึ ้นนี ้อาจเรี ยกว่า กิจกรรมเครื อข่าย เพราะเป็ นตัวชักจูงและเชื่อมโยงคนเข้ า
ด้ วยกัน
4) การประเมินผลกิจกรรม และนําผลที่ได้ ไปแก้ ไขปรับปรุงกระบวนการทัง้
หมด
พจนี เทียมศักดิ์ (2544: 76-77) ได้ ให้ ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการเรี ยนรู้ในวิถีชีวิตของชุมชน
ไว้ 4 ประการดังนี ้
1) ความรู้และระบบความรู้ ระบบความรู้ของชุมชนเกิดขึ ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และคนกับคน อันเป็ นปรากฏการณ์ที่ออกมาในวิถีชีวิตด้ าน
ต่างๆ เช่น การทํานา การหาอาหาร การจักสาน การทอผ้ า การเพาะพันธุ์และการใช้ พืชสมุนไพร
จะเห็นได้ วา่ การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นเป็ นการเรี ยนรู้ที่มีอยูต่ ลอดเวลา
2) การสัง่ สมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเป็ นการสัง่ สมทังระบบคิ
้
ด ระบบความรู้
ระบบคุณค่าที่สืบต่อกัน เกิดจากการกระจายความรู้ หลายรู ปแบบด้ วยกัน ได้ แก่ การกระจาย
ความรู้ภายในกลุม่ ครอบครัวและเครื อญาติ การกระจายความรู้ผ่านผู้นํา การบอกเล่าแบบปากต่อ
ปากจากคนในหมู่บ้านเดียวกัน การรวมกลุ่มพูดคุย การอ่านเอกสารที่เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การถ่ายทอดจากศรัทธา ความเชื่อ พิธีกรรม จารี ตประเพณี และการเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การทัศนศึกษา การรณรงค์ เป็ นต้ น
3) สถาบันสังคมซึง่ ทําหน้ าที่ถ่ายทอดความรู้และระบบความรู้ในชุมชน สถาบันทางสังคม
ซึง่ เป็ นการจัดระเบี ยบความสัมพันธ์ ของบุคคล มีรูปแบบและมีจุดประสงค์ที่แน่นอนร่ วมกัน
ตัวอย่างของสถาบันทางสังคม ได้ แก่ ครอบครัว วัด และกลุ่มปราชญ์ชมุ ชนซึ่งเป็ นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านครอบครัวเป็ นสถาบันหนึ่งที่ถ่ายทอดความรู้ และระบบความรู้ แก่สมาชิก เนื่องจาก
ครอบครัวเป็ นองค์กรทางสังคม ซึ่งมีหน้ าที่ขดั เกลาทางสังคม อบรม และถ่ายทอดกระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นจากประสบการณ์และการปฏิบตั ิจริ งในวิถีชีวิตอันเป็ นการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตวัดเป็ น
สถาบันที่ชว่ ยสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นในชุมชน เป็ นศูนย์กลางของชุมชนในเชิงการเรี ยนรู้
เพราะวัดเป็ นสถาบันทางศาสนาที่อบรมถ่ายทอดอุดมการณ์ แห่งชี วิตให้ กรอบและบรรทัดฐาน
ความประพฤติและจริ ยธรรม ให้ ความมัน่ คงและความอบอุน่ ทางจิตใจโดยผ่านพิธีกรรมอันเป็ นการ
เรี ยนรู้แบบบูรณาการปราชญ์ ของชุมชน เป็ นบุคคลที่มีความชํานาญหรื อความสามารถเฉพาะทาง
เช่นมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคด้ วยสมุนไพร เป็ นต้ น
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4) การสร้ างสรรค์และปรับปรุงความรู้และระบบความรู้ของชาวบ้ านเนื่องจากระบบความรู้
เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นจากความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับสิง่ แวดล้ อม ระบบความรู้ จึงมีการเปลี่ยนแปลง
และได้ รับการปรับเปลี่ยนไปด้ วย เช่น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดการผสมผสานการสร้ างสรรค์และปรับปรุ งภูมิปัญญาขึ ้นมาใหม่ เป็ นการรับ
แนวคิดและรูปแบบการจัดการเข้ ามาผสมผสานตามบริ บทของแต่ละท้ องถิ่น โดยนํามาปรับใช้ ให้
เข้ ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอันเป็ นการบูรณาการให้ เกิดการเรี ยนรู้การที่ชมุ ชนเข้ า
มามี บทบาทในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ถื อเป็ นปั จ จั ยสํ าคัญ ที ่ส่งผลให้ เ กิ ดการเรี ยนรู้ ที ่
สอดคล้ องกับวิถีชีวิต เพราะการจัดการศึกษาของชุมชนมิได้ เกิดขึ ้นลอย ๆ เหมือนอย่างการศึกษา
ในระบบโรงเรี ยน แต่เป็ นการศึกษาที่มีรากฐานมาจากชุมชน นอกจากนี ้การจัดการศึกษาของ
ชุมชนยังมีลกั ษณะพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์วางอยู่บน
พื ้นฐานทางวัฒนธรรมสังคมของชุมชน รูปแบบการเรี ยนรู้จงึ เรี ยบง่ายเป็ นธรรมชาติ และสอดคล้ อง
กับแนวทางการดํารงชีวิตในชุมชน สามารถเรี ยนรู้ได้ โดยตรง เร็ วและกว้ าง เป็ นการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั จิ ริ ง จึงตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนได้ อย่างแท้ จริ งกระบวนการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์หรื อการเรี ยนรู้ของชุมชนจึงไม่ได้ ม่งุ เฉพาะตัวความรู้ หรื อเทคนิค แต่รวมถึงแนวคิด
ศีลธรรมและจริ ยธรรม วิถีชีวิตของผู้ร้ ู ผู้นําและชุมชนด้ วยซึง่ เรี ยกว่าการเรี ยนรู้แบบองค์รวม ไม่แยก
เป็ นส่วนๆ เหมือนอย่างการศึกษาในระบบโรงเรี ยน
นอกจากการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ แล้ ว บทบาทที่ชุมชนต้ องทําควบคู่กันไป คือ การ
สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ให้ เข้ มแข็งและยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม บทบาทในการสร้ าง
สนับสนุนและพัฒนาการเรี ยนรู้นี ้มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ เกิดขึ ้นพร้ อมๆ กัน และมีปฏิสมั พันธ์
ต่อกันตลอดเวลา บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้พอจะสรุปได้
ดังนี ้
1) การสร้ างและพัฒนาองค์กรชาวบ้ านหรื อองค์กรชุมชน โดยทัว่ ไป กระบวนการเรี ยนรู้ที่
เกิดขึ ้นในชุมชนเป็ นผลมาจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน
และความรู้ระหว่างชาวบ้ าน ความสัมพันธ์ จากการแลกเปลี่ยนนี ้อาจสะดุดหยุดลงได้ ตลอดเวลา
ซึ่งส่งผลให้ การเรี ยนรู้ไม่ยงั่ ยืน ฉะนัน้ ชุมชนจึงต้ องเข้ าไปมีบทบาทในการกระตุ้นและสนับสนุนให้
ชาวบ้ านมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุนและความรู้ร่วมกัน การจัดการ
ร่วมกันนี ้คือจุดเริ่ มต้ นขององค์กรชุมชน
2) การสนับสนุนและพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ การสนับสนุนและพัฒนาเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ เป็ นอีกบทบาทหนึ่งของชุมชนในการที่จะช่วยให้ กระบวนการเรี ยนรู้ เติบโตและก้ าวหน้ า
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อย่างมัน่ คง การสนับสนุนและพัฒนานี ้ ชุมชนโดยทัว่ ไปมักเริ่ มต้ นจากการสนับสนุนให้ องค์กร
ชาวบ้ านที่เกิดขึ ้นแล้ วในชุมชนได้ มีโอกาสนําทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และความรู้ ของตนไป
แลกเปลี่ยนกับองค์กรชาวบ้ านและองค์กรอื่นๆ ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการจัดความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์กรเหล่านี ้บนพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ การพึง่ พาอาศัยและการจัดการร่วมกัน
3) การสร้ างและพัฒ นาสถาบัน การเรี ยนรู้ ของชุมชน เป็ นการรั กษาองค์ กรชาวบ้ าน
กระบวนการและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นแล้ วให้ คงอยูแ่ ละสืบทอดไปสูล่ กู หลานคนรุ่นหลัง เป็ น
ความพยายามที่จะพัฒนาองค์กรและเครื อข่ายให้ มีความมัน่ คงและเข้ มแข็ง มีการชักนําชาวบ้ าน
เด็กและเยาวชนให้ เ ข้ ามาร่ วมกิ จ กรรมเพื่อให้ เ กิ ดการเรี ยนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ที่มี อยู่
ออกไปอย่างกว้ างขวางการเรี ยนรู้ ได้ ก่อให้ เกิดกลุ่มหรื อองค์กรชุมชนและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ที่
ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรร่ วมกัน และเป็ นเงื่อนไขสําคัญในกระบวนการสําคัญในการฟื น้ ฟู
พัฒนาและประยุกต์ภมู ิปัญญาของท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
คณะอนุกรรมการส่ง เสริ ม ความเข้ มแข็ง ของชุม ชน ในคณะกรรมการปฏิ รูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2543 : 9 – 15) กําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ในชุมชนเริ่ มต้ น
จากวงจรการเรี ยนรู้ โดยการ “รวมคน ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมสรุ ปบทเรี ยน และร่ วมรับผลจากการ
กระทํา” ถ้ าวงจรแห่งการเรี ยนรู้ของชุมชนใดหมุนเร็ วหรื อมีพลวัตสูง แสดงว่า ชุมชนนันมี
้ พลังการ
เรี ยนรู้สงู รายละเอียดมีดงั นี ้
1) รวมคน ถึงแม้ วา่ การจัดการเรี ยนรู้ในชุมชนต้ องยึดหลักว่า ทุกคนในชุมชนมี
ความสํ าคัญเท่าเทียมกัน แต่ในทางปฏิบตั ิ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ในชุมชนที่มีประสิทธิ ภาพ
เกิดประสิทธิผล และทรงพลัง ต้ องเริ่ มต้ นจากการรวมคนในชุมชนเป็ น “องค์กรชุมชน” เพื่อเรี ยนรู้
เรื่ องเกี่ ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ ของตนเองกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ความรู้ และทักษะ
ด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี การจัดการ การประกอบอาชีพ ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ฯลฯการรวมคนมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อรวม “พลัง ใจ” เป็ นการเสริ ม ใจซึง่ กัน และกัน สมาชิกขององค์กร มี ความสนใจและมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทําให้ เกิด “จิตสํานึกร่ วม” ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาท้ องถิ่น เกิดความรัก
ความสามัคคี และความเอื ้ออาทร องค์กรชุมชนที่มีสมาชิกหลากหลายทัง้ เพศ วัย และอาชีพ และ
พบปะกันอย่างต่อเนื่อง องค์กรชุมชนนันย่
้ อมมีความเข้ มแข็ง
จํ านวนองค์กรในชุมชนจะมีจํ านวนเท่าไรก็ได้ คน ๆ หนึง่ อาจเป็ นสมาชิกของหลาย
องค์กร เช่น เป็ นทังสมาชิ
้
กกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มต่อต้ านยาเสพติด กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ
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และกลุ่มป่ าชุมชน ชุมชนใดมีจํานวนองค์กรชุมชนมาก แสดงว่าชุมชนนันเข้
้ มแข็ง เพราะมีจํานวน
“ผู้นํา” มาก ซึง่ จะเกิด “กลุม่ ผู้นํา” ติดตามมา และเป็ น “ทุนทางสังคม” ที่สําคัญที่สดุ ของชุมชน
เพื่อกระตุ้นให้ เกิ ดการระดมทุนทางสังคมจาก “ภายใน” ชุมชนควรสร้ างกิจกรรมที่
บุคคลใน ชุมชนสามารถ “มีส่วนร่วม” เช่น การออมทรัพย์ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ประเพณี
พื ้นบ้ าน หรื อประวัตศิ าสตร์ หมู่บ้าน เป็ นต้ น หรื อทําให้ เกิดการเชื่อมต่อ องค์กรในชุมชนเข้ าด้ วยกัน
เช่น กลุ่มป่ าชุมชน-กลุ่มสมุนไพร กลุ่มออมทรัพย์-กลุ่มแปรรู ปอาหาร หรื อกลุ่มวัฒนธรรม-วัดโรงเรี ยน เป็ นต้ น
การเชื ่อ มต่ อ องค์ ก รในชุม ชนกับ องค์ ก รภายนอกเป็ นการระดมทุ น ทางสัง คมจาก
“ภายนอก” ชุมชน ซึ่งมีความสําคัญกว่าการระดม “เงิน” เนื่องจากแต่ละองค์กรมีศกั ยภาพ “จุด
แข็ง” ที่แตกต่างกัน องค์กรในชุมชนที่สามารถเชื่อมต่อกับองค์กรภายนอก เช่น กลุ่มป่ าชุมชนกลุ่ม
สมุนไพร กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแปรรู ปอาหาร กรมส่งเสริ มการเกษตร สหกรณ์เลมอนฟาร์ ม หรื อ
กลุ่ม วัฒนธรรม วัด โรงเรี ยน ย่อมช่วยทําให้ มี ความเข้ มแข็งยิ่งขึน้ เพราะต่างก็มี ศักยภาพที่จ ะ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่กนั และกัน
การรวมคนเป็ น “กลุ่ม” และการเชื่อมต่อองค์กรเป็ น “เครื อข่าย” สามารถกระทําได้
หลายวิธี ขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ในแต่ละท้ องถิ่น วิธีที่ได้ รับความนิยม ได้ แก่ “การจัดเวที” อาจ
เรี ยกว่า “เวทีชาวบ้ าน” หรื อ “เวทีประชาคม” เป็ นการเปิ ด “พื ้นที่ทางสังคม” แล้ วนําประเด็นที่
ชุมชนให้ ความสนใจมาเป็ น “เครื่ องมือ” ใน “การรวมคน” และ “การสืบค้ นผู้นํา” เช่น การเลี ้ยงชีพ
ปั ญ หาสิ ่ง แวดล้ อม ปั ญ หาสิ ่งเสพติด การรักษาสุขภาพ พิธี กรรมและประเพณี ดนตรี พื น้ เมื อง
ประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชน เป็ นต้ น
ชุมชนหลายแห่งใช้ “ผู้นํา” ในชุมชนเป็ น “เครื่ องมือ” ในการรวมคน อาจเป็ นพระภิกษุ
ครู หมอพื ้นบ้ าน ผู้นําจิตวิญญาณด้ านพิธีกรรม หรื อผู้นําภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึ่งผู้นําเหล่านี ้มักเป็ น
“ผู้นําตามธรรมชาติ” ซึง่ มีคณ
ุ ธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน อดกลัน้ และมีจิตใจอาสาสมัคร
บางกรณี องค์กรจากภายนอก โดยเฉพาะ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน
เข้ าไปมี บทบาทในการกระตุ้นให้ คนในชุมชนรวมตัวกัน เช่น กรมการพัฒนาชุม ชน และกรม
ส่งเสริ มการเกษตรเข้ าไปจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชนกระตุ้นให้
รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ส่วนภาคธุรกิจเอกชนที่มีบทบาทเด่นชัด ได้ แก่ บริ ษัทบางจากฯ
ที่สง่ เสริ มให้ ชาวบ้ านรวมตัวกันทําธุรกิจค้ านํ ้ามัน เป็ นต้ น
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ในชุมชนใช้ “คน” เป็ นทัง้ “ปั จจัย” และ “เป้าหมาย” ของการ
เรี ยนรู้ ดังนัน้ “รวมคน” จึงเป็ นขันตอนที
้
่ “สําคัญที่สดุ ” การรวมคนด้ วย “ความคิด” จะสามารถ
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รวม “พลังใจ” ของ “ผู้นําจิตวิญญาณ” ได้ เป็ นอย่างดี ทําให้ ได้ คนที่มี “คุณภาพ” มี “พลัง” และ
เป็ นการรวมตัวที่มี “ความยัง่ ยืน” ซึง่ จะส่งผลให้ การดําเนินงานในขันต่
้ อ ๆ ไปประสบความสําเร็จ
ถ้ าการรวมคนใช้ “ผลประโยชน์” เป็ น “ตัวล่อ” อาจได้ คนจํานวนมากในระยะเวลาอัน
สัน้ แต่จะได้ แต่ “กาย” ไม่ได้ “ใจ” และมักได้ คนที่ไม่มี “คุณภาพ” ไม่มี “พลัง” เป็ นการรวมตัวที่ไม่มี
“ความยัง่ ยืน” ซึ่งเป็ นวิธีการที่หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่นิยมใช้ ในการพัฒนาชุมชนในช่วง 30-40
ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ส่งผลให้ “ระบบคิด” ของชุมชนใน “การพึง่ ตนเอง” ถูกทําลายจนเกือบหมดสิ ้น
2) ร่วมคิด มีวตั ถุประสงค์เพื่อระดม “พลังความคิด” ให้ ร้ ูแจ่มแจ้ ง โดยผ่านกระบวนการ
มีสว่ นร่วมในการระดมสมอง เพื่อระดมความคิด สร้ างความเข้ าใจร่วมกัน ปรับกระบวนทัศน์ สร้ าง
วิสัยทัศน์ ร่ วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ วิเ คราะห์ ปัญ หาและโอกาสอย่างรอบด้ าน
จัดลํ าดับความสํ าคัญ ของปั ญ หา (เรี ยนรู้ อะไร) กํ าหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการ
แก้ ปัญหา (เรี ยนรู้อย่างไร เรี ยนรู้กบั ใคร เรี ยนรู้ที่ไหน)
3) ร่ วมทํา มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวม “พลังการจัดการ” ตามแผนงานที่กําหนด โดยใช้
หลักสหกรณ์ การฝึ กฝนจากการทดลองทํา และการปฏิบตั ิในพื ้นที่จริ ง กิจกรรมจริ ง สถานการณ์
จริ ง ประกอบกับการใช้ หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบการบริ หารจัดการที่ดีมาสร้ างความ
เชื่อมโยงกัน ซึง่ การจัดแบ่งบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ย่อมทําให้ การใช้ ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
4) ร่ วมสรุ ปบทเรี ยน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ าง “พลังภูมิปัญญา” โดยเริ่ มต้ นจากการ
ประเมินตนเองและประเมินผลงานผ่านเวทีกลุ่มและเครื อข่าย ทําให้ เกิดการเชื่อมต่อทักษะองค์
ความรู้ และประสบการณ์ นําไปสู่การพัฒนา “องค์ความรู้ ใหม่” ขององค์กร จากนัน้ เผยแพร่ องค์
ความรู้ผา่ นสื่อ (เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์) ไปสูอ่ งค์กรชุมชนอื่น ๆ
5) ร่วมรับผลจากการกระทํา มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ าง “พลังปิ ติ” โดยการยกย่อง ชื่นชม
และให้ กําลังใจคนที่เสียสละและทํางานให้ กับชุมชนและสังคม ทําให้ เกิดความภาคภูมิใจและมี
ความสุขจากการทํางานร่ วมกัน ส่วนผลจากการกระทําอาจได้ รับในมิติที่แตกต่างกัน เช่น สมาชิก
องค์กรชุมชนได้ รับผลทางด้ านเศรษฐกิจ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้วิธีคิดและการทํางานเป็ นทีม ส่วนครูได้
เรี ยนรู้ศกั ยภาพของท้ องถิ่น ซึง่ นําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นและการปฏิบตั ิการเรี ยนการสอน
ในโรงเรี ยน
โดยสรุ ป การเรี ยนรู้ ของชุมชนคือการที่คนในชุมชนได้ สร้ างความเชื่อมัน่ ในศักยภาพ
ของชุมชน เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ร่ วมมือร่ วมใจกันทุกฝ่ าย ทุกภาคส่วนในชุมชน และมี
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การเสริ มสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ รวมคน ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมสรุ ปบทเรี ยน และร่ วมรับผลการ
กระทําอย่างต่อเนื่อง
3.2 การเรี ยนรู้เพื่อการปรั บเปลี่ยน
การเรี ยนรู้ เพื่อการปรั บเปลี่ยน นักการศึกษาผู้ใหญ่ชื่อ Jack Mezirow ได้ พัฒนาขึน้
เรี ยกว่าทฤษฎีการปรับเปลี่ยน (Transformation Theory) เมื่ อปี ค.ศ. 1978 (Jack Mezirow,
1995. อ้ างถึงใน พจนา เอื ้องไพบูลย์, 2544 : 90-92)เป็ นทฤษฎีที่ Mezirow มองว่าผู้ใหญ่ มี
ศักยภาพของความเป็ นอิสระเสรี ในการคิดและการกระทําที่สูงและมีความเชื่อ เกี่ยวกับฐานราก
แห่งพฤติกรรมมนุษย์ ว่าบุคคลเมื่อมีประสบการณ์ เช่นใดก็จะมองสิ่งเร้ าหรื อปรากฏการณ์ต่างๆ
ตามประสบการณ์ ของตนเอง เป็ นกรอบที่บุคคลใช้ อ้างอิง (Frames of Reference) ในการ
ตีความหมายและสร้ าง ความเข้ าใจปรากฏการณ์ ต่างๆ และส่งผ่านถึงกรอบความคิดและการ
กระทํ า ของบุ ค คลนัน้ กรอบการอ้ างอิ ง จึ ง เป็ นโครงสร้ างของความเชื ่อ เบื อ้ งต้ น ของบุ ค คล
(Structure of Assumtions) เป็ นตัวกําหนดกรอบการคิดของ บุคคล และเมื่อกรอบความคิดเป็ น
เช่นไร แนวทางการกระทําก็จะเป็ นเช่นนัน้
การเรี ยนรู้ ตามทฤษฎีของ Mezirow เป็ นกระบวนการที่ผ้ เู รี ยนปลดปล่อยหรื อเป็ นอิสระ
จากกรอบการอ้ างอิง หรื อความเชื่อเบื อ้ งต้ น ที่ตนเองยึดถื อ การเรี ยนรู้ เพื่อการปรั บเปลี่ยนของ
Mezirow
จึงเป็ นกระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบการอ้ างอิงหรื อความเชื่อ ความรู้ สึก ทัศนคติ
ต่อเนื่องถึงกระบวนทัศน์ ทางความคิดของบุคคล โดยเริ่ มต้ นด้ วยการทบทวนชี วิต (life review)
และคิดไตร่ตรองในประสบการณ์ของตนเอง ตระหนักรู้อย่างมีวิจารณญาณว่า ความเชื่อเบื ้องต้ น
ที่ตนยึดถือและปฏิบตั ิอยู่เป็ นตัวเข้ ามาจํากัดวิถีทางการรับรู้ ความเข้ าใจ ความรู้สึก นึกคิดของเรา
อย่างไรและทําไม เมื่อความเข้ าใจในความเชื่อเบื ้องต้ นของเราครอบคลุมมากขึ ้น ก็จะเห็นความ
แตกต่าง เห็นรายละเอียดทุกแง่มมุ และเกิดการบูรณาการความรู้ ความเชื่อและประสบการณ์ใหม่
เข้ ากับสิง่ เดิม ได้ เกิ ดการเปลี ่ยนแปลงในฐานรากซึง่ เป็ นที่ม าของพฤติกรรมที่แท้ จริ ง นํ าสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลต่อเนื่องถึงการปฏิบตั ิการทางสังคม (social action) ในท้ ายสุด
จะปลดปล่อยบุคคลนันออกจากกรอบความเชื
้
่อและความคิด เดิมที่ครอบงํ าเขาอยู่ ซึง่ หมายถึง
บุคคลได้ มีการเรี ยนรู้ และเกิ ดการปรับความเข้ าใจ ปรับความรู้ สึกนึกคิด และปรับการกระทําใน
แนวทางใหม่ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมให้ ก้าวหน้ าขึ ้นอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง มิได้ ยดึ ติดการความเชื่อ ความรู้สกึ นึกคิด และการกระทําเดิม
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Mezirow เชื่อว่าการปรั บเปลี่ยนกรอบความเชื่อและความคิดของบุคคลจะประสบผล
อย่างดี ในภาวะวิกฤตการณ์ ของชีวิต คือภาวะที่บุคคลไม่ทราบว่าจะตัดสินใจทิศทางของชีวิต
อย่างไร (Disorienting Dilemma) และผลของการปรับเปลี่ยนความเชื่อและความคิดจะเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลนันอย่
้ างสําคัญ
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนของ Mezirow สรุปดังนี ้
1) เริ่มจากภาวะวิกฤตหรื อภาวะยากลําบากของชีวิต เป็ นขันตอนแรกของการปรั
้
บเปลี่ยน
พฤติกรรม โดย Mezirow มองว่า การเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่เริ่ มต้ นได้ อย่างดีเมื่อผู้ใหญ่ต้องเผชิญกับ
ความยุง่ ยากในชีวิต ซึ่งเมื่อริ เริ่ มขึ ้นแล้ วกระบวนการเรี ยนรู้จะติดตามมาได้ ง่ายทําให้ สามารถพิชิต
ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้
2) ตรวจสอบตนเอง เป็ นการตรวจสอบกรอบความเชื่อของตนเอง การยึดถือปฏิบตั ิของ
ตนเอง เพื่อสร้ างความเข้ าใจในตนเอง มองเห็นความสัมพันธ์ ของตนเองกับสังคมรอบข้ างและ
มุมมองของตนเองที่มีต่อโลก ซึง่ กระบวนการทบทวนชีวิตนี ้ ทําให้ ผ้ ทู บทวนได้ เห็นภาพระบบ
ความคิดของตนเองซึง่ เป็ นระบบภายในที่แสดงออกสูภ่ ายนอก
3) ประเมินตนเองอย่างมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับความเชื่อเบื ้องต้ น(Assumptions) เป็ น
การประเมินตนเองภายหลังจากการสํารวจตรวจสอบตนเองแล้ ว โดยอาจมีการประเมินแบบ
วิพากษ์ วจิ ารณ์ความเชื่อเบื ้องต้ น ซึง่ กรอบความเชื่อเบื ้องต้ นนี ้เป็ นตัวกําหนดมุมมองโลก และ/หรื อ
ทัศนคติสว่ นบุคคล
4) วิพากษ์ วิจารณ์ร่วมกันในประสบการณ์ที่คล้ ายคลึงกัน เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอื่น อาทิ การสนทนา การร่วมวิพากษ์ สถานการณ์ตา่ งๆ กับผู้มีปร ะสบการณ์ คล้ ายคลึง
กัน โดยใช้ ป ระสบการณ์ ปกติ ธ รรมดาที่มี อยู่ของบุคคล เพื่อให้ ไ ด้ ม าซึง่ ความเข้ าใจและ
ประสบการณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นของการสนทนาหรื อการวิพากษ์ ซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องถึง
การวางเป้าหมายในการปฏิบตั เิ พื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
5) ค้ นหาทางเลือกบทบาทใหม่ของตน เมื่อเข้ าใจถึงการยึดถือปฏิบตั ิของตนเองและ กลุ่ม
สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา จึงค้ นหาทางเลือกใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการกระทําใหม่ เพื่อให้
เกิดการ ปรับเปลียนแนวทางดําเนินชีวิตที่เคยยึดถือสูส่ ิ่งที่คดิ ว่าเหมาะสม
6) วางแผนเพื่อการปฏิบตั กิ าร หลังจากนันจึ
้ งได้ วางแผนการกระทํา จากการประเมิน
สถานการณ์และจุดมุง่ หมายที่ต้องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
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7) ดําเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิการ เป็ นขันตอนของการ
้
เตรี ยมความพร้ อมในด้ านองค์ความรู้เพื่อการปฏิบตั ิ ซึ่งบุคคลหรื อกลุ่มผู้ร่วมปฏิบตั ิจะใฝ่ หาความรู้
และทักษะในการนําแผนไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดผลสําเร็ จตามเป้าหมาย
8) ทดลองปฏิบตั ิตามแผนและประเมินผลย้ อนกลับ ในขณะปฏิบตั ิการและหลังจาก
ปฏิบตั ิการ จะมีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปด้ วย เพื่อปรับเปลี่ยนให้ ทันสถานการณ์เมื่อมี
ปั ญหาเกิดขึ ้น รวมทังเพื
้ ่อแสวงหาองค์ความรู้ เพื่มเติมให้ เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผน
ที่วางไว้
9) พัฒนาความสามารถและความเชื่อมัน่ ในตนเองในบทบาทใหม่ เมื่อบุคคลหรื อกลุม่ ได้
ปฏิบตั ิจนเห็นผลสําเร็ จแล้ วความเชื่อมัน่ ในตนเองตjอกรอบความเชื่อใหมj ทัศนคติใหม่ กรอบ
ความคิดใหม่ และการกระทําใหม่ และความสัมพันธ์กบั สังคมรอบข้ างหรื อผู้เกี่ยวข้ องในแนวทาง
ใหม่ได้ เกิดขึ ้น
10) บูรณาการเข้ าสูช่ ีวิตบนพื ้นฐานของมุมมองใหม่ เมื่อความเชื่อมัน่ ได้ เกิดขึ ้น บุคคลหรื อ
กลุ่มจะผสมผสานสิ่งใหม่เข้ าสู่วิถีชีวิตบนพืน้ ฐานของแนวความคิดใหม่ ซึง่ เมื่อมาถึงขัน้ นี ้แล้ ว
ความยัง่ ยืนในกระบวนการเรี ยนรู้ได้ เกิดขึ ้น การกระทําการใดๆ ในวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นการแก้ ไข
ปั ญหาหรื อการพัฒนาตนเองหรื อสังคม จะมีการทบทวนอย่างรอบคอบอย่างเป็ นขันตอน
้
นําสู่การ
ปรับเปลี่ยนสูท่ ศั นคติ ความคิดและการปฏิบตั ใิ หม่ได้ ในที่สดุ
แกนหลักของกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนของ Mezirow ประกอบด้ วย 3 ส่วน
ร่ วมกันคือ 1) ประสบการณ์ 2) การคิดไตร่ ตรอง และ 3) การสนทนาอย่างมีเหตุผล จะรวมถึง
องค์ประกอบต่างๆ ในการสนทนา เช่น ข้ อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะ
ประเมิน ข้ อโต้ แย้ ง และความมีเสรี ภาพในการคิดและวิพากษ์ ทฤษฎีการปรับเปลี่ยน กระบวนการ
เรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนของ Mezirow ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั กระบวนการเรี ยนรู้ในชุมชน
การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการอันหนึ่งที่บุคคลจะเปลี่ยนพฤติกรรม ความรู้ สึกความคิดเห็น
และการกระทํา ของตนเอง โดยได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งๆ การเรี ยนเป็ นกิจกรรมที่จะทําให้ บคุ คล
เปลี่ยนแปลงไป เพราะได้ เรี ยนบางสิ่งบางอย่าง ทํา ให้ เกิดการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มี
อยู่เก่ากระทําหรื อดําเนินกิจกรรมบางอย่างผิดจากแต่ก่อน หรื อเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ใน
เรื่ องบางเรื่ องการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
อยู่ในวัยเรี ยน หรื อกําลังศึกษาเล่าเรี ยน การเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งที่สามารถฝึ กหัดให้ เกิดมีขึ ้นมาได้ โดย
อาศัยปั จจัยภายนอกอื่นๆหลายปั จจัย เช่น ลักษณะของบทเรี ยนที่เรี ยน เครื่ องล่อใจต่างๆ
สิ่งแวดล้ อมรอบตัว การแนะแนวในการเรี ยน และครูผ้ สู อน อย่างไรก็ตาม การเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ ดี
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หรื อไม่ย่อมขึ ้นอยู่กับตัวผู้เรี ยนเองเป็ นสําคัญ ดังนันการมุ
้
่งหมายเพื่อสร้ างคนที่สอดคล้ องไปกับ
แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง มี คณ
ุ ลักษณะบนพื ้นฐานคุณธรรม จึงมีความพยายามที่จะสรรหา
วิธีการอันจะนํา ไปสูก่ ารเรี ยนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรี ยน
เพื่อสร้ างสรรค์การเรี ยนรู้ให้ กบั คนไทยในการนําหลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นความรู้ประยุกต์ใช้ ในวิถีชีวิตพื ้นฐานความเป็ นไทย ที่ต้องมีคณ
ุ ธรรม มีความรู้ มีความพอเพียง
มีเหตุผล มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในชีวิต เพื่อยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ อย่างมัน่ คง
ยัง่ ยืน
ดังนัน้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ให้ ข้อสรุปที่สําคัญข้ อหนึ่งว่า การ
สร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่อให้ นํ า ไปประยุก ต์ไ ด้ นัน้
จําเป็ นต้ องมีการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ อย่างเข้ มข้ น แต่ สศช.ยังไม่มีแนวคิดชัดเจนว่า เราจะ
สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ได้ อย่างไร กระบวนการเรี ยนรู้ที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนันต้
้ องทํา
กันอย่างไร มีขนตอนอะไรบ้
ั้
าง เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ฝ่ ายงานวิชาการและการวิจยั ที่มีหน้ าที่เสนอองค์
ความรู้ ใหม่ควรจะเข้ ามามีบทบาทสําคัญในการแสวงหาค้ นหาคําตอบ ปั จจัยที่สําคัญที่สุดเรื่ อง
หนึง่ ก็คือ การวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู้ระดับชุมชน ซึง่ จะเป็ นกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนโลก
ทัศน์กระบวนทัศน์และค่านิยมเกี่ยวกับวิถีการผลิต วิถีคดิ และวิถีการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชน
ในการนําเอาทฤษฎีที่เรี ยกว่า Theory of Experiental Learning มาประยุกต์ใช้ ดังแผนภาพ
“วัฎจักรของการเรี ยนรู้ทา่ มกลางประสบการณ์” ดังนี ้ (อภิชยั พันธเสนและคณะ,2550 : 159)
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แผนภาพที่ 7 วัฎจักรของการเรี ยนรู้ทา่ มกลางประสบการณ์
ศึกษาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง (นามธรรม)

สรุปบทเรียนจากประสบการณ์
และปรับแนวคิดทฤษฎี

ทําการทดลอง
เศรษฐกิจพอเพียง

เรียนรูป้ ระสบการณ์
ทําเป็ นรูปธรรม

ที่มา : อภิชยั พันธเสนและคณะ(2550 : 159)
ในแบบจําลองนี ้ สมาชิกชุมชนจะเข้ ามาร่วมในทีมงานวิจยั ซึง่ สมาชิกเหล่านี ้จะเป็ นทัง้
นักคิดนักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็ นนักปฎิบตั เิ รี ยนรู้และประเมินประสบการณ์เศรษฐกิจ
พอเพียงไปในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามแบบจําลองนี ้ยังมีจดุ อ่อนอยู่บางประการ ซึ่งจะต้ องได้ รับ
การพัฒนาเพิม่ เติมจากสํานักคิด Critical หรื อ Radical Pedagogy
ภายใต้ แนวคิดนี ้ การวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ของชุมชน จะต้ องมีหลักการพื ้นฐาน
ดังต่อไปนี ้ :
1) ส่งเสริ มจิตสํานึกแบบวิพากษ์ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ ตระหนักถึงภัย
อันตรายจาก เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่คกุ คามวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2) สร้ างสถาบันใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาจิตสํานึกที่วิพากษ์และจะเป็ นเวทีเพื่อ
แพร่กระจายความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
3) ฟื น้ ฟู วัฒนธรรมท้ องถิ่น ภูมิปัญญาพื ้นบ้ านและโลกทัศน์ดงเดิ
ั ้ มที่เน้ นความพอเพียง
ทางนิเวศ
4) ยึดมัน่ ในหลักการวิจยั เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน
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การเรี ยนรู้ดงั กล่าวนี ้ ไม่ใช่เป็ นการแสวงหาความรู้เพื่อรักษาระบบเก่า หากแต่เป็ นความรู้
เพื่อสร้ างระบบใหม่ที่อยู่บนพื น้ ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน้ ในการเปลี่ยนแปลงนี ้
กระบวนการเรี ยนรู้จึงเป็ นกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และจิตสํานึกของผู้คนในชุมชน
ดังแผนภาพกระบวนการเรี ยนรู้ในการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และจิตสํานึก (อภิชยั พันธเสนและคณะ
,2550 : 161)
แผนภาพที่ 8 กระบวนการเรี ยนรู้ในการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และจิตสํานึก
การเรี ยนรู้เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
สร้ างพลังอํานาจให้ แก่ตนเอง

การวิพากษ์ สงั คม
การวิพากษ์ จดุ ยืนของตนเอง
ได้ รับความรู้เพือ่ การปลดปล่อยตัวเอง
จากความคิดที่ครอบงําก่อนหน้ าดู

จิตสํานึกที่วพิ ากษ์

ที่มา : อภิชยั พันธเสนและคณะ(2550 : 161)
ผลผลิตของกระบวนการเรี ยนรู้จะปรากฎให้ เห็นในรูปร่างของการปฎิเสธ ความคิดแบบทุน
นิย มและหัน มารั บ เอาความคิ ดแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งพร้ อมกับ แสวงหาแนวทางเพื ่อ นํ า เอา
ความคิดนี ้ไปปฏิบตั ทิ า่ มกลางเรี ยนรู้จากประสบการณ์
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คณะทํางานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ กําหนดแนวทางการ
พัฒนาผู้เรี ยนเพื่อการเรี ยนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ด้วย ดังนี ้ (ปรี ยานุช พิบลู สราวุธ,2550)
1) มีความรู้ ความเข้ าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในความสําคัญของ
การดําเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ
1.1)มีความรู้ ความเข้ าใจในการดําเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2)มีความรู้ ความเข้ าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจทัว่ ไป
1.3)เห็นประโยชน์ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนา
กลุม่ /โรงเรี ยน/ชุมชน และพัฒนาสังคมโดยรวม
ดังนี ้

2) มีความรู้และทักษะพื ้นฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.1)มีความรู้และทักษะพื ้นฐานในการดํารงชีวิตและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล และสอดคล้ องกับภูมิสงั คมต่างๆ เช่น การผลิต และจําหน่ายสินค้ า การ
ให้ บริ การ การดําเนินธุรกิจขนาดต่างๆ การใช้ จา่ ยและการออม การเกษตร ฯลฯ เพื่อให้ สามารถอุ้ม
ชูตวั เองและครอบครัวได้
2.2)มีทกั ษะ ค่านิยม และจริ ยธรรมเบื ้องต้ นที่จําเป็ นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่างเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ เกื ้อกูล ไม่เบียดเบียน นําไปสูค่ วามสันติสขุ และรู้รักสามัคคี
2.3)ใช้ และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดประโยชน์และความสุขอย่างยัง่ ยืน
2.4)สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น หวงแหนทรัพย์สมบัติ
ของชาติ รักและภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
3) ปฏิบตั ติ นและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้
3.1)ปฏิบตั ิตนให้ มีความพอประมาณ รู้ จกั การประมาณตน รู้ จกั ศักยภาพของตนที่มี
อยู่ และรู้จกั สภาพแวดล้ อมของชุมชน/สังคม ที่อาศัยอยู่
3.2)ปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผล บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง โดยใช้ สติ ปั ญญา มีความ
รอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด ทํา โดยยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ
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3.3)มี ภู มิ ค้ ุม กัน ที ่ดีใ นตัว พร้ อมรั บ ผลกระทบและการเปลี ่ย นแปลงด้ า นต่า งๆ ทัง้
ภายในและภายนอก ภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์
3.4)มี ค วามรอบรู้ ในเรื ่ อ งที ่เ กี ่ย วข้ อง สามารถคิ ดวิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บัติ ด้ วย ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง
3.5 ) ปฏิบตั ติ นและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ขยัน อดทน ขยันหมัน่ เพียร แบ่งปั น มีสติ ปั ญญา มีวินยั พึง่ ตนเอง เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
เกื ้อกูล มีความรับผิดชอบและอยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข
ศสช. ดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการนําปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงขยายผลการใช้ ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใชชีวิตประจํ าวัน เป็ น
พื ้นฐานการดํารงชี วิต การเรี ยนรู้ และการสร้ างความเข้ าใจเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน สังคม
ต่ อ ไป เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไม่ ใ ช่ เ ป็ นเป้ าหมายตายตัว คงที ่ หากเป็ นกระบวนการมากกว่ า
ประกอบด้ วยแนวปฏิบตั ทิ ่ีสําคัญในการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1) การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการศึกษาชัว่ ชีวิต ติดตามการดํารงชีวิตแบบพอเพียง
ตลอดกาล
2) การเรี ยนรู้จะต้ องใช้ แนวทางสหวิทยาการ เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายมากกว่าคํา
ว่าเศรษฐกิ จ เป็ นแนวคิดที่ครอบคลุม หลายมิติของชีวิต ซึง่ ต้ องใช้ วิธีวิทยาเชิงบูรณาการหลาย
สาขา
3) การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้ องอยูบ่ นฐานคิดที่เรี ยกว่า คิดอย่างมีระบบ ซึ่งจะช่วยให้
ชาวบ้ าน ชุมชนเรี ยนรู้ความสามารถหลายด้ าน ตังแต่
้ การสังเคราะห์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงจาก
ประสบการณ์ หลายพื ้นที่ ไปจนถึงความสามารถในการวางแผนการจัดการ การประเมินผล และ
การมีความคิดที่วพิ ากษ์ และสร้ างสรรค์
4) การเรี ยนรู้ เศรษฐกิ จพอเพียงต้ องสอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่หลากหลายใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เอกสาร ตํารา ข้ อเขียน ต้ องสะท้ อนให้ เห็นทังมิ
้ ติทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ข้ อสรุ ปทังสี
้ ่ข้อเมื่อผสมผสานกันจะเป็ นการสร้ างพลังอํานาจให้ แก่ชุมชนในการที่จะมีวิธี
คิด วิธีการผลิตและวิถีชีวิตของตนเองอันจะนําไปสู่การสร้ างระบบที่เป็ นอิสระจากทุนนิยมและเดิน
ทางเข้ าสูแ่ นวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึง่ ตนเองได้
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หลังวิกฤตเศรษฐกิจ ชุมชนได้ เรี ยนรู้ถงึ การเปลี่ยนแปลงที่ผา่ นมาทําให้ เกิดนวัตกรรมการ
เรี ยนรู้ของชุมชน และนวัตกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วง 9 ปี หลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พรรณทิพย์ เพชรมาก
และคณะ, 2550 : 47 – 49 ) มีรายละเอียดดังนี ้
1) การจัดสวัสดิการโดยชุม ชน ชุมชนสามารถฟื ้นฟูทุน ทางสังคมและระบบชุม ชน
สวัสดิการจากฐานต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ หลักการศาสนา การดูแลทรัพยากร มาสู่การจัด
สวัสดิการที่ชุมชนเป็ นทังผู
้ ้ จดั และผู้รับสวัสดิการ สู่ระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนท้ องถิ่นที่ทําให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) หันมาให้ ความสําคัญเรื่ องสวัสดิการมากขึ ้น
2) องค์กรการเงินและการบูรณาการกองทุนในชุมชน มีเงินสะพัดเข้ าสู่ครัวเรื อนมากขึ ้น
จากกองทุนต่างๆ ที่ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ยอดหนี ้ครัวเรื อนที่เพิ่มขึ ้นซึ่งมีทงหนี
ั ้ ้เพื่อ
การผลิตและหนี เ้ พื่อการบริ โภคทํ าให้ หลายพืน้ ที่มีการสํารวจข้ อมูลเพื่อทําแผนชุมชน จึงเห็น
ภาพรวมทังรายได้
้
-รายจ่าย-หนี ้สิน นําไปสู่การจัดการการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนา
รูปแบบกลุม่ ออมทรัพย์ กลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์ บัญชีต้นทุนการผลิต
3) กระบวนการจัดทํ าแผนแม่บทชุมชน ถื อเป็ นนวัตกรรมที่เกิดขึน้ ในช่วงหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเป็ นกระบวนการสร้ างการเรี ยนรู้ข้อเท็จจริ ง ศักยภาพ และ
ปั ญหาของตนเอง ทังยั
้ งสามารถนําไปสูก่ ารกําหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาและการพัฒนาของชุมชน
ร่วมกับ อปท. และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง
4) การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ชุมชนได้ เชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายจัดการทรัพยากร
ต่างๆ เช่น ดูแลอนุรักษ์ ป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์นํ ้าชายฝั่ ง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหว
เพื่อเสนอกฎหมายบางเรื่ องยังไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น กฎหมายป่ าชุมชน และกฎหมายปฏิรูปที่ดนิ
5) การทําเกษตรยัง่ ยืน เกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายการทําเกษตรยัง่ ยืน มีการพัฒนาศูนย์
เรี ยนรู้ด้านเกษตรยัง่ ยืน และเทคโนโลยีชีวภาพจากการทดลองปฏิบตั กิ ารวิจยั โดยชาวบ้ าน อย่างไร
ก็ตาม สัดส่วนการนําเข้ าสารเคมีเพื่อการเกษตรก็ยงั ไม่ลดลง
6) การแก้ ไขปั ญหาที่อยู่อาศัยโดยชุมชน ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดได้ รวมตัวกันจัดการ
ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยโดยใช้ นโยบายรัฐบาลเรื่ องโครงการบ้ านมัน่ คงเป็ นเครื่ องมื่อมีการสํารวจชุมชนที่
มีปัญหาและใช้ กลุ่มออมทรัพย์เป็ นฐานในการจัดการ การตังกลไกร่
้
วมระหว่างเครื อข่ายชุมชน
เทศบาล หน่วยงานดูแลที่ดิน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ทําให้ เกิดการทํางานร่วมกัน
อย่างกว้ างขวาง
7) การฟื น้ ฟูชมุ ชนท้ องถิ่น สร้ างการเมืองสมานฉันท์ สู่การจัดการตนเองของชุมชนท้ องถิ่น
การเมืองในระบบเลือกตังที
้ ่มีการแข่งขันแบบแพ้ -ชนะ และการเมืองท้ องถิ่นที่มีสายสัมพันธ์ กับ
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การเมืองแบบเลือกตังในระดั
้
บชาติ ทําให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งในชุมชนท้ องถิ่น การกระจาย
อํานาจไปสู่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นการกระจายไปอยู่ที่ อปท. ปั ญหาเหล่านี ้ผลักดันให้ ชมุ ชน
ท้ องถิ่นหลายแห่งมีการตื่นตัวที่จะทําให้ เกิดการจัดการตนเองร่วมกันขององค์กรชุมชน ผู้นําอาวุโส
พระ ครู อปท. ตลอดจนใช้ ระบบการปรึกษาหารื อสรรหาคนมาร่วมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
ท้ องถิ่น เกิดนายกองค์กรบริ หารส่วนตําบลพันธุ์ใหม่ที่ให้ ความสําคัญกับงานพัฒนาโดยชุมชน
ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ ชุมชนเข้ มแข็งขึ ้นคือการฟื น้ ฟูทุนทางสังคม และภูมิปัญญาที่เป็ น
คุณค่าเดิมของสังคมไทยมาปรั บใช้ มีการเชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่าย และเกิ ดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกันอย่างกว้ างขวาง อย่างไรก็ตาม จํานวนชุมชนที่เข้ มแข็งนับว่ามีไม่มาก
นัก ยังคงมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ถาโถมเข้ าสู่ชมุ ชนแล้ วจัดการได้ ไม่เต็มที่ เช่น ระบบการศึกษา
และกระแสการบริ โภค การตลาด สังคมโลกาภิวตั น์ ภาคธุรกิจเอกชนปั จจุบนั ได้ เข้ ามามีบทบาทใน
การเข้ ามาสนับสนุนส่งเสริ ม พัฒนาให้ แก่ชุมชน เป็ นภาคส่วนที่สําคัญที่การพัฒาชุมชน สังคม
ไม่ได้ อยูท่ ่ีรัฐอย่างเดียว ภาคธุรกิจเอกชนได้ เข้ ามีส่วนร่วมในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็ นการซื ้อวัตถุดิบ
การจ้ างงาน การให้ ทุนสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาชุมชน ย่อมทําให้ คนในชุมชนเกิด
การเรี ยนรู้ เป็ นการเรี ยนรู้ที่เป็ นกระบวนการ มีขนตอน
ั้
เสริ มสร้ างทักษะ ทัศนคติใหม่ๆ ให้ กบั คนใน
ชุมชน การทําความเข้ าใจกระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชน จึงเป็ นรากฐานที่มนั่ คงของสังคม ชุมชน
เกิดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ ชมุ ชนมีศกั ยภาพในการพัฒนา คนในชุมชนเรี ยนรู้ร่วมกันใน
การพัฒนา เรี ยนรู้ในสิ่งที่ชุมชนต้ องการทําให้ ชุมชนมีพลังปิ ติ มีความสุขที่เป็ นผู้ให้ และผู้รับอย่าง
สมดุล มีความสุขจากการทํางานร่ วมกัน มีการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ ขยายผลไปยังชุมชน
อื่นๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตอ่ ไป
3.3 แนวคิดชุมชนเข้ มแข็ง
การทําความเข้ าใจเกี่ยวกับชุมชนในประเด็นต่าง ๆ นันจํ
้ าเป็ นอย่างยิ่ง ชุมชนเป็ นหน่วย
ทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับประชากร กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมีความรู้สึกผูกพันเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทางเชื อ้ ชาติ เผ่าพันธ์ ศาสนา ประเพณี ทําให้ มีความรู้ สึกเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมหรื อ
ชุมชนนัน้ หรื ออาศัยหลักความผูกพันหรื อผลประโยชน์ทางเชื ้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกัน
ตลอจนมีผลประโยชน์ในทางการบริ การทางสังคมร่วมกัน การมองชุมชนไม่ว่าจะเป็ นหมู่บ้านหรื อ
ชุมชน มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ท้ องถิ่น เพื่อพวกเขาเองและความเป็ นชุมชน คือ การอยู่รอด
ของสังคมไทย(ธีระพงษ์ แก้ วหาวงษ์ ., 2543 : 33) ในหัวข้ อนี ้ ประเด็นที่นํามาประมวลเป็ นความรู้
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ความเข้ าใจเกี่ยวกับชุมชน ได้ แก่ ความหมายของชุมชน ลักษณะความเป็ นชุมชน พัฒนาการของ
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน
3.3.1 ความหมายของชุมชน
ชุมชน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2542 ได้ ให้ ความหมายของชุมชน
หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่รวมกันเป็ นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่ในอาณาบริ เวณเดียวกันและมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 368) ชุมชน มีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษ
ว่า Community (Community) มีความหมายตามพจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s
Dictionary English (2003: 265) ว่า หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื ้นที่แห่งหนึ่ง มีความรู้สึก
ว่าเป็ นพวกเดียวกัน มีศรัทธา ความเชื่อ เชื ้อชาติ การงานหรื อมีความรู้สึกนึกคิด ความสนใจที่
คล้ ายคลึงกันมีการเกื ้อกูล การเป็ นอยูร่ ่วมกัน นอกจากนี ้ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของคําว่าชุมชน ไว้ อีก
มากมาย เช่น
ชุมชน เป็ นคําที่มีการนําไปใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง และใช้ ในลักษณะแตกต่างกันออกไป
จึงมิอาจกล่าวได้ วา่ ชุมชนเป็ นคําที่มีความหมายแน่นอนตายตัวเพียงประการเดียว อาจพิจารณาได้
หลายแง่มมุ อาทิ ปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา โดยในบางครัง้ ความหมายของชุมชน
ไม่ได้ จํากัดอยูก่ บั ความหมายที่ให้ ความสําคัญกับอาณาบริ เวณทางภูมิศาสตร์ หรื อบริ เวณเล็ก ๆ ที่
หมายถึงหน่วยทางการปกครองในระดับหมู่บ้านเท่านัน้ ความหมายของชุมชนอาจจะมีทงรู
ั ้ ปธรรม
และนามธรรม มีหลายขนาดและหลายระดับ ตังแต่
้ ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับโลกก็ได้ (ปาริ ชาติ
วลัยเสถียร, 2543: 1)
ความหมายของชุมชนอาจเปรี ยบเทียบได้ กบั คําว่า “สังฆะ” ในความหมายของหมูค่ ณะ
เป็ นชุมชนแห่งกัลยาณมิตร คือ การที่บคุ คลมาอยู่ด้วยกัน เริ่มตังแต่
้ ผ้ นู ําเป็ นกัลยาณมิตร คือ ผู้ท่ ี
จะช่วยเหลือเกื ้อหนุนผู้อื่นในการพัฒนาชีวิตที่ดี ให้ มีชีวิตที่เจริ ญงอกงาม และผู้ที่มาอยู่ด้วยมีการ
ช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อกันให้ แต่ละบุคคลพัฒนาตนให้ เข้ าถึงชีวิตที่ดีงามขึ ้น เมื่อแต่ละบุคคลได้ รับ
ประโยชน์จากชุมชน แต่ละบุคคลนันจะต้
้
องเป็ นส่วนประกอบหรื อเป็ นส่วนร่วมที่ดี เพื่อช่วยเกื ้อกูล
ต่อชุมชนด้ วยเช่นกัน (พระธรรมปิ ฎก, 2539 อ้ างถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543)
ประเวศ วะสี (2540 อ้ างถึงใน ปาริ ชาติ วลัยเสถียร, 2543) เห็นว่า ความเป็ นชุมชนอาจ
หมายถึงการที่คนจํานวนเท่าใดก็ได้ ที่มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรื อรวมกลุ่มกัน มี
ความเอื ้ออาทรต่อกัน มีการเรี ยนรู้ร่วมกันในการกระทํา มีการจัดการ เพื่อให้ เกิดความสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่การให้ คํานิยามชุมชนมักจะระบุถึงองค์ประกอบที่
สําคัญเกี่ยวกับที่ตงหรื
ั ้ ออาณาบริ เวณของชุมชนด้ วย ซึง่ หมายถึงการที่คนจํานวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใน
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พื ้นที่แห่งหนึ่ง มีความเชื่อ ผลประโยชน์ กิจกรรม และมีคณ
ุ สมบัติอื่นที่คล้ ายคลึงกัน คุณลักษณะ
เหล่านี ้มีลกั ษณะเด่นเพียงพอที่จะทําให้ สมาชิกนันตระหนั
้
กและเกื ้อกูลกัน (Mask S. Homan,
1994 อ้ างถึงใน ปาริ ชาติ วลัยเสถียร, 2543) แต่องค์ประกอบด้ านพื ้นที่มิได้ จํากัดเฉพาะพื ้นที่ขนาด
เล็กหรื อหน่วยพื น้ ที่ทางการปกครองระดับพื ้นฐานเท่านัน้ ชุมชนอาจหมายถึงกลุ่มคนที่ใช้ ชีวิต
ร่วมกันตังแต่
้ ระดับครอบครัวไปสูร่ ะดับเครื อญาติ จนถึงระดับหมูบ่ ้ านและระดับที่ใหญ่กว่า
อริ ยา เศวตามร์ (2542 : 205) กล่าวถึงชุมชนในรู ปแบบใหม่ สําหรับผู้นําชุมชนและ
นักพัฒนาแล้ ว ความเป็ นชุมชนหมายถึงความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในชุมชนและเครื อข่ายที่
กล้ างขวาง กิจกรรมที่สร้ างขึ ้นเป็ นการสร้ างความเป็ นชุมชนในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์
ทางสังคมที่ยตุ ธิ รรมและเครื อข่ายที่กว้ างขวางมากกว่าในอดีต เพื่อสอดคล้ องกับกระแสการพัฒนา
ในปั จจุบนั ที่สง่ เสริ มความเข้ มแข็งของชุมชนลัเครื อข่าย หรื อเพื่อรู้เท่าทันการเชื่อมโยงเครื อข่ายของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไร้ พรมแดน
นอกจากนี ้ งานเขียนบางชิ ้นให้ ความหมายของคําว่า “ชุมชน” ในระดับเดียวกับคําว่า
“สังคมหมู่บ้าน” ซึ่งเป็ นหน่วยของสังคมหรื อหน่วยทางการปกครองขนาดเล็กระดับพื ้นฐานที่มีการ
อยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจํานวนหนึ่งในพื ้นที่แห่งหนึ่ง เพื่อพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในบริ เวณนันใน
้
การดํารงชีวิต และจากเหตุที่มีคนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกันและใช้ ทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมี
การกําหนดรู ปแบบความสัมพันธ์ร่วมกันขึ ้น มีองค์กรหรื อสถาบันชุมชนและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ เป็ น
กลไกควบคุมการอยู่ร่วมกัน ทังนี
้ ้ชุมชนหมายถึงสังคมขนาดเล็กในชนบทที่ยงั ไม่พฒ
ั นาหรื อสังคม
หมู่บ้านที่สมาชิกของสังคมยังมีความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ และยังสามารถรักษาแบบแผนการ
ดํารงชีวติ บางส่วนได้ (ชยันต์ วรรธนะภูติ อ้ างถึงใน อุทยั ดุลเกษม, บรรณาธิการ, 2544 : 45-108)
ชุม ชนมี ความหมายที่ห ลากหลาย มองโดยรวมความหมายของชุมชนเป็ นการอธิ บาย
ความสัมพันธ์ ทางสังคมหรื อการจัดระบบความสัมพันธ์ ใหม่ทงกั
ั ้ บภายในและภายนอกชุมชนให้
เป็ นไปตามพลวัต หรื อ กระแสของสัง คม ความเป็ นชุ ม ชนหรื อ ความเป็ นหมู่ ค ณะล้ ว นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา (ปาริชาติ วลัยเถียรและคณะ, 2546 : 58) ฉะนัน้ ความ
เป็ นชุมชนจึงเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นตัวตนของคนในชุมชน ในการช่วยกันยกระดับความรู้
ความสามารถ การรับรู้และความเข้ มแข็ง พลังที่เกิดขึ ้นจากการรวมตัวกัน ปฏิบตั ิงานร่ วมกันของ
สมาชิกในชุมชน เป็ นรากฐานที่สําคัญต่อการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคม
3.3.2 ลักษณะของความเป็ นชุมชน
ปาริ ชาติ วลัยเสถียร (2543: 4-7) ได้ จําแนกชุมชนและความเป็ นชุมชนออกเป็ น 4
ลักษณะคือ
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1) ชุมชนหมูบ่ ้ าน ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
1.1) ชุมชนในฐานะหน่วยพื ้นฐานของการพึ่งตนเอง เป็ นการมองว่าชุมชนจะต้ องตังอยู
้ ่บน
พื ้นฐานความสัมพันธ์ของผู้คนที่ร้ ูจกั กันอย่างใกล้ ชิด มีการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่นนร่
ั ้ วมกัน ระบบ
ความสัมพันธ์เป็ นแบบครอบครัว เครื อญาติ มีการแลกเปลี่ยนและพึ่งพา ชุมชนเป็ นระบบพื ้นฐาน
ของสังคมที่มีศกั ยภาพในการจัดการเพื่อตอบสนองความต้ องการของสมาชิกในด้ านต่าง ๆ โดยมี
พิธีกรรม ความเชื่อพื ้นถิ่นช่วยจรรโลงการดํารงอยูข่ องชุมชนเอาไว้
1.2) ชุมชนในฐานะหน่วยทางการปกครอง ชุมชนเป็ นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดที่ทาง
ราชการกําหนดให้ เป็ นหมู่บ้าน มีฐานะเป็ นหน่วยทางการปกครองของรัฐที่มีพื ้นที่และอาณาเขตที่
ชัดเจนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สมาชิกในชุมชนอาจผูกพันกันในรูปแบบของชุมชนใน
ลักษณะแรก หรื ออาจจะไม่ผกู พันแต่ถกู กําหนดความสัมพันธ์โดยกระบวนการของรัฐ
2) ชุมชนในฐานะขบวนการทางสังคม (Social movement) ชุมชนซึง่ เป็ นขบวนการทาง
สัง คม เป็ นอุด มการณ์ ที่เ กิ ด ขึน้ เนื ่อ งจากวิ กฤตการณ์ ที่เ กิ ด ขึน้ ในบริ บ ทของสัง คมสมัย ใหม่
(Modernity) เนื่องจากเห็นว่าวิธีการและกระบวนการแบบเดิมไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ ไข
ปั ญหาได้ จึงมี การรวมกลุ่มกันในรู ปแบบต่าง ๆ มีการกําหนดเป้าหมายและข้ อเรี ยกร้ อง มี
อุดมการณ์ ที่ชดั เจน และมีการจัดรู ปองค์กรในการดําเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญอยู่ที่การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และมุ่งที่จะพิทักษ์ ชุมชนจากการรุ กรานของรัฐและกลุ่มทุน มีความ
พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสร้ างวิถีชีวิตรู ปแบบใหม่ ๆ ขึ ้นมาเป็ นทางเลือก โดยที่
สมาชิ ก ของชุม ชนไม่จํ า เป็ นต้ องมี ความสัม พัน ธ์ ใ กล้ ชิ ด กัน แต่มี ก ารยึด โยงกัน ด้ ว ยปั ญ หา
อุดมการณ์ และจิตสํานึก เป็ นหลัก เช่น การรวมตัวกันของสมัชชาคนจน กลุ่มประมงพื ้นบ้ าน
ภาคใต้ เป็ นต้ น
3) ชุมชนในแนวมนุษยนิยมหรื อเชิงอุดมคติ (Humanistic perspective) ชุมชนลักษณะนี ้
เกิ ด จากแนวคิ ด ที ่ว่ า ความเป็ นสัง คมสมัย ใหม่ ทํ า ให้ สูญ เสี ย ความเป็ นชุม ชน(Sense of
community) ซึ่งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมสมัยใหม่ เกิดการแข่งขัน เอา
รัดเอาเปรี ยบ สร้ างสภาวะแปลกแยก โดดเดี่ยว สิ ้นหวัง ไม่สนใจใยดี และสูญเสียความรู้สึกของ
การเป็ นส่วนหนึ่งในการร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ในที่สดุ ขณะเดียวกันรัฐเองไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมและสภาวะปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างสลับซับซ้ อน และมี
ความเชื่อมโยงและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากกลไกรัฐมีลกั ษณะที่เป็ นทางการ
ใหญ่โต และมีสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง นักคิดในสายนี ้จึงเสนอว่าควรจะมีการรื อ้ ฟื น้ ความเป็ น
ชุมชนขึ ้นมาใหม่ โดยเน้ นการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม องค์กร และเครื อข่าย เพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหา
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อย่างเป็ นกระบวนการ โดยมีกิจกรรมอันหลากหลายเพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกัน ลักษณะของชุมชนตาม
แนวคิดนี ้จึงควรมีขนาดเล็ก เป็ นหน่วยอิสระที่ประกอบไปด้ วยความแตกต่างหลากหลายโดยไม่ยึด
ติดกับอาณาเขตหรื อพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่แน่นอนตายตัว
4) ชุมชนในรูปแบบใหม่หรื อชุมชนเสมือนจริ ง (Virtual Community) เกิดจากแนวคิดที่ว่า
ความเป็ นชุมชนคือการสื่อสาร ชุมชนลักษณะนี ้เป็ นชุมชนไร้ พรมแดน คือสมาชิกหรื อผู้ที่สนใจ
สามารถเข้ าร่วมได้ โดยไม่จํากัดหลักแหล่ง เพียงแต่มีระบบเทคโนโลยีครอบคลุมถึง อาจเป็ นชุมชน
กลางอากาศซึง่ อาศัยการติดต่อสื่อสารของบุคคลผ่านวิทยุกระจายเสียงระบบโทรศัพท์พืน้ ฐาน
และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น รายการวิทยุ “ร่วมด้ วยช่วยกัน” สถานีวิทยุจส.100 เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เอื ้อให้ เกิดชุมชนไซเปอร์ สเปซ(Cyberspace) ซึ่ง
เป็ นการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ชุมชนรูปแบบนี ้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําหน้ าที่
ในการร้ อยรัดความเป็ นชุมชนไว้ อย่างไรก็ตาม มีการตังข้
้ อสังเกตว่า ชุมชนลักษณะนี ้ทําให้ คน
รวมตัวกันง่าย และแตกสลายง่าย เป็ นชุมชนเฉพาะกิจ และเป็ นชุมชนที่ขึ ้นอยู่กับผลประโยชน์
เทคโนโลยี และยุคสมัยเป็ นเงื่อนไขสําคัญ
ความสําคัญของความเป็ นชุมชน คือ การที่กลุ่มคนได้ สร้ างสรรค์บางสิ่งบางอย่างขึ ้นมา
ด้ วยตนเอง เช่นความสัมพันธ์ระหว่างกันคุณลักษณะหรื ออัตลักษณ์และการทํางานร่วมกัน ความ
เป็ นชุมชนมิใช่สิง่ ที่คงอยู่ตลอดเวลา อาจจะเกิดขึ ้นแล้ วสลายไปได้ และอาจจะฟื น้ ตัวขึ ้นมาใหม่อีก
ได้ สรุ ปได้ ว่าความเป็ นชุมชนมีการปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและสภาวะแวดล้ อมต่าง ๆ ดังนัน้
การให้ ความหมายเกี่ยวกับชุมชนสามารถลื่นไหล เปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั พลวัตของสังคมในแต่
ละยุคสมัย อย่างไรก็ตาม ชุมชนยังคงมีความสําคัญในฐานะที่เป็ นพันธะแห่งความร่วมมือของ
สมาชิกในการสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้ เกิดแก่ชมุ ชนและสังคมโดยรวม
3.3.3 ทุนของชุมชน (Community capitals)
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนไม่ว่าจะเป็ นชุมชนเล็กหรื อใหญ่ ทุกชุมชนนันมี
้ ทุน
(Capital) เป็ นของตนเองภายในชุมชน ทุนของชุมชนมี 5 ประเภท ดังนี ้ (อุทยั ดุลยเกษม, 2545: 12).
1) ทุนระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural capital) หมายถึง การมีภูมิปัญญาและ
ประเพณี วัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ประยุกต์เข้ ากับสภาพสังคม โดยโครงสร้ างทางธรรมชาติที่หลาก
หลายของท้ องถิ่นส่งเสริ มให้ มีปฏิ สัมพันธ์ แบบเครื อญาติ สร้ างระบบสังคมแบบพึง่ พาโดยใช้
วัฒนธรรมชุมชนเป็ นตัวเชื่อมร้ อยความหลากหลายหรื อความแตกต่างของบุคคลเข้ าด้ วยกันจนเกิด
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เป็ นพลังต่อรองและศักยภาพของชุมชนในการใช้ ทรัพยากรและการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
อย่างเหมาะสม
2) ทุนคน (Human capital) หมายถึง การมีทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งประกอบ ด้ วย
ผู้นําชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ ของชุมชนและเป็ นที่ยอมรับ
ของสมาชิกในชุมชน และสมาชิกในชุมชนคนอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายด้ านอายุเพื่อให้ การ
บริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ ของชุมชนเข้ าถึงและตอบสนองความต้ องการคนทุกกลุม่ อายุ
3) ทุนสติปัญญา (Wisdom capital) หมายถึง การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถที่จะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาสังคมหรื อชุมชนในด้ านต่าง ๆ ซึ่งความรู้ดงั กล่าวเป็ นทัง้
ความรู้ ทางการศึกษาและความรู้ ที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น อีกทังมี
้ การถ่ายทอดความรู้ และภูมิ
ปั ญญาสู่คนรุ่ นต่อไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังมีการนําความรู้ หรื อภูมิปัญญาดังกล่าวมาใช้ ใน
การบริ หารจัดการกลุม่ หรื อองค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ น
4) ทุนระบบนิเวศ (Ecological capital) หมายถึง ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็ นแหล่งปั จจัยสี่ของชุมชน โดยชุมชนใช้ ประโยชน์ จาก
ทรั พยากรเหล่านัน้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยื น ควบคู่กับการอนุรักษ์ ด้วย หากชุมชนใดมี
ทรัพยากรร่อยหรอ ชุมชนนันคงยั
้ ง่ ยืนได้ ยากเพราะต้ องพึง่ พิงทรัพยากรจากภายนอก
5) ทุนเงินตรา (Monetary capital) หมายถึง การที่ชมุ ชนมีการสะสมทุนทางการเงิน ไม่ว่า
จะเป็ นกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ ร้ านค้ า หรื อกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ โดยตังอยู
้ ่บนหลักของการ
ช่วยเหลือและพึ่งพากันของสมาชิกในชุมชน การมีส่วนร่วมและการสร้ างศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองของสมาชิกในชุมชน และการกระจายรายได้ ภายในชุมชน เพื่อเป็ นหลักประกันชีวิตที่มนั่ คง
แก่สมาชิกในชุมชน และสร้ างระบบการเงินภายในชุมชนให้ ทุกคนได้ ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อ
พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของตนเองและชุมชน
3.3.4 ฐานพลังชุมชน
ลีลาภรณ์ บัวสาย (2547 : 16-30) ได้ ค้นพบว่า ความสามารถของชุมชน ท้ องถิ่นในการ
ปรับตัวและพัฒนาได้ นนเป็
ั ้ นเพราะในชุมชนนันๆ
้ มีฐานพลังที่ทําให้ ชมุ ชนสามารถจัดการตนเองได้
และหาความสมดุลได้ ประกอบด้ วย 4 ฐานสําคัญ ดังนี ้
1) ฐานทรัพยากร ได้ แก่ ป่ าซึ่งเป็ นฐานทรัพยากรที่สําคัญและกระทบต่อคนในชุมชนมาก
ที่สดุ และสายนํ ้าซึ่งมีความหมายในเชิงฐานทรัพยากรใน 2 นัยยะ นัยยะแรก คือ นํ ้าเป็ นปั จจัย
สําคัญต่อการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทํานา และการทําสวน และนัยยะที่สอง คือ
ทรัพยากรที่มากับนํ ้า ซึง่ หมายถึง สัตว์นํ ้า

127
2) เครื อข่ายทางสังคม การตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์เมื่อต้ องบุกเบิกพื ้นที่ใหม่ๆจําเป็ นต้ องอยู่
รวมกันเป็ นกลุม่ เพื่อความมัน่ คงและปลอดภัยในชีวิตหรื อเพื่อความอยู่รอดนัน่ เองและแม้ ชมุ ชนนัน้
ได้ ก้าวพ้ นภาวะดิ ้นรนเพื่อความอยู่รอดแล้ ว เครื อข่ายทางสังคมยังคงเป็ นหัวใจสําคัญของการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในท้ องถิ่น ชาวบ้ านในชุมชนชนบทไทยรู้จกั เครื อข่ายทางสังคมนี ้
เป็ นอย่างดีและใช้ เป็ นด้ วย เช่น หากชุมชนจะสร้ างโรงเรี ยนให้ สําเร็ จโดยการระดมทรัพยากรและ
แรงงานชาวบ้ าน จะต้ องไปหาใครก่อนที่เป็ นผู้นําที่ชาวบ้ านเคารพนับถือ เป็ นต้ นเครื อข่ายทาง
สังคมถือเป็ นพลังที่สําคัญในการพัฒนาชุมชน ประเด็นที่ควรพิจารณาในหัวข้ อนี ้มีอยู่ 2 ประเด็น
คือ ลักษณะของสายสัมพันธ์ทางสังคม และคุณภาพของสายสัมพันธ์
3) ระบบความรู้ ระบบความรู้เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญมากที่เป็ นสิ่งตัดสินว่า ท้ องถิ่นมี
พลังแข็งแกร่งเพียงใด สามารถเผชิญปั ญหาและอุปสรรคได้ เพียงไหน ชุมชนที่อยู่มานานในท้ องถิ่น
ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาชุดความรู้ ของตนเองขึ ้นมาเพื่อการดํารงชีวิต ยิ่งชุมชนสามารถเรี ยนรู้
ปรับตัว รับความรู้ ใหม่ๆ จากภายนอกมาต่อยอดกับความรู้ เดิมที่มีอยู่ได้ มาก ชุมชนนันจะยิ
้
่ง
เข้ มแข็งมาก ประเด็นที่ควรพิจารณาในหัวข้ อนี ้มีอยู่ 3 ประเด็น คือ ลักษณะของความรู้ท้องถิ่น
กระบวนการสร้ างและถ่ายทอดความรู้ของชุมชน และการจัดการความรู้เพื่อเป็ นพลังในการพัฒนา
ท้ องถิ่น
4) ระบบคุณค่าและความเชื่อ ในการยึดโยงเครื อข่ายทางสังคมให้ สามารถดํารงอยู่ได้
ต่อเนื่องยาวนาน ชุมชนจํ าเป็ นต้ องสร้ างระบบคุณค่าและความเชื่อชุดหนึง่ เพื่อทําหน้ าที่เป็ น
เครื่ องมือผูกร้ อย “ใจ” ของคนที่อยู่ร่วมกันในท้ องถิ่นให้ ได้ รวมทังทํ
้ าหน้ าที่เป็ นเครื่ องมือกํากับ
ควบคุมพฤติกรรมของคนในกลุ่มให้ อยู่ในครรลองที่เป็ นที่ยอมรับ และยกระดับจิตวิญญาณความ
เป็ นมนุษย์ให้ สงู ขึ ้น ซึง่ หากกล่าวโดยสาระสําคัญแล้ ว นี่คือบทบาทหน้ าที่ของศาสนานัน่ เอง โดยใน
ที่นี ้ได้ จําแนกประเด็นของระบบคุณค่าและความเชื่อออกมาเป็ น 2ประเด็นเพื่อให้ เห็นความหมาย
และหน้ าที่ทางสังคม (Social function) ที่สะท้ อนให้ เห็นพลังของศาสนธรรมได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น คือ
หน้ าที่ทางสังคมของระบบคุณค่าและความเชื่อ และการสืบทอดระบบคุณค่าและความเชื่อ
3.3.5 ความเข้ มแข็งของชุมชน
ทุนของชุมชนที่มีอยูใ่ นทุกภาคส่วนมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ มีความสอด
คล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นสามารถพึง่ ตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังยั
้ ง
เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันเป็ นการเสริมสร้ างความเข็ม
แข็งให้ แก่ชมุ ชนท้ องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม การพัฒนาชุมชนจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ
ยิ่ง ดังที่ยวุ ฒ
ั น์ วุฒเิ มธี (2534 : 5) ได้ กล่าวถึงปรัชญาของการพัฒนาชุมชน ต้ องประกอบด้ วย
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1) การพัฒนาชุมชนนัน้ ให้ ความศรัทธา เชื่อมัน่ ในตัวบุคคลว่าเป็ นทรัพยากร(Human
Resources) ที่มีความสําคัญที่สดุ ในความสําเร็ จของการดําเนินงานทังปวง
้
และเชื่ออย่างแน่วแน่
ว่ามนุษย์ทุกคนมี ความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ ตามขีดความสามารถทางกายภาพของตน
หากโอกาสอํานวยและมีผ้ คู อยชี ้แนะที่ถกู ทาง
2) การพัฒนาชุมชนเชื่อว่ามนุษย์ทกุ คนปรารถนา ต้ องการความยุติธรรมที่จะมีชีวิตอยู่ใน
สังคม (Social Justice) ต้ องการอยู่ในสังคมด้ วยความสุขกาย สบายใจ (Social Satisfaction)
และต้ องการอยูร่ ่วมในสังคมให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมด้ วย (Social Acceptability)
การพัฒนาชุมชนไปสูความเป็ นชุมชนทีเ่ ข้ มแข็ง มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายของความ
เข้ มแข็งของชุมชน ดังนี ้
ประเวศ วะสี (อ้ างถึงใน สีลาภรณ์ นาครทรรพ, 2539: 242) ได้ สรุปเกี่ยวกับความสําคัญ
ขององค์กรชุมชนไว้ วา่ องค์กรชุมชนและกระบวนการเรี ยนรู้ของประชาชน คือ หัวใจของการพัฒนา
แบบยัง่ ยืน ซึ่งเป็ นการพัฒนาทังทางเศรษฐกิ
้
จ จิตใจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม
พร้ อมกันไป
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม(2541) ชุมชนเข้ มแข็ง หมายถึง สังคมที่ประชาชนทัว่ ไปมีบทบาท
สํ าคัญ ในการจัด การเรื่ อ งต่า งๆ ที่เ กี่ย วกับ วิถี ชี วิต ของประชาชนโดยอาศัยองค์กร กลไก
กระบวนการและกิจกรรมอันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ ้น
เสน่ห์ จาริ ก (2542: 1) ได้ กล่าวความหมายของชุมชนเข้ มแข็งไว้ ว่า คือ ชุมชนชนบทที่ต้อง
พัฒนาเสริ มสร้ างสมรรถนะความเข้ มแข็งตนเองขึ ้นให้ ทดั เทียมกับพลังท้ าทายทางเศรษฐกิจและ
สังคมวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวตั น์กบั ระบบชนชันนํ
้ าใหม่
เสรี พงศ์พิศ (2546: 5) กล่าวไว้ ว่า ความเข้ มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมี
ศักยภาพในการพึง่ ตนเอง สามารถบริหารจัดการตัวเอง จัดการทรัพยากร มีความรักท้ องถิ่นเคารพ
ในวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่าย พออยู่พอกิน มีชีวิตอยู่อย่างมีศกั ดิ์ศรี และ
สมดุลกับธรรมชาติ
อคิน รพีพฒ
ั น์ (2542: .3 ) กล่าวว่า ความเข้ มแข็งของชุมชน หมายถึง ความเอื ้ออาทร
ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ความเสียสละที่มีตอ่ กันระหว่างคนในชุมชน ซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นฐานที่แข็ง
หรื อเป็ นภูมิปัญญาระดับชุมชน สําหรับการต่อต้ านปั จจัยต่าง ๆ ที่มาจากนอกชุมชน
ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ (2542) ได้ กล่าวถึงมิตคิ วามหมายของความเข้ มแข็งของชุมชน ซึง่
พิจารณาได้ ดงั นี ้
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1) มิติทางเศรษฐกิจ ความเข้ มแข็งของชุมชนอยู่ที่ชมุ ชนมีความเป็ นอยู่ที่พอเพียง เลี ้ยง
ตัวเองได้ โดยอาศัยหลักทางเศรษฐศาสตร์ คือ การได้ เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative
Advantage)และหลักทางอุปสงค์อุปทาน เพื่อตอบคําถามพื ้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนเองใน
แง่วา่ จะผลิตอะไรผลิตอย่างไร และจําแนกแจกจ่ายให้ กบั ใคร
2) มิตทิ างสังคม มองที่ลกั ษณะทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่ไม่แตกสลายการคงอยู่ของ
สถาบันดังเดิ
้ มของชุมชน รวมทังสายใยของวั
้
ฒนธรรม คือความสมานฉันท์ ความผูกพันระหว่าง
ครัวเรื อน
3) มิติทางการเมือง เป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ทางอํานาจ (Power Relation) ในการคบ
ค้ ากันระหว่างชุมชนกับคนภายนอก ความเข้ มแข็งจะเกิดขึ ้นได้ ตอ่ เมื่อชุมชนมีความสัมพันธ์ ทาง
อํานาจที่เหมาะสม กล่าวคือ ต้ องไม่เสียเปรี ยบหรื อถูกกดขี่ มีอํานาจถ่วงดุล (Counterveilling
Power)
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2542: 3) กล่าวว่า ชุมชนจะเข้ มแข็ง กลุ่มคนในชุมชนต้ องมี
ความสามารถที่จะเรี ยนรู้ สามารถปรับตัว แก้ ไขปั ญหา สร้ างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ อย่างต่อเนื่องโดยรัฐ
เป็ นผู้คอยสนับสนุน สร้ างความสัมพันธ์ แบบ Symmetrical มีความเป็ นหุ้นส่วน แลก เปลี่ยน
ผลประโยชน์ด้วยความเป็ นธรรมของประชาชน รัฐกับชุมชนจะต้ องอยู่ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์
แบบเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน
กองพัฒนาอาสาสมัครผู้นําท้ องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2542: 8)
กล่าวไว้ วา่ ชุมชนเข้ มแข็งมีองค์ประกอบคือ
1) วัฒนธรรมชุมชน ผูกพันแนบแน่นอยูก่ บั วิถีชีวิตของคนในชุมชน
2) กฎ จารี ตประเพณี เป็ นลักษณะเฉพาะของชุมชน ที่หล่อหลอมประสบการณ์ของคนใน
ชุมชนจากรุ่นหนึง่ สูร่ ุ่นหนึง่ สร้ างจารี ตสํานึกร่วมกันดูแลชุมชน ดําเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าและ
ความคิดของชุมชน เช่น การกําหนดเกณฑ์การแบ่งปั นนํ ้าแบบสังคมเครื อญาติ
3) ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ชมุ ชนสัง่ สมมา เช่น การแพทย์พื ้นบ้ าน
ศิลปหัตถกรรม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ เป็ นองค์ความรู้ที่กลัน่ กรองจากประสบการณ์
ที่ละเอียดลึกซึ ้งแนบแน่นกับธรรมชาติ
4) ระบบกรรมสิทธิ์ สืบทอดมรดกจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ก่อให้ เกิความหมายในการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนในเชิงประวัตศิ าสตร์ มากกว่าเชิงธุรกิจ
5) ระบบความสัมพันธ์ทางเครื อญาติที่มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั ยึดโยงชุมชนให้ เข้ มแข็ง
ไม่แตกสลายไปง่าย ๆ
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6) ทรัพยากรบุคคล กลุ่มผู้นําชาวบ้ าน พระ ผู้อาวุโส ผู้นําเกษตรกร ปราชญ์ ชาวบ้ าน
เสริ มสร้ างภูมิปัญญาท้ องถิ่นและการพึ่งพาตนเอง และพัฒนาไปเป็ นกลุ่มองค์กรชุมชนที่ดําเนิน
กิจกรรมสาธารณเพื่อประโยชน์ของชุมชน
7) การบริ หารจัดการทรัพยากรแบบการกระจายอํานาจ และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
โดยเฉพาะการเกิดของประชาสังคม
8) ความเป็ นธรรมในสังคม
โดยมีลกั ษณะของชุมชนที่เข้ มแข็งดังนี ้
1) สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ ไขปั ญหาและ
พัฒนาชีวติ ความความเป็ นอยูข่ องตนแ
2) สมาชิกของชุมชนพร้ อมที่ร่วมกันจัดการกับปั ญหาของตนเองและชุมชน
3) มี กระบวนการของชุม ชนที ่มี การเคลื ่อนไหวอย่า งต่อ เนื ่อ งจนเป็ นวิ ถีข องชุม ชน ซึง่
ขับเคลื่อนโดยผู้นําองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิ ดโอกาสให้ แก่สมาชิกทัง้ มวลเข้ ามามีส่วนร่ วม มี
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการประเมินสถานการณ์ ของชุมชน กํ าหนดวิสัยทัศน์ร่วม
ร่วมคิด ตัดสินใจดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่าน
กระบวนการของชุมชน
5) สมาชิกชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ผา่ นการเข้ าร่วมกระบวนการของชุมชน
6) มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้ วยการพัฒนาทุกๆ ด้ านของชุมชน ที่มงุ่ การพึง่ ตนเอง เอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ สมาชิกชุมชนทุกๆ คน และหวังการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
7) การพึง่ ความช่วยเหลือจากภายนอก เป็ นการพึง่ พาเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพึง่ ตนเองได้ ใน
ที่สดุ ไม่ใช่การพึง่ พาตลอดไป
8) มีเครื อข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็ นหมูบ่ ้ าน ชุมชนอื่น ท้ องถิ่น ภาค
ราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่นๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ท่ีเท่า
เทียมกัน
กรมพัฒนาชุมชน (2543: 5) กล่าวว่าลักษณะของชุมชนเข้ มแข็งมีลกั ษณะ ดังนี ้
1) สมาชิกชุมชนมีความเชื่อมัน่ ว่าตนและคนในชุมชนสามารถแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องตนเองได้
2) สมาชิกชุมชนรักที่จะพึง่ ตนเองมีความเอื ้ออาทร รักห่วงใยกันและพร้ อมที่จะจัดการกับ
ปั ญหาของตนและชุมชนร่วมกัน
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3) สมาชิกชุมชนเลือกผู้นําชุมชน ผู้นําการเปลี่ยนแปลงและผู้แทนชุมชนด้ วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

4) มีการตัดสินใจและทํางานร่วมกันในชุมชนต่อเนื่อง จนเป็ นวิถีชีวิตของชุมชนโดยมีผ้ นู ํา
ชุมชนร่วมผลักดันอย่างแข็งขัน
5) สมาชิกชุมชนมีสว่ นร่วมประเมินสภาพปั ญหาของชุมชน ร่วมกําหนดอนาคตของชุมชน
ร่วมคิด ตัดสินใจ ดําเนินงานติดตามและประเมินผลการแก้ ปัญหาและการพัฒนาของชุมชน
6) สมาชิกชุมชนเรี ยนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและชุมชน จากการเข้ าร่วมเวทีชาวบ้ านและการ
ทํางานร่วมกัน
7) มีแผนของชุมชนในการพัฒนาทุกด้ าน โดยมุ่งพึ่งตนเอง เอื ้อประโยชน์ตอ่ สมาชิกชุมชน
ทุกๆ คนและหวังผลการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
8) การพึง่ ภายนอกเป็ นการพึ่งเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพึง่ ตนเองได้ ในที่สดุ ไม่ใช่การพึง่ พา
ตลอดไป
9) มีเครื อข่ายความร่วมมือกับหมูบ่ ้ าน ชุมชนอื่น ท้ องถิ่น หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ใน
ลักษณะความสัมพันธ์แบบเพื่อนแท้
คณะอนุกรรมการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปั ญหาวิกฤตคณะกรรม
การนโยบายสังคมแห่งชาติ (2550: 4) กล่าวถึงความเป็ นชุมชนที่มีความเข้ มแข็งว่ามีลกั ษณะ
หลายประการดังต่อไปนี ้
1) มีบคุ ลากรที่หลากหลายรวมตัวกันอย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ
2) มีเป้าหมายร่ วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวด้ วยผลประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก
3) มีจติ สํานึกของการพึง่ ตนเอง รักและเอื ้ออาทรต่อกัน และมีความรักท้ องถิ่น รักชุมชน
4) มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ
5) มีการระดมใช้ ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
6) เรี ยนรู้ เชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่าย เป็ นแนวราบและติดต่อสื่อสารกันหลายหลายรูปแบบ
7) มีการจัดทํากิจกรรมที่เป็ นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
8) มีการจัดการบริ หารงานกลุม่ ที่หลายหลายและเครื อข่ายที่ดี
9) มีการเสริ มสร้ างผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป
สศช. (ม.ป.ป : 21-22) ชุมชนเข้ มแข็ง คือชุมชนที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความเอื ้ออารี มี
ผู้นํ าที ่ดี มี คุ ณธรรม เมตตาธรรม รู้ จักวิเ คราะห์ ข้อมูล ของตนเอง มี กระบวนการเรี ยนรู้ พัฒ นา
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กิ จกรรม บนพื น้ ฐ านของ ศั ก ยภ า พ ชุ ม ชน เพื ่อ นํ าไ ปสู่ ก าร พั ฒ นาอ ย่ า ง สม ดุ ล และ มี
กระบวนการพัฒนาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
3.3.6 ตัวชี ้วัดความเข้ มแข็งของชุมชน
ชุมชนที่มีความเข้ มแข็ง การวัดศักยภาพของชุมชนจําเป็ นต้ องมีตวั ชี ้วัด อย่างไรถึงเรี ยกว่า
เป็ นชุมชนที่เข้ มแข็ง สีลาภรณ์ นาครทรรพ (2541 : 239-254) กล่าวว่าในการพิจารณาตัวชี ้วัดใน
ด้ านความเข้ มแข็งขององค์กรชุมชนนัน้ มีข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบตัวชี ้วัด ดังนี ้
1) มี การนํ ามิติเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม เพราะการมีฐานทาง
วัฒนธรรมจะเป็ นเครื่ องยึดโยงให้ สามารถสร้ างองค์กรชุมชนได้ ง่ายและมีคณ
ุ ภาพ
2) ในด้ านประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปั ญหา ควรพิจารณาถึง
2.1) ความรวดเร็ วในการตอบสนองต่อปั ญหา
2.2) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นนันมี
้ หลากหลายหรื อไม่ ยากง่ายเพียงไร เป็ นปั ญหาภายใน
หรื อภายนอกชุมชน ปั ญหาเหล่านี ้จะเป็ นเครื่ องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของกลุ่ม
ในการแก้ ปัญหาได้ เป็ นอย่างดี
2.3) จํานวนปั ญหาที่องค์กรชุมชนสามารถแก้ ไขได้
3) ในด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ควรพิจารณาตัวชี ้วัด ได้ แก่
3.1) มีการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ทางเลือกการแก้ ไขปั ญหา และวิธีการแก้ ไข
ปั ญหาโดยดูถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ดงั กล่าวว่า มีการวิเคราะห์ที่ชดั เจนหรื อไม่ มีการ
เชื่อมโยงปั ญหากับสาเหตุหรื อไม่ คุณภาพในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการตังเป
้ ้ าหมายใน
การแก้ ปัญหาเป็ นอย่างไร มีทิศทางที่ถกู ต้ อง มีสติหรื อไม่
3.2) มีการพัฒนาจิตสํานึก
4) ในด้ านการจัดการกลุม่ ควรพิจารณาถึงตัวชี ้วัด ได้ แก่
4.1) จํานวนสมาชิกที่เข้ าร่วมกิจกรรม
4.2) ระดับของการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เสนอ
ความคิดลงมือปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
4.3) สมาชิกรู้หน้ าที่และทําหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ
4.4) มีการสร้ างและพัฒนากระบวนการกลุม่ อย่างต่อเนื่อง
4.5) มีกฎระเบียบและกติการ่วมกัน
4.6) มีความพร้ อมเพรี ยง ความสามัคคีในการทํากิจกรรมร่วมกัน
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5) ในด้ านที่เกี่ยวกับผู้นํา หมายถึง ผู้ที่ได้ รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชนควร
พิจารณาถึงตัวชี ้วัด ได้ แก่
5.1) จํานวนผู้นํา มีหลายคนหรื อไม่
5.2) ความรู้และทักษะของผู้นํา มีหลายด้ านหรื อไม่ (เช่น ผู้นําด้ านการสื่อสารการ
ถ่ายทอดความรู้ การจัดการ เป็ นต้ น)
6) ในด้ านที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ ควรพิจารณาถึงตัวชี ้วัด ได้ แก่
6.1) การที่สมาชิกได้ รับผลประโยชน์อย่างยุตธิ รรม
7) ในด้ านความยอมรับนับถือที่องค์กรได้ รับจากภายนอก ควรพิจารณาตัวชี ้วัดได้ แก่
7.1) การสนับสนุนที่ได้ รับจากภายนอก (เช่น เงินทุน ทรัพยากร โครงการ พัฒนา
ต่างๆ เป็ นต้ น)
7.2)การมีคนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
7.3) การมีความสามารถในการต่อรองกับรัฐ แหล่งทุนต่าง ๆ ได้ มากขึ ้น ทังใน
้
ประเด็นปั ญหาความขัดแย้ งและการขอรับการสนับสนุนต่าง ๆ
8) ในด้ านการขยายผล ควรพิจารณาตัวชี ้วัด ได้ แก่
8.1) จํานวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ ้น
8.2) ประเภทงาน และกิจกรรม มีหลากหลายมากขึ ้น
8.3) จํานวนองค์กรที่เกี่ยวข้ องมีมากขึ ้น
นภาภรณ์ หะวานนท์ (2543: 5-7) ดัชนีชี ้วัดความเข้ มแข็งจะต้ องเกิดจากกระบวนการ
เรี ยนรู้ร่วมกันของชุมชน ดังนี ้
1) มีกระบวนการสะสมทุนของชุมชน ในลักษณะวิถีชีวิตสมัยใหม่ หรื อสังคมสมัยใหม่
2) การสร้ างเครื อข่ายชุมชน ระหว่างชาวบ้ านกับชาวบ้ าน ชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับรัฐ
ชุมชนกับเอกชน โดยภายในชุมชนจะต้ องมีระบบการจัดความสัมพันธ์ที่ดี ขณะเดียวกันก็ต้องสร้ าง
เครื อข่ายภายนอกชุมชน กลายเป็ นพื ้นฐานสําคัญที่ทําให้ ชมุ ชนเข้ มแข็ง
3) มีกระบวนการ วิธีการในการร่วมคิด ร่วมทําและร่วมรับประโยชน์
4) มีการระดมทรัพยากรทังภายในและภายนอกชุ
้
มชนเพื่อการพัฒนาที่พงึ่ ตนเองของ
ชุมชน
5) มีการเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนกันทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน หรื อระหว่างชุมชนใน
รูปแบบเครื อข่ายการเรี ยนรู้และรูปแบบอื่น
6) มีกระบวนการเสริ มสร้ างพัฒนาผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคนแต่ละรุ่นของชุมชน
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กรมพัฒนาชุมชน (2543: 1-4) ได้ กําหนดเกณฑ์ชี ้วัดความเข้ มแข็งของชุมชนในเบื ้องต้ น
เพื่อจัดทําโครงการและกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรมและบังเกิดผลตามเป้าหมายได้ อย่างแท้ จริ งไว้ 3 ด้ าน
ดังนี ้
1) ด้ านเศรษฐกิจ คือ ชุมชนต้ องบรรลุเป้าหมายความจําเป็ นพื ้นฐาน ต้ องมีกลุม่ อาชีพที่
เข้ มแข็งรวมกันสร้ างธุรกิจชุมชนโดยมีการสะสมทุนของชุมชนเอง
2) ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม คือ เป็ นชุมชนปลอดยาเสพติดและจัดให้ มีองค์กรด้ าน
สวัสดิการชุมชนสําหรับทุกกลุม่ เพศและอายุ พร้ อมกับมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
3) ด้ านการเมื องการปกครอง คือ การบริ หารงานของชุมชนจะต้ องมีความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความร่ วมมือของคนในชุมชนและมีการส่งเสริ มให้ คนในชุมชนที่มีสิทธิ
เลือกตังไปใช้
้
สิทธิทกุ ครัง้ อย่างตรงไปตรงมา
ชุมชนเข้ มแข็งจึงเป็ นชุมชนที่มีความเข้ มแข็งด้ านความคิด ที่อยู่บนพื ้นฐานของการคิดที่จะ
พึง่ ตัวเองให้ ไ ด้ ก่อนในเบือ้ งต้ น คิดที่จ ะแบ่ง ปั น เอื อ้ เฟื ้อเผื่อแผ่กัน และกัน ตลอดจนตัง้ อยู่ บน
เหตุผ ลและความสมดุล แต่ล ะชุม ชน แนวทางการพัฒ นาชุม ชนเข้ ม แข็ ง สอดคล้ องกับ ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง กล่า วคือส่งเสริ มการดําเนินชีวิตของครอบครัวและชุมชนที่พอกินพอใช้ เป็ น
พื ้นฐาน โดยไม่เบียบดเบียนผู้อื่น ขณะเดียวกันผู้มีฐานะเพียงพอที่จะพึง่ ตัวเองได้ ย่อมสามารถ
สร้ างความเจริ ญ ก้ า วหน้ าให้ กับ ชุม ชนและสัง คมได้ บนพื น้ ฐานของการแบ่ง ปั น ร่ ว มมื อ และ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ท้ ายที่สดุ นําไปสูก่ ารเป็ นชุมชนที่เข้ มแข็งและการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน
ความเข้ มแข็งของชุมชน ซึ่งหากพิจารณาชุมชนในความหมายที่เป็ นองค์กรทางสังคมที่
บุคคลมาอยู่ร่วมกันจะหมายความได้ ว่าเป็ น การที่องค์กรมีศกั ยภาพในการพึง่ ตนเองสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้ ใช้ ประโยชน์ได้ อย่างสูงสุด เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกมีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมขององค์กรและมี ความสามารถในการแก้ ปัญหาของสมาชิกในองค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปจําแนกองค์ประกอบของความเข้ มแข็งของชุมชนได้ ในประการต่าง
ๆ ดังนี ้
1) การมีส่วนร่ วมของสมาชิกทุกภาคส่วนของชุมชน รวมตัวกันโดยเป็ นกลุ่มองค์กรทังที
้ ่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเพื่อดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2) มีจิตสํานึกในการพึง่ พาตนเอง รักชุมชนท้ องถิ่น และเอื ้ออาทรต่อกัน การแก้ ปัญหาของ
ชุมชน สําเร็ จได้ ตามเป้าหมายและสามารถตอบสนองความต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริง

135
3) มีคา่ นิยม ระบบคุณค่า วิสยั ทัศน์ เป้าหมายการดํารงชีวิตที่ดีของชุมชนร่วมกัน
4) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนและองค์กรต่างๆมีเอกภาพและสมานฉันท์
5) การนํามิตทิ างวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรมของชุมชน
6) การบริ หารจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
7) สมาชิกของชุมชนได้ รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุตธิ รรม
8) กระบวนการพัฒนามีการดําเนินการ มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
9) มีเครื อข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา
อมรวิชช์ นาครทรรพ(2551 : 49) กล่าวถึงเบื ้องหลังความเป็ นชุมชนเข้ มแข็ง ที่เป็ นข้ อ
ค้ นพบทังที
้ ่เป็ นหนังสือและนักวิชาการที่ได้ ศึกษาวิจยั ศึกษาชุมชนต่างๆ มักพบปั จจัยเงื่อนไขแห่ง
ความเข้ มแข็งของชุมชนที่คล้ ายคลึงกัน เช่น
1) ปั จจัยอันเนื่องจากสภาพทางกายภาพของชุมชน เช่น จุดที่ตงั ้ ความอุดมสมบูรณ์
สภาพภูมิประเทศที่โอบคนไว้ ด้วยกัน
2) ปั จจัยผู้นําที่เข้ มแข็งซื่อสัตย์เป็ นแบบอย่างทางคุณธรรม
3) ปั จจัยระบบเครื อญาติและความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในชุมชน
4) ปั จจัยการจัดการกลุม่ การเชื่อมประสานทรัพยากร ทังภายในภายนอกชุ
้
มชนเพื่อ
ก่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจัยเกี่ยวกับการจัดการให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชน
4

4

4

4

3.4 การมีส่วนร่ วมของชุมชน
การมีสว่ นร่ วมนันจะต้
้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของความเสมอภาคและความสามารถพึง่ ตนเอง ซึง่ จะ
ทําให้ เกิดการตระหนัก รับรู้ ในความสําคัญของการมีสว่ นร่ วมของตนเองการมีสว่ นร่ วมจะทําให้ ปัจเจก
บุคคลเกิ ดความรู้ สึ กในการเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนนัน้ ในรู ปแบบสมานฉันท์ และเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
การมีสว่ นร่วมของชุมชน คือการที่ชมุ ชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุม
การใช้ และกระจายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปั จจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมหรื อชุมชน เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ การดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
3.4.1 ความหมายการมีสว่ นร่วม
ความหมายของการมีสว่ นร่วมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8 และ 9 คือ การมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนานับตังแต่
้ เริ่ มกระบวนการจนกระทัง่ สิ ้นสุด
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นับตังแต่
้ การร่วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับประโยชน์ ร่ วมประเมินผล โดยปรับระบบการบริ หารการ
พัฒนาพื ้นที่อย่างมี ส่วนร่ วม ให้ ชุมชน/ภาคประชาชนมีบทบาทหลักในการพัฒนาท้ องถิ่นของ
ตนเอง โดยภาครัฐเป็ นผู้หนุนเสริ มการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพิ่มสิทธิของชุมชนในการบริ หาร
จัดการชุมชน การใช้ ทรัพยากรฯลฯการมีสว่ นร่วมตามแผนฯ 8,9 จึงมี 4 แบบ คือ ร่ วมตัดสินใจ ร่ วม
ดําเนินการ ร่ วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,2550:ออนไลน์)
การมีส่วนร่ วมเป็ นมากกว่าความต้ องการ จากผลการศึกษาหลายๆ กรณี พบวา
ชุมชนที่เปิ ดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ ประชาชนและพันธมิตรเข้ าร่ วมในการพัฒนาชุมชน จะเป็ นการ
เพิ่มทรัพยากรและผลตอบแทนต่อชุมชนมากขึ ้น และก่อให้ เกิดการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม และ
ชุมชนได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมจึงเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จที่ขาดไม่ได้ ของชม
ชน จากความหมายของการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้ างต้ น นักวิชาการแต่ละท่านก็ได้ ให้ ความหมายที่
ใกล้ เคียงกัน หากแต่เป็ นมุมมองในแต่ละมิติของการมีส่วนร่ วม ซึ่งไม่ว่าจะมองในมิติที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการบริ หารจัดการที่ดีต่อทรัพยากรภายในชุมชน การเน้ นให้ ประชาชนใช้ หลัก
พึง่ ตนเอง หรื อ แม้ แ ต่ ก ารมองถึ ง ความสํ า คัญ ด้ า นปั จ จัย ที ่เ ป็ นส่ ว นช่ ว ยในการสนับ สนุน ว่ า
ประชาชนจะเข้ ามามี ส่ว นร่ วมในการพัฒ นาอย่า งเต็ม ที ่ค วามสามารถได้ นัน้ ภาครั ฐ ต้ องเปิ ด
ช่องทางโดยการมอบอํานาจอธิปไตยขันพื
้ ้นฐานคืนสูป่ ระชาชนด้ วย
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2550 : 148) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
หรื อชาวบ้ านในการพัฒนาชุมชน ถูกมอบหมายให้ เป็ นผู้ดําเนินการรวมถึงการเป็ นผู้พัฒนาเอง
ไม่ใช่เป็ นผู้รับการพัฒนาหรื อผู้ถกู กระทําอีกต่อไป อย่างน้ อยที่สดุ ก็เป็ นเพื่อนร่วมงาน ที่เป็ นเจ้ าของ
ร่ วมกัน จึงต้ องเต็ม ไปด้ วยความรู้ สึกได้ เ สี ยอะไรในการพัฒ นา ดัง นัน้ ชาวบ้ านต้ องร่ วมกัน กับ
นักพัฒนา รัฐ ภาคเอกชน (ถ้ ามี) ในการพัฒนา
ในปั จจุบนั แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุมชนในกิจกรรมเพื่อการพัฒนานัน้ ได้ รับ
การยอมรับเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิงานพัฒนา กระบวนการของการมีส่วนร่ วมนันมิ
้ ได้ ขึน้ อยู่กับการ
ริ เริ่ มหรื อการวางแผนโดยรั ฐ แต่ความสําเร็ จนัน้ อยู่ที่ประชาชนในชุมชนต้ องเข้ ามามี ส่วนร่ วมใน
กระบวนการอย่างเป็ นอิสระ เน้ นการทํางานในรูปกลุ่มหรื อองค์กรชุมชนที่มีวตั ถุประสงค์ในการเข้ า
ร่ วมอย่างชัดเจน พลังของกลุ่มจะเป็ นปั จจัยสําคัญ ทําให้ งานพัฒนาต่างๆ บรรลุผลสําเร็ จตาม
ความมุง่ หมาย นอกจากนี ้การพัฒนาจําเป็ นต้ องมีการรวมพลังในลักษณะเบญจภาคี ได้ แก่ ภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหาและพัฒนา
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การมี ส่วนร่ วมนัน้ เป็ นลักษณะหนึง่ ของกระบวนการพัฒนาที่ประกอบด้ วยการ
ทํางานอย่างเป็ นขันตอน
้
โดยมีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในท้ องถิ่นนันๆ
้ เข้ ามามีส่วนร่วม เพราะ
เป็ นการสร้ างความรู้สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของ ซึง่ จะทําให้ ประชาชนไม่วา่ ปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มคนที่
มีความเห็นร่วมกัน เข้ ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน โดยร่วมกันคิด ร่วมลงมือปฏิบตั ิการ ร่วมใน
การแบ่งปั นผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล
ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 143-145) ได้ สรุปความหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการมีสว่ นร่วม มีดงั ต่อไปนี ้
1) การมีส่วนร่ วมในการศึกษาชุมชน จะเป็ นการกระตุ้นให้ ประชาชนได้ ร่วมกัน
เรี ยนรู้ สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นใน
การทํางาน และร่วมกันค้ นหาปั ญหา และสาเหตุของปั ญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญ
ของปั ญหา
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น เพื่อการกํ าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่
จะต้ องใช้ การมี ส่วนร่ วมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้ านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน
เงิ นทุน หรื อเข้ าร่ วมบริ หารงาน การใช้ ท รัพ ยากร การประสานงาน และดําเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็ นการนําเอากิจกรรม
มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ทงด้
ั ้ านวัตถุและจิตใจ โดยอยู่บนพื ้นฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคล
และสังคม
4) การมีส่วนร่ วมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแก้ ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ ทนั ที
จากประสบการณ์ ใ นการทํ างานพื น้ ที่ภ าคสนามของคณะผู้วิจัย ซึ่งปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับชุมชนตามโครงการต่าง ๆ เช่น การติดตามการดําเนินงานการบริ หารการจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุม ชนเมื อง ทํ าให้ ไ ด้ ข้อสรุ ปว่า การสร้ างเครื อข่ายแห่ง การเรี ยนรู้ เพื่อให้ มี การ
เชื่อมโยงกลุม่ คนเข้ าหากัน จะต้ องมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ
1) การรับรู้มมุ มองร่วมกัน สมาชิกที่เข้ ามาอยู่ในเครื อข่าย ต้ องมีความสนใจและ
รับรู้ ร่วมกันถึงเหตุผลการร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย อาทิ มีความเข้ าใจในปั ญหา และมีสํานึกในการ
แก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน และสิ่งที่ผูกโยงสมาชิกของเครื อข่ายเข้ าหากัน คือ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
บรรลุ ร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื ่อ งไปเรื ่ อ ย ๆ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ย จะเป็ น
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ความสัมพันธ์ ในเชิงการแลกเปลี่ยน อาทิเช่น ในเรื่ องการใช้ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์
สนับสนุนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ งบประมาณทรัพยากรต่าง ๆ หรื อมีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน มีกิจกรรมร่วมกัน เป็ นต้ น
2) การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน เป็ นการมองภาพของจุดมุง่ หมายในอนาคตร่วมกันใน
กลุม่ การรับรู้เข้ าใจถึงทิศทางเดียวจะทําให้ ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง สามารถเกิดเอกภาพและ
ช่วยบรรเทาความขัดแย้ งหรื อปั ญหา อันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกต่างกันได้
3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน เครื อข่ายเกิดจากการที่สมาชิก แต่
ละคนต่างก็ มีความต้ องการของตนเอง แต่ความต้ องการเหล่านัน้ ไม่สามารถบรรลุผลสําเร็ จได้
หากต่างคนต่างอยู่
4) การเสริ มสร้ างซึง่ กันและกัน จะทําให้ เครื อข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่
จุดแข็งของฝ่ ายหนึ่งไปช่วยแก้ จดุ อ่อนของอีกฝ่ ายหนึ่ง จะทําให้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการรวมตัว
กันเป็ นเครื อข่ายมากกว่าการไม่สร้ างเครื อข่าย
5) การพึง่ พิงร่ วมกัน จะทําให้ งานสําเร็ จได้ เนื่องจากข้ อจํากัดของสมาชิกใน
เครื อข่ายทัง้ ทางด้ านทรัพยากร ความรู้ เงิน ทุน กําลังคน ฯลฯ สมาชิกเครื อข่ายไม่สามารถ
ดํารงอยูไ่ ด้ ด้วยตัวเอง จึงมีความจําเป็ นต้ องพึง่ พาอาศัยกัน
การมีส่วนร่ วมก่อให้ เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรื อเครื อข่าย เพราะมีผล
ในทางจิตวิทยาเป็ นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ ามามีส่วนร่ วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ เป็ นส่วน
หนึง่ ของการบริ หาร ความคิดเห็นถูกรับฟั งและนําไปปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาเครื อข่าย และที่สําคัญผู้
ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็ นเจ้ าของเครื อข่าย ความรู้สึกเป็ นเจ้ าของจะเป็ นพลังในกาขับเคลื่อน
เครื อข่ายที่ดที ่ีสดุ
ผลดีตอ่ การบริ หารจัดการเครื อข่าย
1) ทําให้ การบริ หารหรื อการพิจารณาแนวทางในการแก้ ปัญหามีความหลากหลาย
เป็ นไปอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ เพราะเป็ นการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทัง้
ความรอบรู้ และประสบการณ์
2) ทําให้ มีการถ่วงดุลอํานาจซึง่ กันและกัน โดยมิให้ บุคคลใดบุคคลหนึง่ มีอํานาจ
มากเกินไป ซึง่ อาจนําไปสูก่ ารใช้ อํานาจในทางที่ไม่ถกู ต้ องอันเกิดผลเสียหายแก่เครื อข่ายได้
3) เป็ นการขจัดปั ญหา มิให้ การดําเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาก
หรื อน้ อยเกินไป ซึง่ จะก่อให้ เกิดความยุตธิ รรมในการดําเนินการต่อทุกฝ่ ายได้
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4) ก่อให้ เกิดการประสานงานที่ดี ทําให้ การบริ หารเครื อข่ายเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมี
ประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือง่าย
5) การรวมตัว กัน ของบุค คลเป็ นเครื อ ข่า ยจะก่ อ ให้ เ กิ ด พลัง ที ่เ ข้ ม แข็ ง สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ
เสน่ห์ จามริ ก (2540: 20) ใหความหมายวาการมีส่วนร่ วมของประชาชนคือ
การให้ ประชาชนเป็ นผู้คิดค้ น ปั ญหา เป็ นผู้นํ าทุกอย่าง ซึง่ ไม่ใ ช่การกํ าหนดภายนอกแล้ วให
ประชาชนเข้ าร่ วม ต้ องเป็ นเรื่ องที่ประชาชนคิดเอง โดยแบ่งการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 5 ขันตอน
้
คือ การมีส่วนร่ วมในการค้ นหาปั ญหา และจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาร่วมในการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุและที่มาของปั ญห่าร่วมในการเลือกวิธีการและวางแผนร่ วมกันในการแก้ ปัญหา ร่วมใน
การดําเนินงานตามแผน และร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปั ญหาอุปสรรค และปั จจัยที่มีส่วน
ทําใหเกิดผลสําเร็ จ และหมายถึงการเข้ าร่วมอย่างกระตือรื อร้ น และมีพลังของประชาชนในการ
ตัดสินใจ เพื่อกํ าหนดเป้าหมายของสังคมจัดทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเป้าหมายนัน้ และเป็ นการ
ปฏิบตั ติ ามแผนการหรื อโครงการต่าง ๆ
อคิน รพีพฒ
ั น์ (อ้ างในจินดา มณีเนตร, 2540) ได้ กล่าวถึงทฤษฎีการมีสว่ นร่วม 5
ทฤษฎี ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
1) ทฤษฎีการจูงใจมวลชน (Mass Persuasion)
การจูงใจ หมายถึง การใช้ คําพูดหรื อการเขียน เพื่อมุง่ ให้ เกิดความเชื่อถือและกระทํา
ซึ่งการ เกลี ้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาการขัดแย้ งในการปฏิบตั งิ าน และถ้ าจะให้ เกิดผลดี ผู้
เกลีย้ กล่อมจะต้ องมี ศิลปะในการสร้ างความสนใจในเรื่ องที่จะเกลีย้ กล่อมให้ เข้ าใจแจ่มแจ้ ง ให้ เกิ ด
ศรัทธาตรงกับความต้ องการของผู้เกลีย้ กล่อมโดยเฉพาะในเรื่ องของความต้ องการของคนตามหลัก
ทฤษฎีของ Maslow ที่เรี ยกว่า ลําดับขันตอนของความต้
้
องการ (Hierarchy of Needs) คือ ความ
ต้ องการของคนเป็ นไปตามลําดับจากน้ อยไปหามาก มีทงหมด
ั้
5 ระดับ ดังนี ้คือ
1.1) ความต้ องการทางด้ านสรี ระวิทยา (Physiological Needs) เป็ นความต้ องการ
ขันพื
้ ้นฐานของมนุษย์ (Survival Needs) ได้ แก่ความต้ องการในเรื่ องอาหาร นํ ้า เครื่ องนุง่ ห่ม ที่อยูอ่ าศัย
รักษาโรค และความต้ องการทางเพศ เป็ นต้ น
1.2) ความต้ องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Security Needs) ได้ แก่ ความ
ต้ องการที่ จะอยู่อย่างมี ความปลอดภัย จากการถูกทําร้ ายร่ างกายหรื อถูกขโมยทรัพย์สินหรื อความ
มั่นคงในการทํางาน และการมีชีวติ อยูอ่ ย่างมั่นคงในสังคม

140
1.3) ความต้ องการทางด้ านสังคม (Social Needs) ได้ แก่ ความต้ องการความรั ก
ความต้ องการที่จะให้ สงั คมยอมรับว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
1.4) ความต้ องการจะมีเกี ยรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem Needs) ได้ แก่ ความ
ภาคภูมิใจความต้ องการดีเด่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ที่จะให้ ได้ รับการยกย่องจากบุคคลอื่นความต้ องการ
ด้ านนี เ้ ป็ นความต้ องระดับสูงที่เกี่ ยวกับความมัน่ ใจในตัวเองในเรื่ องของความรู้ ความสามารถ และ
ความสําคัญของบุคคล
1.5) ความต้ องการความสํ าเร็ จแห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็ นความ
ต้ องการในระดับสูง ซึ่งเป็ นความต้ องการที่อยากจะให้ เกิดความสําเร็ จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึก
คิดของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให้ ดีท่ีสดุ เท่าที่จะทําได้ ความต้ องการนี ้จึงเป็ นความต้ องการพิเศษของ
บุคคล (Self-Actualization Needs) ที่จะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้ เป็ นในแนวทางที่ดีท่ีสดุ ที่
ตนคาดหวังไว้
จากทฤษฎีดงั กล่าวพอสรุปได้ ว่า การเกลี ้ยกล่อมเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะนําไปสู่การมี
ส่วนร่วมได้ โดยเฉพาะถ้ าการเกลี ้ยกล่อมนันเป็
้ นเรื่ องที่ตรงกับความต้ องการขันพื
้ ้นฐานที่เกิดความ
พึงพอใจของมนุษย์แล้ วก็ยอ่ มจะส่งผลให้ เกิดการมีสว่ นร่วมได้ ในที่สดุ
2) ทฤษฎีการระดมสร้ างขวัญของคนในชาติ (National Moral)
คนเรามี ความต้ องการทางกายและใจ ถ้ าคนมีขวัญดีผลการทํางานก็จะสูงตามไป
ด้ วยแต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็จะตํ่าไปด้ วย ทังนี
้ ้เนื่องจากขวัญเป็ นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออก
ในรู ปพฤติกรรมต่างๆ นัน่ เอง การจะสร้ างขวัญให้ ดีต้องพยายามสร้ างทัศนคติท่ีดีตอ่ ผู้ร่วมงาน เช่น
การไม่เอารั ดเอาเปรี ยบ ให้ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับงาน เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น เป็ นต้ น และ
เมื่อใดก็ตามถ้ าคนงานมีขวัญดีจะเกิดมีความสํานึกในการรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทัง้
ในส่วนที่เป็ นขวัญส่วนบุคคลและขวัญของกลุ่ม ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าขวัญของคนเราเป็ นสิ่งสําคัญ
โดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดนี นั ้ ย่อมเป็ นปั จจัยหนึ่งที่นําไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่นกัน
3) ทฤษฎีการสร้ างความรู้สกึ ชาตินยิ ม (Nationalism)
ปั จจัยประการหนึ่งที่นําไปสู่การมี ส่วนร่ วม คือ การสร้ างความรู้ สึกชาตินิยมให้
เกิดขึ ้นซึง่ หมายถึง ความรู้สกึ เป็ นตัวเองที่จะอุทิศหรื อเน้ นค่านิยมเรื่ องผลประโยชน์รวมของชาติ มี
ความพอใจในชาติของตัว พอใจเกียรติภมู ิ จงรักภักดีผกู พันต่อท้ องถิ่น
4) ทฤษฎีการสร้ างผู้นํา (Leadership)
การสร้ างผู้นําจะช่วยให้ ประชาชนทํางานด้ วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ ร่ วมกัน ทัง้ นี เ้ พราะผู้นํ าเป็ นปั จจัยของการรวมกลุ่มคนจูงใจคนไปยังเป้ าประสงค์
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โดยทัว่ ไปแล้ วผู้นําอาจจะมีทงผู
ั ้ ้ นําที่ดีเรี ยกว่า “ผู้นําปฎิฐาน” (Positive Leader) ผู้นําพลวัตร คือ
เคลื่อนไหวทํางานอยูเ่ สมอ (Dynamic Leader) และผู้นําทางไม่ดี คือ ไม่มีผลงานสร้ างสรรค์ท่ีเรี ยกว่า
“ผู้นํานิเสธ” (Negative Leader) ผลของการให้ ทฤษฎี การสร้ างผู้นํา จึงทําให้ เกิดการระดมความ
ร่ วมมือปฏิบตั ิงานอย่างมีขวัญ งานมีคณ
ุ ภาพมีความคิดสร้ างสรรค์และร่ วมรับผิดชอบ ดังนัน้ การ
สร้ างผู้นําที่ดยี อ่ มจะนําไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้ วยดี นัน่ เอง
5) ทฤษฎีการใช้ วิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative and Method)
การใช้ ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือ เป็ นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้ กฎหมาย
ระบบระเบียบ แบบแผนเป็ นเครื่ องมือในการดําเนินการ แต่อย่างไรก็ตามผลของความร่ วมมือยังไม่
มีระบบใดที่ดีที่สดุ ในเรื่ องการใช้ การบริ หาร เพราะธรรมชาติของคนถ้ าทํางานตามความสมัครใจ
อย่างตังใจ
้ ไม่มีใครบังคับก็จะทํางานด้ วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็ นไปตามนโยบาย
และความจําเป็ นร่ วมมือของรัฐ เพราะการใช้ ระบบบริ หารเป็ นการให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายเพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมาย
นอกจากนี ้ Parry, Moyser และ Day (อ้ างถึงในศิรินภา สถาพรวจนา, 2541,2230) ได้ รวบรวมทฤษฎีในการอธิบายการมีสว่ นร่วมเป็ น 4 แนว คือ
1) Instrument Participation เป็ นการมองว่าการมีส่วนร่วมมีฐานะเป็ นเครื่ องมือ
โดยพิจารณาจาก 2 ทฤษฎี คือ
1.1) ทฤษฎี ทางจิตวิทยาสังคม (Socio-psychological Theory) เป็ นการอธิบายว่า
บุคคลจะใช้ การมีสว่ นร่ วมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของตนเองด้ วยการใช้ ต้นทุนที่ต่ําที่สดุ แต่ก่อให้ เกิด
ผลสูงสุด โดยเป้าหมายนีอ้ าจจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม หรื ออาจจะเป็ นความสนใจส่วนตัวในวง
แคบ ดังที่ Verba และ Nie กล่าวว่า “การมีส่วนร่ วมเป็ นกิจกรรมที่เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่พลเมือง
พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อรัฐบาล ให้ ปฏิบตั ิในทางที่พลเมืองนําเสนอ” โดยเหตุผลก็คือ การตัดสินใจ
เข้ าร่วมของบุคคลเป็ นผลมาจากแรงผลักทางสังคม (Social Forces) ที่กระทบต่อความคิดเห็นทัว่ ๆไป
เกี่ยวกับชีวิตทางการเมืองของเขา โดยเฉพาะต่อความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการกระทําต่างๆ ที่เขาอาจจะ
กระทํา แนวคิดนี ้เสนอว่า บุคคลจะพัฒนาทัศนคติแบบพลเมือง (Civic Attitude) ที่จงู ใจให้ เขาเข้ าไป
มีสว่ นร่ วมทางการเมือง โดยทัศนคติแบบพลเมืองนี ้ ประกอบด้ วย ความสนใจทางการเมือง (Interest
in Politics) ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเมือง (Knowledge of Politics) ความรู้สกึ มีประสิทธิภาพ
ทางการเมือง (Sense of Political Effectiveness) และความรู้ สึกว่ามีพนั ธะผูกพันทางการเมืองที่
จะต้ องเข้ าไปมีสว่ นร่วม (Obligation to Participation)
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ทัศนคตินี ถ้ ูกอ้ างว่ามักจะปรากฏในบุคคลที่มี สถานภาพสูง (Upper Status)
การศึกษาดีซึ่งจะมี ความรอบรู้ ทางการเมือง ทํ าให้ มี ความรู้ สึกมีประสิทธิ ภาพ อีกทัง้ ความมั่นคง
ทางการเมืองจะเปิ ดโอกาสให้ เขาสามารถใช้ เวลา พลังงานและเงินให้ เป็ นความได้ เปรี ยบทางการเมือง
เพิ่มขึ น้ และยังถูกแวดล้ อมไปด้ วยบุคคลที่ มี ส่วนทํ าให้ ความโน้ มเอี ยงนี เ้ พิ่มความเข้ มแข็งขึน้ ซึ่ง
แนวคิดจิตวิทยาสังคม มีองค์ประกอบที่ Verba และNie เรี ยกว่า “ Socio-economic Status Model ”
แสดงเป็ นรูปได้ ตอ่ ไปนี ้
แผนภาพที่ 9 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาพแวดล้อมทาง
สังคม : สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมสูง

ทัศนคติ : ความ
มีประสิทธิภาพ
ความเกีย่ วข้อง
พันธะผูกพัน

ปจั เจกบุคคลทีม่ ี
สถานภาพสูงกว่า
เลือกทีจ่ ะเข้าร่วม
มากกว่า

Participation Input :
ความโน้มเอียงสูค่ น
ทีม่ สี ถานภาพสูง

ที่มา : Parry, Moyser และ Day (อ้ างถึงในศิรินภา สถาพรวจนา, 2541,22-30)
จากตัวแบบสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ Verba และ Nie สามารถ
อธิบายได้ ว่า สภาพแวดล้ อมทางสังคมของบุคคล ซึง่ ในที่นี ้ได้ แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
เป็ นปั จจัยสําคัญที่พฒ
ั นาทัศนคติแบบพลเมืองของบุคคล คือ ความมีประสิทธิภาพทางการเมือง
ความเกี่ยวข้ องทางการเมือง และพันธะผูกพันทางการเมือง ทําให้ ปัจเจกบุคคลที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูง จะเข้ าร่ วมทางการเมืองมากกว่าปั จเจกบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
ตํา่ กว่า ดังนันปั
้ จจัยนําเข้ าของการมีสว่ นร่วมจึงมีความโน้ มเอียงไปยังบุคคลที่มีสถานภาพสูง
ด้ วยเหตุนี ้ Verba และ Nie จึงเสนอว่า ทัศนคติแบบพลเมือง (Civic Attitude) เป็ น
ตัวอธิบายว่าทําไมบางคนที่มีสถานภาพสูงจะเข้ าไปมีสว่ นร่วมมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ตามแนวคิด
ทางจิตวิทยาสังคมได้ มองข้ ามบริ บท อาทิเช่น โครงสร้ างการมีสว่ นร่วมจะเกิดขึ ้น อํานาจของบุคคลที่
มีอทิ ธิพล โอกาสที่เปิ ดให้ มีสว่ นร่วม
1.2) ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) ซึ่งตามแนวคิดของ Barnes,
Kaase กล่าวว่า “เหตุผลสําคัญที่ทําให้ บางคนมีส่วนร่ วมบางคนไม่มีส่วนร่วม ก็คือ ผู้เข้ าร่ วมได้
พิจารณาแล้ วว่า การกระทํานันมี
้ แนวโน้ มว่าจะนําผลประโยชน์มาให้ มากกว่าต้ นทุนที่ใช้ ไป” ซึ่ง
แนวคิดนี ้ได้ เสนอว่า บุคคลจะเริ่มเข้ ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองด้ วย
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แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีสถานภาพสูง
สะท้ อนให้ เห็นถึงการลงทุนดังที่บุคคลมีในทางเศรษฐกิจและสังคม และการที่เขาต้ องการรักษา
หรื อหาแหล่งทางการเงินที่จะนํามาใช้ ได้ การจัดองค์กรและการติดต่อที่ให้ ผลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมของเขา ในทางตรงกันข้ าม หากบุคคลไม่มีทรัพยากรอํานาจ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น ไม่
บรรลุจดุ มุ่งหมายแม้ จะมีความต้ องการมาก ยากจน ไม่มีที่อยู่ หรื อตกงาน เขาก็อาจจะเห็นว่าการ
เข้ าไปมีสว่ นร่วมทางการเมืองไม่ค้ มุ ค่า ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวสามารถสร้ างตัวแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยทางเศรษฐศาสตร์ (The Economic Model of Participation) แสดงต้ นทุน ประโยชน์ของการมีสว่ นร่วมได้ ดงั นี ้
แผนภาพที่ 10 ต้ นทุน – ประโยชน์ของการมีสว่ นร่วม
ประเด็น + ความ
สนใจทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ความสนใจของบุคคลและกลุม่ ทีจ่ ะ
ตัดสินใจเข้าร่วมโดยเลือกประเด็น
พืน้ ฐานของต้นทุนและผลประโยชน์ท่ี
สันนิษฐานว่าจะได้รบั

Participation Input :
ความหลากหลายของ
ประเด็นสาธารณะ
(Public Issues)

ที่มา : Parry, Moyser และ Day (อ้ างถึงในศิรินภา สถาพรวจนา, 2541,22-30)
ตัวแบบดังกล่าว สามารถอธิบายได้ ว่า ประเด็นและความสนใจทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบุคคลหรื อกลุ่ม จะทํ าให้ บุคคลหรื อกลุ่มนัน้ ๆ ตัดสินใจเข้ าร่ วมทางการเมืองโดยเชื่ อว่า
ประโยชน์ท่ีได้ จากการเข้ าร่ วมจะมากกว่าต้ นทุนที่ใช้ ไป นอกจากนี ้ การที่จะอธิบายการตัดสินใจที่จะ
เข้ าร่วมหรื อไม่เข้ าร่วม คนๆ หนึง่ ยังต้ องคํานึงถึงสภาพแวดล้ อมทางสังคม ที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
การรับรู้ของบุคคลว่าอะไรคือสิง่ ที่เขาสนใจ
2) Communitarian Participation อธิบายว่า แรงจูงใจที่ทําให้ คนเข้ าไปมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองนันจะเกี
้
่ ยวข้ องกับชุมชนที่เขาเป็ นส่วนหนึง่ ซึ่งเป็ นแก่นของทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่ วม(Participatory Democratic Theory) ตามแนวคิดของรุสโซ ที่มองว่า บุคคลจะมีสว่ นร่วมสูง
ในชุมชนท้ องถิ่น เพราะเขาจะเข้ าใจความต้ องการและปั ญหาของท้ องถิ่น และตระหนักว่าจะต้ อง
ร่ วมมือกับคนอื่นๆ ในชุมชนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความต้ องการนัน้ เมื่อบุคคลรับรู้ถึงการพึ่งพาระหว่างกัน
เขาจะพยายามทําให้ ความสัมพันธ์ ร่วมกันนัน้ ยัง่ ยืน โดยความรู้ สึกถึงความเป็ นชุมชน(Sense of
Community Identity) นี ้จะมีมาก ในสังคมขนาดเล็ก ที่มีความผูกพันกันแน่นแฟ้น การส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็ นการส่งเสริ มการกระจายอํานาจด้ วย
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ด้ วยเหตุนีใ้ นการอธิ บายว่าทํ าไมในสังคมสมัยใหม่ การมี ส่วนร่ วมจึงมี ระดับตํ่า
เหตุผลหนึ่งคือ สังคมสมัยใหม่เป็ นสังคมที่รวมอํานาจ ทําให้ ความเป็ นชุมชนลดลง และเป็ นผลให้ คน
ธรรมดาๆ ไม่ถูกกระตุ้นให้ เข้ าร่ วมในรู ปแบบของชี วิตสาธารณะ ซึ่งดูเหมื อนจะส่งผลกระทบโดย
ทางอ้ อมเท่านัน้
3) Educative Theory มองว่า การมีส่วนร่ วมเกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ทางการ
ศึกษา ซึง่ เป็ นมุมมองของการมีสว่ นร่วมที่มีความเกี่ยวข้ องกับรูปแบบต่างๆ ของทฤษฎีประชาธิปไตย
แบบเข้ มข้ นและแบบมีสว่ นร่ วม (Radical Participatory Democratic Theory) โดยการศึกษาในชีวิต
ทางการเมือง (Political Life) จะพัฒนาความรู้ สึกมีความสามารถและความรู้ สึกรั บผิดชอบของ
พลเมือง (Sense of Competence and Responsibility) อันเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการตัดสินใจ
สาธารณะ
4) Expressive Participation แนวทางนี ้อธิบายว่า ประชาชนอาจจะไม่เข้ าร่วมโดย
คาดหวังการบรรลุเป้าหมายโดยตรง หรื อไม่คํ านึงถึ งชุมชนของเขาเลย หากแต่จะแสดงออกถึ ง
ความรู้สกึ ซึง่ กิจกรรมเหล่านี ้สามารถแสดงถึง Political Identity ของเขาด้ วย หรื ออาจจะเป็ นรูปแบบ
การมีสว่ นร่วมเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Participation) เช่น การร้ องเพลงชาติ การเคารพธงชาติ ส่วน
ที่มีความเป็ นสัญลักษณ์ ลดลง อาจกระทําโดยการเข้ าร่ วมขบวนหรื อร่ วมชุมนุมเพื่อแสดงความเป็ น
ปึ กแผ่น(Solidarity) ร่ วมกับบุคคลอื่นๆ ด้ วยความคิดของประชาชนที่ปรารถนาจะเป็ นส่วนหนึ่งของ
เหตุการณ์สําคัญ เช่น การเรี ยกร้ องสิทธิของพลเมือง (The Civil Right) การไปใช้ สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ ซึง่ เป็ นการแสดงถึงความรู้สกึ ของความเป็ นพลเมือง (Sense of Citizenship) คือในฐานะที่
เป็ นหน้ าที่ของพลเมือง
โดยสรุ ป แล้ ว จากการศึ ก ษาแนวความคิ ด และทฤษฎี เ รื ่ อ งการมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชน อาจกล่าวได้ ว่าการมี ส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นเรื่ องที่มี ความสําคัญยิ่งต่อการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนา ซึ่งประชาชนต้ องเข้ าร่วมด้ วยความเต็มใจและความมีอิสรภาพต่อการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อให้ กิจกรรมนันบรรลุ
้
ล่วงไปด้ วยดี พอจะกลาวไดวาการที่ชุมชนจะให้ ความรวมมือมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ส่งเสริ มการเรี ยนรู้นนั ้ จะตองคํานึงถึง วัฒนธรรม คานิยม ประเพณี พื ้นฐานของ
ชุมชนแตเดิมด้ วย
สภาพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ ได้ กล่าวถึงการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน
การมีสว่ นร่วมของชุมชนเป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ต่อการสร้ างความเข้ มแข็งและความสําเร็ จให้ ชมุ ชน
เป็ นเสมือนหัวใจที่สบู ฉี ดเลือดไปหล่อเลี ้ยงชีวิตให้ คนและชุมชน การมีส่วนร่วมเป็ นมากกว่าความ
ต้ องการ จากผลการศึกษาหลายๆ กรณี พบว่าชุมชนที่เปิ ดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ ประชาชนและ
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พันธมิตรเข้ าร่วมในการพัฒนาชุมชน จะเป็ นการเพิ่มทรัพยากรและผลตอบแทนต่อชุมชนมากขึ ้น
และก่อให้ เกิดการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม และชุมชนได้ รับประโยชน์เพิม่ ขึ ้น ดังนัน้ การมีส่วน
ร่วมจึงเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จที่ขาดไม่ได้ ของชุมชนการมีสว่ นร่วมในแต่ละชุมชนมีองค์ประกอบ
แตกต่างกันออกไป โดยทัว่ ไปแล้ ว การมีสว่ นร่วมมีลกั ษณะดังนี ้ (สศช.,2549 : ออนไลน์)
1) มีคนเป็ นจํานวนมากเข้ ามาเกี่ยวข้ อง การทํางานของชุมชนเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจ
ร่ วมกันว่าต้ องมีแกนนําการทํางานเฉพาะด้ าน เช่น การจัดการความรู้ การจัดสวัสดิการชุมชน แต่
ผลของการทํ างานเกี่ยวข้ องกับทุกคนในชุมชนและเปิ ดโอกาสให้ ทุกคนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
ทํางาน
2) มีกลุ่มที่หลากหลาย การมีส่วนร่วมของชุมชนต้ องเปิ ดโอกาสให้ กลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วม โดยมอบอํานาจและความรับผิดชอบให้ แต่ละกลุ่มทํางานอย่างเป็ นอิสระ
ตามความสามารถและความสนใจของกลุม่ การกระจายอํานาจให้ แต่ละกลุ่มจะก่อให้ เกิดกิจกรรม
ของแต่ละกุลม่ ที่สอดคล้ องกับความสามารถของสมาชิกกลุม่
3) เปิ ดกว้ างและเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ การปฏิบตั ิการสําหรับการมีส่วนร่วมต้ อง
เปิ ดกว้ างสําหรับคนทุกคนในชุมชนและเผยแพร่ให้ สาธารณะได้ รับทราบอย่างเป็ นทางการ ด้ วย
วิธีการที่หลากหลายเกี่ยวกับการทํางานของชุมชนและให้ โอกาสคนในชุมชนเข้ ามามีบทบาทใน
การทํางานของชุมชน โดยต้ องหลักเลียงการดําเนินการที่จะก่อให้ เกิดความกังขา ความไม้ ไว้ วางใจ
และการปิ ดกันคนเข้
้
ามามีสว่ นร่วม
4) เปิ ดรับความเห็นทุกคน การมีส่วนร่วมของชุมชน มีหลักการว่าต้ องยินดีรับฟั ง
และให้ เกียรติตอ่ ความคิดเห็นของทุกคน ซึง่ ต้ องให้ เกียรติทงต่
ั ้ อคนที่มีความคิดก้ าวไปข้ างหน้ าและ
สร้ างความรู้สกึ ที่ดีตอ่ คนในชุมชนที่มีความคิดใหม่ๆและความเห็นที่แตกต่างกันไป
5) มีผ้ เู ข้ าร่วมเป็ นจํานวนมากและมีความหลากหลาย การมีส่วนร่ วมของชุมชน
ต้ องเปิ ดโอกาสให้ ทุกคนในชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมและมอบบทบาทหน้ าที่ให้ โดยไม่แบ่งแยกคน
ทางด้ านอายุ ความรู้ ความสามารถการศึกษา การทํางานภูมิหลัง การได้ รับการยอมรับ แหล่งที่มา
ฯลฯ โดยให้ ความเท่าเทียมกันทุกๆ คน เพื่อร่วมกันทํางานเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชน โดย
จะต้ องมีการเชิญชวนให้ คนทุกคนในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้ วย
6) เปิ ดใจกว้ างและมีกระบวนการแบบเปิ ด ต้ องสร้ างความชัดเจนว่าการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนมิใช่เป็ นเรื่ องขององค์กรชุมชนด้ านใดโดยเฉพาะและไม่มีข้อจํากัดที่ถกู กําหนดโดย
องค์กรใดๆ แกนนําชุมชนเป็ นเพียงผู้อํานวยความสะดวกเพื่อสร้ างมุมมองหลายๆ ด้ านมากกว่าที่
จะเป็ นผู้ทํางานให้ ชมุ ชนตามความคิดเห็นของตน แกนนําชุมชนต้ องไม่ยึดถือความคิดของตนเอง
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เป็ นใหญ่ โดยมุ่งไปที่คณ
ุ ภาพระดับสูง และกระบวนการตัดสินใจแบบเปิ ด เปิ ดทังใจและเปิ
้
ด
กระบวนการในการสร้ างกิจกรรมให้ แก่ชมุ ชน
3.4.2 ปั จจัยที่มีผลและมีความสัมพันธ์ตอ่ การมีสว่ นร่วมของชุมชน
Singh (อ้ างถึงในเดชา เลิศวิลยั , 2540, น.43) สรุ ปผลการวิจยั เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทาง
สังคมไว้ ว่ามี ปัจจัยถึ ง 32 ตัว ที่มี ส่วนกํ าหนดระดับของการมีส่วนร่ วมทางสังคม ได้ แก่ อายุ เพศ
สุขภาพ ระยะเวลาอาศัยในชุมชน ระยะห่างของการตังบ้
้ านเรื อน ขนาดของครอบครัว มาตรฐานทาง
สังคมของประชาชน ระดับการศึกษา ระดับความเป็ นอยู่ การครอบครองที่ดิน ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
เชือ้ ชาติและสัญชาติ พืน้ เพครอบครัว ลําดับชันทางสั
้
งคม ปั จจัยส่วนบุคคล การปรับตัวทางสังคม
ความสนใจ ความเฉลียวฉลาด การอบรมพฤติกรรม ทัศนคติ ข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร ความเชื่อ
ศาสนา ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อในตัวเอง ความเชื่อและการแสดงออกทางพฤติกรรม ความพึง
พอใจ การเป็ นผู้นํา และการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.,2549:ออนไลน์)
ได้ กล่าวถึงปั จจัยส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของชุมชนมี 2 ประเด็นดังนี ้
1) ปรับวิธีคิด มองชุมชนในทัศนะใหม่ มองว่าชุมชนมีศกั ยภาพและความสามารถ มีจุด
แข็ง มีทงสิ
ั ้ นทรัพย์ โอกาส และทรัพยากร มองชุมชนในฐานะผู้ให้ บริการด้ วยมิใช่ผ้ รู ับบริการ
เพียงอย่างเดียว แทนแนวคิดแบบเดิมที่มองชุมชนว่ามีแต่ความต้ องการและความขาดแคลนที่ต้อง
ให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือตลอดเวลา
2) พัฒนาสินทรัพย์ที่มีคณ
ุ ค่าของชุมชน เช่น เด็กและเยาวชน ทักษะของคน การรวม
กลุม่ เป็ นองค์กรชุมชนและเครื อข่าย โครงสร้ างกายภาพ เศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นฯลฯ การพัฒนาสินทรัพย์ของชุมชนเป็ นการลงทุนเพื่อเพิ่มทรัพยากรใหแก่ชมุ ชน
ช่วยเติมในส่วนที่ขาดให้ แก่ชุมชนซึง่ จะสร้ างผลตอบแทนที่มีมูลค่าให้ แก่ชุมชนในระยะยาว สร้ าง
ขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่คนในชุมชนในการรวมคิด ร่ วมทํา
รวมรับประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล กิจกรรมในชุมชนของตน
จันทนา สุทธิจารี (2544, น.415-417) กล่าวว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ประชาชนต้ องพิจารณาปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1) ปั จจัยทางระบบเมือง คือ การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมมากที่สุดตามระบอบ
ประชาธิปไตย
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2.) วัฒนธรรมทางการเมื อง มี ผลสํ าคัญต่อลักษณะการมี ส่วนร่ วมของประชาชนซึ่งจะ
แตกต่างไปในแต่ล ะสังคม มี บทบาทสํ าคัญในการสร้ างทัศนคติ ค่านิ ยม และความเชื่อในการ
ดํารงชีวติ ของประชาชน
3) โครงสร้ างทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ระดับการศึกษา รายได้
4) สิ่งแวดล้ อมภายนอก เช่น อิทธิพลของสื่อมวลชนในการรับข้ อมูลข่าวสาร
การไม่เ ข้ ามามี ส่วนร่ วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนของประชาชนในบางขัน้ ตอนมีสาเหตุ
สําคัญๆ มาจากการใช้ เวลาเพื่อการประกอบอาชีพมาก ความไม่กล้ า เกรงจะไม่มีผ้ รู ับฟั งความ
คิดเห็น ความคิดที่ว่ากิจกรรมพัฒนาไม่สอดคล้ องกับสภาพความต้ องการ เพราะเข้ าใจผิดคิดว่า
กิจกรรมการพัฒนาเป็ นเรื่ องของผู้นําเท่านัน้ นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้นําท้ องถิ่นทังหมดเข้
้
ามามีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนในขันค้
้ นหาปั ญหา ส่วนชาวบ้ านทัว่ ไป เข้ ามามีส่วนร่วมในขันตอนนี
้
้
เพี ยงร้ อยละ 25 เท่านัน้ สาเหตุที่ทําให้ ประชาชนไม่เข้ าร่ วมกิจกรรม ได้ แก่ เหตุผลทางด้ าน
เศรษฐกิจ ช่วงเวลาทํากิจกรรมตรงกับช่วงเวลาประกอบอาชีพ และกิจกรรมไม่สอดคล้ องกับสภาพ
เช่น ต้ องการให้ บริ จาควัสดุ แต่ประชาชนมีฐานะยากจน เป็ นต้ น
3.4.3 การมีสว่ นร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดไว้ ในหมวด 5 แนว
นโยบายพื น้ ฐานแห่งรั ฐ มาตรา 76 ว่า “ รัฐจะต้ องส่งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมทังการตรวจสอบการใช้
้
อํานาจรัฐทุกระดับ ” เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทางการเมืองของไทย ซึ่งการมีส่วนร่ วมของประชาชนตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญใน
ปั จจุบนั มีอยู่หลายมาตรานอกเหนือจากการมีส่วนร่ วมด้ านวิธีการเลือกตัง้ รัฐธรรมนูญยังให้ สิทธิ
โอกาสในการมีสว่ นร่วมแก่ประชาชนสรุปได้ 5 ประการ
1) การมีส่วนร่วมรับรู้ ในกระบวนการบริ หารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 58 และมาตรา
59 ให้ ประชาชนมี สิทธิ รับทราบข้ อมูลข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่นได้ และมาตรา296 ประชาชนยังมีสิทธิร่วม
รับรู้ในทรัพย์สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้
2) การมีสว่ นร่วมคิดกับองค์กรต่างๆ โดยตามมาตรา 59 แห่งรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 ยังให้
สิทธิ แก่ประชาชนในการแสดงออกความคิดเห็นของตน ตามกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้
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นอกจากนี ้ตามมาตรา 214 ประชาชนยังมีสิทธิร่วมคิดด้ วยการออกเสียงประชามติใน
กิจการที่เป็ นประโยชน์ได้ เสียสําคัญของประเทศชาติหรื อประชาชนโดยส่วนรวม
3) การมีส่วนร่วมตัดสินใจกับรัฐและเจ้ าหน้ าที่รัฐโดยมาตรา 46 ให้ ประชาชนที่รวมตัวกัน
เป็ นชุ ม ชนท้ องถิ ่น ดัง้ เดิ ม มี สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ์ ห รื อ ฟื ้ น ฟู จ ารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ ่น หรื อ
ศิล ปวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่น และชาติ และมี ส่ วนร่ วมในการจัดการ การบํ ารุ ง รั ก ษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
มาตรา 190 ยัง ให้ สิ ท ธิ แ ละโอกาสการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการตัดสิ น ใจใน
กระบวนการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
4) การมีส่วนร่ วมกระทําร่ วมกับองค์กรของรัฐ รัฐธรรมนูญให้ โอกาสประชาชนมีส่วนร่ วม
กระทําการทางด้ านนิติบญ
ั ญัติในระดับชาติ ดังบัญญัติในมาตรา 170 ให้ สิทธิประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตังอย่
้ างน้ อย 50,000 คน มีสิทธิเข้ าชื่อร้ องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
ตามที่กําหนดไว้ ในหมวด 5 กฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐ ซึง่ แสดงถึงเจตนารมย์แห่ง
รั ฐธรรมนูญที่ ต้องการคุ้มครองและให้ โอกาสตามความหมายของการเป็ นเจ้ าของอํานาจอธิ ปไตยที่
แท้ จริ งของประชาชนอย่างหนักแน่นยิ่งขึน้ และการกระทํ าการทางด้ านนิติบัญญัติในระดับท้ องถิ่ น
และมาตรา 287 ยังให้ โอกาสมีส่วนร่วมกระทําการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ก่ประชาชนที่จะเข้ าชื่อร้ องขอต่อ
ประธานสภาท้ องถิ่นพิจารณาออกข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น เพื่อใช้ ในการคุ้มครอง ดูแล การดํารงชีวติ ได้
5) การมีส่วนร่วมตรวจสอบ รัฐธรรมนูญกําหนดกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ไว้ ดงั นี ้
5.1) ประชาชนสามารถใช้ สิทธิส่วนตัวของแต่ละคน ตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐ ดังที่
บัญญัตไิ ว้ ในมาตรา 28 วรรคสอง สิทธิทางศาล มาตรา 62 สิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อองค์กรอื่น ของรั ฐ ที่เ ป็ นนิติบุคคล และมาตรา70
ประชาชนมี สิ ท ธิ ต รวจสอบการทํ า หน้ า ที ่ข องข้ า ราชการ พนัก งาน ลูก จ้ า งของหน่ ว ยราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรื อของราชการส่วนท้ องถิ่น รวมทังมาตรา
้
291 การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
หนี ้สินของผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองและครอบครัวได้
5.2) ประชาชนสามารถใช้ สิท ธิ รวมเป็ นกลุ่ม เพื่อตรวจสอบการใช้ อํานาจรั ฐ ตาม
มาตรา 304 ที่ให้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตังไม่
้ น้อยกว่า 50,000 คน เพื่อเข้ าชื่อร้ องขอประธาน
วุฒิสภาเพื่อให้ วฒ
ุ ิสภามีมติ มาตรา 307 ให้ ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 303 นอกจากนี ้ประชาชน
ยัง สามารถรวมตัว กัน เป็ นองค์ ก รประชาธิ ป ไตยหลายๆ สถาบัน และมี พ ฤติ ก รรมเข้ า มาร่ ว ม
ตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐในหลายๆ กรณี
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5.3) ประชาชนสามารถมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐโดยการกระทํา
การต่อต้ านการล้ มล้ างรัฐธรรมนูญได้ โดยมีสิทธิตอ่ ต้ านอย่างสันติวิธีตอ่ การกระทําเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศด้ วยวิธี การที่มิไ ด้ เป็ นไปตามบทบัญ ญัติรัฐธรรมนูญ 2540ตามที่
บัญญัติไว้ ใน มาตรา 65 ซึง่ มาตรานีเ้ ป็ นกระบวนการมี ส่วนร่ วม 2 ระดับ ทัง้ ในนัยของการ
ตรวจสอบและโดยการกระทํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็ นรัฐธรรมนูญ ที่ให้ ความสําคัญการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน มีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี ้
หมวด 3 สิทธิและเสรี ภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 10 สิทธิในข้ อมูลข่าวสารและการ
ร้ องเรี ยน
มาตรา 56 บุคคลย่อมมี สิทธิ ได้ รับทราบและเข้ าถึงข้ อมูลหรื อข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่น เว้ นแต่การ
เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อข่าวสารนันจะกระทบต่
้
อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรื อ
ส่วนได้ เสียอันพึงได้ รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรื อเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้ รับข้ อมูล คําชีแ้ จง และเหตุผลจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรื อการดําเนินโครงการ
หรื อกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรื อส่วนได้
เสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรื อชุมชนท้ องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้
ประโยชน์ในที่ดนิ และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ เสียสําคัญของประชาชน ให้ รัฐจัดให้
มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัว่ ถึงก่อนดําเนินการ
มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐใน
การปฏิบตั ริ าชการทางปกครองอันมีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรี ภาพของตน
มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่ องราวร้ องทุกข์และได้ รับแจ้ งผลการพิจารณาภายใน
เวลาอันรวดเร็ ว
มาตรา 60 บุคคลย่อมมีสทิ ธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนท้ องถิ่น หรื อองค์กรอื่นของรัฐที่เป็ นนิติบคุ คล ให้ รับผิดเนื่องจากการกระทําหรื อการละเว้ นการ
กระทําของข้ าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของหน่วยงานนัน้
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มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซึง่ เป็ นผู้บริโภคย่อมได้ รับความคุ้มครองในการได้ รับข้ อมูลที่เป็ น
ความจริ ง และมีสิทธิร้องเรี ยนเพื่อให้ ได้ รับการแก้ ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทังมี
้ สิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทกั ษ์ สิทธิของผู้บริ โภคให้ มีองค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภคที่เป็ นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนผู้บริ โภค ทําหน้ าที่ให้ ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน
ของรัฐในการตราและการบังคับใช้ กฎหมายและกฎ และให้ ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่างๆ
เพื่อคุ้มครองผู้บริ โภครวมทังตรวจสอบและรายงานการกระทํ
้
าหรื อละเลยการกระทําอันเป็ นการ
คุ้มครองผู้บริโภค ทังนี
้ ้ให้ รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์กรอิสระดังกล่าวด้ วย
มาตรา 62 บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้ องขอให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ บุคคลซึ่งให้ ข้อมูลโดยสุจริ ตแก่
องค์ก รตรวจสอบการใช้ อํา นาจรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี ่ย วกับ การปฏิ บัติห น้ า ที่ข องผู้ดํา รง
ตําแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐย่อมได้ รับความคุ้มครอง
ส่วนที่ 12 สิทธิชมุ ชน
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้ องถิ่น หรื อชุมชนท้ องถิ่นดังเดิ
้ ม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์ หรื อฟื น้ ฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่นและของชาติ
และมีสว่ นร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิง่ แวดล้ อม
รวมทังความหลากหลายทางชี
้
วภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาและ
การได้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง
ส่งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ ดํารงชีพอยู่ได้ อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้ อม
ที่จะไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรื อคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้ รับความ
คุ้มครองตามความเหมาะสม การดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้ น
แต่จะได้ ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
และจัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียก่อน รวมทังได้
้ ให้
องค์ กรอิ สระ ซึ่งประกอบด้ วยผู้แทนองค์ กรเอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา ที่จดั การการศึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อมหรื อทรัพยากรธรรมชาติหรื อด้ านสุขภาพ ให้
ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อองค์กรอื่นของรัฐที่เป็ นนิติบคุ คล เพื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามบทบัญญัตนิ ี ้ ย่อมได้ รับความคุ้มครอง
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หมวด 5 แนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้ านการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
มาตรา 87 รั ฐ ต้ องดํ าเนิน การตามแนวนโยบายด้ านการมี ส่วนร่ วมของประชาชน
ดังต่อไปนี ้
1) ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทังในระดั
้
บชาติและระดับท้ องถิ่น
2) ส่งเสริ มและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทังการจั
้
ดทําบริการสาธารณะ
3) ส่งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐ
ทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรื อตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรื อรูปแบบอื่น
4) ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีความเข้ มแข็งในทางการเมือง และจัดให้ มีกฎหมายจัดตัง้
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทัง้
สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรูปแบบให้ สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้ องการของชุมชนในพื ้นที่
5) ส่งเสริ มและให้ การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รวมทังส่
้ งเสริ มให้ ประชาชนได้ ใช้ สิทธิ
เลือกตังโดยสุ
้
จริ ตและเที่ยงธรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามมาตรานี ้ต้ องคํานึงถึงสัดส่วนของ
หญิงและชายที่ใกล้ เคียงกัน
3.4.4 การสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน
รั ฐบาลได้ ใ ห้ ความสํ าคัญในการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยได้ แถลงเป็ น
นโยบายของรัฐบาลและยังกําหนดไว้ เป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 ของแผนบริ หารราชการแผ่นดิน
(พ.ศ.2548 – 2551) การส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย และกระบวนการประชาสัง คม ซึ ง่ ตรงกั บ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 – 2550) ที่เน้ นการ
ให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
หลักการสร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนของสังคมได้ เข้ ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนัน้ International Association
for Public Participation ได้ แบ่งระดับของการสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
1) การให้ ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็ นการมีสว่ นร่วมของประชาชนในระดับตํ่าที่สดุ แต่เป็ นระดับ
ที ่สํ า คัญ ที ่สุ ด เพราะเป็ นก้ าวแรกของการที ่ภ าคราชการจะเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ าสู่
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กระบวนการมี ส่วนร่ วมในเรื่ องต่าง ๆ วิ ธี การให้ ข้อมูล สามารถใช้ ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร
สิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงาน
แถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็ นต้ น
2) การรับฟั งความคิดเห็น เป็ นกระบวนการที่เปิ ดให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูล
ข้ อเท็จจริ ง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้ วยวิธีตา่ ง ๆ เช่น การ
รับฟั งความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
เป็ นต้ น
3) การเกี่ยวข้ อง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน หรื อร่ วม
เสนอแนะแนวทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ ประชาชน ว่าข้ อมูลความคิดเห็น
และความต้ องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็ นทางเลือกในการบริ หารงานของภาครัฐ
เช่น การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตัง้
คณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็ นต้ น
4) ความร่ วมมื อ เป็ นการให้ กลุ่ม ประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมี ส่ว นร่ วม โดยเป็ น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขันตอนของการตั
้
ดสินใจ และมีการดําเนินกิจการร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง
เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็ นกรรมการ เป็ นต้ น
5) การเสริ มอํ านาจแก่ประชาชน เป็ นขันที
้ ่ให้ บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็ นผู้ตดั สิ น ใจ เช่น การลงประชามติใ นประเด็น สาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน
หมูบ่ ้ านที่มอบอํานาจให้ ประชาชนเป็ นผู้ตดั สินใจทังหมด
้
เป็ นต้ น
แผนภาพที่ 11 ระดับของการสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชน

ที่มา : แผนบริ หารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2548 – 2551)
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การสร้ างการมี ส่วนร่ วมของประชาชน อาจทํ า ได้ ห ลายระดับและหลายวิ ธี ซึง่ บางวิ ธี
สามารถทํ าได้ อย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีต้องใช้ เวลา ขึน้ อยู่กับความต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ค่าใช้ จ่ายและความจําเป็ นในการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วม การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน จึงต้ องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในการให้ ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้ อง แก่ ประชาชน การรั บฟั ง ความคิดเห็น การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ วม
รวมทังพั
้ ฒนาทักษะและศักยภาพของข้ าราชการทุกระดับควบคูก่ นั ไปด้ วย
3.4.5 การส่งเสริ มสนับสนุนให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
1) ยินดีต้อนรับ เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน/แกนนําชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะสร้ าง
การมีสว่ นร่วมโดยการเปิ ดกว้ างและสร้ างความเข้ าใจกระบวนการดําเนินงาน สถานะของแกนนํา/
ชุมชนที่เข้ าร่วม รับฟั งความคิดเห็นอย่างจริ งจัง แม้ ว่าความเห็นนันไม่
้ มีประเด็นน่าสนใจ และอย่า
กีดกันคน/ชุมชนออกเพราะความเห็นไม่ตรงกันหรื อความเห็นนันล้
้ าสมัย
2) มอบบทบาทหน้ าที่ให้ แม้ ว่าชุมชนอาจไม่มีผ้ แู ทนเข้ าร่วมกิจกรรมทุกครัวเรื อน และ
ผู้เข้ าร่ วมจะเป็ นคนใหม่ๆ แต่ผ้ ูบริ หารจะต้ องสร้ างความเข้ าใจว่า ผู้เข้ าร่วมมีบทบาทหน้ าที่ที่มี
ความสําคัญต่อกิจกรรมนันๆและต้
้
องสร้ างการเรี ยนรู้ให้ แก่สมาชิกใหม่ๆ ด้ วย รวมทังมอบหน้
้
าที่
ความรับผิดชอบด้ วย
3) เข้ าถึงชุมชน สร้ างความรู้สึกให้ ชมุ ชน/คนในชุมชนได้ ร้ ูว่าชุมชนนันมี
้ ความสําคัญและ
เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม การเข้ าถึงชุมชนทําได้ โดยการใช้ สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว การ
ประชุม ฯลฯ และใช้ การเข้ าถึงโดยตรงโดยใช้ คน ซึง่ จะสร้ างความรู้สกึ การยินดีให้ เข้ ามารมีส่วนร่วม
ได้ ดีที่สดุ
4) ใช้ อาสาสมัคร อาสาสมัครเป็ นเส้ นชีวิตของกิจกรรมชุมชน ในสภาพแวดล้ อมที่ขาด
แคลนงบประมาณและค่าจ้ างงาน การจูงใจอาสาสมัครจะต้ องทําให้ กระบวนการตัดสินใจของ
ชุมชนเปิ ดกว้ างในการรับความคิดใหม่ๆ และความเห็นที่แตกต่าง ด้ วยการยอมรับและให้ เกียรติกนั
สร้ างความเข้ าใจให้ อาสาสมัครเข้ าใจว่างานนันมี
้ ความสําคัญ และงานนันมี
้ ความชัดเจนในการ
ปฏิบตั ิ มีการจัดองค์กรและเชื่อมโยงงานกับภาพรวมของชุมชน และต้ องมีการสื่อสารให้ คนใน
ชุมชนได้ ร้ ูถงึ การทํางานของอาสาสมัครเพื่อจูงใจให้ อาสาสมัครกลับมาทํางานอีกด้ วย
5) ปรับความคิด/สร้ างความเข้ าใจ/เตรี ยมความพร้ อมตนเอง การสร้ างการมีส่วนร่วมและ
การจูงใจสมาชิกใหม่ เป็ นกระบวนการในการระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่ าย ซึ่งมีทงความเห็
ั้
นที่
แตกต่าง ความเห็นที่ขดั แย้ งกัน การทํางานร่วมกันระหว่างคนที่มีความแตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง การ
มีผลลัพธ์ของการมีสว่ นร่วมที่ไม่เป็ นไปตามที่ควรจะเป็ น รวมทังการสร้
้
างความเข้ าใจว่า การเข้ ามา
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มีส่วนร่ วมของชุมชนมิใช่ผลประโยชน์ของปั จเจกชน หรื ออํานาจ แต่เป็ นการสร้ างชุมชนให้ เป็ น
สถานที่สําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานของคนในชุมชนทังหมด
้
6) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เกิดการเคลื่อนไหวในชุมชน ทังการจั
้
ดเวที วงสนทนา การ
ระดมความเห็น การศึกษาดูงาน การเชิญผู้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการถอด
ประสบการณ์จากของจริ ง และการกําหนดประเด็นสําคัญของการพัฒนาชุมชน
7) การพัฒนาแกนนําชุมชน เครื อข่า ย และภาคีการพัฒนา เพื่อให้ แกนนําชุมชนมีความ
มัน่ ใจในความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ สามารถริ เริ่ ม เพิ่มบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชน
สนับสนุนเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงชุมชนกับเครื อข่ายและภาคีการพัฒนา
8) พัฒนาความสามารถของชุมชนด้ านปั จจัยที่เอื ้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาและจัดการปั ญหาของชุมชน เช่น การสํารวจข้ อมูลพื ้นฐานชุมชน ศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชนเข้ มแข็ง
และเศรษฐกิจชุมชน เป็ นต้ น
9) พัฒนาความสามารถของชุมชนด้ านการวางแผนพัฒนาและการวิเคราะห์สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้ างโอกาส
10) สนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็ นและชุมชนขาดแคลนแก่ชมุ ชนที่มีการจัดทําแผนชุมชนที่มี
หลักคิดบนหลักการพึง่ ตนเอง ฯลฯ
โดยมีทกั ษะที่จําเป็ นในการดําเนินการควรมีความรู้ความสามารถทัว่ ไป
1) เข้ าใจหลักการมีสว่ นร่วมของชุมชน/มีใจให้
2) เข้ าใจชุมชน โครงสร้ าง กระบวนการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วม การเรี ยนรู้ การสร้ างผู้นํา
ทีมงานและเครื อข่าย
3) ให้ ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม การประสานงานและการทํางานในรูปเครื อข่าย
4) เป็ นนักพัฒนาและนักบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่เปิ ดใจกว้ าง มองชุมชนได้ หลายมิติ
มองการณ์ไกล ยึดมัน่ ความถูกต้ อง
5) ทําเรื่ องยากให้ เป็ นเรื่ องง่าย มีความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ มีความมัน่ คงทางอารมณ์
ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น มีมนุษย์สมั พันธ์
6) มีทกั ษะในการสื่อสารที่ดี
7) วางตัวเป็ นกลาง ไม่ตดั สินคุณค่าเชิงจริยธรรม ยืดหยุน่ ทางความคิด
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้ าน
1) การวิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย การวิเคราะห์ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย เป็ นเครื่ องมือประเภทหนึ่ง
ที่ช่วยให้ เข้ าใจบริ บทของโครงการหรื อนโยบายที่รัฐต้ องการจัดทําขึ ้น การวิเคราะห์ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
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จะช่วยให้ เราได้ ข้อมูลที่สําคัญมากเกี่ยวกับว่าใครบ้ างที่ถกู กระทบจากโครงการทังกระทบทางบวก
้
และทางลบ ใครบ้ างที่อาจมีอิทธิพลสูง (ทังทางบวกและทางลบ)
้
ต่อโครงการ ทําให้ เราได้ ทราบว่า
ใครบ้ างควรเขาไปเกี่ยวข้ องในโครงการเข้ าไปอย่างไร และผู้มีส่วนได้ เสียมีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์
กันอย่างไร และผู้จดั จะต้ องเตรี ยมทําอะไรบ้ างเพื่อทําให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องเหล่านี ้ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ การวิเคราะห์ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียจึงเป็ นรากฐานสําคัญในการวางแผนการมีส่วนร่ วม
ตลอดจนการนําแผนไปปฏิบตั ิ และติดตามผลในเวลาต่อมา
2) เทคนิคการมีสว่ นร่ วม ในการวางแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน สิ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ
การคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อให้ ได้ ผลที่นําไปสู่เป้าหมายที่
ว่างไว้ นั่นคือ การสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับโครงการหรื อนโยบายที่ภาครัฐกําลังจะขึ ้น และได้ รับ
ความร่วมมือจากภาคประชาชนในการดําเนินโครงการหรื อนโยบายดังกล่าว การคัดเลือกเทคนิคที
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผ้ จู ดั กิจกรรมสามารถเลือกใช้ เทคนิคที่
หลากหลายเพื่อเป้าหมาย ส่ง เสริ มให้ ประชาชนเกิ ดความตระหนักถึ ง ปั ญ หาที่เกิ ดขึน้ โดยการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูล รวบรวมข้ อมูลจากประชาชนกลุ่มต่างๆ และภาครัฐมีการ feedback ต่อข้ อมูล
ดังกล่าว (หมายถึงการแจ้ งกลับต่อประชาชนว่า ข้ อมูลที่ได้ รับนัน้ ภาครัฐนําไปใช้ หรื อไม่ ถ้ าไม่เ ป็ น
เพราะเหตุใด) สร้ างเวทีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แสดงความจริ งใจและโปร่ งใส สร้ าง
เวทีสมานฉันท์มีข้อตกลงร่วมมือกันทํางานระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการจัดทําโครงการและ
เปิ ดเวทีสาธารณะ
3) การวางแผนแบบมีส่วนร่วม การจัดโครงการหรื อประเด็นเพื่อให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วน
ร่ วมในกระบวนการตัดสินใจ หรื อดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็ นที่จะต้ องมีการ
วางแผนอย่ างเป็ นระบบเพื ่อ ให้ หน่ว ยงานผู้จัด ได้ เ ตรี ยมความพร้ อมในการกํ า หนดกิ จ กรรมที่
ประชาชนเข้ มมามีสว่ นร่วม และวางแผนเกี่ยวกับช่วงเวลาเทคนิค ตลอดจนทรัพยากรที่จําเป็ นต้ อง
ใช้ เพื่อให้ การจัดให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นในการพัฒนาหรื อประเด็นดังกล่าวประสบความสําเร็จ
และจากยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ เสนอ
แนวทางในการพัฒ นาผู้เ รี ยนให้ กับสถานศึกษาเพื่อให้ ไ ด้ ผ้ ูเ รี ยนที่มี ลักษณะอัน พึง ประสงค์ไ ด้
กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชนว่า สถานศึกษาควรให้ ผ้ ปู กครองและชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การดํ าเนิ น การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขัน้ ตอนสํ าคัญทุกขัน้ ตอน โดยมี แนวทางดังนี ้
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551:ออนไลน์)
1) ร่วมกําหนดแนวนโยบาย และการวางแผน
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สถานศึกษา

2) ร่วมให้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3) ร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการจัดสภาพและบรรยากาศภายใน

4) ส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ และการปฏิ บัติ ต ามแนวปรั ญ าของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
สถานศึกษา ที่บ้าน และสถานที่อ่ืนๆ
5) ร่วมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การมีส่วนร่ วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นโยบายของรัฐ และสิทธิตามกฎหมาย
ที่ประชาชนพึงมีพงึ ได้ รับในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง หรื อการดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมใดๆ ที่
มีผลต่อประชาชนนัน้ มาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติของประชาชนที่มีตอ่ การเข้ าร่วม
กิ จ กรรมต่า งๆ ทัง้ ในระดับท้ อ งถิ ่น และประเทศ หากแต่ป ระชาชนอาจมี ค วามแตกต่างกัน ใน
ความสามารถหรื อความต้ องการในการรับรู้ เรื่ องนโยบายจากภาครัฐ สิทธิของตนตามที่กฎหมาย
ได้ กําหนดไว้ และการรั บรู้ ข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนามากน้ อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยู่กับ
ประชาชนแต่ละคน การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเรี ยนรู้ จากการส่งเสริ มและพัฒนาของภาค
ธุรกิจเอกชน เป็ นแนวทางหนึง่ เพื่อให้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ บรรลุเจตนารมณ์ ตาม
หลักการ การดําเนินการต่างๆ จําเป็ นต้ องให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วม ร่วมส่งเสริ มการปฏิบตั วิ ิถีชีวิต
ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี ่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สัง คมของชุ ม ชน
เสริ มสร้ างพลังให้ กบั ชุมชน ชุมชนพึง่ ตนเองได้
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
ศิริ กาญจน์ โกสุม ภ์ (2542) ศึกษาการมี ส่ วนร่ วมของชุม ชนและโรงเรี ยนเพื่อการจัด
การศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน การศึกษาครั ง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์ที่สํ าคัญ คือ การศึกษาเพื่อหาคํ าอธิ บาย
เกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขของการมี ส่วนร่ วม รวมทัง้ กระบวนการมี ส่วนร่ วมของขุม ชนและ
โรงเรี ยนเพื่อการจัดการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานจากปรากฏการณ์ ใ นชุม ชน ซึง่ เป็ นการศึกษาเพื่อหา
ข้ อสรุ ปเชิงทฤษฎี ที่จะนํ าไปสู่การสร้ างทฤษฎี ฐ านรากโดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและศึกษา
ปรากฏการณ์ เกี่ยวกับการมี ส่วนร่ วมของชุมชนและโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานจาก
พื ้นที่การศึกษาที่ผ้ ูวิจยั เลือกศึกษาโดยวิธีการเลือกเชิงทฤษฎีและเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
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ลึก การจัดกลุ่มสนทนา การสังเกตและจดบันทึกจากผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นผู้บริ หารโรงเรี ยน ผู้นํา
ชุม ชน คณะครู กรรมการโรงเรี ย น และผู้ป กครองนัก เรี ย น และวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยการแปล
ความหมายข้ อมูล แล้ วสร้ างมโนทัศน์ขึ ้นแล้ วจัดหมวดหมู่ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป ศึกษา
ความสัมพันธ์ ของปรากฎการณ์ โดยอาศัยความไวทางทฤษฎี การวิเคราะห์วาทกรรม เพื่อสร้ าง
ข้ อ เสนอ และสร้ างทฤษฎี จ ากฐานรา ผลการศึ ก ษาพบว่ า สิ ่ง สํ า คัญ ที ่สุ ด ที ่เ ป็ นสิ ่ง กํ า หนด
กระบวนการและแบบแผนของการมีสว่ นร่วมของชุมชนและโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
คือ เงื่อนไขทางด้ านบริ บทของชุมชน คือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับความคิดพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้ องกับการมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชน เงื่อนไขด้ านสภาพแวดล้ อมของชุมชน และเงื่อนไขด้ านโรงเรี ยน
และที่สําคัญ คือ การกําหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรี ยนตรงกันระหว่าง
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาในชุมชน คือผู้นําชุมชน ผู้บริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการโรงเรี ยน
คณะครู แ ละผู้ป กครองนักเรี ยน ส่วนกระบวนการมี ส่ว นร่ วมของชุม ชนและโรงเรี ยนในการจัด
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า มีขนตอนที
ั้
่สําคัญ 8 ขันตอน
้
คือ 1) การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานก่อนร่วม
ดําเนินการ 2) การสร้ างความสัมพันธ์กบั ประชาชนในชุมชน 3) การสร้ างเครื อข่ายของกลุ่มผู้มีส่วน
ร่วม 4) การสร้ างกิจกรรม 5) การต่อรองเพื่อการดําเนินการดําเนินการ 6) การร่วมกันดําเนินการ 7)
การร่ วมกันประเมินผลการดําเนินการ 8) การร่ วมกันรับผลประโยชน์จากการดําเนินการ ซึง่ จาก
กระบวนการมี ส่วนร่ ว มดั งกล่าว ทํ าให้ แบบแผนการมี ส่วนร่ วมของชุม ชนและโรงเรี ยนเพื่อจัด
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีแบบแผนของการมีสว่ นร่วมเหลื่อมลํ ้า ตามบทบาทการมีส่วนร่วมคุณสมบัติ
ของผู้ที่เข้ ามาส่วนร่วมและกิจกรรมที่โรงเรี ยนต้ องการให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่วม ซึ่งสามารถจําแนก
ตามหมวดหมู่ของคุณสมบัติ เป็ น 3 แบบแผนย่อย คือ แบบแผนการมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ แบบ
แผนการมีสว่ นร่วมเป็ นบางส่วน และแบบแผนการมีสว่ นร่วมแบบชายขอบ
ชัยริ นทร์ ชัยสิทธิ์ (2542) ได้ ทําวิจยั เรื่ อง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่วนร่ วมเพื่อสร้ าง
เสริ ม ค่า นิ ย มตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ นัก เรี ย นและชุ ม ชนด้ ว ยโครงงานอาชี พ สรุ ป
ผลการวิจยั พบว่า การทําโครงงานเป็ นการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุข ช่วย
แบ่งเบาภาระครอบครัว มีความรับผิดชอบในงานของตนมากขึ ้นและพบว่า เด็กนักเรี ยนต้ องอาศัย
ผู้ใหญ่ในชุมชนช่วยให้ คําแนะนําต่อโครงงานอาชีพให้ สมบูรณ์ได้ ผู้วิจยั ได้ ทราบถึงคนในองค์กรแห่
ความพอเพียงต้ องมีลกั ษณะที่หา่ งไกลจากอบายมุข และปั จจัยด้ านอายุท่ีมีความสําคัญมาด้ วย
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อรทัย รวยอาจิณ (2543) ศึก ษาถึ ง การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนกับ การบริ ห าร
โรงพยาบาลของรัฐ การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาและบริ หารโรงพยาบาลโดยศึกษารายละเอียดของลักษณะและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน ทังนี
้ ้โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลทังในเชิ
้
งปริ มาณและคุณภาพ การเก็บข้ อมูลเชิง
ปริ มาณดําเนินโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลรัฐขนาดตังแต่
้ 60 เตียงขึ ้นไป
ทังหมดรวม
้
209 แห่ง และได้ คดั เลือกโรงพยาบาล 5 แห่ง เพื่อทําการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก โรงพยาบาลที่เป็ นกรณีศึกษาได้ แก่โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว โรงพยาบาลท่าวังผา
โรงพยาบาลห้ วยพลู โรงพยาบาลฟ้ามูลนิธิ และโรงพยาบาลกรุงเทพคริ สเตียนผลการสํารวจระดับ
กว้ าง พบว่า โรงพยาบาลของรัฐแทบทัง้ หมดเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในหลาย
ลักษณะด้ วยกัน ทังในด้
้ านบริ หารและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาเชิงคุณภาพได้ ผลสอดคล้ อง
กันว่า ชุมชนมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาและบริ หารโรงพยาบาลให้ เป็ นไปในทิศทางที่ชุมชน
ต้ องการ การมีส่วนร่วมของชุมชนมี 4 รูปแบบใหญ่ๆ ได้ แก่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ด้ านนโยบายและแผนพัฒนาระบบบริ การ การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริ หารจัดการ การมีส่วน
ร่ วมในการดํ าเนิ นกิ จกรรมของโรงพยาบาล และการทํ าหน้ าที่เ ป็ นสื่อกลางระหว่างชุม ชนและ
โรงพยาบาล ปั จ จัย ที ่มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนในการบริ ห ารจัด การ
โรงพยาบาลมี 3 กลุ่มปั จ จัย ได้ แก่ ปั จ จัยด้ านโรงพยาบาล ปั จจัยด้ านชุม ชน และปั จจัยด้ าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนและโรงพยาบาล ซึ่งปั จจัยด้ านโรงพยาบาลที่สําคัญ ได้ แก่ นโยบาย
การเข้ าถึงชุมชน การเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วม ศักยภาพของผู้นําหรื อผู้อํานวยการ
ความขาดแคลนงบประมาณจากภาคราชการ รวมทังการใช้
้
กลวิธีในการระดมพลังชุมชนจากความ
ศรัทธาต่อศาสนา ส่วนปั จ จัยด้ านชุมชนได้ แก่ ความต้ องการด้ านบริ การสุขภาพ ศักยภาพของ
ชุมชน ความศรัทธาในผู้นํา ความพึงพอใจในบริ การ และความรู้ สึกร่ วมเป็ นเจ้ าของโรงพยาบาล
รวมทังความสั
้
มพันธ์ในแนวราบระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน
สมศักดิ์ ลาดี (2543) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง การศึกษาการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จากการวิเคราะห์
ของสมศักดิ์ ลาดี พบว่า การดํารงชีวิตในระดับที่อยู่รอด พออยู่พอกิน และอยู่ดีนนั ้ จําเป็ นต้ องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้ รู้จกั พึ่งตนเอง ดํารงชีวิตอย่างมีอิสรภาพ มีความสามารถในการบริ หารจัดการ รู้จกั
คิด รู้ จักระบบ มีความขยันอดทน ไม่ท้อถอย มีความสามัคคี มีการแสวงหาความร่ วมมือ มีการ
รวมกลุ่มและมี ความสามารถในการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเป็ นคณะเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อทุก
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ฝ่ าย มี การศึกษาข้ อมูล ข้ อความรู้ และนํ ามาปฏิ บตั ิงานและการแก้ ไ ขปั ญ หาต่างๆ รู้ จักการอยู่
ร่ วมกันอย่างเกื อ้ กูล รู้ จักพัฒนาตนเองขึน้ ตามลํ าดับ สามารถนําหลักการความรู้ แนวคิด หรื อ
ทฤษฎี ต่า งๆ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งเหมาะสม จากผลการวิ เ คราะห์ ทํ า ให้ ผ้ ู วิ จัย สามารถนํ า มา
เทียบเคียงกับลักษณะของคนตามเกณฑ์องค์กรแห่งความพอเพียงของกรมราชทัณฑ์ที่ได้ กําหนด
ไว้ คือ การพึง่ พาตนเอง ความสามัคคี และการสร้ างเครื อข่ายความรู้
สุเมธ ตันติเวชกุล (2543) ศึกษาเรื่ อง การดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริ ให้ บคุ คลหันกลับมายึดเส้ นทาง สายกลางในการดํารงชีวิต ยึดหลักการพึ่งตนเองใน 5
ด้ าน คือ 1) ด้ านจิตใจ ส่งเสริ มให้ ตนเป็ นที่พงึ่ แห่งตนมีจิตสํานึกที่ดี มีจิตใจเอื ้ออาทรประนีประนอม
เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้ 2) ด้ านสังคม แต่ละชุมชนต้ องช่วย เหลือเกื ้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน
เป็ นเครื อข่ายชุมชนที่เข้ มแข็งและเป็ นอิสระ 3) ด้ านเทคโนโลยี ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมและความจําเป็ น และควรพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมีพื ้นฐานมาจากภูมิปัญญาในท้ อง
ถิ่น 4) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ให้ ใช้ และจัดการอย่างฉลาดพร้ อมทังหาทางเพิ
้
่ม
มูลค่า โดยยึดหลักการของความยัง่ ยืน 5) ด้ านเศรษฐกิจ ต้ องมุ่งเน้ นลดรายจ่าย ยึดหลักพออยู่พอ
กินพอใช้ หลังจากนันจึ
้ งคิดหารายได้ ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไปหลีกเลี่ยงจากการก่อหนี ้ที่ไม่ให้
ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่า
อรสุดา เจริ ญรัถ (2543 : 76 - 77) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง การเกิดขึ ้นการดํารงอยู่และ
การปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย กล่าวว่ามโนทัศน์ที่เป็ น
ข้ อค้ นพบจากข้ อมูลภาคสนามชี ้ให้ เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงโดยนัยยะของความสามารถในการ
ตอบสนองความต้ องการของตนเองที่ปรากฎอยู่ในรู ปของความสมดุลระหว่างการผลิต และการ
บริ โภค รวมทังดุ
้ ลยภาพระหว่างความสัมพันธ์ ของมนุษย์กบั ธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ ความ
สมดุลระหว่างกายกับจิตของมนุษย์นนั ้ เกิดขึ ้นและดํารงอยู่ภายใต้ สงั คมประเพณีของหมู่บ้านนี ้ได้
ด้ วยเงื่อนไขหลักสําคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ การมีวิถีการผลิตแบบยังชีพของหมู่บ้าน ซึ่ง
การผลิตเป็ นไปเพื่อตอบสนองต่อการบริ โภคของตนเองเป็ นหลัก ประการที่สอง คือ ศักยภาพของ
หมูบ่ ้ านที่ยงั คงสามารถดํารง รักษา “อํานาจ” ในการดูแลจัดการทรัพยากรต่าง ๆ และกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมของตนเองไว้ ทําให้ สามารถใช้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่จดั การให้ กิจกรรมการผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จ อื่น ๆ ตอบสนองความต้ องการในการบริ โภคของตนเองอย่างสมดุล
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นอกจากนันยั
้ งพบว่ามีเงื่อนไขอื่น ๆ อีก 4 ประการที่เป็ นเงื่อนไขสนับสนุน ทําให้ เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเกิดขึ ้น และดํารงอยูไ่ ด้ ในโครงสร้ างสังคมประเพณีของหมูบ่ ้ านคือ
1) การปลอดจากการแทรกแซงของอิทธิพลภายนอกและระบบการค้ าแบบเงินตรา
2) สภาพของป่ าที่ยงั คงมีความอุดมสมบูรณ์เป็ นแหล่งทรัพยาการที่เพียงพอ
3) เทคโนโลยีที่มีขนาดเหมาะสมและไม่ซบั ซ้ อนจนเกินไป
4) จํานวนประชากรที่เหมาะสม
การมีวิถีการผลิตหลักแบบยังชีพของหมู่บ้านนัน้ ทําให้ ความต้ องการบริ โภคของครอบครัว
และชุมชนเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่กําหนดลักษณะของกิจกรรมการผลิต ไม่ว่าจะเป็ นชนิดหรื อจํานวน
ผลผลิตต่าง ๆ ในขณะที่อํานาจของชุมชนจะเป็ นปั จจัยที่ควบคุมดูแลให้ การผลิตนับตังแต่
้ การ
จัดการปั จจัยการผลิต เช่น ที่ดิน แรงงาน เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ รวมถึงกระบวนการผลิตตลอดจนกระทัง่
การแลกเปลี่ยน หรื อจัดสรรผลผลิตที่เกิดขึ ้นให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการในการบริ โภค
อย่างสอดคล้ องและพอเพียงดังนัน้ ข้ อสรุปที่ได้ ก็คือ วิถีการผลิตแบบยังชีพจะเป็ นเงื่อนไขพื ้นฐาน
เบื ้องต้ นที่ทําให้ เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างการผลิตและการบริ โภค ในขณะที่อํานาจของชุมชน
และครอบครัวจะทํ าหน้ าที่บูรณาการให้ เกิดความสมดุลระหว่างสองกิจกรรมนี ้ในช่วงต่อมา ซึ่ง
เงื่อนไขดังกล่าวจําเป็ นต้ องดําเนินไปควบคูก่ นั ไปทังสองประการ
้
จึงจะทําให้ ความพอเพียงเกิดขึ ้น
และสามารถดํารงอยูไ่ ด้
สมเศี ย ร จัน ทร์ ห ล้ า (2544) ได้ ศึก ษาเรื ่ อง บทบาทของชุม ชนในการจัดการโครงการ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงขององค์กรบริ หารส่วนตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ผลของ
การศึกษา พบว่า ประชากรในชุมชนมีความเห็นว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเพียงแนวทางที่
สามารถแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้ ปั จจัยส่วนบุคคลทําให้ เกิดความแตกต่างในความเป็ น
อิสระในการจัดโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ เพศ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา ซึ่งทํา
ให้ ผ้ วู ิจยั จะนําผลการศึกษามาใช้ เป็ นตัวแปรปั จจัยส่วนบุคคลของงานวิจยั เพื่อดูถึงความแตกต่าง
ของปั จจัยภูมหิ ลังนี ้จะช่วยให้ การเป็ นองค์กรแห่งความพอเพียงได้ อย่างไร
สมศรี จินะวงษ์ (2544) ศึกษาวิจัย เรื่ อง การวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ และการกระจายรายได้ ใ นชุม ชนที ่ใ ช้ แ นวทางการพัฒ นาแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี
วั ตถุประสงค์ ใ นการวิ จัย คื อ เพื ่อศึกษาแนวคิดการพัฒ นาแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ยงในอดีตและ
ปั จจุบนั เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนที่ใช้ แนวทางการพัฒนา
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เศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ ในชุมชนที่ใช้ แนวทางการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ผลการศึกษาที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การวิ เ คราะห์ กระบวนการเรี ย นรู้ กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ในชุมชนที่ใช้ แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ชุมชนทังสองต่
้
างใช้ “ศรัทธา” เป็ นฐานในการเรี ยนรู้ แต่ในกลุ่มชาวบ้ านชุมชนบ้ าน
สุขใจ จ.กาฬสินธุ์ได้ พฒ
ั นาไปสูก่ ารใช้ “ปั ญญา” เป็ นฐานในการเรี ยนรู้และชุมชนทังสองมี
้
สถาบัน
ศาสนาเป็ นกระบวนการขัด เกลาทางสัง คมที่ทํ าให้ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย งทํ าให้
ชาวบ้ านสามารถพึง่ พาตนเองได้ นอกจากนี ้ ชุมชนทังสองมี
้
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเป็ นระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบระดับรากหญ้ านัน้ ไม่ได้ อยู่อย่างเป็ นอิสระ เป็ นเอกเทศ แต่มีเศรษฐกิจแบบ
ทุน นิ ยมครอบทับอยู่อีกชัน้ หนึง่ ส่วนการกระจายรายได้ ในชุม ชนที่ใ ช้ แนวทางการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในงานวิ จัย นี ้ กล่ า วเพี ย งแต่ ว่า ชุม ชนมี ก ารกระจายรายได้ ดี ขึ น้ แต่ไ ม่ ล ง
รายละเอียดอะไร
บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2544, น. 76 -79) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนะของผู้บริ หารต่อความรับผิดชอบ นโยบายขององค์กรและแนวโน้ มการจัดกิจกรรมในองค์กร
จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริ หารต่อความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรเห็นด้ วยต่อ
การจัดกิ จกรรมให้ แก่ลูกจ้ างมากที่สุด ส่วนทัศนคติของผู้บริ หารต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายนอกองค์กรเห็นด้ วยต่อการให้ บริ การที่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริ โภคมากที่สดุ รองลงมาคือการไม่จ้าง
แรงงานที่ผิดกฎหมาย และทัศนคติของผู้บริ หารต่อขอบเขตความรับผิดชอบ ในภาพรวมผู้บริ หาร
เห็นด้ วยในเรื่ องสิทธิของผู้บริ โภค ในด้ านของนโยบายพบว่า ส่วนใหญ่มีนโยบายด้ านการส่งเสริ ม
อาชีพและการผลิตสินค้ าและบริ การมากที่สดุ รองลงมาคือ นโยบายด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อมและ
แนวโน้ มของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าแนวโน้ มที่ผ้ บู ริ หารจะ
จัด กิ จ กรรมในด้ า นการผลิ ต สิ น ค้ า ที ่ดี แ ละมี คุ ณ ภาพมากที ่สุ ด รองลงมาคื อ การรั ก ษา
สภาพแวดล้ อมการบริ จาคเงินหรื อสิ่งของ ในงานสาธารณกุศลต่าง ๆ
ฉัตรวรัญ องคสิงห์. (2545) ศึกษาถึง กระบวนการเรี ยนรู้ในวิถีชีวิตของชาวนา มุง่ ศึกษาวิถี
ชีวิตและการทํานาของชาวนา เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู้ในวิถีชีวิตของชาวนา และกระบวน
ทัศน์ที่เป็ นฐานคิดของกระบวนการเรี ยนรู้ การทํานาของชาวนามิได้ เป็ นเพียงการปลูกข้ าว แต่เป็ น
การเรี ยนรู้ เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ภายใต้ บริ บทที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันระหว่างสรรพสิ่ง ซึ่ง
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รวมถึงธรรมชาติ สิง่ เหนือธรรมชาติและมนุษย์ ดังนันชาวนาจึ
้
งไม่อาจแยกตัวเองอย่างโดดเดี่ยว
หากต้ องนําตัวเองเข้ าไปสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ ซึง่ ชาวนาสามารถรับรู้ได้ ทางประสาทสัมผัส สัมพันธ์
กับสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งชาวนาสามารถรับรู้ได้ ทางจิตใจ และสัมพันธ์ กบั มนุษย์ด้วยกันเอง ภายใต้
ระบบความสัมพันธ์ นีช้ าวนาจึง เป็ นผู้สร้ างสรรค์ความรู้ ขึน้ มาเพื่อใช้ ประโยชน์ใ นการดํารงชีวิต
ความรู้ที่สร้ างขึ ้นมาจึงไม่แยกออกจากวิถีชีวิตและเป็ นความรู้ที่สมั พันธ์กนั อย่างเป็ นองค์รวม เมื่อ
สร้ างความรู้ขึ ้นมาแล้ ว ชาวนาก็มีการสะสมความรู้เพื่อถ่ายทอดไปสูค่ นรุ่นใหม่ และอาจนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงหรื อสร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่เพื่อให้ เหมาะสมกับการดํารงชีวิต วิธีการที่ชาวนาจะเรี ยนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้มีอยู่อย่างหลากหลาย แต่การเรี ยนรู้ อย่างแท้ จริ งนันเกิ
้ ดขึ ้นเมื่อชาวนาสามารถนํา
ความรู้ไปปฏิบตั ิจริ งแล้ วเห็นผลจากการปฏิบตั ิว่าสามารถทําให้ ดํารงชีวิตอยู่ได้ จริ งภายใต้ บริ บทที่
มีความเชื่อมโยงกัน กระบวนการเรี ยนรู้ของชาวนาจึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อชีวิตของชาวนา
และเป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ ้นตลอดชีวิตโดยมี พลวัตในตัวของมันเอง กระบวนการเรี ยนรู้ นีไ้ ด้
สะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนทัศน์ที่เป็ นองค์รวมของชาวนา ซึง่ เป็ นการมองโลก มองสรรพสิง่ ที่อยู่
รอบตัวของชาวนารวมถึงตัวของชาวนาว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
สุรางค์ลกั ษณ์ โรจน์พาณิช (2545) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ
สถานสงเคราะห์ เด็กและเยาวชน บ้ านเบธาเนีย อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึง่ ผู้วิจัยได้ ศึกษา
แนวคิด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทํ า ความเข้ า ใจและการประยุกต์ ป ฏิ บั ติใ นบริ บ ทสถานสงเคราะห์
จากนัน้ จึงศึกษาทัศนคติและความเข้ าใจของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ว่าสามารถนําไปใช้ ได้
หรื อ ไม่ ผลของการศึก ษาพบว่ า การนํ า แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ได้ กับทุกเพศ ทุกวัย และระดับการศึกษา แต่พบว่า มีข้อจํากัดอยู่บ้างในส่วนของการจัด
วิธีการในการนําไปใช้ เช่น กิจกรรมหรื อโครงการบางอย่างไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ าร่ วมได้ เหมือนกัน
หากยึดกิจกรรมหรื อโครงการเป็ นตัวชี ้วัด การนําแนวคิดนีไ้ ปประยุกต์ใช้ ก็ควรคํานึกถึงอุปสรรค
ด้ านเวลาและความเหมาะสมของช่วงวัยด้ วย การทดลองปฏิบตั คิ รัง้ นี ้เริ่ มจากการชี ้นําโดยผู้บริ หาร
สถานสงเคราะห์ ไ ด้ นํ า แนวคิด นี ไ้ ปประยุก ต์ ใ ห้ เ หมาะสมกับ กิ จ กรรมในองค์ ก ร และเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขึ ้นภายในองค์กรซึ่งผ่านกระบวนการการสอน สร้ างนิสยั ปลูกฝั งค่านิยมตามแนวคิด
เศรษฐกิ จพอเพี ยง จากงานวิจัยชิน้ นีผ้ ้ ูวิจัยสามารถนําข้ อค้ นพบทางสไตล์การบริ หาร ความรู้
ความเข้ าใจของบุคลากร ทักษะและการปลูกฝั งค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงของสถานสงเคราะห์
รวมทังปั
้ จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
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อภิชยั พันธเสน (2546) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การประยุกต์พระราชดําริ เศรษบกิจพอเพียง
กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาย่อม งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์หลักที่จะแสดงให้ เห็นว่าพระ
ราชดํารั สเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวที่ได้ ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัยนัน้ เป็ นกรอบแนวคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ได้ จริ งในฐานะที่
เป็ นรู ปธรรมในทางปฏิบตั ิของพุทธเศรษฐศาสตร์ ทัง้ นีเ้ นื่องจากก่อนหน้ านีพ้ ระองค์ได้ ทรงเสนอ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตงแต่
ั ้ ปี 2537 ในฐานะเป็ นลักษณะหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแสดงให้ เห็น
วิธีการแก้ ปัญหาเศรษฐกิ จของเกษตรกรรายย่อย ด้ วยการเน้ นการทําเกษตรเพื่อการบริ โภคเอง
ภายในครอบครัวก่อน เหลือจึงรวมกลุม่ กันจําหน่ายหรื อแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ แก่สินค้ า หลังจาก
นัน้ อาจจะเพิ ม่ อํ า นาจต่อ รองโดยการร่ ว มมื อ กับ สถาบันการเงิ น และพลัง งานทํ าการผลิต เพื่อ
จําหน่ายให้ มากขึ ้น เนื่องจากทฤษฎีใหม่นนมี
ั ้ รูปธรรมที่เน้ นแนวทางการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจของ
เกษตรกรรายย่ อ ยเป็ นสํ า คัญ ทํ า ให้ มี ค วามเข้ า ใจไม่ ชัด เจนว่ า จะนํ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป
ประยุกต์ ใช้ เพื่อกํ าหนดเป็ นทิศทางในการพัฒนาประเทศได้ อย่างไร งานวิจัยนีจ้ ึงต้ องการจะ
ชี ้ให้ เห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนันสามารถประยุ
้
กต์ใช้ ได้ กบั เศรษฐกิจทุกสาขาโดยในกรณีนี ้
จะแสดงให้ เห็นถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเข้ ากับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ซึง่ พระองค์
ทรงมี ตัวอย่างที่ไ ม่ม ากพอจึง ทํ าให้ ยังอาจจะยังไม่เ ห็ น ภาพที่ชัดเจนว่าจะนํ าไปประยุกต์ ใ ช้ ไ ด้
อย่างไร จากการที่ได้ ศึกษาพระราชดํารัสที่ได้ ประทานไว้ ในโอกาสต่างๆ ประกอบกับการศึกษา
โครงการส่วนพระองค์จิตรลดาและสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ทํา
ให้ ได้ ข้อสรุปชัดเจนถึงหลักการที่จะนําไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการธุรกิจได้ เก้ าประการ คือ
1) ใช้ เทคโนโลยีที่ถกู หลักวิชาการ แต่มีราคาถูก
2) ใช้ ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) เน้ นการจ้ างงานเป็ นหลัก โดยไม่นําเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ยกเว้ น ในกรณี ที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์
4) มีขนาดการผลิตที่สอดคล้ องกับความสามารถในการบริหารจัดการ
5) ไม่โลภมากจนเกินไปและไม่เน้ นกําไรระยะสันเป็
้ นหลัก
6) ซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้บริ โภค และไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
แรงงานหรื อลูกค้ า ตลอดจนไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้จําหน่ายวัตถุดบิ
7) เน้ นการกระจายความเสี ่ย งจากการมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ่ห ลากหลายและ / หรื อ มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลผลิตได้
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8) เน้ นการบริ หารความเสี่ยงตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหนี ้จนเกินความสามารถในการ
บริหารจัดการ
9) เน้ นการใช้ วัตถุดิบภายในท้ องถิ่น และตอบสนองตลาดในท้ องถิ่นภูมิภาค ตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ ตามลําดับเป็ นหลัก
ผลการศึกษาปรากฎว่าในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกขนาดและทุกประเภทไม่
ว่าจะเป็ นโดยภาพรวมหรื อมีการจําแนกตามขนาดและจําแนกเป็ นรายอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ทุกขนาดและทุกประเภทได้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (B) ตามหลักเกณฑ์ของเศรษฐกิจพอเพียง
แต่ภายหลังจากผ่านพ้ นวิกฤติเศรษฐกิจไปแล้ ว อุตสาหกรรมทุกขนาด ทุกประเภทจะมีคา่ เฉลี่ยของ
ดัชนีเศรษฐกิ จพอเพี ยงลดลง มีค่าเฉลีย่ สูงกว่าพอใช้ เล็กน้ อย (C+) ยกเว้ นอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
เครื่ องนุ่งห่ม และเครื่ องหนัง ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าคือเพียงในระดับพอใช้ (C) สาเหตุของความ
แตกต่างที่สําคัญระหว่างช่วงวิกฤติและภายหลังก็คือ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่ จะเน้ นการปรั บขนาดการผลิตให้ สอดคล้ องกับความสามารถในการบริ หารจัดการ โดยได้
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (B+ ถึง A-) เน้ นความซื่อสัตย์ตอ่ ผู้บริ โภค ไม่เอารัดเอาเปรี ยบแรงงานและ
ลูกค้ า ตลอดจนไม่gอารัดเอาเปรี ยบผู้จําหน่ายวัตถุดิบ โดยได้ คะแนนเฉลี่ย B+ เนื่องจากต้ องการ
เน้ น ความอยู่ร อดร่ วมกัน ของทุกฝ่ าย ส่วนประเด็น ที่มี ความสํ าคัญในลํ าดับสามก็ คือ เน้ น การ
บริ หารความเสี่ยงตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่ก่อหนีจ้ นเกินขีดความสามารถในการบริ หารจัดการ
หลังวิกฤติทางเศรษฐกิจแล้ ว คะแนนโดยเฉลี่ยลดลงเป็ น C+ เนื่องจากอุตสาหกรรมลดการเน้ น
เรื่ องความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อผู้บริ โภคไม่เอารัดเอาเปรี ยบแรงงานและลูกค้ า ตลอดจนไม่เอารัดเอา
เปรี ยบผู้จําหน่ายวัตถุดิบ โดยเน้ นการทํากําไรเพื่อการสะสมทุนหรื อขยายตัว ลดหลักการในเรื่ อง
ปรับขนาดการผลิตให้ สอดคล้ องกับความสามารถในการบริ หารจัดการโดยการขยายการผลิต เพื่อ
ลดต้ นทุนต่อหน่วย แต่หลักการที่เน้ นในระดับเดิมจนกลายเป็ นหลักการที่เด่นที่สดุ (คะแนน B) ก็
คือ การบริหารความเสี่ยงตํ่า โดยเน้ นการใช้ ทนุ ภายในเป็ นหลัก จึงทําให้ อาจจะสรุปได้ ว่าหลักการ
สําคัญที่ชว่ ยให้ อตุ สาหกรรมเหล่านี ้รอดพ้ นจากวิกฤติเศรษฐกิจได้ ก็เพราะการเน้ นการบริ หารความ
เสี่ยงตํ่านั่นเอง ซึง่ ก็สอดคล้ องกับผลการศึกษาของธุรกิจที่ได้ กลายเป็ นหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ ทนุ จากภายนอกมากเกินไป เป็ นทุนระยะสันดอกเบี
้
้ยสูง นอกจากนันยั
้ งใช้
ทุนดังกล่าวไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ เช่น นําไปซื ้อทรัพย์สินเพื่อเก็งกําไรหรื อเอาไปซื ้อหรื อขยาย
ที่อยู่อาศัย ประเด็น สํ าคัญที่ควรตัง้ เป็ นข้ อสัง เกตอี กประการหนึง่ ก็ คือ อุตสาหกรรมที่เ น้ น การ
ส่งออกหรื อมีสดั ส่วนของตลาดต่างประเทศสูง จะมีคะแนนตามเกณฑ์ของเศรษฐกิจพอเพียงตํา่ ลง
ซึ่ ง เป็ นการสะท้ อนให้ เห็ น ว่ า หลั ก การเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอาจจะประยุ ก ต์ ใ ช้ ได้ ไ ม่ ดี นั ก กั บ
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อุตสาหกรรมที่เน้ นการส่งออกเป็ นสําคัญ อย่างเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่ องนุ่งห่ม และเครื่ อง
หนัง เป็ นต้ น ข้ อสังเกตที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ได้ ครอบคลุมหลักการ
ของบรรษัทภิบาล(good corporate governance) ที่เน้ นในเรื่ องความเป็ นธรรมของผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียทุกฝ่ าย (equality) ความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ (transparency) และความรับผิดชอบ
อย่างมี คณ
ุ ธรรม (accountability) แต่เศรษฐกิจพอเพียงนันได้
้ ก้าวไปไกลกว่าที่เน้ นการบริ หาร
จัดการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเน้ นความไม่โลภพร้ อมกันด้ วย เพื่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนของอุตสาหกรรมและของประเทศโดยส่วนรวม ดังนัน้ ในกรณีของประเทศไทยจึงควรเน้ น
การดําเนินธุรกิจในแนวเศรษฐกิจพอเพียงแทนที่จะตามแนวคิดบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็ นแนวคิดที่มี
รากฐานจากอารยธรรมตะวันตก
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวัยที่ควรจะทําต่อไปก็คือ ทําอย่างไรจึงจะทําให้ อุตสาหกรรมที่
เน้ นการส่งออก มีวิธีการปรับตัวได้ มากขึ ้น โดยไม่จําเป็ นต้ องเสียหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเช่นข้ อเสนอของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่เสนอให้ มีการ
จัดตัง้ บริ ษัท ลูก โดยร่ วมมื อทุน กับต่างประเทศ (venture capital) หรื อหาพัน ธมิตรในทาง
ยุทธศาสตร์ (strategic partner) เพื่อสามารถแข่งขันกับธุรกิจข้ ามชาติได้ โดยไม่จําเป็ น ต้ องเสีย
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อเสนอที่สํ า คัญอี ก ข้ อหนึง่ ก็ คือ ทํ าอย่ างไรจึ ง จะนํ าเอาการประยุกต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ใ หม่
ร่ วมกับการประยุกต์เ ศรษฐกิ จพอเพี ยงในภาคอุตสาหกรรมเพื่อนําไปกํ าหนดเป็ นนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ ตามที่ปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
(2545 –2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่จะตามมาต่อไป เพื่อปรับทิศทางการพัฒนา
ประเทศของไทยให้ เป็ นไปตามแนวทางพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้ จริง
พัชรี นิวฒ
ั เจริ ญชัยกุล (2546, น. 96-101) ได้ ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมของพนักงานบริ ษัท เทเลคอมเอเชียคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมที่พนักงานเข้ าร่วม ปั จจัยที่ส่งเสริ มและเป็ นอุปสรรคต่อการ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมและศึกษาทัศนะของพนักงานต่อแนวทางการมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า
พนักงานในบริ ษัทได้ เข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม อันได้ แก่ โครงการบริ จาคเงินหรื อสิ่งของช่วยเหลือ
แก่สถานสงเคราะห์มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ โครงการบริ จาคเงินหรื อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปั จจัยที่เข้ าร่ วมกิจกรรมของพนักงานส่วนใหญ่เข้ าร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะต้ องการให้
สังคมดีขึน้ และอุปสรรคในที่ชัดเจนต่อกิจกรรม ด้ านกลวิธี ผู้บริ หารควรเข้ าร่ วมกิจกรรมกับ
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พนักงาน ด้ านการประชาการเข้ าร่วมกิจกรรม เพราะพนักงานไม่เห็นประโยชน์ของการทํากิจกรรม
และไม่เห็นความสํ าคัญของการทํ ากิจกรรม ส่วนในเรื่ องแนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม พนักงานบริ ษัทส่วนใหญ่มีทศั นะเห็นด้ วยต่อการมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งได้ เป็ น 5 ด้ าน ด้ าน
นโยบายองค์กร บริ ษัทควรมีนโยบายสัมพันธ์ บริ ษัทควรมีการเผยแพร่ข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์
ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็ นระยะ ๆ ด้ านการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานแสดงความคิดเห็น
โดยพนักงานส่วนใหญ่เห็นควรให้ พนักงานแสดงความคิดเห็น และด้ านรางวัลจูงใจ พนักงานส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้ วยกับแนวทางการส่งเสริมด้ านรางวัลจูงใจ ที่ทําให้ พนักงานตัดสินใจเข้ ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคม
มนตรี เลิศสกุลเจริ ญ (2547, น. 105-111) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนะของผู้บริ หารองค์กรธุรกิจที่มีตอ่ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดกิจกรรมหรื อบริ การที่
สะท้ อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ โดยศึกษาทัศนะของผู้บริ หารองค์กรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี พบว่า
ผู้บริ ห ารองค์ กรธุ ร กิ จ มี ความเห็นด้ วยกับ แนวคิดความรั บ ผิ ดชอบต่อสัง คมทางด้ า นเศรษฐกิ จ
กฎหมาย จริ ยธรรม และการใช้ ดลุ ยพินิจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทัง้ 4 ด้ าน และมีความเห็น
ด้ วยต่อการจัดกิจกรรรมหรื อบริ การที่สะท้ อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ 6 ด้ าน คือ ด้ าน
สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้ อม สิทธิผ้ ูบริ โภค และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริ หารให้
ความสําคัญทางด้ านสิทธิผ้ บู ริ โภคมากที่สดุ และแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ ผู้บริ หารองค์กรธุรกิจ ควรมีการกําหนดนโยบายขององค์กรให้ ครอบคลุมถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านต่าง ๆ และจัดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกจ้ าง และ
สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของชุมชนอย่างแท้ จริ ง โดยใช้ การบริ หารแบบมีส่วนร่วมจากฝ่ ายต่าง ๆ
ขององค์กรธุรกิจ เพื่อให้ การจัดกิจกรรมตอบสนองต่อความต้ องการของทุกฝ่ ายอย่างเป็ นรูปธรรม
และสร้ างความเชื่อถือให้ กบั ลูกจ้ างและชุมชนภายนอก
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2548) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนภายใต้ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้ วยหลักเศรษฐศาสตร์ ที่สําคัญ3
ประการ ได้ แก่ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล และ 3) การสร้ างระบบภูมิค้ มุ กันในตัว
สามารถเป็ นกรอบแนวทางสํ าหรั บการพัฒนาที่มัน่ คงและสมดุล ทัง้ ในระดับประชาชนและ
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ระดับประเทศ โดยที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ 3 ระดับ ได้ แก่ 1) ระดับของความอยู่รอดและหรื อ
ความเจริ ญอย่างยัง่ ยืนภายใต้ อิทธิ พลของกระแสโลกาภิวตั น์ 2) ระดับของกลยุทธ์ในการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน และ 3) ระดับสังเคราะห์แผนปฏิบตั ิการในการพัฒนาระดับท้ องถิ่นตาม
ความเหมาะสมของทรัพยากร
สหัทยา พลปั ถพี (2548) ศึกษาเรื่ อง การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ลักษณะ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยั ครัง้ นี ้ 1)มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนที่ดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) วิเคราะห์การเรี ยนรู้ของชุมชน
เพือ่ พัฒนาคนไปสู่คณ
ุ ลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) นําเสนอแนวทางการพัฒนา
คนในชุมชนให้ มีคณ
ุ ลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยใช้ การวิจัยเอกสาร เพื่อกํ าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และใช้ การวิจยั ภาคสนาม เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเรี ยนรู้ ที่
เกิดขึ ้นจริ งในชุมชน การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ วิธีสมั ภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มี ส่ ว นร่ ว มในชุม ชนชนบท 3 แห่ง ในภาคใต้ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ
ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็ น 3
ประการ คื อ 1) พอประมาณ ได้ แ ก่ พอประมาณกับ ศัก ยภาพของตน พอประมาณกับ
สภาพแวดล้ อมและไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียนผู้อื่น 2) มีเหตุผล ได้ แก่ ไม่ประมาท รู้ ถึงสาเหตุ
พิจารณาค้ นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง และคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการกระทํา 3) มีภมู ิค้ มุ กัน
ในตัวที่ดี ได้ แก่ พึง่ ตนเองได้ ทางเศรษฐกิจ พึง่ ตนเองได้ ทางสังคม คํานึงถึงผลระยะยาวมากกว่า
ระยะสัน้ รู้เท่าทันและพร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณลักษณะทัง้ 3 ประการจะเกิดขึ ้นได้ จาก
การพั ฒนาความรู้ และคุ ณธรรม ซึง่ เป็ นเงื่อนไขหลักของการพัฒนาคน กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงในชุมชนที่ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแบ่งได้ 4 ด้ าน คือ กิจกรรม
เพื่อสร้ างความพอเพียงด้ านเศรษฐกิจ กิจกรรมเพื่อสร้ างความพอเพียงด้ านสังคม กิจกรรมเพื่อ
สร้ างความพอเพียงด้ านสังคม กิจกรรมเพื่อสร้ างความพอเพียงด้ านสิ่งแวดล้ อมและกิจกรรมเพื่อ
สร้ างความพอเพียงด้ านจิตใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้จําเป็ นต้ องมีการดําเนินไปพร้ อมกันอย่างสมดุล
จึงจะสร้ างความพอเพียงให้ เกิดขึ ้นในชุมชนได้ การเรี ยนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาคนไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้ วย 2 รู ปแบบ คือ การเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคนโดยตรง
และการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนาคนในชุมชน
ให้ มี คุณ ลักษณะตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ แบ่ง ได้ เ ป็ น 2 ระดับ คื อ การพัฒ นาความรู้ และ
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คุ ณธรรมในตัวบุคคลผ่านการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ และการพัฒนาชุม ชนให้ มีการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ 4 ด้ านอย่างสมดุล เพื่อนําไปสู่ความยัง่ ยืนและพร้ อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ (2547) ศึกษาถึง การมีสว่ นร่วมระหว่างบ้ าน โรงเรี ยน และชุมชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรี ยนปฏิรูปการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนใน 4 ด้ านคือ ด้ านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้ านการเป็ นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากร ด้ านการอาสาสมัครเพื่อพัฒนา
การศึกษา และด้ านการเข้ ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนปฏิรูปการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน จํานวน 174 คน ครูอนุบาล 35 คน ผู้ปกครอง
เด็กวัยอนุบาล 105 คน ผู้นําชุมชน 8 คน และประชาชนในชุมชน 16 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
คือ แบบสอบถามผู้บริ หาร และแบบสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร ครูอนุบาล ผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาล ผู้นํา
ชุมชน และประชาชนในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้ อมการบรรยายประกอบความเรี ยง ผลการวิ จัยพบว่า 1) ด้ านการ
ติด ต่อ สื่อ สาร ในการวางแผน โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ก ารจัด ทํ า นโยบาย การจัด ตัง้ บุค ลากร
ผู้รับผิดชอบ และมีการจัดสรรงบประมาณ ในวิธีการปฏิบตั ิสิ่งที่ทําเป็ นประจําคือ การจัดทําป้าย
ประกาศข่าวสาร การประชุมผู้ปกครอง การจัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็ก และการมีมนุษย
สัมพันธ์ ท่ีดีของครู 2) ด้ านการเป็ นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากร ในการวางแผน โรงเรี ยน
ส่วนใหญ่มีการจัดทํานโยบาย การจัดตังบุ
้ คลากรผู้รับผิดชอบ และมีการจัดสรรงบประมาณ ใน
วิธีการปฏิบตั ิสิ่งที่ทําเป็ นประจําคือ การเข้ าร่วมในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ภายในชุมชน 3) ด้ าน
การอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการศึกษา ในการวางแผน โรงเรี ยนส่วนใหญ่ยงั ไม่มีการจัดทํานโยบาย
การจัดตังบุ
้ คลากร และการจัดสรรงบประมาณ ในวิธีการปฏิบตั ิโรงเรี ยนส่วนใหญ่ มีการปฏิบตั ิอยู่
ในระดับปฏิบตั ิบ้างไม่ปฏิบตั ิบ้าง และ 4) ด้ านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรี ยน ในการ
วางแผน โรงเรี ยนส่วนใหญ่มีการจัดทํานโยบาย การจัดตังบุ
้ คลากร ผู้รับผิดชอบและมีการจัดสรร
งบประมาณ ในวิธีการปฏิบตั ิ โรงเรี ยนส่วนใหญ่มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปฏิบตั ิบ้างไม่ปฏิบตั ิบ้าง
ส่วนการประเมินผลของโรงเรี ยน พบว่าโรงเรี ยน ส่วนใหญ่มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปฏิบตั ิบ้างไม่
ปฏิบตั ิบ้างทัง้ 4 ด้ าน ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์ตวั อย่างประชากรโรงเรี ยน 4 โรง พบว่า การมี
ส่วนร่วมระหว่างบ้ าน โรงเรี ยนและชุมชนของโรงเรี ยนทัง้ 4 โรง มีความคล้ ายคลึงกัน ในการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน แต่โรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่ในตัวเมือง จะมีความสัมพันธ์ กบั ชุมชน
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ในลัก ษณะเน้ น ตามแผนที ่ว างไว้ ล่ ว งหน้ า ส่ ว นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที ่ตัง้ อยู่ ช านเมื อ งจะมี
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนแบบวิถีธรรมชาติ แต่ขาดการวางแผนและการเสริมแรงจากปั จจัยภายนอก
สมบัติ กุสุมาวลี(2549) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความเข้ มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการ
พัฒนาตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาค้ นคว้ าองค์ความรู้และวิจยั เพื่อ
พัฒนาตัวบ่งชี ้เบื ้องต้ นของวัฒนธรรมของชุมชนที่สอดคล้ องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้ องและการสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
“ชุมชนที่เข้ มแข็ง” ทําให้ พบว่ามี 3 กลุ่มสํานักคิดสําคัญของไทยได้ แก่ 1) กลุ่มสํานักคิดที่ให้
ความสําคัญกับหลักศาสนธรรม 2) กลุม่ สํานักคิดที่ให้ ความสําคัญกับการสร้ างวิสาหกิจชุมชนและ
องค์กรชุมชน 3) กลุ่มสํานักคิดที่ให้ ความสําคัญกับรากเหง้ าวัฒนธรรมชุมชน จากนันจึ
้ งได้ นําเอา
แก่นความคิดของทังสามสํ
้
านักมาบูรณาการหลอมรวมเข้ ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้ ว
พัฒนาขึ ้นมาเป็ น “วัฒนธรรมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ได้ 5 ประการ ได้ แก่
1) วัฒนธรรมความพอประมาณของชุมชน 2) วัฒนธรรมความมีเหตุมีผลของชุมชน 3) วัฒนธรรม
การสร้ างภูมิค้ มุ กันในตนของชุมชน 4) วัฒนธรรมการมีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม และ 5) วัฒนธรรมของ
ชุมชนที่มีความสมดุลและยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ นิยามความหมายและพัฒนาตัวบ่งชี ้เบื ้องต้ นของ
วัฒนธรรมทัง้ 5 ประการข้ างต้ น และยังได้ มีการพัฒนาและออกแบบเครื่ องมือสําหรับการพิจารณา
คัดเลือกชุมชนที่มีวฒ
ั นธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ด้วย
4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
Smylle Mark A Lazarus Verginia and Brownlee Conyere Jean (1996 : 181-198)
ได้ ศกึ ษาผลการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริ หาร โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนที่จดั
การศึกษาระดับ 8 ในเมือง มิดเวสต์เทิร์น ปี 1990 ถึงปี 1994 ผลการวิจยั พบว่า 1) การให้ ครูมี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์ ในทางบวก กับการพัฒนาในทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ของนักเรี ยน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกของการเปลี่ยนแปลงองค์กร กับการ
พัฒนาทางวิชาการมีผลน้ อยกว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี ้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน นอกจากนี ้ การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจอาจมีผลในทางลบหรื อทางบวกกับผลการเรี ยน
ของนักเรี ยน และ 3) มีความแตกต่างอย่างมาก ระหว่างความสัมพันธ์ ของกลไกการเปลี่ยนแปลง
กับการพัฒนาทางวิชาการเมื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี ้เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่
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Czech Conroy,Abha Mishra, Ajay Rai (2002 :227 -237) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ องการเรี ยนรู้
ด้ วนตนเองของชุมชนในการจัดการป่ าชุมชนในโอริ สา ประเทศอินเดีย จากการดูแลรักษาป่ าด้ วย
ตนเองของชุมชนในโอริ สา เป็ นความต้ องการในการปกป้องรักษาและป้องกันป่ าของชุมชน ถึงแม้
ความรู้ของคนในชุมชนจะมีข้อจํากัด แต่พบว่าการจัดการป่ าของชุมชนในโอริ สากับเป็ นพื ้นที่ที่ควร
ทําการศึกษาให้ ลึกซึ ้งถึงการเรี ยนรู้ของชุมชน ทําไมชุมชนมีการบริ หารจัดการป่ าด้ วยตัวชุมชนเอง
นันทํ
้ าอย่างไร มีความยัง่ ยืนในการจัดการป่ าหรื อไม่อย่างไร อะไรคือเงื่อนไขความสําเร็ จในการ
จัดการป่ าชุมชน ขนาดและธรรมชาติที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรชุมชน และระหว่างชุมชน
ปั จจัยในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน รวมทังการบริ
้
หารความขัดแย้ งของชุมชน โดยศึกษาจาก 43 ชุมชนใน
รัฐโอริ สา ผลการศึกษาพบว่าชุมชนเป็ นศูนย์กลางของกระบวนเรี ยนรู้ การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและป้องกันป่ า ชุมชนให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มให้ เกิดกลุ่มใหม่ๆ ในการสร้ าง
ความยัง่ ยื น ให้ กั บ ชุ ม ชน ในการดูแ ลป่ าให้ อ ยู่ กั บ ชุ ม ชนได้ ต่ อ ไปในกาลข้ า งหน้ า และยัง ให้
ความสําคัญกับหน่วยงานภายนอกหรื อองค์กรภายนอกชุมชน ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการป้องกัน
ป่ าของชุมชน ในการพัฒนาและเฝ้าระวังป่ าของชุม ชน การจัดการป่ าของประเทศอิน เดียที่ใน
ปั จจุบนั มีความอ่อนแอลงมาก การศึกษาวิจยั นี ้จึงเป็ นแนวทางรัฐบาลอินเดียต้ องให้ ความสําคัญ
ในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนในการสร้ างสํานึกความรับผิดชอบของชุมชนในการดูแลทรัพยากรของ
ชุมชนเอง รัฐบาลจึงได้ จดั โครงการความร่วมมือในการบริ หารจัดการป่ าโดยชุมชน ในชื่อโครงการ
Joint Forest Management
Ricardo S.Morse(2004) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การเรี ยนรู้ของชุมชน กระบวนการ โครงสร้ าง
และการเกิดใหม่ เป็ นการวิจยั ที่ต้องการชี ้ให้ เห็นว่าชุมชนในปั จจุบนั เป็ นตัวขับเคลื่อนทางสังคมที่มี
อานุภาพและศักยภาพสูง การเคลื่อนตัวของชุมชน การเกิดใหม่ของพลังชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริ หารกิจการสาธารณะ กิจการสาธารณะต้ องมีชมุ ชนช่วยเกื ้อหนุน การเรี ยนรู้ของชุมชนแต่ละ
บริ บทชุมชนล้ วนมี ความหลากหลาย กระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชนจึงเกิดจากความรู้ ในแต่ล ะ
ชุมชน เป็ นแนวปฏิบตั กิ นั ในระดับโครงสร้ างของชุมชน ดังนันกระบวนการเรี
้
ยนรู้ของชุมชนสามารถ
ทราบได้ จะระดับโครงสร้ างของชุมชน ขณะเดียวกันการเรี ยนรู้ ของชุมชนนําไปสู่การพัฒนาชุมชน
การเรี ยนรู้ในชุมชนบางครัง้ อาจไม่ถกู ค้ นพบในบางเรื่ องที่จําเป็ น ดังนันจึ
้ งควรที่จะค้ นหาวิธีการเพื่อ
จะปิ ดช่องว่างการเรี ยนรู้ ของชุมชน การศึกษาวิจยั นี ้เพื่อศึกษาการเรี ยนรู้ ของชุมชน เป็ นวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการที่ Wytheville Verginia ร่ วมกับทีมวิจยั Tech เพื่อกําหนดวิสยั ทัศน์ในการวางแผน
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พัฒ นาชุ ม ชนในอนาคต ผลการศึก ษาพบว่ า ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจเพื ่อ การเรี ย นรู้ ของชุ ม ชน
กระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนคือการที่ชมุ ชนได้ สร้ างความรู้ขึ ้นใหม่ได้ อย่างน่าชื่นชม แล้ วชุมชนได้
นําความรู้ใหม่ๆ ได้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน กระบวนการเรี ยนรู้นําชุมชนไปสู่ทิศทางที่ดี
และมัน่ คง ยัง่ ยืน ประกอบด้ วยการเรี ยนรู้ของชุมชน 3 ทาง คือ 1) การเรี ยนรู้ขององค์กรชุมชน มี
กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน มีปฏิสมั พันธ์ ในระดับโครงสร้ างของชุมชน 2) กระบวนการเรี ยนรู้ ของ
ชุมชนผ่านตัวกลางหรื อสื่อกลางของชุมชน ที่เป็ นการสื่อสารกันภายในชุมชน 3) กระบวนการ
เรี ยนรู้ จะมีทงแบบทางการและไม่
ั้
เป็ นทางการไหลเวียนกันในทุกระดับภายในชุมชนรวมทังต้
้ อง
นําเสนอต่อคณะกรรมการพลเมืองด้ วย กระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนสามารถสรุปได้ ว่าชุมชนเป็ น
กลุ่ม คนที มี ศัก ยภาพที ่ภ าครั ฐ ควรทํ า ให้ ค วามใส่ ใ จในการให้ ชุม ชนเข้ า มาร่ ว มในการจัด การ
สาธารณะ
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทฤษฎี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการศึกษาวิจยั การวิเคราะห์
กระบวนการขั บเคลื ่อนปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงในภาคธุรกิ จเอกชน สรุ ปได้ ภ าคธุรกิจ เอกชน
สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรของตนได้ หลักการการทําธุรกิจ
ทําเพื่อแสวงหากําไร แต่หากการดําเนินที่ไม่คํานึงถึงภาคส่วนต่างของสังคม การดําเนินธุรกิจก็จะ
ไม่สามารถประสบความสําเร็ จได้ อย่างยัง่ ยืน ธุรกิจควรทํากําไรอย่างพอเพียง ยอมรับกําไรอย่าง
พอประมาณ และมีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคธุรกิจจึงเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากขึ ้น เมื่อธุรกิจมีการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหากใด้ ขบั เคลิ่อน
ไปยังภาคส่วนต่างของสังคม ทํางานเพื่อการส่งเสริ มและพัฒนาเพื่อการสร้ างคุณภาพของชุมชน
ทําให้ ให้ ประชาชน คนในชุมชน ชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมจากการได้ รับการสนับสนุนส่งเสริ มจากภาค
ธุรกิจเอกชน ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ในการพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ นําไปรพัฒนาประสบ
ความสํ าเร็ จตามเป้าหมาย การมีส่วนร่ วมของชุมชนทําให้ ชุมชนมีพลัง เสริ มศักยภาพของตนต่อ
การพัฒ นาเพื่อการพึง่ ตัวเอง ทัง้ นี ก้ ารเข้ าไปมี ส่วนร่ วมของชุม ชนต้ องอาศัยการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน
กระบวนการเรี ยนรู้ จึงเป็ นกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และจิตสํานึกของผู้คนในชุมชน
จึงจะก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนสังคมไทยไปในทิศทางตามนโยบายของ
แผน พัฒ นาประเทศที ่กํ าหนดไว้ ทํ าให้ สัง คมไทยเป็ นสัง คมที่มุ่ง สู่สัง คมอยู่เ ย็น เป็ นสุขร่ วมกัน
(Green and Happiness Society) ภายใต้ แนวปฏิบตั ิของกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 ห่วง 2 เงื่ อนไข แนวคิดหลักที่ชี ้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง มีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี รู้จกั พอประมาณ มีเหตุผล ภายใต้ เงื่อนไขคุณธรรม
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และความรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีความอดทน มีความเพียรใช้ สติปัญญาในการดําเนินชีวิต
รู้ เท่าทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย นําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืนพร้ อมรับต่อ
การเปลี ่ยนแปลงในทุกด้ านและเป็ นวิถีปฏิ บัติ สามารถประยุกต์ใ ช้ ใ นชี วิตประจําวัน ได้ อย่างมี
ความสุข

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ผู้วิจยั ดําเนินการวิจัยเชิงพหุกรณีศึกษา (Multiple Case Study) โดยมีขนั ้ ตอนการ
ดําเนินการวิจยั 4 ขันตอนหลั
้
กดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การคัดเลือกกรณีศึกษา
ขั น้ ตอนที่ 2 การศึก ษาและวิเ คราะห์ ก ระบวนการขั บ เคลื่ อนปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
ขัน้ ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการขับเคลื่ อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ภาคธุรกิจเอกชน
ขัน้ ตอนที่ 1 การคัดเลือกกรณีศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาองค์กรธุรกิจเอกชนที่ได้ รับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) ประจําปี พ.ศ. 2550 การประกวดครัง้ นี ้เป็ นการให้ รางวัลองค์กรที่ได้ ดําเนิน
ธุ รกิ จ โดยมี ก ารนํ าหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาประยุก ต์ใ ช้ ใ นองค์ก ร แบ่ง การให้ รางวัล
ออกเป็ นรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภทธุรกิจด้ านธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
ย่อม และในการประกวดครั ง้ นี ม้ ี ผ้ ูได้ รับรางวัล 15 บริ ษัทจํ าแนกเป็ นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
จํานวน 6 บริ ษัท ธุรกิจขนาดกลาง จํานวน 5 บริษัท และธุรกิจขนาดย่อม จํานวน 4 บริษัท
ผู้วจิ ยั ทําการคัดเลือกกรณีศกึ ษาแบบหลายขันตอน
้
ดังนี ้
1) จัดกลุม่ บริ ษัทที่ได้ รับรางวัลตามภูมภิ าคที่ตงอยู
ั ้ ่ (ดูตารางที่ 1)
2) คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละภาคโดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) เพื่อให้ ทกุ บริษทั มีโอกาสได้ รับการเลือกเท่ากัน ด้ วยวิธีจบั สลาก
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ตารางที 1 การจัดกลุม่ บริ ษทั ที่ได้ รับรางวัลตามภูมภิ าคที่ตงอยู
ั้ ่
บริ ษัท
ภาคใต้
โรงแรมบ้ านท้ องทราย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
บริ ษัทชุมพรคาบาน่ารี สอร์ ทและศูนย์ กีฬ าดํานํ า้
จังหวัดชุมพร
สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จํากัด จังหวัดสงขลา
ภาคกลาง
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัท แพรนด้ า จิวเวอลี่ จํากัด (มหาชน)
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัท ไทยโตชิบาประเทศไทย จํากัด จังหวัด
นนทบุรี
บริ ษัทพิบลู ย์ชยั นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัท บาธรู ม ดีไซน์ จํากัด จังหวัดปทุมธานี
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด สมศักดิ์แกลงเซอร์ วสิ จังหวัด
ระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ ง (2005) จํากัด จังหวัด
มหาสารคาม
สุขสวัสดิ์ การทอ จังหวัดกาฬสินธิ์
ภาคเหนือ
บริ ษัท นิธิฟดู ส์ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่
บริ ษัท นพดลพานิช จํากัด จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทรางวัล
ขนาดธุรกิจ
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ใหญ่ กลาง ย่อม
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ผลการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีจบั สลากได้ 4 กรณีศกึ ษา ดังนี ้
1) ภาคใต้ : บริษัท ชุมพรคาบาน่ารี สอร์ ทและศูนย์กีฬาดํานํ ้า จังหวัดชุมพร รางวัลชนะเลิศ
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
2) ภาคกลาง : บริ ษัท พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด กรุงเทพมหานคร รางวัล
รองชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
3) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ : บริ ษั ท โสมภาสเอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง (2005)จํ า กั ด จัง หวั ด
มหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
4) ภาคเหนือ : บริ ษัท นิธิฟดู ส์ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาด
ย่อม
ขั น้ ตอนที่ 2 การศึก ษาและวิเ คราะห์ ก ระบวนการขั บ เคลื่ อนปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
การวิจยั ในขันตอนนี
้
้เป็ นการวิจยั ภาคสนามเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และการสนทนากลุม่ มีวธิ ีดําเนินการ ดังนี ้
2.1 การเตรี ยมตัวลงภาคสนาม
1) ผู้วิจัยสร้ างความคุ้นเคยกับกรณี ศึกษา โดยการเข้ าเยี่ยมชมและเข้ าร่ วมสังเกตการ
ดําเนินงาน การดําเนินกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชนและ
ชุมชน เพื่อศึกษาบรรยากาศ บริ บทแวดล้ อม พฤติกรรม และความสัมพันธ์ของคนในองค์กร การมี
ปฏิสมั พันธ์ของชุมชนและพฤติกรรมในแต่ละกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชน
2) ผู้วิจัยนํ าผลการศึกษาวิ จัยเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิ ช าการ
วิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต ข้ อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิจยั ทังในและ
้
ต่างประเทศต่าง ๆ มาศึกษาเพื่อกําหนดประเด็นร่วมกับการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม
ตามที่ได้ กําหนดแผนการลงสนามเพื่อการศึกษาวิจยั
2.2 การกําหนดผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
ผู้วจิ ยั คัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ดังนี ้
2.2.1) ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญในองค์กรธุรกิจเอกชน
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่เป็ นผู้ให้
ข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 2 กลุม่ คือ
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1) กลุม่ ผู้บริหารขององค์กร ได้ แก่ ประธานกรรมการ ผู้จดั การ
2) กลุ่ม พนักงาน เป็ นผู้ที่เกี่ ยวข้ องและรั บผิดชอบการดําเนินงานด้ านการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน
ผลการคัดเลือกได้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญในองค์กรธุรกิจเอกชน
1) บริ ษัท ชุมพรคาบาน่ารี สอร์ ทและศูนย์กีฬาดํานํ ้า ได้ ผ้ ใู ห้ ข้อมู ลสําคัญเป็ นผู้บริ หาร
จํานวน 3 คน พนักงาน จํานวน 5 คน
นายสารสิน สดากร
ผู้จดั การรี สอร์ ต
นายดํารง ปรี ชาชน

ผู้จดั การดํารง complex

นางสาวสุชาวดี สนิชชาชีวะ

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

นางสาวอารยา พลนิล

แม่บ้าน

นางสาวมณีรัตน์ เทวบุญ

แม่ครัว

นางวิมล ปิ่ นสุยาว

แม่บ้าน

นายสุคน แย้ มสุคนธ์

กิจกรรมและสันทนาการ

สุโข ทองสวี

งานผลิตไข่สโุ ข

2) บริ ษัท พิบูลย์ชยั นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด ได้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล สําคัญเป็ นผู้บริ หาร
จํานวน 2 คน พนักงาน จํานวน 3 คน
ดร.วิวฒ
ั น์ แดงสุภา
ที่ปรึกษาบริ ษทั
นางสาววรรณชมภู วงษ์ ประดิษฐ์ ผู้จดั การบริษทั
นางสุภาภรณ์ อนากูล

หัวหน้ าควบคุมคุณภาพ

นางสาวสุกญ
ั ญา ไกลท้ วม

เจ้ าหน้ าที่ธุรการ

นายจักรกรวิทชญ์ บุญร่วมเทียม ผู้ชว่ ยฝ่ ายขาย
3) บริษทั โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ ง (2005) จํากัด ได้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญเป็ นผู้บริ หาร จํานวน 3
คน พนักงาน จํานวน 5 คน
นายสมพงษ์ พวงเวียง
ประธานกรรมการบริหาร
นายธีร์ทศั น์ พงษ์ พนมเวช

ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

นางโสภา พนไชยสงค์

เลขานุการประธานกรรมการ

นายพิมาน อุน่ จังวัง

ฝ่ ายผลิต
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นางกมลวรรณ อะโน

ฝ่ ายผลิต

นางบุญเทียม อําภาพน

ฝ่ ายผลิต

นางสําเนียง บุรัมย์สงู เนิน

ฝ่ ายผลิต

นางบุษยา นนยะโส

ฝ่ ายผลิต

4) บริ ษั ท นิ ธิ ฟูด ส์ จํ า กัด ได้ ผ้ ูใ ห้ ข้ อ มูล สํ า คัญ เป็ นผู้บ ริ ห าร จํ า นวน 2 คน พนัก งาน
จํานวน 4 คน
นายสมิต ทวีเลิศนิธิ
ประธานกรรมการบริหาร
นายธิติวฒ
ั น์ สิรพันธ์กลุ

ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

นายสถิตย์ ชอบพิมาย

หัวหน้ าฝ่ ายประกันคุณภาพ

นายวิเชียร เลื่อมนาค

ฝ่ ายผลิต

นายนริ นทร์ อินต๊ ะสุต

ฝ่ ายผลิต

นายสมบัติ ปิ นแต

ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

2.2.2) ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญในชุมชน
ผู้วจิ ยั คัดเลือกสมาชิกชุมชนที่มีความสัมพันธ์กบั ภาคธุรกิจเอกชน และเป็ นผู้ที่สามารถให้
ข้ อมูลเกี่ ยวกับ การเรี ยนรู้ ของชุมชนที่ เกิดจากการที่ องค์กรภาคธุรกิจ เอกชนเข้ ามาส่งเสริ ม การ
ดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ วิธีการ Snowball
Sampling Technique ผลการคัดเลือกได้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ดังนี ้
1) บริ ษัท ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ตและศูนย์กีฬาดํานํ ้า จํากัด ได้ สมาชิกชุมชนหนองใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร จํานวน 4 คน
นายประวิทย์ ภูมิระวิ(กํานันเคว็ด) ผู้ดแู ลโครงการพัฒนาพื ้นที่ชมุ ชนหนองใหญ่
นางอารี ย์ สุนทรหงส์

สมาชิกชุมชน

นางสาวเมธยา ภูมริ ะวิ

สมาชิกชุมชน

นางสาวกฤตวรรณ สุตราม

สมาชิกชุมชน

2) บริ ษัท พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด ได้ สมาชิกชุมชนกรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรื อ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน
นาวาเอกสมนึก อํ่าเอี่ยม
รอง ผอ.กผค. วศ.ทร.
นาวาโทหญิงนันทพร เถาสุวรรณ หัวหน้ าหน่วยเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น
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จ่าเอกสานิตย์ บุญมัน่

สมาชิกชุมชน

3) บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด ได้ สมาชิกชุมชนบ้ านดอนหว่าน อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 5 คน
พระปลัดคําพันธ์ อธิฐาโน
เจ้ าอาวาสวัดบุปผาราม
นายเสน หอมดวง

ผู้นํา(บุคคลตัวอย่างในชุมชน)

นายสมบูรณ์ ไชยเหมือน

สมาชิกชุมชน

นายสัญชัย อัครเทพ

สมาชิกชุมชน

นายทองมา คงแสนคํา

สมาชิกชุมชน

นางคําเบา ไชยเหมือน

สมาชิกชุมชน

4) บริ ษัท นิธิ ฟ้ ูดส์ จํากัด ได้ สมาชิกชุมชนเทศบาลตําบลบ้ านกลาง อําเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่จํานวน 3 คน
นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร
สมาชิกชุมชน
นางแก่นจันทร์ ศรี มงคล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายแดง สุริยวงศ์

สมาชิกชุมชนผู้นําการทําเกษตรอินทรี ย์

2.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั เก็บข้ อมูลภาคสนาม ได้ แก่
2.3.1) แบบสังเกต ผู้วิจยั ได้ กําหนดประเด็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์และพฤติกรรมเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั โดยผู้วจิ ยั ได้ สงั เกตแบบไม่มีสว่ นร่วม มีประเด็นการสังเกต ดังนี ้
1) สถานที่ตงั ้ ที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อ แผนที่บริษัท /ชุมชน
2) สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปของบริ ษั ท /ชุ ม ชน การเดิ น ทาง สิ ่ง ก่ อ สร้ าง ห้ องทํ า งาน
บรรยากาศองค์กร การจัดสถานที่ พื ้นที่กิจกรรม การจัดบอร์ ด ฯลฯ
3) สภาพการทํางานร่วมกัน การติดต่อสื่อสารของของบริษัท /ชุมชน
4) การเชื่อมโยงกิจกรรมโครงการระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชน
2.3.2) แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก เป็ นแนวคําถามเพื่อรวบรวมข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
(Key Informants) ดังนี ้
1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับองค์กรธุรกิจเอกชน เป็ นการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญใน
องค์กรธุรกิจเอกชน ประกอบด้ วยประเด็นคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานของบริ ษัท กระบวนการ
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ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินสภาพแวดล้ อม
ขององค์กร การกํ าหนดยุท ธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ การดําเนิน กิจ กรรมโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ ด้ านการเรี ยนรู้ขององค์กร ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จที่
ทําให้ องค์กรขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ วนําไปสูค่ วามผลสําเร็จ
2) แบบสัมภาษณ์ เ ชิงลึกสําหรับ ชุมชน เป็ นการสัมภาษณ์ ผ้ ูใ ห้ ข้อมูลสํ าคัญ ในชุมชน
ประกอบด้ วย ประเด็นคํ าถามเกี่ยวกับ ข้ อมูลพื น้ ฐานของชุมชน การเรี ยนรู้ ของชุมชนจากการ
ขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงขององค์กรธุรกิจเอกชน ปั จจัยเงื่ อนไขความสําเร็ จที่ทําให้
ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้จากการที่องค์กรธุรกิจเอกชนเข้ าไปขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.3) แนวคําถามสํ าหรั บการสนทนากลุ่ม เป็ นแนวคําถามสําหรับผู้ให้ ข้อมูลสําคัญใน
องค์กรธุรกิจเอกชน ประกอบด้ วย ประเด็นคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานของบริ ษัท กระบวนการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินสภาพแวดล้ อม
ขององค์กร การกํ าหนดยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ การดําเนิน กิจ กรรมโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ ด้ านการเรี ยนรู้ขององค์กร ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จที่
ทําให้ องค์กรขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ วนําไปสูค่ วามผลสําเร็จ
2.3.4) การตรวจสอบเครื่ องมือ
ผู้วิจัยได้ นํ าประเด็น คํ าถามเพื่อใช้ เ ป็ นแนวทางการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก และแนวคํ าถาม
สําหรับการสนทนากลุม่ ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ตรวจสอบให้ คําแนะนําเกี่ยวกับความเหมาะสมและความ
ถูกต้ องจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1) ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริ มศรี สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ศึกษาและเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ การดําเนินการ มีรายละเอียดขันตอนดั
้
งนี ้
1) ประสานงาน นัดหมายผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ แบบทางการโดยทําหนังสือจากคณะครุ
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ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการทําวิจยั เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างผู้ให้ ข้อมูลสําคัญกับผู้วิจยั โดยตรง
2) ผู้วจิ ยั สํารวจพื ้นที่ ที่ตงของบริ
ั้
ษัทอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นการเตรี ยมการเพื่อเข้ า
สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ
3) เตรี ยมความพร้ อมสําหรับการสัมภาษณ์ วัน เวลานัดหมาย การเดินทาง พร้ อม
เครื่ องมือช่วยในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เช่น เครื่ องบันทึกเสียง กล้ องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ พกพา
สมุดจดบันทึก เป็ นต้ น
4) ดําเนินการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญในภาคสนามตามวันและเวลาที่ได้ นดั หมาย
โดยสร้ างความคุ้นเคยกับผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชี ้แจงวัตถุประสงค์ในการทําวิจยั ขออนุญาตบันทึกข้ อมูล
เสียงหรื อบันทึกวีดีโอ เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิ ้น ผู้วิจยั ได้ ขอบคุณผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ พร้ อมทังตรวจสอบ
้
ข้ อมูล ความสมบูรณ์ของข้ อมูลอีกครัง้ หากยังไม่ครบถ้ วนอาจต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม
สําหรับระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้ อมูลในกรณีศกึ ษาแต่ละแห่งมีดงั นี ้
1) บริ ษทั ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ตและศูนย์กีฬาดํานํ ้า จํากัด จังหวัดชุมพร และชุมชน
หนองใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผู้วิจยั เข้ าไปศึกษาข้ อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เดือน
ธันวาคม 2553 และเดือนมกราคม 2554
2) บริ ษัท พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด กรุงเทพมหานคร และชุมชนกรม
วิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ เขตทวี วัฒนา กรุ ง เทพมหานคร ผู้วิจัยเข้ าไปศึกษาข้ อมูลในช่วงเดือน
มิถนุ ายน 2553 เดือนสิงหาคม 2553 เดือนมกราคม 2554 และเดือนมีนาคม 2554
3) บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ
ชุมชนบ้ านดอนหว่าน อํ าเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยเข้ าไปศึกษาข้ อมูลในช่วงเดือน
เมษายน 2553 เดือนตุลาคม 2553 เดือนธันวาคม 2553และเดือนกุมภาพันธ์ 2554
4) บริ ษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนเทศบาลตําบลบ้ านกลาง อําเภอ
สันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจยั เข้ าไปศึกษาข้ อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 2553 เดือนพฤษภาคม
2553 เดือนกรกฏาคม 2553 และเดือนมีนาคม 2554
2.5 การตรวจสอบข้ อมูล
เมื่อได้ ข้อมูลจากการวิจยั ภาคสนาม ผู้วิจยั ดําเนินการตรวจสอบข้ อมูล เพื่อความครบถ้ วน
ถูกต้ องของข้ อมูล ตามรายละเอียดการตรวจสอบข้ อมูลดังนี ้
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2.5.1) ตรวจสอบความตรงของข้ อมูล (Validity) จากการจดบันทึก และเครื่ องมือที่ช่วย
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในภาคสนาม จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ที่มีการบันทึกไว้ อย่าง
เป็ นระบบ โดยมีการตรวจสอบจากเครื่ องบันทึกเสียง หากไม่ชดั เจน ผู้วิจยั ต้ องกลับไปถามซํ ้าอีก
ครัง้ เพื่อยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูล และในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้วิจยั ให้ ปราศจากความ
ลําเอี ยง (Bias) โดยใช้ วิธี การตรวจสอบข้ อมูลเพื่อความเชื่อถื อได้ ของข้ อมูลด้ วยเทคนิคการ
ตรวจสอบข้ อมูลสามเส้ า (Data Triangulation) เพื่อการตรวจสอบข้ อมูลการวิจยั ว่ามีความถูกต้ อง
และน่าเชื่อถือ คือ
1) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิ ธี การรวบรวมจั ด เก็ บ ข้ อมู ล (Methodological
Triangulation) ซึง่ ผู้วจิ ยั มีการเก็บข้ อมูลเรื่องเดียวกันในหลายวิธีการเก็บข้ อมูล ได้ แก่
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกต และการสนทนากลุ่ม รวมทัง้ การยืนยันจาก
ข้ อมูลเอกสารที่รวบรวมศึกษา
2) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านแหล่งข้ อมูล (Data Triangulation) ซึง่ ผู้วิจยั มีการเก็บ
ข้ อ มูล จากแหล่ ง ข้ อ มูล เวลาและสถานที ่ ที ่ต่า งกัน เพื ่อ การยื น ยัน ความถูก ต้ อ ง
น่าเชื่อถือของข้ อมูล
2.5.2) การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจยั จึงใช้ เทคนิคที่ทําให้ งานวิจยั เกิดความ
เที่ยงมากที่ สุด โดยกํ าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ให้ ชัดเจน มีวิธีการรวบรวมข้ อมูลที่หลากหลาย
พิจ ารณาแหล่งข้ อมูล ที่น่าเชื่อถื อ มี การสังเกตซํ า้ มี การตรวจสอบข้ อมูล กับเจ้ าของข้ อมูล และ
ผู้เกี่ยวข้ อง (Cross check) ที่สามารถตรวจสอบได้ (Audit trial) โดยใช้ ข้อมูลที่ผ้ วู ิจยั รวบรวมไว้ ใน
งานวิจยั นี ้
2.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ วิเ คราะห์ ข้ อ มูล เริ่ม ต้ น ตัง้ แต่มี การเก็ บรวบรวมข้ อมูล จนสิน้ สุดการเก็ บข้ อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดทอนข้ อมูลที่ไม่จําเป็ น ได้ ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั มีความหมาย
ร่ วมกัน อธิ บายปรากฎการณ์ ที่ศึกษาได้ ดีที่สุด ผู้วิจัยจะทํ าการเก็ บข้ อมูล ตลอดเวลาจนถึ ง ขัน้
สรุ ปผล มีการแยกแยะกลุ่มข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการจัดหมวดหมู่
การวิเคราะห์ การอภิปรายผล และเขียนข้ อสรุ ปการวิจยั ในลําดับต่อไป ดังนี ้การที่ผ้ วู ิจยั มีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลที่หลากหลาย การศึกษาอย่างเป็ นกระบวนการต่อเนื่องดังกล่าว จึงทําให้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลต้ องทําควบคูไ่ ปตลอดกระบวนการศึกษาวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้
มี 3 วิธี คือ
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1) การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) คือ การนําข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมมา
วิ เ คราะห์ จัด ระบบข้ อ มู ล และสัง เคราะห์ เ พื ่อ การนํ า เสนอในรู ป แบบการบรรยายมุ่ ง อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ที เ กิ ดขึ น้ ในส่ วนของข้ อมูล ด้ านการการประเมิ น สภาพแวดล้ อมขององค์ก ร การ
กําหนดยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินกิ จกรรมหรื อโครงการ การเรี ยนรู้ ขององค์กร บทบาทของของภาคธุรกิจเอกชน และการ
เรี ยนรู้ของชุมชน
2) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) คือ การตีความ สร้ างข้ อสรุปจากข้ อมูล
เชิงรู ปธรรมและเหตุการณ์ หรื อปรากฏการณ์ที่ค้นพบ โดยรวบรวมข้ อมูลเพิม่ เติมหรื อจัดกระทํ า
บางอย่างเพื่อพิสจู น์สมมติฐานแล้ วมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน
3) การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการจําแนกและจัดระบบหมวดหมู่ข้อมูล (Typology and
taxonomy) คือ เป็ นการนําข้ อมูลที่ได้ นํามาจําแนกและจัดหมวดหมูอ่ อกให้ เป็ นระบบ โดยนําข้ อมูล
มาจํ า แนกการกระทํ า กิ จ กรรม ความหมาย ความสั ม พัน ธ์ การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมและ
สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
ขัน้ ตอนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการขับเคลื่ อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ภาคธุรกิจเอกชน
เป็ นการนํ าข้ อมูลที่ ได้ จากผลการวิจัยภาคสนามในขัน้ ตอนที่ 2 มาวิเคราะห์ร่วมกับผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องแล้ วยกร่ างเป็ น (ร่ าง) แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของภาคธุ ร กิ จ เอกชน จากนัน้ นํ า ร่ า งแนวทางฯ ดัง กล่ า วให้ ผ้ ู ท รงคุณ วุฒิ
ตรวจสอบถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการนําไปประยุกต์ใช้ โดยกําหนดเกณฑ์การ
คั ดเลื อกผู้ท รงคุณ วุฒิ แ บบเจาะจงจํ านวน 4 ราย โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่คัดเลื อกต้ องมี คุณ สมบัติ
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ
1) เป็ นนักวิชาการด้ านการศึกษา
2) เป็ นนักวิชาการด้ านการพัฒนาองค์กร
3) เป็ นผู้ที่ มี ผ ลงานเป็ นที ่ย อมรั บ และเกี ่ย วข้ อ งกับ การขับ เคลื ่อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงหรื อที่เกี่ยวข้ องในระดับหน่วยงานหรื อระดับชาติ
ผู้วิ จัย คัด เลื อ กผู้ท รงคุณ วุฒิ เ พื่ อ ตรวจสอบแนวทางการขับ เคลื ่อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง จํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1) รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้ มนิล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4) อาจารย์ ดร.วิสทุ ธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทังนี
้ ้ แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชนที่นํามา
เสนอจะต้ องเป็ นข้ อเสนอแนวทางที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิจํานวน 3 ใน 4 รายมีความเห็นตรงกัน

บทที่ 4
กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน : การ
วิเคราะห์เชิงพหุกรณีศกึ ษา ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ สนทนากลุ่ม
และการสังเกต ข้ อมูลจากการศึกษาเอกสารกับ 4 กรณี ศึกษา นํ ามาวิ เคราะห์ ข้อมูล นํ าเสนอ
แบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
องค์ กรธุรกิจเอกชน ของ 4 กรณีศกึ ษา
ตอนที่ 3 การสังเคราะห์ กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กร
ธุรกิจเอกชน
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจ
เอกชน
แยกเป็ นรายกรณีศกึ ษา ทัง้ 4 กรณีศกึ ษา ตามลําดับดังนี ้
กรณีศกึ ษา 1 บริษทั ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ตและศูนย์กีฬาดํานํ ้า จํากัด จังหวัดชุมพร
กรณีศกึ ษา 2 บริ ษทั พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรณีศกึ ษา 3 บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จํากัด จังหวัดมหาสารคาม
กรณีศกึ ษา 4 บริ ษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด จังหวัดเชียงใหม่
ในแต่ละกรณีศกึ ษาผู้วจิ ยั ได้ วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี ้
ส่วนที่ 1 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจเอกชน
1. ข้ อมูลพื ้นฐานขององค์กรธุรกิจเอกชน
1.1) ประวัตคิ วามเป็ นมา
1.2) การดําเนินธุรกิจ
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เชิงกลยุทธ์

ในองค์กร

1.3) มูลเหตุของการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในองค์กร
2. กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจเอกชน
2.1) กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดการ
1.2.1) การวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้ อมขององค์กร
1.2.2) กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
1.2.3) การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
1.2.4) การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
2.2) กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีใช้ ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลการปรั บเปลี่ยนองค์กรธุรกิจเอกชนโดยกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1) ทางสายกลาง
3.1.1) ความพอประมาณ
3.1.2) ความมีเหตุผล
3.1.3) การมีภมู คิ ้ มุ กัน
3.2) เงื่อนไข
3.2.1) ความรู้
3.2.2) คุณธรรม
4. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร
ธุรกิจเอกชน
4.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในองค์กร
4.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกองค์กร
ส่วนที่ 2 การขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์กรธุรกิจเอกชนไปสูช่ มุ ชน
1. ข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชน
2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรธุรกิจเอกชนไปสูช่ มุ ชน
3. การเรี ยนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาค
ธุรกิจเอกชนสูช่ มุ ชน
5.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในชุมชน
5.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกชุมชน
ส่วนที่ 3 สรุปกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจเอกชน
กรณีศึกษา 1 บริษัท ชุมพรคาบาน่ ารี สอร์ ตและศูนย์ กีฬาดํานํา้ จํากัด จังหวัดชุมพร
ส่ วนที่ 1 กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานขององค์ กรธุรกิจเอกชน
1.1) ประวัตคิ วามเป็ นมา
ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ถือกําเนิดขึ ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2525 โดยผู้ก่อตังคื
้ อคุณ
สุขมุ สดากร และคุณครู อจั ฉรา รักษ์ พนั ธุ์ ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร จังหวัดชุมพร ในช่วงเริ่ มต้ นผู้ก่อตังได้
้ รับคําแนะนําที่ดี และเป็ นประโยชน์จากนักคิด
นักเขียนในยุคแรก ดังนี ้ จากคุณปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ คุณภราเดช พยัฆวิเชียร และคุณสุรพล
สุดารา ทําให้ สิ่งหนึง่ ที่ฝังติดและเป็ นสิ่งกําหนดทิศทางการพัฒนา นัน่ คือ การคารวะต่อสรรพสิ่ง ทัง้
ธรรมชาติและผู้คนในชุมชน ย่อมส่งผลดีตอ่ ธุรกิจการท่องเที่ยว คุณครูอจั ฉรา รักษ์ พนั ธุ์ ได้ ลาออก
จากราชการ และตัดสินใจสร้ างชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ตขึ ้นด้ วยความรู้ สึกว่าผืนดินนี ้เป็ นแผ่นดิน
ของเรา ด้ วยเจตนารมณ์ที่จะรักษาธรรมชาติให้ เป็ นธรรมชาติ ทุกอย่างเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน ชุมพร
คาบาน่า รี สอร์ ต รี สอร์ ต ในระยะเริ่ มต้ นมีเรื อนพัก 7 หลังกับศาลาหลังคามุงจาก จากบ้ านพักเพียง
7 หลัง ได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 40 หลัง ถึงแม้ ว่าการเดินทางจะต้ องผ่านถนนลูกรังที่เป็ นหลุมเป็ นบ่อ การ
เดินทางไม่สะดวก จากถนนเพชรเกษม อําเภอท่าแซะเข้ ามาชายหาดเป็ นระยะทางประมาณ 18
กิโลเมตร หรื อจากอําเภอเมืองเข้ ามาประมาณ 15 กิโลเมตร รวมทังไฟฟ
้ ้ ายังปั่ นเองเพียงครึ่งคืน
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2532 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ชุมพรพบกับภัยธรรมชาติ คือพายุดีเปรสชัน่ ที่ชื่อ
พายุเ กย์ จัง หวัดชุม พรได้ รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติอย่างมาก แต่จ ากภัยธรรมชาตินี ้
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ ขึ ้นใน ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต และบริ เวณใกล้ เคียง
กล่าวคื อถนนลูกรั ง ได้ รั บการเปลี่ยนแปลงเป็ นถนนลาดยาง โดยได้ รับงบประมาณจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมีชื่อถนนว่า "ถนนอาภากร" ในขณะที่ชมุ พรคาบาน่า รี สอร์ ต ก็เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มที่พกั เป็ นอาคาร 3 ชัน้ 3 หลัง มีห้องพักกว่า 80 ห้ อง ต่อมาในปี 2540 ไทย
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ประสบวิกฤติเศรษฐกิจทําให้ ชมุ พรคาบาน่า รี สอร์ ต ต้ องประสบปั ญหาฟองสบูแ่ ตกเช่นกัน โรงแรม
มีหนี ้สินเพิ่มขึ ้นมากเป็ นเท่าตัวประสบปั ญหาในการดําเนินงาน ในปี เดียวกันนันบริ
้ ษัทได้ ดําเนิน
ธุรกิจโดยน้ อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั มาปรับประยุกต์ใช้ ในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปี 2550 ได้ รับ
รางวัล ชนะเลิ ศ ประเภทธุ ร กิ จ ขนาดกลาง การประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศษฐกิ จ พอเพี ย ง
โครงการเฉลิมพระเกียรติ " 80 พรรษา ปวงประชาเป็ นสุขสานต์" โดยสํานักงานและคณะกรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ตังอยู
้ ่เลขที่ 69 หมู่ 8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
มีพื ้นที่ประมาณ 40 ไร่ การเดินทางสะดวก มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 450 กิโลเมตร
เส้ นทางเพชรเกษม เมื่อเข้ าสู่อําเภอท่าแซะ เมื่อถึงแยกท่าแซะ ให้ เลี ้ยวซ้ าย เป็ นเส้ นทางไปอําเภอ
ปะทิว เส้ นทางลาดยาง แวดล้ อมด้ วยธรรมชาติ ระยะทาง ประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงชายหาดทุ่งวัว
แล่น เมื่อเจอสามแยกบริ เวณชายหาดให้ เลี ้ยวขวาถนนเลียบชายหาดประมาณ 400 เมตร ก็ถึง
ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ซึง่ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่มีความเป็ นธรรมชาติ
แผนภาพที่ 12 บริ เวณที่ตงของชุ
ั้
มพรคาบาน่า รี สอร์ ต

ที่มา : ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต (ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต,2553:ออนไลน์)
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1.2) การดําเนินธุรกิจ
ชุม พรคาบาน่ า รี ส อร์ ต เป็ นบริ ษัท ที ่ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในการให้ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยว ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริ การนักท่องเที่ยวในทุกรู ปแบบ เป็ นประเภท
ธุรกิจขนาดกลาง มีพนักงานไว้ คอยให้ บริการรวม 120 คน ด้ วยความเป็ นธุรกิจบริ การนักท่องเที่ยว
เพื่อการบริ หารให้ มีประสิทธิภาพได้ มีการแบ่งเป็ นแผนก รวม 8 แผนก คือ แผนกต้ อนรับ แผนก
แม่ บ้ า น แผนกครั ว แผนกช่ า ง แผนกสวนและบริ เ วณ แผนกศูน ย์ กี ฬ าดํ า นํ า้ แผนกบริ ก าร
ห้ องอาหาร แผนกบัญชีและบุคคล โครงสร้ างเป็ นแนวราบแต่ละแผนกขึ ้นตรงกับผู้บริ หารองค์กร
โดยตรง โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้ บริ การ คือห้ องพักแบบบังกะโล พร้ อมเครื่ องปรับอากาศ
ห้ องนํ ้าในตัวพร้ อมเครื่ องทํ านํ า้ อุ่น และตู้เย็น จํานวน 18 หลัง ห้ องพักแบบโรงแรม พร้ อม
เครื่ องปรับอากาศ ห้ องนํ ้าในตัวพร้ อมเครื่ องทํานํ ้าอุ่น และตู้เย็น จํานวน 110 ห้ อง มีสิง่ อํานวย
ความสะดวกไว้ คอยบริ การนักท่องเที่ยว โทรทัศน์ระบบเคเบิล ในห้ องพัก โทรศัพท์ภายในและ
ภายนอกประเทศ ห้ องอาหารระเบียงทะเล บริ การ ซัก อบ รี ด นวดแผนไทย และนวดนํ ้ามัน ร้ าน
ขายของที่ระลึก สระว่ายนํ ้า ขนาด 30 เมตร x 15 เมตร พร้ อมสระเด็ก และบาร์ สระว่ายนํ ้า โรงเรี ยน
สอนดํานํ ้าลึก และดําผิวนํ ้า หลักสูตรจากสมาคม PADI เรี ยนดํานํ ้าหลักสูตร Open Water Diver
Course บริ การตัว๋ เรื อไปเกาะเต่า บริ การ อินเตอร์ เน็ต รับแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างชาติ บริ การรถ
รับส่ง บริ การนําเที่ยวชมปะการัง ตกหมึก ชมหิ่งห้ อย เที่ยวสถานที่สําคัญในจังหวัดชุมพร ล่องแพ
และล่องแก่งอําเภอพะโต๊ ะ บริ การห้ องประชุมสัมมนาจํานวน 4 ห้ อง รองรับผู้เข้ าประชุมจํานวน
ตังแต่
้ 40 ถึง 400 ท่านพร้ อมอุปกรณ์การสัมมนา บริ การคอมพิวเตอร์ คาราโอเกะ อิเลคโทน วงตน
ตรี พร้ อมนักร้ อง การให้ บริ การจะเหมือนธุรกิจทัว่ ๆไป แต่สิ่งที่ตา่ งจากธุรกิจการบริ การทัว่ ๆไปก็คือ
บริ การให้ ความรู้ เรื่ องแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี ้ยังได้ จัดกิจกรรมทางทะเล
บริการเรื อนําเที่ยวทางทะเลเพื่อชมเกาะและดํานํ ้าดูปะการังอันเป็ นกิจกรรมหลัก ที่อยูค่ วบคูม่ ากับ
โรงแรมตังแต่
้ เริ่ มแรก และป็ นกิจกรรมที่ทําให้ ทะเลชุมพรเป็ นที่ร้ ูจกั ของคนทัว่ ไป และทําให้ ทวั่ โลก
ได้ ร้ ูจกั หาดทุง่ วัวแล่นของจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะโรงเรี ยนสอนดํานํ ้าของชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต
ปั จจุบนั นอกเหนือจากลูกค้ าที่มาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแล้ ว ยัง
เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ที่หน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ชุมชนได้ เข้ ามาขอศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ความรู้ ได้ รับความรู้ที่เป็ นหลักวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ ศึกษากับ
"พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต" อีกทังพนั
้ กงานยังมีความมัน่ คงในอาชีพ ชุมชนรอบๆ ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ก็

189
มีความสุขในการอยูร่ ่วมกันในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เข้ มแข็ง
และยัง่ ยืน โดยมีแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นผู้นําทาง
รางวัลและผลงานเด่นที่ได้ รับ
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจําปี พ.ศ. 2545 รางวัลดีเด่นประเภท
รายการนําเที่ยว
รางวัลอนุรักษ์สง่ิ แวดล้ อม โลกสีเขียว ประจําปี พ.ศ. 2549
รางวัล ชนะเลิศ ประเภทธุ รกิ จ ขนาดกลาง การประกวดผลงานตาม
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิมพระเกียรติ " 80 พรรษา ปวงประชาเป็ นสุขสานต์" ปี 2550
โดยสํ านัก งานและคณะกรมการพิ เ ศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดํา ริ
(กปร.)
รางวัลประดิษฐ์ คดิ ค้ นดีเยี่ยมจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ปี พ.ศ. 2550 ผลงาน “เพลิน เล่น รู้”
รางวัลประเภทองค์กรดีเด่นของชาติ ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2551
สํานักงานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
1.3) มูลเหตุการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในองค์กร
จากการสัมภาษณ์คณ
ุ สารสิน สดาการ ผู้จดั การของชุมพรคาบาน่า รี
สอร์ ต ได้ เล่าให้ ฟังว่า ในปี 2539 คุณวริสร รักษ์ พนั ธุ์ ประธานกรรมการผู้จดั การชุมพรคาบาน่า รี
สอร์ ต นัก บริ ห ารรุ่ น ที่ 2 ที ่เ ข้ า มารั บ ช่ ว งการบริ ห าร ดํ า เนิ น การบริ ห ารธุ ร กิ จ โดยใช้ ห ลัก การ
บริ หารธุรกิจเหมือนธุรกิจทัว่ ไป เน้ นการลงทุนเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับองค์กร ได้ ตดั สินใจขยาย
กิจการเพื่อสร้ างโรงแรมระดับ 5 ดาว ยกระดับโรงแรมจาก 3 ดาว ด้ วยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
กู้มาลงทุนกว่า 150 ล้ านบาท พอเริ่มก่อสร้ าง ในปี 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย เงิน
บาทลอยตัว ทําให้ โรงแรมมีหนี ้สินเพิม่ ขึ ้นเป็ นกว่า 300 ล้ านบาท ตอนนันทํ
้ าอย่างไรก็ไม่สามารถ
จ่ายหนี ้ได้ เพราะทุกทฤษฎีการบริ หารที่นํามาใช้ ไม่สามารถใช้ ได้ ตอนแรกคิดอย่างเดียวว่าคงต้ อง
ปิ ดกิจการและปล่อยให้ ธนาคารยึดไป ทําให้ คณ
ุ วริ สรพยายามที่จะรักษากิจการของชุมพรคาบาน่า
รี สอร์ ต ให้ คงอยู่และรุ่งเรื อง สามารถดําเนินการต่อไปได้ จนกระทัง่ ได้ พบกับอาจารย์วิวฒ
ั น์
ศัลยกําธร ทํางานในโครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เดินทางมา
พัก คุณวริ สรได้ พยายามหาวิธีที่จะทําให้ องค์กรอยู่รอดได้ แต่ก็ยงั หาทางออกไม่ได้ จึงมีโอกาสได้
พูดคุยกัน ท่านก็แนะนําว่าถ้ าจะให้ ธุรกิจดําเนินการต่อไปได้ ต้ องปรับวิธีการบริ หารมาใช้ แนวทาง
พระราชดําริ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยท่านยินดีรับเป็ นที่ปรึกษาให้ จึงเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญที่
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ทําให้ ทิศทางการพัฒนา การบริ หาร ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ที่น้อมนําแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการโรงแรม แก้ ไขวิกฤต จนสามารถพลิกฟื น้ ธุรกิจให้ อยู่ได้
จนถึงปั จจุบนั
2 กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจเอกชน
2.1) กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
2.1.1) การวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้ อมขององค์กร
ชุมพรคาบาน่า รี ส อร์ ต ได้ ถือกํ าเนิดขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2525 ณ
ชายหาดทุ่งวัวแล่น มีความเป็ นธรรมชาติ สวยงาม สมบูรณ์ เป็ นหาดที่มีความลาดชันน้ อยมาก มี
ความสงบ คงความเป็ นธรรมชาติในสภาพเดิม รวมทังจั
้ งหวัดชุมพรเป็ นประตูส่ภู าคใต้ ระยะทาง
จากรุงเทพถึงชุมพรประมาณ 450 กิโลเมตร จังหวัดชุมพรมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็ น
ทะเลที่อดุ มสมบูรณ์ท่ีสดุ ของอ่าวไทย มีเกาะมากกว่า 40 เกาะ มีใต้ ทะเลที่สวยงาม และมีชายหาด
ที่ดีที่สดุ ของภาคใต้ ในฝั่ งอ่าวไทย อีกทังผู
้ ้ ก่อตังได้
้ ตดั สินใจสร้ าง ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ขึ ้น ณ
หาดทุ่ง วัวแล่น ด้ วยความรู้ สึกว่าผื น ดิน นี เ้ ป็ น "แผ่น ดิน ของเรา" ด้ วยเจตนารมณ์ ที่จ ะรั กษา
ธรรมชาติให้ เป็ นธรรมชาติ ทุกอย่างเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน การคารวะต่อสรรพสิ่ง ทังธรรมชาติ
้
และ
ผู้คนในชุมชน เป็ นภาพสะท้ อนของการดําเนินธุรกิจ ที่ผสมผสานเข้ ากับความเป็ นธรรมชาติ เมื่อ
เวลาผ่า นไปการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ทุก อย่า งก็ ดํา เนิ น ไปด้ วยดี โรงแรมเกิ ด การเปลี ่ย นแปลงไปตาม
กาลเวลา เมื่อหลังจากผ่านพายุเกย์ในปี พ.ศ. 2532 มีถนนลาดยางมาถึงโรงแรม โรงแรมขยายการ
บริ การจากเดิมโดยเพิ่มที่พกั เป็ นอาคาร เน้ นการก่อสร้ างแบบรักษาธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน
เพื่อความร่ มรื่ นอยู่กับธรรมชาติและการพักผ่อน มีการขยายการลงทุนเพื่อสร้ างโรงแรมรองรั บ
นักท่องเที่ยวที่มากขึน้ และต้ องการพัฒนาโรงแรมให้ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยการกู้เงินมา
ลงทุนแต่แล้ วในปี 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทําให้ โรงแรมได้ รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับนักธุรกิจรายอื่นๆ เนื่องจากเงินลงทุนไม่เพียงพอ และยังต้ องแบกรับหนี ้ทวีดอกเบี ้ยที่
เพิ่มอย่างเท่าตัว ต้ องมีภาระหนี ้สินเพิ่มขึ ้น 30-40% เนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท
ทําให้ การก่อสร้ างโรงแรมใหม่ที่ดําเนินการไปแล้ วกว่า 80 % ต้ องหยุดชะงักลง กิจการขาดสภาพ
คล่องเนื่องจากมาตรการเข้ มงวดทางการเงินการคลัง ทําให้ ธนาคารหยุดการให้ ความช่วยเหลือ
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาส่งผลทําให้ จํานวนนักท่องเที่ยว ลูกค้ าลดลงอย่างมาก นอกจากนี ้ในเดือน
พฤศจิกายนปี เดียวกัน ยังเกิดอุทกภัยใหญ่ในจังหวัดชุมพร ส่งผลให้ จํานวนลูกค้ าซึ่งมีน้อยอยู่แล้ ว
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ลดน้ อยลงไปอี ก เป็ นการซํ า้ เติมสภาวะขององค์กรเนื่องจากการขาดกระแสเงินสดมาเป็ นทุน
หมุนเวียนในกิจการ โดยเฉพาะเงินเดือนและค่าจ้ างของพนักงาน ปั จจัยเหล่านี ้ไม่สามารถควบคุม
ได้ คุณวริ สร รักษ์ พนั ธุ์ ได้ พยายามที่จะรักษากิจการของชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ให้ สามารถผ่านพ้ น
ช่วงวิกฤติให้ ผ่านพ้ นไป แต่ก็หาทางออกไม่ได้ จนกระทัง้ วันหนึง่ เกิดจุดเปลี่ยนขึน้ ภายในชุมพร
คาบาน่า รี สอร์ ต ด้ วยการน้ อมนําเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มาปรับใช้ ในการบริหารจัดการภายในชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต
ชุม พรคาบาน่า รี ส อร์ ต จากหนี ท้ ี่มี กว่ า 300 ล้ า น ปั จ จุบันยัง
คงเหลือประมาณ 120 ล้ าน จากความร่ วมมือของพนักงานทุกคน และสิ่งที่ประมาณค่ามิได้ การ
ดําเนินธุรกิจองค์กร ทีป่ ระยุกต์หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริ หารจัดการโรงแรม
ที เ่ ป็ นภาคธุ ร กิ จ เอกชนได้ อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม และเป็ นเสมื อ นต้ น แบบการพัฒ นาตามแนว
พระราชดําริ และเชื่อมโยงขยายผลไปสูช่ มุ ชนรอบข้ างโรงแรม จนเกิดเครื อข่ายชุมชน เผยแพร่ผล
การดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกลายเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ที่ทรงคุณค่าอย่าง
มากมายในปั จจุบนั เส้ นทางการพัฒนาของชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ภาคธุรกิจเอกชนด้ านการ
ท่องเที่ยว กว่าจะมาถึงทุกวันนี ้ มีบทเรี ยนมากมาย ที่หนังสือตําราไม่ได้ มีสอนไว้ พบปั ญหาและ
อุปสรรคมากมาย แต่ในยามวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ เช่นเดียวกับคุณวริ สรในยามวิกฤตนัน้ กลับ
นําพาให้ คุณวริ สรพบความงดงามอันมีค่ายิง่ กับชีวิต ทําความเพียรด้ วยความบริ สุทธิ์ บริ หาร
โรงแรมให้ อยูร่ อดได้ มาจนถึงปั จจุบนั นี ้
สรุ ปการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร ประกอบด้ วย
ปั จจัยด้ านผู้บริ หารมีความชอบในธรรมชาติ ประสบการณ์ในธุรกิจการท่องเที่ยว สถานที่ตงที
ั้ ่
แวดล้ อมด้ วยธรรมชาติเป็ นประตูสู่ภ าคใต้ และการมี ส่วนร่ วมของพนักงาน ส่วนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอกประกอบด้ ว ย ปั จ จัย ภาวะทางเศรษฐกิ จ ชุม ชนโดยรอบโรงแรม ภัย
ธรรมชาติ ภาครัฐให้ การสนับสนุน กลุม่ ลูกค้ าหรื อนักท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชน เครื อข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1.2) กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
หลัง วิ กฤติเ ศรษฐกิจ โรงแรมต้ องปรั บตัวขนานใหญ่ เพื่อที่จ ะ
สามารถบริ หารให้ อยู่รอดได้ โรงแรมมีความมุ่งมั่นตังใจ
้ น้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารธุรกิจ ด้ วยความศรัทธาและเชื่อมัน่ ว่าสามารถนําแนวคิดมาสู่
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การปฏิบตั ิได้ จริ ง เริ่ มต้ นจากการที่พยายามลดการใช้ จ่ายในการบริ หารของโรงแรม ลดต้ นทุนการ
ผลิต หันมาสํารวจตัวเอง ดูศกั ยภาพขององค์กร เพื่อให้ ผา่ นพ้ นวิกฤติไปได้ ดังคํากล่าวต่อไปนี ้
“อาจารย์ วิวฒ
ั น์ให้คําแนะนํ าว่า ก่อนอื ่น ผมต้องลื มคํ า
ว่า “เงิ น” ไปก่อนเลย ผมต้องรู้จกั ที จ่ ะให้โดยไม่หวังสิ่ งใดตอบแทน และสอง คื อ
ผมต้องพิ สูจน์ทกุ สิ่ งให้เห็นด้วยตัวผมเองก่อน คื อ เป็ นคนลงมื อทําก่อน หากแต่
ใช้มือชี ้นิ้วสัง่ ลูกน้องอย่างเดี ยว อย่างนี ้ไม่ดีแน่ คนสมัยนี ้ถูกทํ าลายด้วยระบบ
ทุน นิ ยม คื อ ทุกคนทํ างานหาเงิ นเพื ่อซื ้ออย่างเดี ยว ผมก็ เ ลยหันกลับมาเป็ น
ผู้สร้ าง ซึ่ งนัน้ ก็ คือการใช้หลัก Sufficiency นัน่ เอง เป็ นการพึ่งพาตนเองให้
เพี ยงพอ คื อ พออยู่ พอกิ น และพอใช้ พออยู่ ก็ จ ะเกี ่ยวข้องกับเรื ่ อง อาคาร
สถานที ่ การออกแบบ ระบบนํ้าเสี ย การจัดการ การปกครอง พอกิ น เป็ นเรื ่ อง
ของการผลิ ตอาหารทุกอย่างให้เป็ นระบบธรรมชาติ ให้พอกิ น และชุมชนที ่ผมอยู่
ก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ ่ง ที ่ทํ าให้ผ มพอกิ น เช่ น ผลิ ต ผลทางการเกษตรในชุม ชน และ
สุ ด ท้ า ยคื อ พอใช้ เช่ น การผลิ ต นํ ้า ยาต่ า งๆ ผลิ ต แชมพู สบู่ เ หลว ด้ ว ยวิ ธี
ธรรมชาติ ง่ ายๆ คื อ ทํ าให้ง่ าย แต่ ถู กต้อ งตามหลักวิ ช าการ ไม่ ใ ช้ ว่า เราจะ
รุ่ งเรื องอย่ างยอด แต่ ถ้าทํ าเรื ่ องพออยู่พอกิ นได้ เราก็ จะยอดยิ่ งยวดได้”(ชนนิ
กานต์ ตันวิ ไล สัมภาษณ์ คุณวริ สร รักษ์ พนั ธุ์, 2553:ออนไลน์)
การพัฒนาของโรงแรม จากการเป็ นผู้ได้ รับปรับเปลี่ยนมาเป็ นผู้
ทีร่ ้ ู จกั ให้ ด้วยใจที่สะอาด โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และดูแลคนในท้ องถิ่นให้ มีความสุข และ
สามารถประกอบอาชีพได้ อย่างมีความมัน่ คง โดยเริ่ มที่ตวั เองก่อน พึ่งตัวเองให้ ได้ ต้ องลงมือทํา
ด้ วยตัวเองและแสวงหาความร่วมมือกับท้ องถิ่น จากอาชีพของคนท้ องถิ่นเกือบทังหมดอยู
้
่ในภาค
เกษตรกรรม มีทงสวนผสม
ั้
ไร่ และนา แต่มีปัญหาในการผลิตคือการใช้ สารเคมี มีต้นทุนสูง และ
ขายผลผลิตในระบบที่ถกู นายทุนกดราคา การเกษตรธรรมชาติจงึ เป็ นเครื่ องมือในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาวิธีเพาะปลูก โดยได้ เริ่ มรณรงค์ในพื ้นที่การเกษตรของพนักงานและเครื อญาติจํานวน
ประมาณ 900 กว่าไร่ พร้ อมทังรั
้ บซื ้อผลิตภัณฑ์ทงหมดกลั
ั้
บเข้ าสู่ภาคการผลิตแปรรูปอาหารของ
โรงแรม รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครื อข่ายต่างๆ ต่อมามาดําเนินการภายใต้ ชื่อโครงการ
"เศรษฐกิจพวกเรา" ทําให้ ปัจจุบนั พนักงานที่มีสวนไร่ นา สามารถควบคุมและลดค่าใช้ จ่ายลงได้
และสามารถขายผลผลิตได้ ราคาสูงกว่าท้ องตลาดมากก่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันและการ
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ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันทังด้
้ านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชุมชน อีกทังสามารถปรั
้
บปรุงและรักษา
สภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับระบบนิเวศ โดยใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ไม่
ก่อให้ เกิดผลเสียทังในระยะสั
้
นและระยะยาวจนถึ
้
งคนรุ่นต่อไป
“การดําเนิ นธุรกิ จที ่ค่อยๆเป็ นค่อยๆไป ทําไปเรื ่อยๆ เดิ นที
ละก้าว กิ นข้าวที ละคํ า ทํ าที ละอย่างเพี ยงแต่ไม่ หยุดทํ า เพื ่อสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ เป็ นทิ ศทางการพัฒนาที ่ดําเนิ นไปเป็ นขั้นๆ ธุรกิ จนัน้ เลื อกที ่จะอยู่
แบบรู้ จักให้ ไม่ ใช่ จะเอาอย่างเดี ยว เมื ่อเลื อกที ่จะอยู่และให้แล้ว ธุรกิ จและ
ชาวบ้านก็จะอยู่กนั ได้อย่างเกื ้อกูลกัน ธุรกิ จก็จะทําให้ชุมชนชาวบ้านเจริ ญขึ้น
ชาวบ้านก็ จะช่วยให้ธุรกิ จเจริ ญขึ้นเช่นกัน ที ่ว่า "ยิ่ งทํ ายิ่ งได้ ยิ่ งให้ย่ ิ งมี …กล
ยุทธ์ ในการแข่ งขันของเรา คื อรักษาท้องถิ่ นของเราให้อยู่ได้ด้วยตนเอง มิ ใช่
หรื อ ไม่ต้องดิ้ นรนอะไรมากมาย แต่ต้องอยู่อย่างรู้จกั พอกิ น พออยู่ พอใช้ที่ใน
หลวงบอก"”
(ดํารง ปรี ชาชน,สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2554)
ปี พ.ศ. 2543 โรงแรมประกาศให้ พนักงานและผู้เข้ าใช้ บริ การว่า
โรงแรมได้ ดําเนินธุรกิจ บริหารโรงแรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้ าวต่อไปที่องค์กรมี
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่จะเปลี่ยนสรรพนามจากโรงแรม พร้ อมที่จะเรี ยกตัวเองว่า “เรี ยนแรม” คือผู้
ที่เข้ ามาพัก เยี่ยมชม ทัศนศึกษาที่โรงแรมได้ พกั ผ่อนหย่อนใจและได้ เรี ยนรู้ ไปพร้ อมกัน เรี ยนรู้หลัก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนําไปใช้ ปฏิบตั ิได้ จริ ง เรี ยนรู้ ได้ อย่างมีความสุขและ
สนุก (Play + Learn= Plearn => เพลิน) เป็ นศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เรี ยกว่าศูนย์กสิกร
รมธรรมชาติเ พลิ น จากการสัม ภาษณ์ คุณ สารสิน สดาการ ผู้จัดการโรงแรม สวนเพลิ น มี แนว
ทางการดําเนินการที่ต้องการให้ เป็ นต้ นแบบในการเรี ยนรู้เพื่อการพึ่งตัวเองเริ่ มมาจากการปลูกข้ าว
เหลื องปะทิวในโรงแรม ต่อมามี การจัดการพื น้ ที่โดยสร้ างฐานการเรี ยนรู้ ต่างๆมากขึน้ ในระยะ
เริ ่ม ต้ น จะสอนให้ พ นัก งานเป็ นหลัก ต่อ มาในปี 2548 ฐานเรี ยนรู้ ต่างๆ ที ่ใ ห้ ค วามรู้ เศรษฐกิ จ
พอเพี ยงที่ พร้ อมจะถ่ายทอดความเป็ นรู ปธรรมของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ ในทุกระดับ ทุกสังคม เป็ นบริ การหนึง่ ที่ลูกค้ าให้ ความสนใจ และเข้ ามา
ศึกษาและเรี ยนรู้ เรี ยนแรมเป็ นกลยุทธ์ หนึ่งที่ชมุ พรคาบาน่า รี สอร์ ต เลือกใช้ เพื่อให้ โรงแรมเป็ นที่
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พักผ่อนที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ขยายผลการขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
ดําเนินการได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2.1.3) การดําเนินกิจกรรมโครงการ
จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุมและการสังเกตแบบไม่มีสว่ น
ร่ วม พบว่าบริ ษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การ
ดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินการธุรกิจของโรงแรม มีการดําเนิน
กิจกรรมโครงการต่างๆ ภายใต้ ศนู ย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน หรื อ สวนเพลิน เป็ นกิจกรรมที่เด่นชัด
ในการดําเนินการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีชื่อเสียงและได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวางว่าประสบผลสําเร็ จเป็ นอย่างดี ยืนยันได้ จากรางวัลที่ได้ รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ คิดค้ นดี
เยี่ยม ด้ านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมประจําปี 2551 จากสภาวิจยั แห่งชาติ สิ่งประดิษฐ์ ในที่นี ้
ไม่ใช่เพียงแต่ตวั ผลิตภัณฑ์หรื อชิ ้นงานที่ชดั เจนเท่านัน้ ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ยังหมายรวมถึงกระบวนการหรื อวิธีการ ที่เป็ นประโยชน์ทงทางด้
ั้
านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม ก่อนหน้ านี ้สองปี คือ ปี 2549 สิง่ ประดิษฐ์ นี ้ได้ รับรางวัลลูกโลกสีเขียวอีกรางวัลหนึ่ง
สิง่ ประดิ ษ ฐ์ ข องชุม พรคาบาน่า รี ส อร์ ต คื อ “เพลิ น เล่น รู้ ” หรื อศูน ย์ กสิ ก รรมธรรมชาติ เป็ น
สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็ นกระบวนการหรื อวิธีการ ที่เป็ นประโยชน์ทงทางด้
ั้
านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม เรี ยนรู้ อย่างองค์ร วม ให้ ร้ ู จักพึง่ ตนเอง ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติอย่างรู้ ค่า และไม่ทํ าลาย
สภาพแวดล้ อม ทําให้ เกิดความยั่งยืนต่อตนเองและชุมชนท้ องถิ่น แสดงให้ เห็นถึงการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง มาบริ หารจัดการในองค์กรและถ่ายทอดสู่สังคม ในช่วงภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ปี 2540 ได้ อย่างเหมาะสม
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน มีพื ้นที่ประมาณ 15 ไร่ อยูภ่ ายใน
โรงแรม จุดเริ่ มต้ นของศูนย์เรี ยนรู้ สวนเพลิน เกิดขึน้ ในปี 2542 เมื่อคุณวริ สร รักษ์ พนั ธุ์ ได้ ทดลอง
ปลูกข้ าวอิ นทรี ย์ในนาของพนักงานโรงแรม ต่อมาปลูกบริ เวณรอบสระนํ า้ ของโรงแรม และเริ่ ม
ชักชวนชาวบ้ านที่อยู่ใ กล้ เ คียง แต่ไม่ได้ รับความสนใจมากนัก คุณวริ สรจึง กลับมาทํ าในที่ของ
โรงแรมและให้ พนักงานช่วยกันทําโดยใช้ พื ้นที่ประมาณ 1 ไร่ โดยไม่ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ปรากฎว่าผลผลิต
ข้ าวเพิ่มขึ ้นทุกปี แนวคิดหลักที่สําคัญของศูนย์ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และสามารถพึง่ ตนเองได้
โดยการผลิตสิ่งทีจําเป็ นต้ องกินและต้ องใช้ ด้วยตนเอง การนําแนวพระราชดําริ จากศูนย์การศึกษา
และพัฒนา มาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เช่น ทฤษฎีการบําบัดนํา้ ของบึงมักกะสันและแหลม
ผักเบี ้ย ทฤษฎีห้วยฮ่องไคร้ ในการอนุรักษ์ ดินและนํ ้าโดยใช้ หญ้ าแฝกและฝายแม้ ว ทฤษฎีการปลูก
พืชบนทรายจากห้ วยทราย เป็ นต้ นโดยกระบวนการถ่ายทอดความรู้ พนักงานจะต้ องเข้ าห้ องเรี ยนที่
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เรี ยกว่าห้ องกลัดกระดุม ผ่านฐานเรี ยนรู้ อาทิ แปลงนาสาธิตปลูกข้ าวเหลืองปะทิว โรงสีข้าวชุมชน
โรงงานผลิต ไบโอดี เซล การผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยผลผลิตที่ได้ จากฝี มื อพนักงาน จะถูกนําไปใช้
ประโยชน์ในโรงแรมทังหมด
้
ขณะที่บางส่วนจะนําไปจําหน่ายให้ ชาวบ้ านในชุมชน และแขกที่มาพัก
ซื ้อกลับไปในราคาถูก โดยวัสดุที่ใช้ ในการผลิตทุกขันตอนจะถู
้
กนําไปใช้ อย่างคุ้มค่าที่สดุ เช่น ขี ้เถ้ า
ที่ได้ จากการเผาถ่าน ก็จะเอาไปผสมนํ ้าแช่มือแช่เท้ าในสปาสมุนไพรของโรงแรม ของเสียที่ถูก
ขับถ่ายมาจากแขกที่พกั ในโรงแรมจะถูกนําไปใช้ เป็ นปุ๋ยชีวภาพ นํ ้ามันที่เหลือใช้ จะถูกนําไปทํา
นํ ้ามันไบโอดีเซล โรงแรมจะรับซื ้อวัตถุดิบในการผลิตจากชาวบ้ านในพื ้นที่ ทําให้ สามารถลดต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายให้ กบั โรงแรม และยังเป็ นการช่วยเหลือชาวบ้ านในพื ้นที่กว่า 600 ครอบครัว ให้ มีอาชีพ
และมีรายได้ เพิ่มขึน้ ตามแนวทางของความพอเพียง ที่เรี ยนรู้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบ เรี ยนไป เล่นไป โดยมาจากคําว่า Play + Learn = Plearn = เพลินตามพระบรมราโชบายของ
รัชกาลที่ 6 ที่ทรงอยากเห็นการศึกษาเป็ นสิ่งที่เพลิดเพลินของผู้เรี ยน และในการศึกษาธรรมชาติว่า
"ให้ การศึกษาที่เกื ้อกูลกัน" โดยเชื่อว่า การศึกษาจะเกิดประโยชน์ได้ ตอ่ เมื่อ play + learn = เพลิน
ดังนัน้ จึงเป็ นที่มาของสวนเพลิน สวนเพลินให้ ความรู้เรื่ องการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง เป็ น
แหล่งผลิตเพื่อนํามาใช้ ภายในโรงแรม และจําหน่ายให้ ชาวบ้ านละแวกใกล้ เคียงในราคาถูก เช่น
การผลิตปุ๋ยชี วภาพอัดเม็ด โรงงานผลิตไบโอดีเซล โรงสีข้าวชุมชน เป็ นต้ น ทุกฐานสามารถใช้
เรี ยนรู้ และปฏิบตั ไิ ด้ ดี ยังมีกิจกรรมหลากหลายที่ให้ ประโยชน์กบั โรงแรมแล้ ว ยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่
จะอยู่กบั ธรรมชาติอย่างง่าย ๆ โดยยึดหลัก 4 ด คือ ดูได้ ดมได้ ดื่มได้ และ แ...ก ได้ ดูได้ หมายถึง
สวยงามเพลินตา เพลินใจ ดมได้ หมายถึงคือดอกไม้ ล่อแมลง ต้ องมีดอกไม้ ล่อแมลงที่มีประโยชน์
เช่น ตัวเบียน ให้ มากินศัตรูพืช ดื่มได้ หมายถึงรู้สึกได้ ชื่นใจ และแ…กได้ หมายถึง สามารถนํามา
รับประทานได้ ทุกอย่างมีประโยชน์ในทุกกระบวนการเรี ยนรู้จากฐานเรี ยนรู้ เรี ยนอย่างเพลิดเพลิน
และมีความสุข นําไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงได้ อย่างได้ ผล ภายในสวนเพลิน เสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต จะ
มีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายภายใต้ หลักคิดที่วา่
"Our loss is our gain" =ขาดทุนคือกําไร ยิ่งทํายิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี
"Small is beautiful" =เล็กๆ แต่สวยงาม ไม่ต้องทําใหญ่ๆ เล็กๆก็ดีได้
"Simplicity" =เรี ยนรู้งา่ ย เข้ าใจง่าย และทําได้ งา่ ย
"Sustainability" =ยัง่ ยืนในการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลง
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รวมทังการทํ
้
างานของโรงแรม พนักงาน ผู้บริ หารต้ องยึดหลัก 3
ค. คื อ ค หนึง่ ต้ องคึกคัก เห็ น ปั ญ หาแล้ วพุ่ง เข้ า ใส่ ค สอง ต้ อ งคล่อ งแคล่ว ต้ องฝึ กตัวเองให้
คล่องแคล่ว แล้ วก็อย่าไปคิดว่าตัวเองรู้ กว่าคนอื่นหมด คนอื่นถื อเป็ นครู ทงั ้ หมด ค สาม คืออย่า
เครี ยด ทํางานร่ วมกับคนอื่นได้ มีความสามัคคี ทําให้ ครื น้ เครง 3 ค. คือคึกคัก คล่องแคล่ว และ
ครื น้ เครง ทุกอย่างก็จะสามารถทําได้
กิจกรรมฐานการเรี ยนรู้ในสวนเพลิน เป็ นฐานการเรี ยนรู้ที่
มีเส้ นทางเดินโดยรอบบริ เวณของโรงแรม มีดงั นี ้ คือ
1) แปลงนาสาธิตปลูกข้ าวเหลืองปะทิว
จากภูมิประเทศของชุมพร เป็ นดินทรายจึงยากที่จะปลูก
พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารได้ ดินทรายจึงเหมาะกับการปลูกปาล์มนํ ้ามัน สามารถเจริ ญเติบโตในดินทราย
ได้ แต่มีข้อเสีย คือ ปาล์มดูดซึมหรื อว่ากินนํ ้าเยอะ ถ้ าปลูกมาก ๆ ขึ ้น จะมีผลกระทบต่อปริ มาณนํ ้า
ที่มีการขาดแคลนมากในปั จจุบนั ขณะเดียวกันพันธุ์ข้าวพื ้นเมืองที่ดีมีชื่อเสียงที่สุดของชุมพร คือ
เหลืองปะทิว กําลังจะสูญพันธุ์และในหลวงท่านไม่มีพระราชประสงค์ที่จะให้ ชุมพรปราศจากการ
ทํานาข้ าวเพราะจะทําให้ ชมุ พรยิ่งมีความแห้ งแล้ งยิ่งขึ ้น และเพื่อที่จะพิสจู น์แนวคิดในการปรับปรุง
ดิน การปลูกข้ าวจึงเป็ นโครงการแรกในการนําระบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ ามาใช้ ในชุมพรคาบาน่า รี
สอร์ ต โดยร่ วมมือกับชาวนากลุ่มสุดท้ าย มีอยู่ประมาณ 6-7 ครอบครัว เริ่ มตังแต่
้ การปรับให้ ดิน
ทรายนันกลายเป็
้
นดินที่สามารถปลูกข้ าวได้ โดยใช้ ป๋ ยหมั
ุ ก ปุ๋ยอินทรี ย์ เป็ นปั จจัยในการผลิต เริ่ ม
โครงการในวันพืชมงคล 2543 (คณะพัฒนาสังคม, ม.ป.ป : 8)โดยได้ ทําการนําใบไม้ ที่เก็บกวาดได้
ในแต่ละวัน นํามาหมัก คลุมดินและฝั งกลบ และเริ่มมีการนําหญ้ าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ มาปลูกตาม
ริ มตลิ่งเพื่อป้องกันดินพัง ร่ องนํ ้าเดิมถูกปรับเปลี่ยนเป็ นแปลงข้ าว ด้ านบนบางส่วนจัดเป็ นแปลง
ข้ าวใช้ นํ า้ น้ อย หรื อข้ าวไร่ พื น้ ที่ที่เ หลื อจัดเป็ นแปลงผัก ไม้ ผ ล ไม้ ดอก โดยทัง้ หมดไม่มี การใช้
สารเคมี เน้ นการใช้ ของเหลือใช้ เช่น ใบไม้ ขยะสดจากครัว ปลายหญ้ าแฝก มาเป็ นวัตถุดิบในการ
หมักแบบชีวภาพ เพื่อนํานํ ้าและกากมาเป็ นสิ่งสําคัญในการปรับปรุ งอินทรี ย์วตั ถุ ให้ เกิดการย่อย
สลายกลายเป็ นปุ๋ยบํ ารุ ง ดิ น โดยใช้ เ วลาอัน สัน้ กว่า การปล่อ ยให้ ย่อ ยสลายตามธรรมชาติและ
สุดท้ ายก็สามารถทําให้ พื ้นดินที่เดิมเคยเป็ นดินทรายนี ้ กลับกลายเป็ นดินสามารถที่ปลูกข้ าวได้ จริ ง
ปลูกข้ าวอย่างเกษตรอินทรี ย์ ไร้ สารเคมี เป็ นวิธีการที่เรี ยกว่า การระเบิดจากข้ างใน จากภายใน
โรงแรมขยายผลสู่ข้างนอก ปรากฏว่าเริ่ มได้ ผลมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ตามลําดับ เนื่องจากพนักงานกว่า
90% เป็ นคนท้ องถิ่น และพนักงานแผนกสวนเกือบทังหมดอาศั
้
ยอยู่ภายในพื ้นที่ เมื่อได้ ลงมือทํา
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ทําเป็ นตัวอย่างให้ ชาวบ้ านเห็น เห็นผลดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการขยายผลแบบปากต่อปาก
โครงการจึงเริ่ มประสบความสําเร็ จขึ ้นเรื่ อย ๆ โดยที่ไม่ต้องออกไปรณรงค์ในพื ้นที่
โรงแรมมีนโยบายในการดูแลและจัดสวัสดิการพนักงาน
ทําให้ โรงแรมมีภาระค่าใช้ จา่ ยเพื่อการเลี ้ยงอาหารพนักงานในโรงแรมจํานวน 3 มื ้อ โครงการรับซื ้อ
ข้ าวที่ปลูกโดยไม่ใช้ สารเคมี จึงเกิ ดขึ ้นในราคาที่ไม่ตํ่ากว่าท้ องตลาด ข้ าวที่ชื ้นหรื อหัก นําขายใน
ท้ องตลาดไม่ได้ หรื อขายได้ แต่ราคาค่อนข้ างตํา่ ทางโรงแรมจะรับซื ้อไว้ เพื่อสีให้ พนักงานและโรง
ครัวของโรงแรมเป็ นหลัก ปรากฏว่า ชาวบ้ านมีความพอใจเป็ นอย่างมาก เพราะได้ เงินไปจุนเจือ
ครอบครั วในช่วงนอกฤดูทํ านา จากการที่ไ ม่เ คยคิดว่า จะมี ใ ครมารั บซื อ้ ข้ าวที่มี คุณ ภาพไม่ไ ด้
มาตรฐาน ดูไม่สวยเนื่องจากหัก แต่ยงั คงมีประโยชน์และทรงคุณค่าทางอาหารครบ ในราคาเท่า
กับข้ าวปกติโดยทัว่ ไป ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ นแรงกระตุ้นและสร้ างความมัน่ ใจให้ ชาวบ้ านเริ่ มหันมาปลูก
ข้ าวไร้ สารพิษมากขึ ้นเรื่อย ๆ ปั จจุบนั โรงแรมมีชาวบ้ านที่ร่วมโครงการอยู่ประมาณ 20 แปลง มี
เนื ้อที่รวมกันประมาณ 300 ไร่ โดยอยูใ่ นทุก ๆ หุบเขารอบ ๆ บ้ านทุ่งวัวแล่น เกิดผลพลอยได้ ขยาย
ผลที่ทําให้ ชาวนาหันมาปลูกข้ าวโดยใช้ วิธีเกษตรอินทรี ย์ ทําให้ ต้นทุนการผลิตลดลงและมีตลาด
รองรับแน่นอน เกษตรรอบ ๆ ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต จึงมีการทํามากขึ ้น ก่อให้ เกิดการรวมกลุ่มกัน
ได้ ในระดับหนึง่ รี สอร์ ตยังจัดกิจกรรมการทํานาภายในโรงแรม ก็เพือ่ ที่จะแสดงให้ เห็นวิถีชนบทของ
ทุง่ วัวแล่น โดยภายในโรงแรมมีอาคารที่ช่ือว่า "โรงแรมนา" ได้ สร้ างขึ ้นโดยมีแนวคิดว่า "ในนํ ้ามีปลา
ในนามีข้าว" เมื่อผู้มาพักออกจากห้ องก็จะเห็นนา เห็นข้ าว ส่วนในนํ ้าก็มีปลานิล โรงแรมได้ มีการ
ทําฝายกันนํ
้ ้าแบบง่ายๆ เป็ น 1ในทฤษฎีต้นนํ ้าของพระเจ้ าอยูห่ วั นํ ้าที่ใช้ ในการทํานาจึงมาจากฝาย
กันนํ
้ ้า อยูใ่ นด้ านหลังของโรงแรม และข้ าวที่ได้ จากการทํานานี ้ก็จะนํามาใช้ ภายในโรงแรมด้ วย แต่
ก็ในปริ มาณที่ยงั ไม่มากพอ แต่คณ
ุ ค่าและผลประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมนี ้คือ การรักษาพันธุ์ข้าว
เหลืองปะทิวไว้ ให้ คงอยู่ และตอบสนองแนวพระราชดําริของพระองค์ท่านในการที่จะรักษาไม่ให้ นา
ข้ าวหมดไปจากชุมพรได้
2) ไตธรรมชาติ แปลงพืชที่ใช้ บําบัดนํ ้าเสีย
มีแนวคิดเกี่ยวกับระบบการทํางานของไตในคน แปลงพืช
ที่ใช้ บาํ บัดนํ ้าเสีย ที่เรี ยกว่า ไตธรรมชาติ เพื่อที่จะทําการฟอกนํ ้าเสียให้ สะอาดก่อน ก่อนที่จะปล่อย
ออกไปจากโรงแรม โดยปั๊ มนํ ้าเข้ ามา แล้ วใช้ พืชนํ ้าบําบัด เช่น ธูปฤาษี กกเหลี่ยม กกกลม สันตะวา
เป็ นต้ น และไหลวนไปวนมาจนลงบ่อ "สระกระโถนท้ องพระโรง" จะทําหน้ าที่รับนํ ้าที่ บําบัดแล้ วจาก
อาคารและพื ้นที่ช่มุ นํ ้า เพื่อรอการหมุนเวียนตามระบบต่อไป บริ เวณบ่อนํ ้า จะมีหอยเชอรี่ โรงแรม
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ได้ นํายอมาทําเป็ นเครื่ องมือในการจับหอยเชอร์ รี่มาไว้ สําหรับหมัก ทําเป็ นปุ๋ย และอาหารสัตว์
ต่อไป
3) พืชผักสวนครัว
การปลูกพืชผักสวนครัว มีความสําคัญเป็ นอันดับแรกของ
ชีวิตประจําวัน เพราะใช้ เป็ นอาหารในครัวเรื อนได้ ดี ถ้ าปลูกมากมีเหลือก็จําหน่ายได้ และสามารถ
ยึดเป็ นอาชีพได้ ขอให้ มีความยึดมัน่ ในธรรมชาติ มีความขยัน และอดทน มีแปลงปลูกพืชผักสวน
ครัวเช่น พริ ก ข่า ตะไคร้ มะนาว พริ กไทย ชะพลูกระชาย กระเพรา โหระพา แมงลัก ชะอม
กระถิน สะตอ เป็ นต้ น ด้ วยวิธีเกษตรอินทรี ย์หรื อเกษตรธรรมชาติ ไม่ใช้ สารเคมี
4) บ้ านอนุรักษ์ ธรรมชาติและพลังงาน
สิง่ ปลูกสร้ างที่เรี ยกว่า "บ้ านอนุรักษ์ ธรรมชาติพ ลังงาน"
สร้ างตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน คือไม่ทําลายธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็ น
ตัวอย่างแก่ ผ้ ูประกอบการธุร กิ จ ท่องเที่ยวรายอื่น ๆ ใช้ เ ป็ นต้ น แบบในการก่อสร้ างอาคารที่พัก
้
นเทคโนโลยีแห่งเอเชียร่ วมกับมหาวิทยาลัยฮาวาย มาทําการ
ภายในโรงแรม ทังหมดโดยสถาบั
ทดสอบ ภายในตัวอาคารจะใช้ ระบบหล่อเย็นและเป็ นระบบการก่อสร้ างแบบยึดเหนี่ยวในตัวเอง
การก่อสร้ างจะไม่ใช้ เทคนิคสูง สามารถสร้ างเองได้ ไม่ต้ องใช้ ไม้ แบบ แต่ใช้ ดินผสมซีเมนต์ และนํ ้า
ที่ทําปุ๋ยหมักอัดก้ อน มีรูเพื่อให้ สามารถระบายความร้ อน โดยให้ ความร้ อนวิ่งสู่หลังคาทําเป็ นนํ ้าอุ่น
และมีระบบนํ ้าเย็นอยู่ภายในตัวอาคาร โดยตัวบ้ านมีความสูงระดับต้ นไม้ เพื่อป้องกันพายุการ
ก่อสร้ างดังกล่าวเป็ นการใช้ ทรัพยากรและแรงงานที่มีในท้ องถิ่น จึงทําให้ ประหยัดทังเงิ
้ นและเวลา
มีความคงทน สามารถรับแรงกระแทกที่มีความเร็วลมถึง 267 กม./ชม.(คณะพัฒนาสังคม, ม.ป.ป :
13) และทนแรงแผ่นดินไหวขนาดสัน่ สะเทือน 7.63 ริ คเตอร์ ได้ โดยส่วนที่ปลอดภัยที่สดุ คือห้ องนํ ้า
เพราะสิง่ ของไม่สามารถลอยออกมากระทบได้ แม้ มีรถยนต์ลอยมาก็สามารถทนแรงกระทบได้ และ
สามารถรองรับจํานวนคนได้ ถึง 750 คน ถ้ ามีปัญหาเกี่ยวกับพายุคนที่อยู่ในบริ เวณนี ้ก็สามารถเข้ า
มาหลบพายุแทนถํ ้าได้ นอกจากนี ้ภายในตัวอาคารยังออกแบบเพื่อสร้ างความเป็ นส่วนตัวให้ กบั ผู้
พัก ได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มที่
5) เกษตร 4 ชัน้
การปลูกต้ นไม้ ภายในโรงแรมได้ นําแนวคิดเกี่ยวกับการทํา
เกษตร 4 ชัน้ คือ ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืช แต่ละขนาดที่มีความ
สูงต่างระดับกัน เพื่อรักษาระบบนิเวศ และความสมดุลตามธรรมชาติ ตลอดจนการใช้ พื ้นที่ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดและยัง่ ยืนตลอดไป เป็ นการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชร่ วมกันโดย
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การจัดชันตามระดั
้
บความต้ องการแสง คือพืชชันบนชั
้
นกลาง
้
ชันล่
้ าง และชันใต้
้ ดิน และยังมีเกาะ
เกี่ยวหรื อพืชประเภทไม้ เลื ้อยที่ต้องอาศัยผู้อื่นในการเกาะเกี่ยวเพื่อการเจริ ญเติบและเป็ นการอยู่
ร่ วมกันแบบพึง่ พาโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อผสมผสานประโยชน์ของพันธุ์ไม้ ทงั ้ ยืนต้ นและทรงพุ่ม
คลุมดิน และใต้ ดินเข้ าด้ วยกัน ทําให้ มีพืช ผัก ผลไม้ ไว้ รับประทานตลอดปี และป้องกันแมลงอีก
ด้ วย จึงเป็ นการต่างคนต่างพึง่ พาซึง่ กันและกัน เช่น ต้ นนํ ้าที่พะโต๊ ะ โดยแบ่งเป็ น
1) ชันที
้ ่ 1 ชันบนสุ
้
ด เช่น หมาก มะพร้ าว สะตอ เป็ นต้ น
2) ชันที
้ ่ 2 เช่น มะม่วง ไม้ ผล กล้ วย เป็ นต้ น
3) ชันที
้ ่ 3 คือ พืชประเภทที่เรี่ ยดินต่าง ๆ
4) ชันที
้ ่ 4 คือ พืชประเภทใต้ ดนิ เช่น ขมิ ้น แห้ ว เป็ นต้ น
6) ปลูกป่ า 5 ชัน้
การจัด ระเบี ย บการปลูก พัน ธุ์ ไ ม้ เ พื ่อ การไว้ ใ ช้ ง าน ใช้
ประโยชน์อย่างครบวงจรในการผลิตและบริ โภค ในแนวคิดการปลูกป่ า 3 อย่าง ใช้ ประโยชน์ได้ 4
อย่าง จัดโครงสร้ างพันธุ์ไม้ ให้ มีสภาพใกล้ เคียงกับป่ า เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ความสมดุลของระบบ
นิเวศ โดยให้ มีชนเรื
ั ้ อนยอด 3 ชัน้ ได้ แก่ เรื อนยอดชันบน
้ เรื อนยอดชันกลาง
้
เรื อนยอดชันล่
้ าง และ
หากจัดโครงสร้ างด้ านการใช้ ประโยชน์จะเป็ น 4 ระดับ คือ ชันบน
้
ชันกลาง
้
ชันล่
้ างและชันใต้
้ ดิ น
ตามรูปแบบเกษตร 4 ชัน,้ สวนโบราณ, สวนสมรม (สวนขนาดเล็ก)
ไม้ เรื อนยอดชันบนได้
้
แก่ ไม้ ท่ีปลูกใช้ เนื ้อไม้ ทําที่อยูอ่ าศัย
เช่น ตะเคียนทอง, สัก ยางนา, สะเดา, จําปาทอง ฯลฯ และไม้ ที่ลําต้ นสูงและที่ลกู เป็ นอาหารได้
เช่น สะตอ, เหรี ยง, กระท้ อน, มะพร้ าว หมาก ฯลฯ
ไม้ เรื อนยอดชันกลางส่
้
วนใหญ่เป็ นไม้ เพื่อการกิน, การขาย
, การใช้ เป็ นอาหารและสมุนไพร เช่น มะม่วง, ขนุน, ชมพู,่ มังคุด, ไผ่, ทุเรี ยน, ลองกอง, ปาล์ม ฯลฯ
ไม้ ที่ปกคลุมผิวดิน ทังที
้ ่เป็ นอาหาร, สมุนไพรและของใช้
เช่น กาแฟ ผักป่ าชนิดต่าง ๆ ชะพูล, มะนาว, หวาย, สบูด่ ํา ฯลฯ
พันธุ์พืชที่ใช้ ประโยชน์จากส่วนที่อยู่ใต้ ดิน (พืชหัว)เป็ นพืช
ที่ปลูกเพื่อความพอเพียงในด้ านการกิน ได้ แก่ กลอย, ขิง ข่า, กระชาย, กระทือ ฯลฯ
กระบวนการปลูกในรูปแบบดังกล่าวจะได้ พนั ธุ์ไม้ ท่ีเกิดป่ า
้ ปลูกป่ าชันนอกสุ
้
ดจะปลูกไม้ สงู
3 อย่าง คือ ป่ าเพื่อพออยู่ ป่ าเพื่อพอกินและป่ าเพื่อพอใช้ เริ่ มตังแต่
ยืนต้ น ให้ ไม้ เติบโตขึ ้นล้ อมที่ดินเหมือนรัว้ บ้ านกันเป็
้ นอาณาเขต ประโยชน์ด้านอาหาร พลังงาน
1 2
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การใช้ สอย และระบบนิเวศน์ ช่วยอนุรักษ์ ดินและนํ ้า สวนป่ า 5 ชันเรี
้ ยกง่าย ๆ ว่า สูง กลาง เตี ้ย
เรี่ ยดิน และใต้ ดนิ และจะได้ ประโยชน์เพิ่มในด้ านการรักษาสมดุลด้ านสิ่งแวดล้ อม
7) ดํารง Complex
โรงแรมเคยชินกับการซือ้ ทุกอย่าง แต่เมื่อหันมาพอเพียง
หันมาทํ าอะไรให้ มนั พอใช้ พึ่งตนเอง คุณดํารงมีหัวคิด ความสามารถทางช่าง คุณวริ สรจะเป็ น
Dreamer คือผู้คิดฝั น ส่วนคุณดํารง ปรี ชาชน จะเป็ น Dream Maker คือผู้นําความคิด ความฝั น
ของคุณวริ สร มาทําให้ เป็ นรู ปธรรม เช่น ผลิตเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ นํ ้ายา นํ ้ามัน แก๊ สชีวภาพ ปุ๋ย
อินทรี ย์ สบู่ ยาสระผม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้ วยการพึ่งพาเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมควบคูก่ ารพัฒนา
เรี ยนรู้ เน้ นการใช้ วสั ดุของตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ อย่างน้ อย 1 ใน 4 จึงคิดเครื่ องมือทุ่นแรงต่างๆ
เท่าที่จําเป็ น และทํ าให้ ครบวงจรเพื่อประยุกต์ใช้ ในโรงแรม และสามารถถ่ายทอดความรู้ ไปยัง
พนักงาน คนในชุมชนได้ อีก เลยตังชื
้ ่อโรงที่ผลิตนี ้ว่า ดํารง Complex
8) โรงสีข้าวชุมชน
ชุม พรคาบาน่า รี สอร์ ต มี การรั บซื อ้ ข้ าวที่ปลูกโดยไม่ใช้
สารเคมี ให้ ราคาเกวียนละ 7,000 บาท เนื่องจากมีภาระค่าใช้ จ่ายเลี ้ยงอาหารพนักงาน วันละ 3
มื ้อด้ วยข้ าวที่ชื ้นหรื อหักขายไม่ได้ ในท้ องตลาด เพราะดูไม่สวย แต่ยงั มีคณ
ุ ค่าทางอาหารครบ จึงรับ
ซื ้อหมดเพื่อสีให้ พนักงานและครัวหลักที่ทํางานที่นี่ และนี่เป็ นแรงกระตุ้นและสร้ างความมัน่ ใจให้
ชาวบ้ านเริ่ มหันมาปลูกข้ าวไร้ สารพิษมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ปั จจุบนั โรงแรมมีชาวบ้ านที่ร่วมโครงการอยู่
ประมาณ 20 แปลง มีเนื ้อที่รวมกันประมาณ 200-300 ไร่ โดยอยู่ทกุ ๆ หุบเขารอบ ๆ บ้ านทุง่ วัว
แล่น แต่เดิมข้ าวที่เก็บเกี่ยวได้ โรงแรม จะทําการตําเอง แต่ภายหลังไม่ทนั ต่อความต้ องการ จึงซื ้อ
เครื่ องสีข้าวมาในราคา 30,000 บาท ผลจากการสีข้าวด้ วยตนเอง ทําให้ มีทงปลายข้
ั้
าว รํ าและ
แกลบ สามารถนํามาทําเป็ นปุ๋ยหมักได้ ส่วนวิธีการตําข้ าว สีข้าวและฝั ดข้ าวแบบโบราณ ชุมพรคา
บาน่า รี สอร์ ตยังคงอนุรักษ์ ไว้ มีให้ ชมในเส้ นทางการศึกษาธรรมชาติตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงแรมอยู่ จะมีพนักงานของโรงแรมให้ การสาธิตและบรรยาย
9) การปลูกพืชด้ วยการห่มดิน
ในด้ านหลังของโรงแรมมีพื ้นที่ ว่าง ส่วนหนึ่งที่เป็ นดินแน่น
ที่สดุ ใช้ ประโยชน์ไม่คอ่ ยได้ แม้ กระทัง่ หญ้ ายังไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ โรงแรมต้ องปรับปรุงดิน
ให้ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป จึงมีการนําเอาวิธีการ "ห่มดิน" มาใช้ คือการคลุมดินบริ เวณที่
ต้ องการเพาะปลูก หรื อเป็ นการฟื น้ ความชุ่มชื ้นบริ เวณผิวดินด้ วยการนําเศษใบไม้ หญ้ า ฟางข้ าว
วัชพืช ฯลฯ มาคลุมดิน แล้ วนํานํ ้าปุ๋ยหมักมารดราด โดยรดนํ ้าสัปดาห์ละ 1 ครัง้ จนกระทัง่ ใบไม้
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หญ้ า วัชพืช ฯลฯ เหล่านันย่
้ อยสลาย กลายเป็ นปุ๋ยให้ กบั พืช ผัก ผลไม้ ท่ีปลูก เช่น มะนาว มะละกอ
เป็ นต้ น
10) บ้ านเอนไซม์
กิจกรรมหนึง่ ที่อาจถือได้ ว่า เป็ นกิจกรรมหลักของ ชุมพร
คาบาน่า รี สอร์ ต ก็คือการทําปุ๋ยนํ ้าชีวภาพสูตรต่างๆ ขึ ้นใช้ ภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ กาก
ผลไม้ หรื อเศษอาหารจากครั ว หรื อมูล สัตว์ ต่างๆ สารธรรมชาติ มาทํ าการหมักตามกรรมวิธี
กระบวนการ หมักบ่ม วัตถุดิบจากธรรมชาติตา่ งๆ ทังพื
้ ชและสัตว์จนสลายตัวสมบูรณ์เป็ นฮิวมัส
วิตามิน ฮอร์ โมน และสารธรรมชาติต่างๆ ดินป่ า เป็ นทังอาหารของดิ
้
น สิ่งมีชีวิตในดิน ตัวเร่ งการ
ทํางาน ของสิง่ มีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน และอาศัยอยู่ปลายรากของพืช ที่สามารถสร้ างธาตุ
อาหารกว่า 93 ชนิดให้ แก่พืช ภายใต้ หลักการกสิกรรมธรรมชาติ ที่ว่า “เลี ้ยงดิน เพื่อให้ ดินเลี ้ยงพืช”
การให้ ความสําคัญของดินด้ วยการเคารพบูชาดินเสมือน “แม่” ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มในการดูแลรักษา
ดิน ที่เรี ยกว่า “พระแม่ธรณี” สังคมไทยได้ พฒ
ั นาการผลิตอาหารให้ แก่ดิน หรื อปั จจุบนั เรี ยกว่า
“ปุ๋ย” ไว้ หลายรู ปแบบ ด้ วยเทคโนโลยีที่ลึกซึ ้งแนบแน่นกับธรรมชาติ เพื่อใช้ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงแรม ทํ าเป็ นปู่ ยนํ า้ หมักอินทรี ย์ชีวภาพ ปุ๋ยแห้ งหมักชีวภาพ ปุ๋ยเม็ดอินทรี ย์ชีวภาพ ปุ๋ยสูตร
ต่างๆ เช่น สูตรหญ้ าผสมขี ้ไก่ สูตรเศษอาหาร (มูลคน) สูตรสะสมตาดอก เป็ นต้ น เพื่อการพึ่งตนเอง
ผลิตเองหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นนํ ้ามัน สบู่เหลว ถ่าน ยาสระผม ผงซักฟอก นํา้ ยาล้ างห้ องนํา้
นํ ้ายาเช็ดกระจก ทําทุกอย่างใช้ ภายในโรงแรม เป็ นสมุนไพรในท้ องถิ่น รวมทัง้ ลดปั ญหาขยะ
พลาสติก ไม่ใช้ ขวดใส่แชมพู สบูเ่ หลว เปลี่ยนมาใช้ ระบบขวดปั๊ ม ใช้ วิธีเติม หรื อแม้ กระทังนํ
้ ้ายา
ล้ างห้ องนํ ้าและระบบบําบัดนํ ้าเสียภายในโรงแรม ก็ใช้ นํ ้าหมักชีวภาพที่ทําการหมักในบ้ านเอนไซม์
นี ้ทังหมด
้
ทางโรงแรมสามารถลดรายจ่ายได้ จากเดือนละหกหมื่นบาท เหลือเดือนละหมื่นกว่าบาท
ในขณะที่ "มูลคน" หรื อ “ขี ้คน” ก็สามารถนํามาใช้ ในการทําปุ๋ยหมักภายใต้ กระบวนการทางชีวภาพ
ได้ ก็สามารถนํามาใช้ ในการทําปุ๋ยอัดเม็ด ใช้ ป๋ ยหมั
ุ ก ปุ๋ยขี ้คน แกลบดํา ดินหมักมาผสมรวมกัน
ราดด้ วยนําเอนไซม์เข้ าไป เสร็ จแล้ วนําเข้ าเครื่ องอัดเม็ด พบว่าช่วยกระตุ้นผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะมะเขื อเทศและพริ กให้ ผ ลดก แถมไม่มีแมลงรบกวน มิหนําซํา้ ยังทําขายเครื อข่าย
เกษตรกรด้ วย แล้ วยังส่งออกแถบสแกนดิเนเวีย เรี ยกว่าปุ๋ยอินเตอร์ ก็เป็ นส่วนช่วยเหลือเกษตรกร
ได้ ยิ่ง
11) โรงงานผลิตนํ ้ามันไบโอดีเซล
การผลิตนํ า้ มัน ไบโอดีเซล โรงแรมได้ เริ่ มดําเนินการในปี
2546 ไบโอดีเซล คือ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงชีวภาพที่ผา่ นการผลิตมาจากนํ ้ามันพืช หรื อไขมันสัตว์ผสมกับ
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เอทานอล หรื อเมทานอล เพื่อให้ ได้ เชื ้อเพลิงโมเลกุลเล็กลง มีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับนํ ้ามันดีเซล
และสามารถใช้ ทดแทนได้ วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต นํ ้ามันไบโอดีเซล สามารถผลิตได้ จากวัตถุดิบ
หลากหลายชนิด เช่น นํา้ มันพืช ไขมันสัตว์ แต่ที่นิยมใช้ ผลิต คือ นํ ้ามันปาล์ม นํ ้ามันพืชใช้ แล้ ว
นํ ้ามันจากเมล็ดสบูด่ ํา สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ในเครื่ องยนต์หมุนช้ า สามารถใช้ แทนนํ ้ามัน
ดีเซลได้ 100 % เครื่ องยนต์หมุนเร็ ว ใช้ แทนนํ ้ามันดีเซลได้ 5 % (B5) ประโยชน์ที่ได้ รับจากการผลิต
และการใช้ ไบโอดีเซล ทําให้ ลดต้ นทุนในการใช้ นํ ้ามันของโรงแรม สามารถพึง่ พาตนเองด้ วยการ
ผลิตไบโอดีเซลทดแทนการใช้ นํา้ มันดีเซล ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร เช่นปาล์ ม
นํ ้ามัน มะพร้ าว สบู่ดํา ช่วยเพิ่มมูลค่าของนํ ้ามันพืชใช้ แล้ ว นํามาผลิตไบโอดีเซล ช่วยลดการนํา
นํ ้ามันพืชใช้ แล้ วกลับมาสู่วงจรการบริ โภคเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ งในผู้บริ โภค ลดการ
นําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิงจากต่างประเทศ ส่งเสริ มนโยบายของประเทศด้ านพลังงานทดแทน และการ
ประหยัดพลังงาน
12) บริ ษทั อุ้มชูไม่จํากัด
จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงแรม ปั จจุบนั ชุมพรคาบาน่า
รี สอร์ ตได้ จดั ตังบริ
้ ษทั จําลองขึ ้นมาภายในโรงแรม ชื่อ “อุ้มชูไม่จ ํากัด” และ “รอดพอดี” เป็ นโครงการ
เล็กๆ ที่ตงใจจะไม่
ั้
เกษี ยณพนักงาน โดยให้ พนักงานทํางานในอาชีพที่ถนัด เพื่อเพิ่มรายได้ โดยเป็ น
ความร่วมมือกันในระหว่างคุณวริ สร กรรมการผู้จดั การ กับพนักงาน ทํางานร่วมกันในอาชีพที่ถนัด
นอกเหนือจากการทํางานปกติ เพื่อเป็ นการเพิ่มความสัมพันธ์ ความเข้ าใจ สามารถมีรายได้ เพิ่ม
พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนเป็ นรายได้ ประจําตลอดปี โดยมีแนวคิด มุมมองตลอดจนการเรี ยนรู้
ร่วมกัน ดําเนินการภายใต้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถพิสจู น์ได้ ถึงความมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
อย่างแท้ จริ ง ปั จจุบนั มีด้วยกันอยู่ 4 โครงการ คือ
12.1) อุ้มชูหมายเลข 1. "ไข่สโุ ข"
จากการดําเนิน กิ จ การของโรงแรม ทีต่ ้ องใช้ ไ ข่ไ ก่
ประมาณเดือนละ 8,000 ฟอง ในขณะที่คณ
ุ สุโข พนักงานของโรงแรม มีความสามารถในการเลี ้ยง
ไก่และที่บ้านมีอาชีพเลี ้ยงไก่อยู่แล้ ว จึงทําการตกลงกับคุณวริ สร ในการทําโครงการร่วมกัน 2 คน
โดยใช้ วิธีการเลี ้ยงแบบเกษตรอินทรี ย์ ปั จจุบนั ไก่ที่คณ
ุ สุโข เลี ้ยงไว้ ประมาณ 120 ตัว สามารถให้
ุ สุโขมี
ผลผลิตไข่ไก่ได้ เดือนละประมาณ 2,000 ฟอง (คณะพัฒนาสังคม, ม.ป.ป : 15) ทําให้ คณ
รายได้ เพิ่มขึ ้นจากการขายไข่ไก่ให้ กบั ทางโรงแรม นอกเหนือจากเงินเดือนอีกจํานวนหนึ่ง เป็ นการ
เพิ่มรายได้ และสร้ างความมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืนในชีวิตให้ กับ พนักงานอีกทางหนึ่งด้ วย นอกจากนี ้มูล
ของไก่ ยังสามารถนํามาใช้ ในการทําปุ๋ยหมักได้ อีก ขณะเดียวกัน การดําเนินโครงการดังกล่าวยัง
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สามารถเพิ่มความสัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดขึ ้น ระหว่างพนักงานกับนายจ้ าง มีความไว้ วางใจ สนิทสนม
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ กัน
12.2) อุ้มชูหมายเลข 2."การปลูกต้ นไม้ "
การปลู ก ต้ น ไม้ ที ่ชุ ม พรคาบาน่ า รี ส อร์ ต ได้ นํ า
หลักการปลูกป่ า 3 อย่าง ได้ ประโยชน์ 4 อย่าง พระองค์มีพระราชดํารัส ดังนี ้ “การปลูกป่ าถ้ าจะให้
ราษฎรมีประโยชน์ให้ เขาได้ ให้ ใช้ วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ ใช้ สอย ไม้ กินได้
ไม้ เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับนํ ้า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่อยห้ วยโดย
รับนํ ้าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ ดินและนํ ้า” หลักคือปลูกไม้ ให้ พอ
อยู่ พอกิ น พอใช้ และระบบนิเวศน์ พออยู่ หมายถึง ไม้ เศรษฐกิจปลูกไว้ ทําที่อยู่อาศัย และ
จําหน่าย พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ ไว้ ใช้
สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ ฟืน, และไม้ ไผ่ เป็ นต้ นประโยชน์ตอ่ ระบบนิเวศน์ สร้ างความ
สมบูรณ์และก่อให้ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื ้นที่ป่าการปลูกไม้ จะชักชวนพนักงานใน
โรงแรมมาร่วมช่วยกันปลูกในระยะแรกปลูกตลอดแนวถนนข้ างหลัง ปั จจุบนั สูงใหญ่ให้ ร่มครึ ม้ ไป
ทัว่ ทังโรงแรม
้
ส่งเสริ มให้ มีการปลูกต้ นไม้ ผสมผสานให้ เกิดความหลากหลาย มีสีเขียวตังแต่
้ ระดับ
พื ้นดินจนถึง 40 เมตร ทําให้ เกิดพืชมีสีเขียวประมาณ 5 เท่าของพืชเชิงเดี่ยว เสมือนการสร้ างโลก 5
ใบ ในโลกใบเดี่ยว ลดการใช้ พลังงาน ปลูกต้ นไม้ เพื่อดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ในการปลูกต้ นไม้
เพื ่อดูด ซับ คาร์ บ อนไดออกไซด์ นัน้ นัก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ คํ านวณพื น้ ที ่ใ นการปลูก ต้ น ไม้ เ พื ่อ ให้
เพียงพอต่อ การดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ ้นให้ เกิดภาวะปกติ หรื อมนุษย์อยู่ได้ ต้ องใช้ พื ้น
ที่ดนิ จํานวน 2 เท่า พื ้นที่ดนิ บนโลก หมายถึง ต้ องสร้ างโลกอีกใบให้ มาดูดซับ คาร์ บอนไดออกไซด์
ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างโลกให้ ร่มเย็น เป็ นสมการ แก้ โลกร้ อนที่สามารถทําให้ เป็ นจริงได้ มากกว่าแนวทางอื่น
อุ้มชูหมายเลข 3 “ ปลาสวยงาม”
การที่โรงแรมได้ ทําการบําบัดนํ ้าเสียภายในโรงแรม
เองจึงได้ จดั ทําบ่อที่เรี ยนกว่า บ่ออนุบาล เพื่อใช้ เป็ นที่พกั นํ ้า ที่ได้ ทําการบําบัดแล้ ว ภายหลังจึงได้
นําปลาทอง ปลาสวยงามมาเลี ้ยงและทําการแพร่ ขยายพันธุ์ จัดเป็ นโครงการที่ส่งเสริ มการเลี ้ยง
ปลาทอง ปลาสวยงามเพื่อเป็ นการขยายพันธุ์ปลาทองที่เลี ้ยงไว้ ภายในโรงแรม
อุ้มชูหมายเลข 4."กาแฟสารสิน"
กาแฟ "โรบัสต้ า" จากสวนคุณสารสิน สดาการหรื อ
คุณเอก นับเป็ นผลผลิตจากความตังใจ
้ โดยการปลูกด้ วยวิธีธรรมชาติ 100% ไม่มีการใช้ สารเคมี
และยาฆ่าแมลงใด ๆ ทังสิ
้ ้น จากพื ้นที่ในการทําสวนกาแฟเดิมของคุณเอกประมาณ 20 ไร่ ได้ รับ
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ผลกระทบจากราคากาแฟที่ตกตํ่าและไม่มีตลาดรับซื ้อ การขายกาแฟต้ องเข้ าคิว แต่เมื่อถึงคิวแล้ ว
อาจขายไม่ได้ เพราผู้ซื ้อมักจะอ้ างว่ากาแฟไม่ได้ มาตรฐาน การขายกาแฟให้ พ่อค้ าคนกลางจึงไม่มี
ความหวังที่แน่นอน ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ได้ เข้ ามารับซื ้อผลผลิต ส่งคัว่ โดยโรงงานมาตรฐานและ
ได้ มาตรฐานของสหกรณ์ กาแฟท่าแซะ ทําให้ คุณเอกไม่ต้องไปเข้ าคิวขายอย่างไร้ ความหวังอีก
ต่อไป ขณะเดี ยวกัน เมื่อชาวสวนกาแฟเห็นตัวอย่างผลผลิตและรายได้ ที่เพิ่ม ขึน้ และแน่นอน
ดังกล่าว จึงมีเครื อข่ายเข้ ามาร่ วมกันเพิม่ ขึ ้นอีกหลายราย จนกระทัง่ สามารถรวมกลุ่มกันและมี
อํานาจต่อรองกับผู้ค้ากาแฟได้ ในระดับหนึ่ง โครงการอุ้มชู หมายเลข 4 นี ้ นับเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่
เป็ นตัวอย่างของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ เกษตรกรรายอื่น ๆ ที่ใช้ สารพิษทําลายผืน
แผ่นดินให้ เห็นความแตกต่างระหว่างการใช้ สารเคมีกับปุ๋ย หมักธรรมชาติ แล้ วกลับมาคืนชีวิต
ให้ กบั แผ่นดินด้ วยวิธีเกษตรอินทรี ย์ เพื่อความยัง่ ยืนและมัง่ คัง่ ทังเกษตรกรและผื
้
นแผ่นดินไทย "อุ้ม
ชูหมายเลข 4" นับเป็ นโครงการหนึ่งที่สําคัญของชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ในการนําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และเป็ นตัวอย่างที่สําคัญในการ เรี ยนรู้เพื่อขบวนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง
สวนเพลิ น เป็ นฐานความรู้ แต่ ล ะฐานจะเรี ย งรายรอบ
บริ เวณโรงแรม จนทําให้ เกิดภูมิทศั น์ที่สวยงามบรรยากาศแวดล้ อมด้ วยธรรมชาติ จึงถูกจัดเป็ น
เส้ นทางการศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของลูกค้ าในโรงแรม ในช่วงเวลาตังแต่
้ 15.00 น.
ของทุก ๆ วัน ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ได้ จดั กิจกรรมต่าง ๆ ให้ ลกู ค้ าได้ ศกึ ษาธรรมชาติ เพื่อเผยแพร่
กระบวนการและขบวนการและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กับองค์กรธุรกิจอีกด้ วย
นอกจากนี แ้ ล้ วชุม พรคาบาน่ายัง จัดกิ จ กรรมโครงการที่
เป็ นการส่งเสริ มจิตสํานึกอนุรักษ์ ธรรมชาติด้วยการจัดโครงการสินลอยนํ ้า ช่วงเกิดขึ ้นแรกๆ มุ่งที่
ความสะอาดของทะเลเป็ นหลัก ผลพลอยได้ ที่เกิดขึ ้น เนื่องจากมีขยะที่พึงประสงค์มากมาย เช่น
สาหร่ ายทะเล ไม้ ไผ่ ท่อนไม้ สวยๆ ลอยมาเกือบทุกวัน ทางชุมพร คาบาน่า รี สอร์ ต มีกําเนิดจาก
ความรักธรรมชาติและผู้คนท้ องถิ่นที่รักสงบ โดยมุ่งหวังจะดูแลธรรมชาติที่นี่ให้ อยู่ร่วมกันได้ โดย
สันติ ทุกคนร่ วมมือกันรักษาชายหาดให้ ปลอดขยะ มีกิจกรรมดีๆ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมในทะเล
เช่น การดํ านํ า้ เก็ บอวนที่ติดตามกองหิ น ชายเกาะ การร่ วมกัน นํ าหอยมื อเสื อมาปล่อยจนเป็ น
อุทยานหอยมือเสือของประเทศไทย มีนโยบายชายหาด เช่น ห้ ามกีฬาทางนํ ้าที่ใช้ เครื่ องยนต์ทุก
ประเภท ห้ ามทิง้ ขยะบริ เวณชายหาด จึงนําขยะที่เก็บจากชายหาดทุกวันมาปรับเปลี่ยนเพื่อใช้
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ประโยชน์ตอ่ เช่น นํายอดสาหร่ายมาผสมนํ ้าเป็ นฮอร์ โมนพืชสําหรับฉีดพ่นต้ นไม้ ให้ งอกงาม ผลดก
การนําไม้ ท่ีลอยนํ ้ามาประยุกต์ใช้ ตอ่ ทําให้ ทกุ วันนี ้ชายหาดหน้ าพื ้นที่โรงแรมยังสวยสะอาดอยู่
จากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ทําให้ ชมุ พรคาบาน่า รี สอร์ ต สามารถลดต้ นทุนการดําเนินการ ผ่านพ้ นวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540 มาได้ อย่างน่าชื่นชม การดําเนินธุรกิจที่ได้ มีการพัฒนาการในการให้ บริ การที่แตกต่าง
จากที่อื่นๆ และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทังภายในและนอกโรงแรม
้
การดําเนินการอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป โดยเน้ นการใช้ ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น เน้ นการประสานประโยชน์กับธรรมชาติและ
สิ ่ง แวดล้ อมอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการดําเนิน ธุรกิ จ มี รายได้ ห ลักจากกิ จ กรรมด้ านการบริ การ
เกี่ยวกับที่พกั และอาหาร โดยมีรายได้ รองจากกิจกรรมด้ านการท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่คกู่ บั ชุมพร
คาบาน่า รี สอร์ ตตลอดมา ทําให้ มีนกั ท่องเที่ยวให้ ความสนใจมาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง
2.1.4) การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ได้ ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจมากมายตาม
แนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ผลสําเร็ จจากการการดําเนินการ เป็ นผลจากการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ที่โรงแรมเนื่องจากตัวพนักงานเป็ นคนในท้ องถิ่น กิจกรรมโครงการที่ดําเนินการต้ องทําให้ ง่าย
พนักงานสามารถเข้ าใจได้ ง่าย ให้ โดยตัวพนักงานไม่ร้ ู ตัว เพราะการให้ ตรงๆ ตัวพนักงานจะไม่
เข้ าใจได้ การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้ องสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ให้ กบั พนักงาน เพราะปั ญหาที่โรงแรมพบคือเรื่ องที่พนักงานบางส่วนที่เข้ ามาใหม่ จะมีคําถาม และ
ไม่เข้ าใจการดําเนิ นธุรกิ จ จึงต้ องมีการจัดให้ เข้ าห้ องเรี ยนห้ องกลัดกระดุม เพื่อทํ าความเข้ าใจ
สื่อสารกับพนักงานถึงวิถีการบริ หารของโรงแรม ที่ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจมาบริ หารงาน และ
ต่อมาคือต้ องใช้ วิธีการปฏิบตั ิ เพื่อให้ เห็นคุณค่าได้ ตวั เอง ต้ องระเบิดจากข้ างใน คิด ได้ ด้วยตนเอง
จากการได้ ลงมือปฏิบตั ิ เกิดประโยชน์สขุ ร่วมกัน มีความสุขร่ วมกัน เมื่อมีปัญหาช่วยกันแก้ ไข ทํา
ให้ เกิดความสามัคคีกนั มีความสัมพันธ์ท่ีดตี อ่ กัน
วิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและโครงการ
ชุมพรมี การวัดผลจากผลผลิตอันเกิ ดจากเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดยจะมี ฝ่ายทรัพ ยากรบุคคลเป็ นผู้
กํากับดูแล ว่าได้ ดําเนินการแล้ วทําสําเร็ จตามที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ อย่างไร เจอปั ญหาอุปสรรคอะไรบ้ าง
ในการปฏิบตั ิ เป็ นการควบคุมงานที่ได้ ผล จากการสังเกต พนักงานจะเข้ าร่ วมกิจกรรม ในทุกเช้ า
เวลา 8.00 น. พนักงานโรงแรมจะมาเคารพธงชาติ บริ เวณหน้ าเสาธงของโรงแรม ซึ่งอยู่ทางทิศใต้
ของโรงแรม โดยพนักงานที่ว่างจากภาระกิจ หน้ าที่ จะมารวมตัวเข้ าแถวเพื่อเคารพธงชาติด้วย
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ความพร้ อมเพรี ยงกัน เมื่อเคารพธงชาติเสร็ จ จะมีการสวดมนต์ และแผ่เมตตา แล้ วจะมีการนับ
จํานวนว่ามากันทังหมดกี
้
่คน คนที่อยู่ท้ายแถวจะรายงาน โดยจะมีผ้ ูจดั การโรงแรมรับการกล่าว
รายงาน พร้ อมมี การพูดคุยกันกับพนักงานในแต่ละวัน จะถามว่าวันนีม้ ีแขกกี่คนที่มาพัก พบ
ปั ญ หาอะไรบ้ าง โดยจะให้ แ ต่ล ะคนรายงาน เป็ นการกํ ากับติดตามงานในแต่ล ะวัน ทุกคนจะ
รายงานโดยการพูดคุยกับหัวหน้ างานอย่างกันเอง สัง เกตจากรอยยิม้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน เป็ นการติดตาม ประเมินผลที่มีความไว้ วางใจซึ่งกันและ
กัน ทํ า ให้ พ นัก งานทุกคนกล้ า พูด กล้ าแสดงความคิ ด เห็ น ทํ า ให้ พ นัก งานได้ รั บ ความรู้ สึก ที่ มี
ความคุ้น เคย ความภาคภูมิ ใ จ ที ่ปฏิ บั ติง านอยู่ใ นที่ แห่ง นี ้ ผู้บริ ห าร ผู้นํ าของโรงแรมต้ องเป็ น
ผู้บริ หารที่ครองตนอยูใ่ นธรรม กล่าวคือใช้ หลักธรรมในการปกครอง ดูแลพนักงานอย่างเต็มที่
2.2) กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร
ธุรกิจเอกชน
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญของผู้บริ หาร การสนทนากลุ่มกับพนักงาน
การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม โรงแรมจากที่เดิมได้ ใช้ หลายทฤษฎีการบริ หารแบบตะวันตกมาใช้ กบั
องค์กร แต่ไม่สามารถใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากการใช้ ทฤษฎีการ
บริ หารที่ไม่เหมาะกับที่น่ี เมื่อได้ สํารวจตัวเองมากขึ ้น พบว่าพนักงานทังหมด
้
เป็ นชาวบ้ านที่อาศัย
อยู่บริ เวณรอบๆโรงแรมเกือบทังหมด
้
แต่สิ่งที่โรงแรมเคยคิดว่าเข้ าใจ กลับกลายเป็ นเข้ าใจเพียง
บางส่วน แต่เมื่อปรับใช้ แนวคิดด้ วยตัวเอง ทําให้ ได้ คดิ เริ่ มรู้ จกั และเข้ าใจในวิถีและความสุขของ
พนักงานเป็ นคนในท้ องถิ่นว่า ต้ องการอะไร โรงแรมจึงจัดทําโครงการต่าง ที่ได้ รับความรู้ และการ
แนะนํ ามาประยุกต์ใช้ เช่นการเอาของเสียมาเป็ นของดี การเอาเศษอาหารมาทําปุ๋ยหมัก การ
บําบัดนํ ้าเสียโดยเอาผักตบชวามาใช้ เรี ยกว่าอธรรมปราบอธรรมรวมถึงเรื่ องการพึ่งตนเอง เรื่ อง
เกษตรธรรมชาติกลายเป็ นที่มาของกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงแรมทําอยู่จนถึงทุกวันนี ้ โรงแรมใช้ วิถีแห่ง
การให้ มาเป็ นหลักชัยในการพัฒนาองค์กร
การเรี ยนรู้ของชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต เป็ นสิ่งที่คณ
ุ วริ สรให้ ความสําคัญเป็ นอย่าง
ยิง่ ความรู้ จะต้ องถ่ายทอดไปสู่พนักงานของชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต ทุกระดับ สอนให้ พนักงานทํา
การเกษตร ผ่านห้ องเรี ยนหลักสูตรพึง่ ตนเองสอนพนักงาน ชุมพรคาบาน่า รี ส อร์ ตจะมีห้องฝี ก
อบรมที่เรี ยกว่า “ห้ องกลัดกระดุม” เป็ นอาคารเรี ยนโล่ง คล้ ายอาคารเอนกประสงค์ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้
ของชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต จัดเป็ นสถานที่หล่อหลอมพนักงาน ฝึ กอบรมพนักงาน ให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการดํารงชีวิตที่
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พึง่ พาตัวเองได้ โดยจะมี หลักสูตรต่างๆ จัดให้ กับพนักงาน เช่น การทําปุ๋ยหมัก การทํ านํา้ สกัด
ชีวภาพ การผลิตนํ า้ ยาต่างๆ เป็ นต้ น เป็ นการฝึ กฝนให้ ร้ ู จักตนเอง ให้ มีระเบียบวินัยจากตัวเอง
ปลูกฝั งความคิดชอบ ในการทํ าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงต้ องสอนพนักงานให้ มีความรู้
และคุณธรรม ฝึ กฝนจากการลดกิเลส ที่ต้องใช้ ความวิ ริยะอุตสาหะอย่างมาก เพราะจากการ
พัฒนาที่ผ่านมาทําให้ คนในสังคมไทยตามสังคมตะวันตกจนลืมว่าตัวเองคือใคร การเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงต้ องฝึ กฝน ปฏิบตั ิ อย่างจริ งจัง นอกจากรักพ่อแม่แล้ วต้ องรักพระองค์
ท่าน ต้ องอยู่ด้วยศรั ท ธา จึง จะเกิ ดความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจในการที่เ ปลี่ยนตัวเอง รู้ จักตนเอง เข้ าใจ
ตนเอง การให้ โอกาสที่ยิง่ ใหญ่ให้ กับพนักงาน นัน่ คือถ่ายทอด ขยายผลแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่พนักงาน สู่การปฏิบตั ิจนเป็ นวิถีชีวิต โดยผู้บริ หารต้ องทําให้ ดู ทําให้ เห็นจริ ง อยู่ให้ เป็ น
เป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงต้ องลงมือทําด้ วยตนเอง ที่ทําให้ ใคร่ ครวญครุ่นคิด รู้ จกั ตนเอง
มากขึ ้น เรี ยนรู้ ที่จะรู้ จกั ดําเนินชีวิต เพื่อสุด ท้ ายคือความสามารถในการพึง่ ตนเอง และแบ่งปั น
สังคมต่อไป
จากจุดเปลี่ยนทางความคิด ขาดทุนคือกําไร หรื อ "Our Loss is our gain"
นับเป็ นจุดเปลี่ยนที่สําคัญทีส่ ดุ ที่ทําให้ ชมุ พรคาบาน่า รี สอร์ ตสามารถทํางานและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและเป็ นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ ายในเวลาต่อมา ขาดทุนคือกําไรคือต้ องเปลี่ยนความคิดจาก
การเป็ นผู้ได้ รับ มาเป็ นผู้ที่ร้ ูจกั ให้ ด้วยใจที่สะอาด โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และดูแลคนในท้ องถิ่น
ให้ มีความสุข และสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ อย่างมีความมั่นคง คุณวริ สรกับพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ พนักงานเป็ นญาติ อยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่พึ่งตนเอง แต่เป็ นการ
พึง่ พาอาศัยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณวริสรกับพนักงานไม่ใช่เกี่ยวพันเฉพาะแต่เงินเดือนเท่านัน้
คุณวริ สร จึงส่งเสริ มให้ พนักงานปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี ้ยงไก่ไข่ เลี ้ยงปลา ขายให้ โรงแรม ทําให้ ทุก
ฝ่ ายได้ รับประโยชน์ร่วมกัน สําหรับวิธีการดําเนินการเศรษฐกิจพวกเรานัน้ เมี่อทางโรงแรมมีความ
ต้ องการพื ช ผัก ผลไม้ ห รื ออื่น ใด หรื อผู้ใ ดมี พื ช ผัก ผลไม้ ใ ดต้ องการที่จ ะขายก็ จ ะจดแจ้ ง ไว้ บน
กระดานหน้ าโรงครัว แม้ แต่คณ
ุ วริ สรเองก็มีสินค้ ามาเสนอขายให้ กับโรงแรมด้ วยเช่นกัน มันก็ถือ
เป็ นการอุ้มชูเกษตรกรรอบๆ โรงแรมให้ เขาขายสินค้ าได้ ราคาโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้ าคนกลาง ขายได้
ราคาสูงกว่าท้ องตลาด ทางโรงแรมเองก็ได้ ของที่มีคณ
ุ ภาพ ส่วนพนักงานก็มีรายได้ และความสุข
มากขึ ้น ความรักในองค์กรก็เพิ่มขึ ้นด้ วย พึง่ พาอาศัยโดยร่ วมกับพนักงานและครอบครัว ผลิต
สิ่งของส่งมาขายให้ กบั องค์กร มีการส่งเสริมเรื่ องการผลิตอาหารปลาและปุ๋ยหมัก ไก่ที่เลี ้ยงไว้ ก็ได้
ขี ้ไก่มาผสมเศษอาหารทําเป็ นปุ๋ยหมัก ส่วนอาหารปลาจะมีการใช้ เศษผักมาผสมกับหอยเชอรี่ ที่
ชาวนากลุ่มที่โรงแรมไปช่วยเขา ทํานาเก็บมาให้ รวมกับเศษกุ้ง ปู ปลา ที่มาจากโรงครัวใหญ่ มีใบ
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กระถิน มีกากนํ ้าตาล มีเกลือ มีรํา และนํ ้าจุลินทรี ย์ เอามาผสมกันเป็ นของกึ่งแข็งกึ่งเหลว ตากแดด
ให้ แห้ งแล้ วเอามาอัดเม็ดทําอาหารปลา อันเป็ นผลให้ โรงแรมมีพืช ผัก ผลไม้ ใช้ ในการปรุ งอาหาร
ได้ ตลอดเวลา โรงแรมได้ อาหารคุณ ภาพดีม าปรุ ง อาหารตลอดเวลา ลูกค้ าได้ กิน อาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ พนักงานและชาวบ้ านกับโรงแรมมีความผูกพันกันด้ วยดี คุณวริ สรยึดหลักที่คณ
ุ พ่อคุณแม่
เคยสอนไว้ ว่า รัว้ ของเราคือชาวบ้ าน ตอนเด็ก ๆ ไม่เข้ าใจ จนกระทัง่ ปั จจุบนั เมื่อนําทฤษฎีของใน
หลวงมาใช้ ในวิถีของชุมชน นอกจากนี ้ยังมีผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ จากพนักงาน คือ การทําสบู่ ยาสระผม
นํ ้ายาล้ างจาน นํ ้ายาทําความสะอาดอื่น ๆ ใช้ เองในโรงแรม เพื่อลดสารเคมี ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ดินเผา
เพื่อลดขยะ เศษ อาหาร นํามาทําปุ๋ยอินทรี ย์ กระดองปู หัวกุ้ง เอามาทําอาหารไก่ ของเสียจากห้ อง
ส้ วม นํามาผ่านกระบวนการทําปุ๋ย นํ ้ามันใช้ แล้ วเอามาทําไบโอดีเซลใส่รถ ใส่เรื อ ทุกๆ โครงการทํา
ให้ ลดต้ นทุน ลดขยะ สิ่งแวดล้ อมดี ความสัมพันธ์กบั พนักงานดี ไม่มีใครต้ องเกษี ยณอายุ ทํางานไป
ตามความสามารถ เช่น ป้าเที่ยง อายุกว่า 70 ปี แล้ ว แต่ยงั แข็งแรง เป็ นคนที่ตําข้ าวเก่ง ฝั ดข้ าวเก่ง
การฝั ดข้ าวที่ปัจจุบนั ไม่คอ่ ยได้ พบเห็น แต่ที่นี่ยงั มีให้ เห็น ป้าเที่ยงได้ ทํางานอย่างมีความสุข ได้ คยุ
กับแขกของโรงแรมทุกวัน โรงแรมพยายามพึง่ พาตนเองโดยการคิดค้ น เครื่ องมื อผลิตสิง่ ของ
บางอย่างขึ ้นใช้ เอง มีการประหยัดทรัพยากรทุกประเภทเพื่อประหยัดต้ นทุน และเพื่อให้ เกิดความ
ยัง่ ยืนของธุรกิจ เช่นการนําวัสดุและสิ่งปฏิกลู มาใช้ ประโยชน์ ใช้ วตั ถุดิบที่ผลิตจากท้ องถิ่นและของ
ตนเองเป็ นหลัก รวมทังการใช้
้
เครื่ องมือ เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาโรงแรม
อย่างระมัดระวัง
“ระเบิดจากข้ างใน” โรงแรมได้ คอ่ ยๆ เรี ยนรู้มากขึ ้น ได้ เห็นว่าสังคมไทย สังคมที่น่ี
เป็ นสังคมที่นา่ อยู่ เป็ นสังคมที่มีความเป็ น “เศรษฐกิจพอเพียง” อยูแ่ ล้ ว โรงแรมแค่ไปพยุงเขาไว้ ไป
บอกเขาว่ามันมีภัยอะไรบ้ างที่อาจจะมาถึง เช่น ภัยจากการใช้ สารเคมี การกว้ านซือ้ ที่ดินของ
นายทุน หรื อปั ญหาด้ านการขายผลผลิต ปั ญหาก็คอื โรงแรมจะบอกเรื่ องพวกนี ้กับชาวบ้ านอย่างไร
เช่นเรื่ องการใช้ สารเคมี พูดคุยกับชาวบ้ านหลายครัง้ แต่ก็ไม่สําเร็ จ กระทัง่ มาคิดถึงคําที่พระ
เจ้ าอยู่หวั เคยตรัสไว้ ทําอะไรต้ อง “ระเบิดจากข้ างใน” พระองค์ทรงสอนว่า เวลาเราจะทําอะไรกับ
ชาวบ้ าน ต้ องถามชาวบ้ านก่อนว่าเขาต้ องการหรื อเปล่า ไม่ใช่ไปยัดเยียดให้ เขา ไปสรุปให้ เขา มันก็
ทําให้ คุณวริ สรได้ คิดว่าสิ่งที่เราทําไปก่อนหน้ านี ้มันตรงข้ ามกับสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสไว้ ก็เลย
เปลี่ยนวิธี กลับไปถามชาวบ้ านก่อนว่าเขาต้ องการหรื อเปล่า ก็ปรากฏว่าเขาไม่ต้องการ คุณวริ สรก็
กลับมาทบทวน ปรากฎว่าที่ผ่านมาตัวคุณวริ สรเองก็ไม่เคยทํานา ไม่เคยรู้ว่าจริ งๆ มันเป็ นยังไง ทํา
้
ชาวบ้ านเลิกใช้ สารเคมีมนั ก็คงไม่ได้
นาแบบไม่ใช้ สารเคมี มันดีหรื อไม่ดี ดังนันการจะไปบอกให้
คุณวริ สรก็เลยคิดว่าคงต้ องเริ่ มจากตัวเองก่อน ให้ ระเบิดจากตัวเอง ระเบิดจากข้ างใน เป็ นการ
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เรี ยนรู้โดยการหาและได้ มาซึ่งแนวคิดเชิงนามธรรม คุณวริ สรก็เลยเริ่มลงมือจากการปลูกข้ าว บอก
พนักงานให้ มาช่วยกัน ค่อยๆ ทําไปแบบ “เดินทีละก้ าว กินข้ าวทีละคํา ทําทีละอย่าง” คือต้ องอดทน
มีความเพียร คุณวริ สรจะอ่านหนังสือ อ่านตํารา เมื่อทํางานที่โรงแรมเสร็ จ ก็จะมาปลูกร่ วมกัน
ปลูกข้ าว หมักปุ๋ย แล้ วไปหาซื ้อเครื่ องสีข้าวเก่าๆมาสีข้าวกันเอง หลังจากนันโรงแรมก็
้
เริ่มมีข้าวกิน
้
านากันในพื ้นที่ของโรงแรมประมาณ 1 ไร่
เอง มีแกลบ มีรํา ก็เอามาทําปุ๋ยหมักได้ ตอนนันโรงแรมทํ
ใช้ ป๋ ยธรรมชาติ
ุ
ทงหมดเลย
ั้
ปี แรกได้ 46 ถังต่อไร่ ปี ที่ 2 เราได้ 60 ถัง ผ่านการลงปฏิบตั ิ ลองผิดลอง
ถูก ผลผลิตดีขึ ้นเรื่ อยๆ ยิง่ ทํายิ่งได้ ยิ่งเห็นคุณค่า คุณวริ สรพบว่าเราต้ องเริ่มจากการทํา “ตัวอย่าง
แห่งความสําเร็ จ” ให้ พนักงาน ชาวบ้ านเห็น เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อให้ เกิดการสังเกตและไตร่ตรองปกติ
คนในชุม ชนปลูกข้ าวใช้ สารเคมี จ ะได้ ผ ลผลิ ต 35-40 ถัง ต่อไร่ ขณะที่ปีแรกโรงแรมปลูกด้ วยวิธี
เกษตรธรรมชาติ ได้ ข้ า ว 40 กว่า ถัง ทํ า ให้ ช าวบ้ า นเห็ น เป็ นตัว อย่า ง จึง เป็ นแรงจูง ใจสํ า หรั บ
ชาวบ้ าน ในขณะเดียวกัน ทางโรงแรมก็รับซื ้อข้ าวปลอดสารเคมีจากชาวบ้ านด้ วย เพราะนอกจาก
ทางโรงแรมจะต้ องเลี ้ยงแขกของโรงแรมแล้ ว ยังต้ องเลี ้ยงพนักงาน วันละ 3 มื ้อด้ วย การที่โรงแรม
รับซือ้ ข้ าว ก็ ทําให้ ชาวบ้ านรอบนอกส่วนใหญ่เป็ นลูกหลานของพนักงานโรงแรม มีแรงจูงใจที่จะ
ปลูกข้ าวปลอดสารเคมีกนั มากขึ ้น ก่อนหน้ านี ้ที่นาแถวนี ้ถูกขายให้ นายทุนหรื อเอาไปทําสวนปาล์ม
กันเกือบทังหมด
้
แต่โรงแรมสามารถไปส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านปลูกข้ าวพันธุ์ “เหลืองปะทิว” ข้ าวพันธุ์
พื ้นเมืองของชุมพร รวมแล้ วประมาณ 500 ไร่ โดยทางโรงแรมรับซื ้อหมด ให้ เกวียนละ 8,000 กว่า
บาทขึ ้นไป เมื่อการทําเกษตรอินทรี ย์สําเร็ จ มันก็ทําให้ คณ
ุ วริ สรเริ่ มมองเห็นหนทางที่จะไปต่อ โดย
ยึดหลักการ “ระเบิดจากข้ างใน” ก็เอาสิ่งที่ใกล้ ๆ ตัว เริ่มจากพนักงานของโรงแรมก่อน
เพื่อให้ พนักงานโรงแรม ที่ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรให้ มีรายได้ เพิม่ จากเงินเดือน
ประจํ า ไม่ให้ เ งิ นทองรั ่วไหลออกไป ส่ง เสริ มและเปิ ดโอกาสให้ พ นักงานพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เช่น การนําภูมิปัญญามาปรับใช้ และต่อยอดเป็ นนวัตกรรม อบรม ถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานและการดํารงชีวิต
ประจําวัน พนักงานจะหมุนเวียนกันเข้ ารับการอบรมเรี ยนรู้ ในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน หรื อ
สวนเพลินอย่างสมํ่าเสมอ ทัว่ ถึงกันทุกคน ทุกคนต้ องผ่านห้ องเรี ยนที่เรี ยกว่าห้ องกลัดกระดุม เข้ า
หลักสูตรพึง่ ตนเอง อบรมพนักงานหมุนเวียนเปลี่ยนกันเรี ยนรู้ จากฐานความรู้ในสวนเพลิน สอน
พนักงาน นอกจากรักพ่อแม่แล้ วต้ องรักพระองค์ท่าน ต้ องอยู่ด้วยศรัทธา ส่งเสริ มพนักงานในการ
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน รักษาสภาพแวดล้ อมให้ คงสภาพเดิม รวมทังดู
้ แลสวัสดิการในด้ านต่างๆ แก่
พนักงานอย่างใกล้ ชดิ
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3. ผลการปรั บเปลี่ ยนองค์ กรธุ รกิ จเอกชนโดยกระบวนการขั บ เคลื่ อ น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิ จัย ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล องค์ ก รมี ก ารปรั บ เปลี ่ย นตามกรอบแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ ดงั นี ้
3.1 ) ทางสายกลาง
3.1.1) ความพอประมาณ
1) มีการพึง่ พาตนเองโดยการคิดค้ นเครื่ องมือขึ ้นใช้ เอง เช่น
สบู่ นํ ้ายาทําความสะอาด นํ ้ายาปรับผ้ านุ่ม นํ ้ามันไบโอดีเซล เป็ นต้ น รวมทังการบริ
้
หารโรงด้ วย
ตัวเอง
2) สอนพนักงานอยู่เสมอให้ ร้ ู จักประหยัดอดออม ใช้ ชีวิตอย่าง
พอเพียง ไม่สร้ างหนี ้ พนักงานไม่ฟ้ งเฟ
ุ ้อ
3) นําวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์ใช้ ทดแทนการซือ้ ใหม่ หรื อไป
แลกเปลี่ยนกับสิ่งของบางอย่างที่จําเป็ นต้ องใช้ จากชาวบ้ านหรื อชุมชน
4) มีการเจริ ญเติบโตอย่างพอเพียง โดยคํานึงถึงศักยภาพของ
ตัวเอง โดยการบริ หารกันเอง ไม่จ้างนักบริ หารจากภายนอก รักษาระดับการเป็ นที่พกั ตากอากาศ
ระดับ 3 ดาว
5) ประกอบธุรกิจเฉพาะด้ านที่ชํานาญสามารถต่อยอดจากธุรกิจ
หลักเช่นการเปิ ดหลักสูตรสอนการดํานํ ้า
6) มีการประหยัดทรัพยากร ต้ นทุนทุกประเภท และเพื่อให้ เกิด
ความยัง่ ยืนของธุรกิจ ลดต้ นทุน
3.1.2) ความมีเหตุมีผล
1) การดําเนินงานภายในองค์กรโดยคํานึงถึงความสอดคล้ อง
เหมาะสมกับภูมิสงั คม คือความเป็ นธรรมชาติสายงามของพื ้นที่
2) มีการจ้ างพนักงานที่เป็ นคนในพื ้นที่ ชุมชน ท้ องถิ่นใกล้ เคียง
กว่า 90 % ของพนักงานเป็ นคนในพื ้นที่ใกล้ กบั โรงแรม
3) ผู้บริ หารอยู่ร่วมกับพนักงานเป็ นเสมือนครอบครัวเดียวกัน
พึง่ พาอาศัยกัน
4) ใช้ วตั ถุดิบที่ผลิตจากท้ องถิ่นและของตนเองเป็ นหลัก เกิด
เครื อข่ายความร่วมมือ พึง่ พาอาศัยกัน
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5) มีการใช้ เครื่ องมือเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมถึง
การพัฒนาขึ ้นเอง
3.1.3) การมีภมู ิค้ มุ กัน
1) การใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ ่น ในการสร้ างสรรค์ น วัต กรรม
ผลิตภัณฑ์ในการให้ บริ การ เพื่ อให้ ลูกค้ าและนักท่องเที่ยวได้ เห็นและสัมผัสถึงวิถีชนบท เช่น
กิจกรรมสวนเพลินในโรงแรม เป็ นต้ น
2) รู้ เขารู้ เรา รู้ สถาณการณ์ ทํ าให้ ส ามารถบริ ห ารจัดการที่
สอดคล้ องกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
3) มีการสร้ างทรัพยากรขึ ้นมาแทนที่ เช่น การปลูกต้ นไม้ เป็ น
ธนาคารต้ นไม้
4) มีการกระจายความเสี่ยงโดยนําเสนอรู ปแบบต่างๆ ของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การดํานํ ้า การเยี่ยมชมแหล่งต้ นนํ ้า
5) มีการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งและต่อยอดจากการร่วมมือกัน โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ การท่องเที่ยวต่างๆ
3.2) เงื่อนไข
3.2.1) ความรู้
1) พัฒนาโรงแรมเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ จึงเป็ นแหล่งศึกษาดูงานในการ
ขยายผลแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริ มการเรี ยนรู้สชู่ มุ ชน สังคม
2) ส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ พนักงานทุกคนต้ องผ่านห้ องเรี ยนกลัดกระดุม
3) มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้เรื่ องการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอให้ ทงพนั
ั ้ กงานและลูกค้ า
3.2.2) คุณธรรม
1) ให้ การดูแลพนักงานอย่างใกล้ ชิด ดูแลสวัสดิการในด้ านต่างๆ
อาทิ เช่น การศึกษา ช่วยค่ารักษาพยาบาล การดูแลเด็กและคนชรา ให้ การดูแลพนักงานหลัง
เกษี ยณอายุ เป็ นต้ น การให้ อิสระพนักงานในการเลือกที่จะทําหน้ าที่และร่ วมกิจกรรม ให้
รับผิดชอบงานที่เหมาะสม
2) ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานทํ า งานด้ ว ยความซื ่อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี
คุณธรรม ช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน รวมถึงชุมชน
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3) มี การรั กษาสภาพแวดล้ อมให้ คงสภาพเดิม เช่น บริ เ วณ
ชายหาดและบริ เวณโรงแรม รวมทังมี
้ การสร้ างทรัพยากรขึ ้นมาแทนที่ เช่น ธนาคารต้ นไม้ เป็ นต้ น
4) ให้ การสนับสนุนชุมชน ในการพัฒนาสภาพชีวิตความเป็ นอยู่
สอดคล้ องกับประเพณีวฒ
ั นธรรมชุมชน
4. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์ กรธุรกิจเอกชน
จากการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ ข้อ มูล สํ า คั ญ การสนทนากลุ่ม พบว่าปั จ จัยเงื่ อ นไข
ความสําเร็ จการขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจเอกชน สรุปได้ ดงั นี ้
4.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จภายในองค์กร
1) ความศรัทธาในหลวง ต่อแนวทางของพระองค์ท่าน ที่สามารถนําไปสู่การ
ดํารงชีพได้ อย่างแท้ จริง ทําให้ มีความมุง่ มัน่ ตังใจในการนํ
้
าไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ นรูปธรรม
1 0

1 0

“ความสําเร็ จของการทําพอเพียงอยู่ที่ การเรี ยนรู้ที่เกิ ดจากใจรู้จกั ใจ
ตนเอง มี ความศรัทธาต่อในหลวง เน้นการทําองค์กรที ่มีความสุข เปิ ดโอกาสให้
มี การเรี ยนรู้ จากภายนอก ต้องมี ความอดทนในการปฏิ บตั ิ ความสํ าเร็ จต้องใช้
เวลา ข้ างนอกมี วิกฤตแรงกดดันเยอะ พวกเรามี ภู มิคุ้ม กันจึ ง ไม่ ไ หวหวั่นต่ อ
ภายนอก เรามี เครื อข่ายร่ วมมื อมากมายเช่น กับมูลนิ ธิกสิ กรรมธรรมชาติ ”
(ดํารง ปรี ชาชน,สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2554)
2) ผู้บริ หารองค์กร เป็ นผู้จดุ ประกายทางความคิดที่สําคัญที่สดุ มีความมุ่งมัน่

และมีความตังใจในการเป็
้
นคนต้ นแบบ กล้ าปฏิบตั ิ กล้ าทําให้ เป็ นแบบอย่าง เป็ นผู้ท่ีทําให้ องค์กร
สามารถทํางานและอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
3) พนักงานมีสว่ นร่วมในการดําเนินการโดยการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง เรี ยนรู้
จากใจตนเองที่ตอั งมีความอดทน มีความเพียรพยายาม เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน
“ปัจจัยความสําเร็ จอยู่ที่ตวั เรา ถ้าตัวเราไม่ปรับ ไม่เปลี ่ยน ตัวเรายัง
ไม่ เรี ยนรู้ เราก็ อย่าไปคิ ดอย่าไปเปลี ่ยน ไปสอนคนอื ่นเลย ที ่สําเร็ จได้ทุกวันนี ้
สําคัญคื อศรัทธา จริ งๆไม่ใช่ว่าเราเก่ง คุณวริ สรเก่ง มันไม่ได้หรอก คนเราเก่ ง
คนเดี ยวไม่ ได้ มันต้ององค์ รวม ต้องทํ าเป็ นที มทัง้ องค์ กรถึ งจะไปได้ เราต้องมี
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ศรัทธา เพราะเมื ่อสร้างศรัทธาจึ งเกิ ดแรงบันดาลใจ เราจะมองไปรอบข้างแล้ว
ทําได้ โดยนําไปสู่การปฏิ บตั ิ ”
(ดํารง ปรี ชาชน,สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2554)
“ทุกคนต้องรู้ จักตนเอง เริ่ ม จากทํ าบัญ ชี ครัวเรื อน มี การพูดคุยใน
กลุ่ม เพื ่อการเรี ยนรู้ ช่ วยกันแก้ไ ขปั ญ หา เรามี กฎระเบี ยบก็ คล้ายกับองค์ กร
ทั่วไปแต่เน้นการดูแลกันเอง การให้ เรี ยนรู้ได้มีเยอะมาก สิ่ งที ่ทําเรามี ความสุข
เราทําเพือ่ อะไร องค์กรของเรา สุดท้ายทําเพือ่ แผ่นดิ นได้”
(สุชาวดี สนิ ชชาชี วะ ,สัมภาษณ์ , 28 มกราคม 2554)
4) การมีต้นแบบที่ดี การทําให้ เห็นเป็ นตัวอย่างที่สามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง ทําให้

เกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ เพราะ หนึง่ ตัวอย่างที่ดมี ีคา่ กว่าล้ านคําสอน
5) สถานที่ตงั ้ ที่เหมาะสมเอื ้ออํานวยต่อการดําเนินกิจกรรมโครงการด้ านการ
เกษตรกรรม ที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวติ ของพนักงาน
4.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จภายนอกองค์กร
1) การสนับ สนุน จากภาครั ฐ ในระยะแรกเริ ่ ม การปรั บ เปลี ่ย นทิศ ทางการ
บริ หารธุรกิจ โรงแรมได้ รับการความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจากโครงการตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อาจารย์ววิ ฒ
ั ย์ ศัลยกําธร เป็ นที่ปรึกษาให้ กบั โรงแรมมาโดยตลอด
2) ความเป็ นผู้ประกอบการที่ดี มีมมุ มองในการบริ หารที่ต้องมีจิตสํานึกคิดดี
คิดชอบ ปฏิบตั ชิ อบ
3) การส่งเสริ มการศึกษา ต้ องให้ ความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง และถูกต้ อง
เพราะเมื่อเข้ าใจ รู้ อย่างถูกต้ อง ปลูกฝั งอยู่ภายในตน ทําให้ เกิดความรัก ความศรัทธา ต่อแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
4) เครื อข่ายการเรี ยนรู้ แสวงหาความร่วมมือ เป็ นการขยายผลขับเคลื่อนไปสู่
ทุกภาคส่วนของสังคม ทุกระดับ สร้ างความร่วมมือกับทุกฝ่ ายโดยเฉพาะกลุม่ ผู้นําชุมชน อีกทังเป็
้ น
การสร้ างการยอมรับถึงการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในชีวิต ในการ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างเป็ นรูปธรรมจริ ง
5) การมี ต้นแบบความสํ าเร็ จในการนํ าปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปสู่การ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นวิถีชีวิตอย่างเป็ นรูปธรรม ทัว่ ทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ
10
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เมื่อได้ ปรับการจัดการทุกอย่างตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ ว จะเห็นได้ ว่า
เป็ นการพัฒนาที่นําไปสู่เป้าหมายที่มีความสุขร่วมกันของทุกฝ่ าย โดยระดมความรู้ ทกุ ศาสตร์ มา
บูรณาการและประยุกต์ปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกปั จจุบนั โดยไม่แยก
ส่วนของการพัฒนา ก่อให้ เกิดประโยชน์สขุ ร่วมกัน สร้ างความมัง่ คัง่ และยัง่ ยืนได้ อย่างแท้ จริง
ส่ วนที่ 2 การขยายแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจากองค์ กรธุรกิจเอกชน
สู่ชุมชน
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของชุมชน
ชุ ม ชนหนองใหญ่ คื อ ชุ ม ชนต้ น แบบที ่นํ า ไปสู่ก ารขยายผลแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยนํ า แนวคิ ด โดยสรุ ป การจัด การตามแนวคิ ด ศูน ย์ ศึก ษาการพัฒ นาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว โดยจัดการให้ สวยงามเหมือนแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้ ความรู้เหมือนพิพิธภัณฑ์แต่จดั การให้ มีชีวิต และการจัดการให้ เป็ นไปตามความเป็ น
จริ ง ใช้ ในชีวิตจริ งได้ ปั จจุบนั รู้จกั กันในนาม ศูนย์เรี ยนรู้โครงการพัฒนาพื ้นที่หนองใหญ่ ตามแนว
พระราชดําริ
เดิมพื ้นที่หนองใหญ่เป็ น หนองนํ ้าขนาดใหญ่คล้ ายๆพรุ เมื่อถึงฤดูฝน นํ ้าฝนไหล
มาจากอํ าเภอท่าแซะ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงสู่คลองท่าตะเภาและใหลลงทะเลที่ตําบล
ปากนํ า้ ชุม พรและบางส่ ว นใหลมารวมกัน ที ่ห นองใหญ่ ทํ าให้ นํ า้ ท่ว มหนองใหญ่ ท่วมพื น้ ที่ ทํ า
การเกษตรปี แล้ วปี เล่า ไม่ร้ ูจกั จบ และถ้ าปี ใหน ฝนตกมากๆ นํ ้าฝนระบายลงทะเลไม่ทนั ก็เอ่อล้ น
ฝั่ งคลองท่าตะเภาเข้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเป็ นประจําเกือบทุกปี สร้ างความเดือดร้ อน
ให้ กับประชาชนในเขตเทศบาลเมื องชุม พรเป็ นอย่างมากโครงการพัฒนาพื น้ ที่ห นองใหญ่ เ ป็ น
โครงการตามพระราชดําริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พระราชทานเพื่อแก้ ไขปั ญหาอุทกภัยใน
เขตเมืองชุมพร สร้ างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวชุมพรในช่วงฤดูมรสุม สืบเนื่อง
จากอุทกภัยพายุไต้ ฝุ่นซีต้า ในเดือนสิงหาคม 2540 ที่สร้ างความเสียหายให้ กับจังหวัดชุมพรเป็ น
อย่างมาก ประชาชนเสียชีวิต 28 คน ทรัพย์สินเสียหาย กว่า 2,110 ล้ านบาท ในเดือนพฤศจิกายน
ปี เดี ย วกัน กรมอุตุนิยมวิ ทยาประกาศเตือน การก่อตัว พายุลิน ดา ทํ า ให้ พ ระบาทสมเด็จ พระ
เจ้ าอยู่หวั ทรงห่วงใยในความเดือดร้ อนของชาวชุมพร ทรงมีพระราชดําริ ให้ ขดุ คลองหัววัง-พนังตัก
เพื่อระบายนํ ้าจากแม่นํา้ ท่าตะเภาออกสู่ทะเล การขุดคลองหัววัง-พนังตัก แล้ วเสร็ จในวันที่ 2
พฤศจิกายน 2540 ก่อนพายุ ลินดาเข้ าเพียง 1 วัน และประชาชนรอดพ้ นจากอุทกภัยนํ ้าท่วมเมือง
ชุมพร
12
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พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว เสด็ จ มาทอด พระเนตรและประกอบพิ ธี เ ปิ ด
โครงการฯ เมื่ อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 ทรงมีพระราชดําริ เพิ่มเติม เพื่อแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย ให้
สมบูรณ์ ยิ่งขึน้ ประกอบด้ วย การขุดลอกแก้ มลิงหนองใหญ่เพื่อกักเก็บนํา้ การขุดคลองละมุใ ห้
เชื่อมกับคลองท่าแซะ การติดตังประตู
้
ระบายนํ ้าราชประชานุเคราะห์ การติดตังระบบ
้
เตือนภัยที่
คลองท่าแซะ นับเป็ นพระอัจฉริ ยภาพด้ านวิศวกรรมชลประทาน ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ชุมพรและพื ้นที่โดยรอบ รอดพ้ น จากอุทกภัยนํ ้าท่วมต่อเนื่องมา 12 ปี ชาวชุมพรต่างสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ดังคํากล่าวที่วา่ “ด้ วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี ้สุขร่มเย็น”
แผนภาพที่ 13 พื ้นทีโครงการพัฒนาพื ้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ

ที่มา : โครงการพัฒนาพื ้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ (โครงการพัฒนาพื ้นที่หนองใหญ่ตาม
พระราชดําริ , 2553:ออนไลน์)
พื ้นที่หนองใหญ่ ตังอยู
้ ่ที่บ้านเขาแรด หมู่ที่ 2 ตําบลบางลึก อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร หนองใหญ่มีพื ้นที่ตดิ ต่อกับคลองหัววัง - พนังตัก ด้ านทิศเหนือพื ้นที่นี ้รับนํ ้ามาจากคลองต่าง
ๆ ที่อยูร่ อบหนองใหญ่ ได้ แก่ คลองละมุ คลองขี ้นาค และคลองกรู ด พื ้นที่หนองใหญ่ตามธรรมชาติ
มีพืน้ ที่ประมาณ 3,000 ไร่ เมื่อถึงฤดูนํา้ หลาก จะกลายเป็ นพืน้ ที่รับนํา้ ตามธรรมชาติ บริ เวณที่
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จัดทําโครงการพัฒนาปั จจุบนั มีพื ้นที่ประมาณ 600 ไร่ อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ไป
ทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงชนบท
จากการสัมภาษณ์ คณ
ุ ประวิทย์ ภูมิระวิ หรื อกํ านันเคว็ด ผู้จดั การที่ดูแลหนอง
ใหญ่คนปั จจุบนั กล่าวถึงหนองใหญ่วา่ เป็ นโครงการมีวตั ถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนจาก
อุทกภัยและเป็ นแหล่งนํ ้าสํารองสําหรับการเกษตรของราษฎร จังหวัดชุมพรเห็นว่า การพัฒนาเพื่อ
ขยายผลโครงการเพื่อก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นําไปปฏิบตั ิจนเกิดผลสําเร็ จ มาขยายผลเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นําทาง
ความคิดทัง้ 8 อําเภอจึงมีแนวคิดทีจ่ ะทําหนองใหญ่ให้ มีชีวิตและจิตวิญญาณ มีการเรี ยนรู้อย่างไม่
หยุดนิ่งตามแนวคิดของในหลวง จึงนําแนวคิดนี ้มารวมกันเมื่อ 27 มิถนุ ายน 2552 เพื่อแก้ ปัญหา
การดําเนินการของหนองใหญ่ โดยใช้ การศึกษาพืน้ ที่กว่าสองเดือน เก็บข้ อมูลชุมชน สอบถาม
ประชาชน ทําสัญญาประชาคม ให้ มีการเปลี่ยนแปลง นําผู้นําต้ นแบบจาก 8 อําเภอ มาทําเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ อย่างองค์รวม เพื่อสร้ างคนให้ เป็ นคนดี ขยัน ประหยัด อดทน จากคนที่ไม่มีระเบียบ
วินยั ทําอะไรไม่เป็ น สถานที่แห่งนี ้จะเป็ นตัวหล่อหลอม เพื่อสร้ างความพอเพียง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืนแก่
คนไทย เปิ ดให้ ทุกคนเข้ ามาเรี ยนรู้ ฝึ กอบรม ปรับเปลี่ยนความคิดในการดํารงชีวิตอย่างยัง่ ยื น
เป็ นทางเลือกใหม่ในการให้ การศึกษาแก่ประชาชนมีโอกาสเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ในการมุ่งการศึกษา
ด้ วยตนเอง และฝึ กตนเอง มีการเรี ยนรู้ อย่างไม่หยุดนิ่งเปิ ดเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การดําเนินการพัฒนาพื ้นที่ชมุ ชนหนองใหญ่ รัฐมีหน้ าที่ส่งเสริ มและสนับสนุน คนชุมพรมี
ส่วนร่ วมเป็ นเจ้ าของแนวคิด เอาพื น้ ที่เ ป็ นตัวตัง้ ชุม ชนเป็ นตัวกลาง และชาวบ้ านเป็ นเจ้ าของ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จากความสามารถของคนชุมพรที่เป็ นผู้นําปฏิบตั ิตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เสมือนเมืองจําลองเล็ก ๆ เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมความรู้ทางการเกษตร ของชาว
ชุมพร ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต เป็ นตัวแทนผู้นําต้ นแบบของอําเภอปะทิว นําศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
เพลิน ที่เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็ จ มาขยาย
ผลเป็ นแนวร่วมกับผู้นําต้ นแบบอีก 7 อําเภอ

ชุมชน

2. การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ กรธุ รกิจเอกชนสู่

จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ พบว่าการดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการสู่
ชุมชน โดยการจําลองศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินหรื อศูนย์เพลินที่เป็ นต้ นแบบของชุมพรคาบาน่า
รี สอร์ ตมาไว้ ที่ชมุ ชนหนองใหญ่ จัดกิจกรรมเริ่ มที่คนชุมพรกับข้ าวเหลืองปะทิว ของชุมพรคาบาน่า
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รี สอร์ ต โดยการนําเสนอวิถีชีวิตชาวนาทําเป็ นทุ่งนาจําลอง จัดทําขึน้ ให้ เรี ยนรู้ การปลูกข้ าวโดย
กลุม่ เยาวชน นักเรี ยนที่เข้ ามาเรี ยนรู้ พันธุ์ข้าวที่ใช้ ปลูกเป็ นพันธุ์พื ้นเมือง “พันธุ์ประทิวเหลือง” ข้ าว
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพร ผืนนานี ้ได้ แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนา โดยเฉพาะข้ าวเหลืองปะทิวและ
การทํานาข้ าวเหลืองปะทิวแบบอินทรี ย์ในพื ้นที่ 300 ตารางเมตร มีแนวคิดในการส่งเสริ มให้ คน
ชุมพรปลูกข้ าว ทํานา เพื่อการบริ โภค โดยเฉพาะข้ าวเหลืองปะทิว เป็ นพันธุ์ข้าวนาพื ้นเมืองของ
จังหวัดชุมพร และพันธุ์ข้าวไร่ พื ้นเมือง สามารถปลูกได้ ในพื ้นที่ที่มีนํ ้าน้ อย ทนต่อโรค โดยจังหวัด
ชุมพรมีพันธุ์ข้าวไร่ พื ้นเมืองอยู่ 9 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ภูเขาทอง พันธุ์เล็บนก พันธุ์ดอกขาม พันธุ์
นางเขียน พันธุ์สามเดือน พันธ์ นางครวญ พันธุ์ข้าวดํา พันธุ์ข้าวเหนียวกาดําต้ นดํา และพันธุ์ข้าว
เหนียวกาดําต้ นเขียวสามารถปลูกได้ ในพื ้นที่ที่มีนํ ้าน้ อย ทนต่อโรค และเพื่อเป็ นการรักษาพันธุ์ข้าว
พื ้นเมืองของจังหวัดชุมพรไม่ให้ สญ
ู พันธุ์ จึงได้ มีการปลูกไว้ ที่หนองใหญ่ การสีข้าวและอุปกรณ์การ
ทํานาแบบโบราณ และแสดงจุดเด่นของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินในอาคารนิทรรศการขนาด
32 ตารางเมตร ว่ามีฐานเรี ยนรู้อะไรบ้ าง โรงผลิตปุ๋ยหมักขนาด 32 ตารางเมตร การดําเนินการใน
กิจกรรมโครงการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ เนื่องจากการดําเนินการพัฒนาโครงการมีมี
ความร่ วมมื อจาก 8 อํ าเภอ คณะกรรมการจะเป็ นตัวแทนของแต่ละอําเภอทีเ่ ป็ นกลุ่มผู้นําที่ เป็ น
ต้ นแบบจะหมุนเวียนกันผลัดกันมาติดตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยการลงพื ้นที่ในทุกวันที่ 15 ของ
เดือน เพื่อติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินการของการพัฒนาในโครงการในภาพรวมที่เป็ น
ต้ นแบบทังหมด
้
3. การเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาพืน้ ที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ เป็ นการพัฒนาเพื่อขยายผล
โครงการเพื่อก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ การนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เครื อข่ายจากภูผา สู่มหา
นที น้ อมนําไปปฏิบตั ิจนเกิดผลสําเร็ จ มาขยายผลเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเครื อข่ายจากภูผา สู่มหานที ตังแต่
้ ต้ นนํ ้า กลางนํ ้า ปลายนํ ้า มีเครื อข่ายและศูนย์ฝึกอบรมทัว่
ทัง้ 8 อําเภอ ของจังหวัด ในการขยายผลของศูนย์การเรี ยนรู้ฯ ได้ นําความสําเร็ จของการปฏิบตั ิมา
นํ าเสนอในรู ปแบบพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติที่มี ชี วิตของแต่ล ะอํ าเภอ ในจัง หวัดชุม พร การบริ หาร
จัดการโครงการพัฒนาพื ้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ ให้ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กําหนดดําเนินการในพื ้นที่ 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 พื ้นที่เกาะเลข 9 เนื ้อที่ 12 ไร่
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นํ า เสนอผลสํ า เร็ จ การน้ อ มนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บัติ ที ่เ ป็ น
รูปธรรมจาก 8 อําเภอ
อําเภอพะโต๊ ะ เป็ นการอนุรักษ์ ป่าต้ นนํ ้าในรูปแบบคนอยู่ป่ายัง เป็ นการดูแลรักษา
ป่ าต้ นนํ ้าของชุมชน ร่วมกับภาครัฐ โดยมีกฎระเบียบของชุมชนว่า จะต้ องไม่มีการบุกรุกป่ าเพิ่มเติม
ให้ ปลูกป่ าเพิ่ มเพื่ อความมั่ง คัง่ ยั่งยื น ไม่ปลูกพื ชเชิง เดี่ยว มี การปลูกไม้ เ ศรษฐกิจ แซมในแปลง
เกษตร เช่น ยางนา ตะเคียนทอง และมีการจัดสรรทรัพยากรนํ ้าให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
อําเภอหลังสวน ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร ลดต้ นทุน
90% โดยใช้ ธรรมชาติเป็ นตัวขับเคลื่อน เป็ นการปฏิบตั ิและเปรี ยบเทียบวิธีคิด วิธีทํา ให้ ลดต้ นทุน
ด้ วยตัวเอง โดยใช้ วสั ดุที่มีอยู่ในพื น้ ที่ เช่น มูลวัว มูลไก่ ปลาป่ น รํ าข้ าว หัวเชื ้ออีเอ็ม กากนํ ้าตาล
นํามาผสมกัน จะได้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์คณ
ุ ภาพสูง โดยใช้ เวลาในการหมักปุ๋ย 15 วัน สามารถลดต้ นทุนได้
ถึง 20,000 บาท/ตัน
อําเภอทุ่งตะโก เป็ นการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เน้ นการใช้ พืน้ ที่ในแปลง
เกษตรให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 100% โดยมีการปลูกพืชหลักและพืชแซมพร้ อมกับเลี ้ยงสัตว์
ช่วยเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรื อน โดยเฉพาะการปลูกพืช 9 ชัน้ เลียนแบบคอนโดมิเนียม
ตังแต่
้ พืชนํ ้า พืชหัว พืชผัก ไม้ ยืนต้ น และไม้ เศรษฐกิจ การปลูกพืชผสมผสานระบบคอนโดจะช่วย
ป้องกันวัชพืชในแปลง ประหยัดพื ้นที่/นํ ้า/ปุ๋ย และประกันความเสี่ยงในด้ านการลงทุน หากพืชชนิด
ใดชนิดหนึง่ ไม่ให้ ผลผลิต พืชชนิดอื่นที่เหลือ ก็จะสามารถทดแทนได้ ปั จจุบนั การทําการเกษตรของ
ลุงนิล หรื อนายสมบูรณ์ ศรี สบุ ตั ิ สร้ างรายได้ วนั ละประมาณ 700-1,000 บาท
อําเภอละแม เรื่ อง ธนาคารต้ นไม้ ป่ า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง และวิถีเรื อ
โบราณกับกล้ วยหอมอินทรี ย์ โดยการจัดทําพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ ตามแนวคิดป่ า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์
4 อย่าง คือ ป่ าสําหรับไม้ ใช้ สอย ป่ าสําหรับเป็ นไม้ ผล และป่ าสําหรับเป็ นเชื ้อเพลิง โดยมีประโยชน์
ตามชือ่ และประโยชน์อย่างที่ 4 คือ การอนุรักษ์ ดินและนํ ้า และดําเนินงานตามแนวทางธนาคาร
ต้ น ไม้ ประกอบด้ ว ย การเพาะชํ า ต้ น ไม้ การปลู ก ป่ า และการนํ า ไม้ ไ ปใช้ ส อย โดยมี อ าคาร
นิทรรศการขนาด 4 x 8 เมตร แสดงองค์ความรู้การใช้ ไม้ การแสดงองค์ความรู้การต่อเรื อใบโบราณ
และมีเรื อใบที่สามารถใช้ ได้ จริ ง 2 ลํา และการปลูกกล้ วยหอมอินทรี ย์ที่ขึ ้นชื่อของอําเภอละแม
อําเภอสวี เรื่ อง โรงเรี ยนจุลินทรี ย์กบั บ้ านนํ ้ายาจากวัสดุธรรมชาติ แสดงการผลิต
จุลินทรี ย์ และนํ ้ายาที่มาจากวัสดุธรรมชาติ ในรู ปแบบและชนิดต่างๆ เช่น จุลินทรี ย์รูปตุ๊กตา โดย
นําเสนอในอาคารเรี ยนรู้ จุลินทรี ย์และบ้ านนํ ้ายา มีอุปกรณ์ พร้ อมสําหรับการให้ ผู้เข้ าชมฝึ กการ
ผลิตจุลินทรี ย์ และการนําจุลินทรี ย์ไปใช้ ประโยชน์ในแปลงผัก
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อําเภอท่าแซะ เรื่ อง ปาล์มแหล่งพลังงานธรรมชาติสายลมแสงแดด นําเสนอการ
ผลิตปาล์มนํ ้ามันแบบครบวงจร ใช้ ในการเลี ้ยงสัตว์ ทําปุ๋ยอินทรี ย์โรงเรื อนขนาด 4 x 6 เมตร เพาะ
เห็ดฟางโรงเรื อนขนาด 4 x 8 เมตร และผลิตไบโอดีเซลในโรงผลิตขนาด 4 x 8 เมตร รวมทัง้ เป็ น
พื ้นที่ตงของแหล่
ั้
งผลิตพลังงานจากกังหันลม 1 เครื่ อง เพื่อผันนํ ้าจุลินทรี ย์ไปตามลําธาร สู่อําเภอ
ต่าง ๆ และพลังงานแสงอาทิตย์ 1 เครื่ อง เพื่อให้ พื ้นที่ในโครงการได้ ใช้ พลังงาน
อําเภอเมือง เรื่อง ชุมชนตลาดและชายขอบเมืองกับการพึ่งตนเองในนิเวศปลาย
นํ ้า นําเสนอชุมชนเมืองที่มีพื ้นที่เกษตรเพียงเล็กน้ อย แต่สามารถทําการเกษตรแบบประณีตได้ และ
เนื่องจากเป็ นพื น้ ที่ปลายนํ า้ จึง มี การบํ าบัดนํ า้ ด้ วยเทคโนโลยี จุลิน ทรี ย์ การกํ าจัดขยะ รวมทัง้
รูปแบบการเก็บนํ ้าแบบแก้ มลิง โดยมีอาคารเรี ยนรู้ขนาด 3 x 6 เมตร
อําเภอปะทิว จําลอง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ที่เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็ จของชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ต
ส่วนที่ 2 พื ้นที่เกาะ เนื ้อที่ 5 ไร่
พัฒนาเป็ นเกาะชมนกชมไม้ โดยปลูกต้ นไม้ ที่มีผลเป็ นอาหารนก สื่อการเรี ยนรู้
และจัดทําเส้ นทางเดินเท้ าเพื่อศึกษาธรรมชาติระยะทาง 700 เมตร
ส่วนที่ 3 พื ้นที่ประกอบอาชีพ เนื ้อที่ 57 ไร่
พัฒนาเป็ นพื ้นที่ประกอบอาชีพจริ งเลียนแบบธรรมชาติ เนื ้อที่ 27 ไร่ โดยการได้
ปรั บพื น้ ที่ เพื่อปลูก ปาล์ ม นํ า้ มัน โดยใช้ ป๋ ุยจากพื ช สดและปุ๋ยคอกจากหมูล าน และแสดงองค์
ความรู้การทําการเกษตร ในอาคารเรี ยนรู้ 2 ชัน้ ขนาด 5 x 12 เมตร และปลูกไม้ เบญจพรรณ เนื ้อที่
30 ไร่
แนวความคิดจากภูผาสูม่ หานที จากคนต้ นนํ ้า กลางนํ ้า สูป่ ลายนํ ้า ร่วมกันพัฒนา
รักษาสิ่งแวดล้ อม หล่อหลอมความคิดด้ วยเป้าหมายเดียวกัน คุณประวิทย์ ภูมิระวิ หรื อกํ านัน
เคว็ด ผู้จดั การที่ดแู ลหนองใหญ่คนปั จจุบนั กล่าวถึงหนองใหญ่ว่า การดําเนินงานที่ผ่านมาหนอง
ใหญ่ ขาดความต่อเนื ่องในการดํ าเนิน งาน พืน้ ที่ขาดการดูแลอย่างเป็ นระบบ ผู้นํ าทัง้ แปดจึง มี
แนวคิดที่จะทําหนองใหญ่ให้ มีชีวิตและจิตวิญญาณ มีการเรี ยนรู้ อย่างไม่หยุดนิง่ ตามแนวคิดของ
ในหลวง จึงนําแนวคิดนี ้มารวมกันเมื่อ 27 มิถนุ ายน 2552 เพื่อแก้ ปัญหาการดําเนินการของหนอง
ใหญ่ โ ดยใช้ การศึก ษาพื น้ ที ่ก ว่ า สองเดื อ น เก็ บ ข้ อ มูล ชุม ชน สอบถามประชาชน ทํ า สัญ ญา
ประชาคม ให้ มีการเปลี่ยนแปลง เริ่ มแรกปลูกต้ นไม้ หมากเม่า เพื่อเรี ยกนก ให้ นกแพร่ ขยายพันธ์
ไปอีกที 120 ไร่ กํ านันใช้ แนวคิด ฝั่ งนี ้ 29 ไร่ ทําเป็ นแผ่นดินที่มีจิตวิญญาณสร้ างแนวคิดขยัน
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ประหยัด อดทน คนที่ไม่มีระเบียบวินยั ทําอะไรไม่เป็ น สถานที่แห่งนี ้จะเป็ นตัวหล่อหลอมต้ อนรับ
คนเหล่านัน้ เพื่อหาทางรอดและความยัง่ ยืนในการดํารงชีวิต
หลักการชุมชนหนองใหญ่ทําให้ เป็ นตัวอย่าง แบบอย่าง เสมือนเป็ นเตาหลอม ที่
คนทังประเทศสามารถนํ
้
าแนวคิดมาสู่การปฎิบตั ิ ดังนันที
้ ่หนองใหญ่จึงเป็ นหนึ่งในการสร้ างความ
เป็ นรู ปประธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างได้ ผล ด้ วยความเชื่อที่ว่าทุกคนดีหมด วิถีแห่งความ
พึง่ พาตนเองไม่ทําให้ ใครเดือดร้ อน เราต้ องมีความศรัทธาต่อพระราชา อย่างจริ งใจ ทํ าไปกินไป
ไม่ได้ ทําเพื่อขายแต่หากเหลือเราก็ขาย ดินนํ ้าแดดดี การเกษตรทําให้ ประชาชนพึง่ พาตนเองได้
การเรี ยนรู้ไม่มีวนั จบสิ ้น ต้ องเชื่อมัน่ ศรัทธาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เราต้องศรัทธาเชื ่อมัน่ ว่าเป็ นความก้าวหน้าของชี วิต สิ่ งที ่เกิ ดขึ้นทํ า
ให้คนปรับเปลี ่ยนได้ตามแนวคิ ดในหลวง ยิ่ งการพัฒนาปั จจุบนั คนยิ่ งจน ทุกคน
ว่ารักในหลวง แต่ทําไม่ได้ ไม่ได้ทํา ให้ทกุ คนปฎิ บตั ิ จริ งทําจริ ง วิ ธีปฎิ บตั ิ ไม่เป็ น
รู ปธรรม เป็ นความล้มเหลว ไม่มีทีม่ าจะเป็ นทีไ่ ป ตราบใดที ่ลูกยังไม่รู้ว่าครอบครัว
มี รายได้อย่างไร รู้แต่รายจ่ายแล้วเมื ่อไรจะพอเพียง…ขยายผลได้ 18 ครัวเรื อนที ่
เข้าสู่แนวคิ ดนี ้ ลุงน้อยทําสําเร็ จที ่สดุ ปั จจุบนั ลุงน้อยไม่มีรายจ่ ายเลยทําให้อยู่ได้
ปลูกผักกิ น เตาหลอมที ่หนองใหญ่ทําให้เห็นเป็ นตัวอย่าง จากแนวคิ ดที ่คนทัง้
ประเทศสามารถปฎิ บตั ิ ได้สกั 10% ก็ดี ลุงต่าง ที ่อําเภอทุ่งสง อาจารย์ปกรณ์ ที่
จังหวัดนครนายก แล้วค่อยๆ ขยายผลต่อไป”
(ประวิทย์ ภูมิระวิ, สัมภาษณ์ , 29 มกราคม 2554)
ศู นย์ เ รี ยนรู้ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงได้ เปิ ดให้ เ รี ยนรู้ ตัง้ แต่เ ดื อนพฤศจิ กายน
2552 นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง คนจังหวัด
ชุมพรและจังหวัดใกล้ เคียง นักเรี ยนจากโรงเรี ยนต่างๆ เดินทางมาศึกษาและปฏิบตั ิจริ งให้ ร้ ูจดั การ
จัดการทรัพยากรท้ องถิ่น ชุมชน ให้ มีคณ
ุ ค่า สร้ างความสมบูรณ์ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ปราศจาก
มลพิษ อาหารปราศจากสารเคมี และไม่มีหนี ้ ที่ประกอบด้ วยต้ นแบบทัง้ 8 อําเภอของจังหวัดชุมพร
เป็ นฐานการเรี ย นรู้ ผู้ที ่เ ข้ า อบรมในโครงการเศรษฐกิ จ พออย่ า งครบวงจรนี ้ ได้ เ รี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ จริ ง ผ่านการคิดไตร่ ตรอง เข้ ามาฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ การอยู่ร่วมกันได้ พูดคุยแสดง
ความคิดอย่างเสรี เมื่อนําความรู้ ไปปฏิบตั ิ จะสามารถลดค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจําวัน ลดต้ นทุน
การผลิตด้ านเกษตรได้ ถึง 90% โดยใช้ ธรรมชาติเป็ นตัวขับเคลื่อน เป็ นการปฏิบตั ิและเปรี ยบเทียบ
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วิธีคดิ วิธีทํา ให้ ลดต้ นทุนด้ วยตัวเอง โดยใช้ วต่ั ถุดบิ ที่มีอยู่ในพื ้นที่ เช่น มูลวัว มูลไก่ ปลาป่ น รํ าข้ าว
หัวเชื ้ออีเอ็ม กากนํ ้าตาล นํามาผสมกัน จะได้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์คณ
ุ ภาพสูง โดยใช้ เวลาในการหมักปุ๋ย 15
วัน สามารถลดต้ นทุนได้ ถึง 20,000 บาท/ตัน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน เน้ นการใช้ พื ้นที่ใน
แปลงเกษตรให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 100% โดยมีการปลูกพืชหลักและพืชแซมพร้ อมกับเลี ้ยง
สัต ว์ ช่ ว ยเพิ ่ม รายได้ แ ละลดรายจ่ า ยในครั ว เรื อ น โดยเฉพาะการปลู ก พื ช 9 ชัน้ เลี ย นแบบ
คอนโดมิเนียม ตังแต่
้ พืชนํ ้า พืชหัว พืชผัก ไม้ ยืนต้ น และไม้ เศรษฐกิจ การปลูกพืชผสมผสานระบบ
คอนโดจะช่วยป้องกันวัชพืชในแปลง ประหยัดพืน้ ที่ ประหยัดนํ ้า ประหยัดปุ๋ย และประกันความ
เสี ่ยงในด้ านการลงทุน หากพื ชชนิดใดชนิดหนึง่ ไม่ให้ ผลผลิต พืชชนิดอื่นที่เหลือ ก็จะสามารถ
ทดแทนได้
พื ้นที่ส่วนกลาง เป็ นพื ้นที่ต้นนํ ้าจากภูผา สู่มหานที โดยปรับพื ้นที่เป็ นภูเขาสูง
ติดตังถั
้ งจุลินทรี ย์ขนาด 14,000 ลิตร เพื่อกระจายนํ ้าจุลินทรี ย์ด้วยพลังงานจากกังหันลม ผ่านลํา
ธารเลี ้ยววนไปยังพื ้นที่อําเภอต่างๆ เพื่อใช้ ประโยชน์ในการปลูกพืช ผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติใช้
เส้ นทางเดินคอนกรี ต “ตามรอยเท้ าพ่อ” ประทับรอยเท้ าขนาดใหญ่ เล็ก ตลอดเส้ นทาง ผ่านไปยัง
ซุ้มประตูเพื่อเข้ าสูแ่ ต่ละกิจกรรม
กลางอ่างเก็ บนํา้ มีข้ามสะพานไม้ ความยาว 300 เมตร สร้ างด้ วยคนเจ็ดคน
โดยไม่ต้องใช้ เครื่ องมือที่ทนั สมัย สะพานทําด้ วยไม้ พื ้นเมืองที่ทนนํ ้า ทนลม ทนฝน เชื่อมต่อ ต่อม่อ
ด้ วยแรงคน แรงของเด็กที่เรี ยกกันว่า “เด็กเกเร” ได้ สร้ างเชื่อมโยงไปถึงเกาะชมนกชมไม้ ได้ อย่างน่า
ทึง่ เกาะนี ้มีพื ้นที่เกาะ เนื ้อที่ 5 ไร่พฒ
ั นาเป็ นเกาะชมนกชมไม้ โดยปลูกต้ นไม้ ที่มีผลเป็ นอาหารนก
สื่อการเรี ยนรู้ และจัดทําเส้ นทางเดินเท้ าเพื่อศึกษาธรรมชาติระยะทาง 700 เมตร
ผู้ทีส่ นใจเรี ยนรู้ สามารถที่จะมาเป็ นกลุ่ม และพักในรูปแบบ Home Stay ของ
เกาะพิทกั ษ์ ขนาด 6 x 12 เมตร ทําจากวัสดุท้องถิ่น จํานวน 2 หลัง เป็ นที่พกั ขึ ้นชื่อของจังหวัด
ชุมพร พร้ อมห้ องนํ ้าชาย - หญิง จํานวน 2 ห้ อง ที่ใช้ ระบบชีวภาพ ไร้ กลิ่น เช่นเดียวกับการเรี ยนรู้
“หมูไร้ กลิ่น” เคล็ดลับของที่นี่ไม่เหมือนใคร
กระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนหนองใหญ่ มีเดินตามรอยเท้ าพ่อ โดยเริ่ มต้ นบน
ภูมิร้ ู ที่พ่อสอน มาสู่สายกลางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สร้ างคุณค่าและความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชน
ต่อไป
นับตัง้ แต่เปิ ดศูนย์ เรี ยนรู้ ตามปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง โครงการพัฒ นาพื น้ ที่
หนองใหญ่ตามพระราชดําริ ในเดือนพฤศจิกายน 2552 จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั มีผ้ เู ข้ ามาศึกษาดู
งานเป็ นคนจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้ เคียง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรี ยน
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นักศึกษา รวมแล้ วกว่าสองหมื่นคน โดยจังหวัดชุมพรจะดําเนินการพัฒนาและบริ หารจัดการให้
เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ และสามารถถ่ายทอดการปฏิบตั ิ
ให้ เกิดความมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืนแก่คนชุมพรและคนทังประเทศต่
้
อไป
4. การเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ วิ จัย ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ตามกรอบแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน สรุ ปได้
ดังนี ้
ความพอประมาณ
1) ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี ลดการใช้ จา่ ย
2) รู้จกั ประหยัดอดออม ใช้ ชีวติ อย่างพอเพียง ไม่สร้ างหนี ้ ไม่ฟ้ งเฟ
ุ ้อ
3) การประหยัดงบประมาณในการทําเกษตร การทําปุ๋ย ทําให้ ลดต้ นทุน
ความมีเหตุมีผล
1) การดําเนินงานกิจกรรมคํานึงถึงความสอดคล้ องเหมาะสมกับภูมิสงั คม
2) ใช้ วตั ถุดบิ ที่ผลิตจากท้ องถิ่นและของตนเองเป็ นหลัก
3) การอยูร่ ่วมกันเป็ นเสมือนครอบครัวเดียวกัน พึง่ พาอาศัยกัน
4) มีการใช้ เครื่ องมือเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาขึ ้นเอง
ความมีภมู ิค้ มุ กัน
1) มีการสร้ างทรัพยากรขึ ้นมาแทนที่ เช่น การปลูกต้ นไม้ ธนาคารต้ นไม้
2) การใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นในการสร้ างสรรค์ผลผลิต
3) การร่วมแรง ร่วมใจ สร้ างความรัก ความสามัคคี
4) เครื อข่ายความร่วมมือเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและต่อยอดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ความรู้
1) ฝึ กอบรม ถ่ายทอดความรู้เรื่ องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง
2) พัฒ นาเป็ นต้ น แบบ แหล่ ง ศึก ษาดูง าน ในการขยายผลแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริ มการเรี ยนรู้สชู่ มุ ชน สังคม
คุณธรรม
1) ส่งเสริ มการอยูร่ ่วมกัน ช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน
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2) มีการเสริ มสร้ างจึตสํานึกรักษาสภาพแวดล้ อม
3) พัฒนาสภาพชีวิตความเป็ นอยูส่ อดคล้ องกับประเพณีวฒ
ั นธรรมชุมชน
5. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของภาคธุรกิจเอกชนสู่ชุมชน
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูล สํ าคั ญ พบว่าปั จ จัยเงื่อนไขความสํ าเร็ จ ในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชนสูช่ มุ ชน ประกอบด้ วย
5.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในชุมชน
1) ความศรั ทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ศรัทธาต่อแนวทางของ
พระองค์ท่าน ที่สามารถนําไปสู่การดํารงชีพได้ อย่างแท้ จริ ง ทําให้ มีความมุ่งมัน่ ตังใจในการนํ
้
าไป
ปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรม วิถีแห่งความพอเพียง วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เมื่อนําไปปฏิบตั ิ ไม่ได้ ทํา
ให้ ใคร
2) ผู้นําชุมชน เป็ นผู้จุดประกายทางความคิดที่สําคัญ ต้ องมีภาวะผู้นํา มีความ
ซือ่ สัตย์ เสียสละ คนในชุมชนให้ การยอมรับ เป็ นผู้ท่ีทําให้ ชุมชนสามารถทํางานและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขเป็ นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ าย
3) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่ วมกันดําเนินการ ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา
ร่วมกันลงมือปฏิบตั ิ เรี ยนรู้จากใจตนเองที่ตอั งมีความอดทน มีความเพียรพยายาม เกิดการเรี ยนรู้
ร่วมกันของคนในชุมชน ทําให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีกนั ในชุมชนกและระหว่างชุมชน
4) ทุนทางสังคม มีทรัพยากรในชุมชน วัฒนธรรมท้ องถิ่น ที่มีความพร้ อม เอือ้
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินการในการส่งเสริมการเรี ยนรู้ การสร้ างอาชีพให้ กบั คนในชุมชน
5) คนในชุมชน มีความกระตือรื อล้ น ขยัน อดทน มีวินยั สนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้
ความเข้ าใจในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลา
5.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกชุมชน
1) ต้ นแบบความสําเร็ จของการดําเนินการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ น
ทางเลือกใหม่ในการให้ การศึกษาแก่ประชาชนมีโอกาสเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ในการมุ่งการศึกษาด้ วย
ตนเอง และฝึ กตนเองโดยเริ ่ม ต้ นบนภูมิร้ ู ที ่พ่อสอน มาสู่ส ายกลางแห่งเศรษฐกิ จ พอเพี ยง เป็ น
สถานที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงานแก่นกั เรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
2) เครื อข่า ยความร่วมมือ เป็ นการขยายผลขับเคลื่อนไปสู่ทกุ ภาคส่วนของสังคม
ทุกระดับ สร้ างความร่ วมมื อกับทุกฝ่ าย ชุม ชนหนองใหญ่เ ป็ นตัวอย่างอย่างเป็ นรู ปธรรมที่นํา

224
ต้ น แบบของแต่ล ะอํ าเภอของจัง หวัดชุม พร มาสร้ างรวมกัน เป็ นศูน ย์ เ รี ยนรู้ ศูน ย์ ฝึ กอบรมการ
ดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็ นตัวอย่างหรื อต้ นแบบความสําเร็ จ ขยายผลการ
เรี ยนรู้ได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3) ระบบการศึกษา ต้ องให้ ความรู้ ความเข้ าใจ ที่เป็ นองค์รวม เพราะเมื่อเข้ าใจ รู้
อย่า งถูก ต้ อ ง ปลูกฝั ง อยู่ภ ายในตน ทํ า ให้ เ กิ ด ความรั ก ความศรั ท ธา ต่อ แนวคิด หลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ นําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ นรูปธรรม
4) การสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คําแนะนํา ให้
คําปรึกษา สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนวิชาการที่จําเป็ นในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
5) ค่านิยมของคนในสังคม คนในสังคมมีความรู้ว่าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงเป็ นแนวคิดทิ ่เมื ่อนํ าไปประยุกต์ใ ช้ ส ามารถทําให้ ชีวิตดีขึน้ แต่ยังขาดการปฏิบัติอย่าง
จริ งจัง

เอกชน

ส่ วนที่ 3 สรุ ปกระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจ

ตารางที่ 2 แสดงการดําเนินงานของบริษัท ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ตและศูนย์กีฬาดํานํ ้า จํากัด
ก่อนและหลังการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจก่อนการน้ อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
การดําเนินธุรกิจเป็ นการลงทุนเพื่อขยาย
การให้ บริ การอยู่สมํ่าเสมอ มี การเจริ ญ เติบโต
อย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนต่อเนื่อง มีการจ้ างทีม
บริ ห าร มื อด้ าน กา รโร ง แ รม มื ออ าชี พ ม า
ดําเนิ น การซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก มุ่ง เน้ น การ
พัฒนาโรงแรมไปสู่มาตรฐาน 5 ดาวเที ยบเท่า
มาตรฐานสากล เน้ นการลงทุ น เพื ่อ สร้ าง
มูลค่าเพิ่มเนื่องจากเล็งเห็นว่าสามารถทํากําไรที่
จ่ า ยคื น เงิ น กู้ ได้ ต่ อ มาโรงแรมพบวิ ก ฤต
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ทํ าให้ วงเงินกู้ยืมมา

การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหลังการน้ อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ได้ น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบริ หารจัดการองค์กร โดยยึดหลัก 4 พอ เริ่ ม
ด้ วย พอกิ น พออยู่ พอใช้ พอร่ ม เย็ น คื อเริ่ ม ที่
ต้ องพึง่ ตนเองให้ ได้ เรี ยนรู้จากภายใจของตัวเอง
ปรั บ จากการเรี ย นรู้ เขา มาเรี ย นรู้ เรา คื อ การ
รู้ จกั ตัวเอง เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนวิธีคิด เรี ยนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ ตวั เองลึกซึง้
นัน่ คือการปฏิบตั ิจริ งด้ วยตัวเอง แล้ วค่อยขยาย
ผลต่อไปหลังน้ อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาใช้ มี ก ารปรั บ กระบวนการในการ

ตารางที่ 2 แสดงการดําเนินงานของบริ ษัท ชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ตและศูนย์กีฬาดํานํ ้า
จํากัด ก่อนและหลังการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจก่อนการน้ อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
จากธนาคารเพิ ม่ ขึน้ กว่า 300 ล้ า นบาท บริ ษั ท
เผชิญกับปั ญหาสภาพคล่อง การบริ หารงานใน
บริ ษัท ประสบปั ญ หาอย่างมากและเกิ ดความ
ชะงักในการก่ อสร้ างโรงแรมอย่างเต็ม รู ปแบบ
ครบวงจร จึงอยู่ใ นสภาพการก่ อสร้ างที่สํ าเร็ จ
ตามแผนเพียงกว่าร้ อยละ 80
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การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหลังการน้ อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
บริ หารธุรกิจโดยใช้ การบริ หารธุรกิจด้ วยตนเอง
ไม่ พึ ง่ พิ ง นั ก บริ หารจากภายนอก ทํ า ตาม
ศักยภาพของตนเอง เริ่ มจากความพอประมาณ
ทํ า ให้ ลดต้ นทุ น การผลิ ต เกิ ด การประหยั ด
ค่าใช้ จ่ายบนฐานของความรู้และคุณธรรม เช่น
การใช้ นํ า้ เอน ไซม์ เ พื่อ เป็ นจุลิ น ทรี ย์ ช่วยย่อ ย
ของเสียในระบบบําบัดนํ ้าเสียทดแทนการจัดซื ้อ
ซึ่งทําให้ ลดต้ นทุนได้ กว่า 90 % นอกจากนี ้ยังมี
แนวคิดที่พัฒ นาไปสู่การใช้ วัตถุดิบในท้ องถิ่น
เพื่อการผลิตวัสดุไว้ ใช้ ในงานบ้ านงานครัวของ
องค์กร เน้ นการจ้ างแรงงานในท้ องถิ่นใกล้ เคียง
เป็ นหลัก นําวัสดุเหลือใช้ มาทดแทนการซื ้อวัสดุ
ใหม่เพื่อลดการสิ ้นเปลือง แต่ในการดําเนินการ
อาจมี พ นัก งานบางส่ ว นที่ ยัง ไม่ เ ข้ า ใจวิ ธี ก าร
บริ ห ารองค์ ก รตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อย่างแท้ จริ ง ทําให้ ต้องใช้ ระยะเวลาในการปรับ
แนวคิดที่สอดคล้ องกับการบริ หารองค์กร ทัง้ นี ้
บริษัทได้ กําหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องผ่านการ
ฝึ กอบรมจากห้ อ งกลัด กระดุม เพื ่อ ให้ ทุ ก คน
ยอมรับในวิถีการปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน
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แผนภาพที่ 14 เหตุการณ์และการชับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัท ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ ตและศูนย์กีฬาดํานํ ้า จํากัด จังหวัดชุมพร
2525
ปี ที่ก่อตั ้ง
โดยคุณสุขมุ
สดากรและ
คุณครูอจั ฉรา
รักษ์ พนั ธ์
เริ่มต้ นด้ วย
บ้ านพักเพียง
7 หลัง และ
ทางยังเป็ น
ลูกรัง ไฟฟ้า
ปั่ นเองเพียง
ครึ่งคืน
หลังจากนั ้นก็
ใช้ แสงเทียน
และไฟฉาย
เน้ นการอยูก่ บั
ธรรมชาติ

2532
เกิดพายุเกย์
บริ ษัทมีที่พกั ถึง
40 ห้ องไว้ บริ การ
นักท่องเที่ยว
บริ ษัทได้ รับ
ความเสียหาย
เช่นกัน
ภัยธรรมชาตินี ้
ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน
ด้ านต่าง ๆ ขึ ้น
ถนนลูกรังได้ รับ
การเปลี่ยนแปลง
เป็ นถนนลาดยาง
ไฟฟ้า

2539

2540

2542

2543

2545

2548-2549

2550

2552-ปั จจุบนั

ผู้บริ หารรุ่นที่ 2
โดยการนําของ
คุณวริสร รักษ์
พันธ์ ดําเนิน
ธุรกิจโดย
บริ หารตาม
แบบประเทศ
ตะวันตกทัว่ ไป
คือ กู้เงิน มา
ลงทุนปรับปรุง
ขยายกิจการ
ออกไปเรื่ อยๆ
จาก 3 ดาว ไป
จนถึง 5 ดาว
ทุกอย่างต้ อง
ซื ้อด้ วยเงิน
แม้ แต่การจัด
สวนก็จ้าง
สถาปนิก

เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ
ทํา ให้ มีภาระ
หนี ้สินที่
เพิ่มขึ ้นจากพิษ
ของค่าเงิน
บาทที่
ลดลง ทํา ให้ มี
หนี ้สินกว่า
300 ล้ านบาท
และเจอพายุ
ซีต้า หาทางแก้
วิกฤตจนได้ พบ
กับจุดเปลี่ยน
โดยน้ อมนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

จุดเริ่ มต้ นของ
ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ
เพลิน เมือ่
คุณวริสร รักษ์
พันธุ์ ได้
ทดลองปลูก
ข้ าวอินทรี ย์ใน
นาของ
พนักงานรี
สอร์ ท (ข้ าว
เหลืองปะทิว)

ประกาศให้
พนักงานและผู้
เข้ าใช้ บริ การ
ได้ ทราบว่า
องค์กรได้
ดําเนินธุรกิจ
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
เต็มรูปแบบ

เปิ ดศูนย์กสิกร
รมธรรมชาติ
เพลิน ต้ นแบบ
การเรี ยนรู้หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง โดย
ให้ คนภายนอก
เข้ าฝึ กอบรม
ในฐานการ
เรียนรู้ตา่ งๆ

เกิดฐานการ
เรี ยนรู้ การ
ผลืต
นํ ้ามันไบโอ
ดีเซล ฐาน
การเรี ยนรู้ใน
ศูนย์เพลิน
เกิดขึ ้น
ในช่วงปี
2545-2549
พนักงาน
ต้ องเรี ยนรู้

ได้ รับรางวัล
ชนะเลิศ
การประกวด
ผลงานตาม
ปรัชญา
เศษฐกิจ
พอเพียง
โดยสํานักงาน
(กปร.)
ประเภทธุรกิจ
ขนาดกลาง

ขยายผล
แนวคิดร่วมทํา
ต้ นแบบที่
ชุมชนหนอง
ใหญ่โดยนํา
ต้ นแบบสวน
เพลินไปเป็ น
ฐานเรี ยนรู้เป็ น
ตัวแทน
ต้ นแบบของ
อําเภอปะทิว
กับเครือข่าย
อีก 7 อําเภอ
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มีการบริหารในระยะแรก โดยเน้ นการลดต้ นทุนในการผลิตพยายามทําด้ วยตนเอง เน้ นการพึง่ ตนเอง หันมาบริ หาร
ด้ วยตัวเอง เลิกจ้ างนักบริหาร หันมาผลิตของใช้ เอง เช่นบ้ านเอนไซม์ทําให้ ชมุ พรคาบานลดต้ นทุนการลดรายจ่าย
ได้ จากเดือนละหกหมื่นบาท เหลือเดือนละหมื่นกว่าบาท ไข่สโุ ขแบ่งเบาให้ โรงแรมซื ้อไข่ลดลงกว่าเดือนละสามพัน
ฟอง เป็ นต้ น ทําให้ หนี ้กว่า 300 ล้ านบาท ปั จจุบนั เหลือไม่ถึง 120 ล้ านบาท

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน มีฐานเรี ยนรู้ที่ให้ ความรู้ด้านเกษตรอินทรี ย์ การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน การดูแลสุขภาพด้ วยธรรมชาติและสมุนไพร และการพึง่ ตนเองด้ วยการผลิต
อาหาร สินค้ าอุปโภค ปุ๋ยอินทรีย์ พลังงานทดแทน และส่งเสริมการค้ าขายที่มีคณ
ุ ธรรมโดย
การสนับสนุนให้ พนักงานและเกษตรกรเครื อข่ายผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพปลอดจากสารเคมี
โดยนําผลผลิตมาจําหน่ายให้ กบั รี มีการเชื่อมโยงกับศูนย์เครื อข่ายกสิกรรมธรรมชาติอื่น ๆ
และศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยากร แหล่งศึกษาดูงาน นอกจากนี ้ยังมี
การเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัฒนา
ชุมชน สหกรณ์จงั หวัด เป็ นต้ น
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กรณีศึกษา 2 บริษัท พิบูลย์ ชัยนํา้ พริกเผาไทยแม่ ประนอม จํากัด กรุงเทพมหานคร
ส่ วนที่ 1 การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจเอกชน
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานขององค์ กรธุรกิจเอกชน
1.1) ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษัท พิบูลย์ชยั นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ.
2502 โดย คุณศิริชยั และคุณประนอม แดงสุภา เมื่อเริ่มแรกก่อตังในนามห้
้
างหุ้นส่วนจํากัด
อุตสาหกรรมพิบลู ย์ชยั ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 113/1-2 หมูบ่ ้ านเศรษฐกิจ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บน
เนือ้ ที่ 2 ไร่ ในระยะแรกบริ ษัท ผลิตสินค้ าเพียงชนิดเดียว คือนํา้ พริ กเผาไทยบรรจุขวดภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า “ตราแม่ประนอม” โดยมีแนวคิดว่า “ คนเราสมัยก่อนการหุงข้ าวใช้ เตาถ่าน เตา
ฟื น ทํ ากับข้ าวเอง ปั จจุบั นได้ หัน มาใช้ หม้ อหุง ข้ าวไฟฟ้า และซื อ้ อาหารสํ าเร็ จ รู ป จึง น่าจะทํ า
นํ ้าพริ กสําเร็ จรูปที่เก็บไว้ ได้ นาน โดยการบรรจุภาชนะขวดแก้ วจําหน่าย” ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ได้ รับ
ความนิยมเนื่องจากฝี มือการปรุ งแต่งรสชาติตามต้ นตํารับอาหารไทยของคุณประนอม แดงสุภา
อร่ อยและมีคุณภาพได้ มาตรฐาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ คงเอกลักษณ์ ของความเป็ นไทยอยู่
เสมอ ทําให้ กิจการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาไม่นานนัก ดังนันจากผลการดํ
้
าเนินธุรกิจ
อย่างมุ่งมัน่ ผนวกกับวิสยั ทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริ หารต้ องการให้ กิจการมีความมัน่ คง จึงได้ ทําการ
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ในนามบริ ษัท พิบูลย์ ชัยนํา้ พริ กเผาไทยแม่ประนอม จํ ากัด และในปี
2537 ได้ ย้ายโรงงานเพื่อขยายกํ าลังการผลิตมาอยู่ที่บนถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒ
ั นากรุ งเทพมหานคร บนเนื ้อที่กว่า 30 ไร่ โดยเป็ นโรงงานผลิตอาหารที่ทนั สมัย ภายใต้
นโยบายการดําเนินงานผลิตสินค้ าคุณภาพ ผู้บริ โภคปลอดภัยผสานกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ด้ วย
ความเป็ นบริ ษัทที่ผลิตอาหาร เรื่ องความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ต้ องปฏิบตั ิตามคุณภาพ
มาตรฐานสากล ในการรักษาและควบคุมให้ เป็ นสถานที่ปลอดเชื ้อ พนักงานทุกคนที่เข้ ามาในส่วน
โรงงานผลิตจะต้ องผ่านการตรวจ เพื่อไม่ให้ เชื ้อโรคต่าง ๆ ในร่างกายแพร่กระจายไปในวัตถุดิบที่จะ
ใช้ ประกอบอาหารในโรงงาน ได้ นําระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 เป็ นระบบการบริ หาร
และการจัดการสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ภายในองค์กร เพื่อเพิม่ ศักยภาพการทํางาน เพื่อปฏิบตั ิตามความ
คาดหวัง ของลูก ค้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพัฒ นาการผลิ ต รั ก ษาคุณ ภาพ รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิผลของระบบบริ หารคุณภาพขององค์กร คุณภาพสินค้ าและการบริ การ ตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้ าและการให้ บริ การอย่างเป็ นระบบและเป็ นสากล ทังนี
้ ้ระบบมาตรฐานที่บริ ษัท
ได้ รับมีความสอดคล้ องกับหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริ ษัทได้ ประยุกต์หลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ ในการดําเนินงานขององค์กร และในปี 2550 ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง การประกวดผลงานตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิมพระ
เกี ย รติ " 80 พรรษา ปวงประชาเป็ นสุข สานต์ " โดยสํ า นัก งานและคณะกรมการพิ เ ศษเพื ่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
ณ วัน นี ้ บริ ษั ท เป็ นผู้นํ า ในด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารสํ า เร็ จ รู ปและกึ ่ง
สําเร็ จรู ป ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า "ตราแม่ประนอม" ที่ยงั คงไว้ ซึง่ รสชาติและเอกลักษณ์ ของ
สินค้ าไทย
แผนภาพที่ 15 ที่ตงบริ
ั ้ ษัทพิบลู ย์ชยั นํ ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด

ที่ มา : สํ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.),2553:ออนไลน์ )
3

1.2) การดําเนินธุรกิจ
บริษัท พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด มีลกั ษณะของธุรกิจ
ที่ผลิตและจํ าหน่าย สินค้ าประเภทอาหาร คือนํ า้ พริ กสํ าเร็ จ รู ป นํ า้ จิม้ สํ าเร็ จรู ป นํ า้ พริ กแกง
เครื่ องปรุ งรสกึ่งสําเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมกว่า 50 ชนิด ภายใต้ เครื่ องหมาย การค้ าตรา “แม่
ประนอม” ส่งจําหน่ายในประเทศ 70 % และต่างประเทศ 30 % ขนาดสินทรัพย์ (ไม่รวมที่ดิน)
59,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว 59,000,000 บาท จํานวนพนักงานร่ วม 500
คน แบ่งการบริ หารงานมีทงหมด
ั้
13 ฝ่ าย ดังนี ้ ฝ่ ายวิศวกรรม ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ ายซ่อมบํารุง
1

229
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายยานยนต์ ฝ่ ายคลังวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายบรรจุ ฝ่ ายจัดซื ้อ
ฝ่ ายขาย และ ฝ่ ายบัญชี
บนเส้ นทางธุรกิจผู้ผลิตและจําหน่ายนํ ้าพริ กเผา เครื่ องจิ ้มและเครื่ องแกง
สําเร็ จรูปต่างๆ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า "ตราแม่ประนอม" และ "ตราครัวสยาม" บริ ษัท ดําเนิน
ธุรกิจด้ วยความมุ่งมั่น มี การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทัง้ ในด้ านคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับความปลอดภัยและประโยชน์สงู สุด จากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานใน
องค์กร ในการปรับปรุงระบบการบริ หารงาน การนําเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ ในกระบวนการผลิต
รวมถึงการค้ นคว้ าและวิจยั อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ ได้ มาตรฐาน ทําให้ บริ ษัท ได้ รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานระบบ ISO 9001:2000, GMP และ HACCP ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีความเชือ่ ถือและ
ไว้ วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ด้ วยดีตลอดมา ทําให้ บริ ษัท มีเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการที่จะ
รักษามาตรฐานการผลิตสินค้ าให้ เป็ นที่ไว้ วางใจ จากผู้บริ โภค พร้ อมทังพยายามคิ
้
ดค้ นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด
โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 4 ประเภท
1) นํ ้าพริ กสําเร็ จรู ป ประกอบด้ วย นํ ้าพริ กเผา ไทย นํ ้าพริ กเผาไทยสูตร
ผสมต้ ม ยํ า ฉลากสี ขาว นํ า้ พริ กเผาไทยสูตรผสมต้ ม ยํ า ฉลากสี เ หลื อง นํ า้ พริ กเผาไทยผสมไก่
นํ า้ พริ ก เผาไทยสูตรเจ นํ า้ พริ กนรก นํ า้ พริ กไทยแท้ นํ า้ พริ กสวรรค์ นํ า้ พริ กมัน กุ้ง นํ า้ พริ กมัน ปู
นํ ้าพริ กแมลงดา นํ ้าพริ กกุ้งนางป่ น นํ ้าพริกตาแดง นํ ้าพริกปลาย่าง นํ ้าพริกแจ่วบ็อง
2) นํ ้าจิ ้มสําเร็ จรูปและซอสปรุงรส ประกอบด้ วย นํ ้าจิ ้มไก่ นํ ้าจิ ้มไก่ฉลาก
สี ท อง นํ า้ จิ ม้ ปลาหมึก นํ า้ จิ ม้ สูต รเจ นํ า้ สามรส นํ า้ จิ ม้ สุกี ย้ ากี ้ สูตรดัง้ เดิ ม นํ า้ จิ ม้ สุกีย้ ากี ้ สูต ร
กวางตุ้ง นํ ้าราดปลาเก๋า ซอสพริ กผสมมะเขือเทศ ชนิดเผ็ดมาก ซอสพริ กผสมมะเขือเทศ ชนิดเผ็ด
กลาง นํ ้าปลาแต่งกลิ่นสังเคราะห์แมลงดานา นํ ้าปลาผสมแมงดานา ชนิดมีพริ ก นํ ้าปลาหวานสูตร
ดังเดิ
้ ม นํ ้าปลาหวาน สูตรเผ็ดน้ อย
3) เครื่ องแกงและผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป ประกอบด้ วย นํ ้าพริ กแกงมัสมัน่
นํ ้าพริ กแกงกะหรี่ นํ า้ พริ กแกงพะแนง นํ ้าพริ กแกงเผ็ด นํ ้าพริ กแกงเขียวหวาน นํ ้าพริ กผัดพริ กขิง
นํา้ พริ กแกงส้ ม เครื่ องปรุ ง ต้ มยํ ากึ่ง สํ าเร็ จ รู ป นํ า้ ปรุ งรสผัดไทย นํ า้ ราดไข่ลูกเขย เครื่ องปรุ ง ผัด
กะเพราปรุงสําเร็ จรูป
4) สินค้ าอื่นๆ ประกอบด้ วย กุ้งป่ นอบสําเร็ จ ปลาป่ นอบสําเร็ จ ปลาร้ าป่ น
อบสําเร็ จ พริ กขี ้หนูสว่ นป่ น 100 % กะปิ บ๊ วยดอง กลิน่ แมงดา นํ ้ามันพริกเผาไทย

230
ด้ วยร สชา ติ ที ่เ ป็ นเอ กลั ก ษ ณ์ ป ระ กอ บกั บ คุ ณ ภ า พ ตา ม หลั ก
มาตรฐานสากล ทําให้ ผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม เป็ นที่นิยม และได้ รับการยอมรับ
จากผูบริ โภคทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศนัน้ บริ ษัท ได้ มี การขยาย
เครื อข่ายการจําหน่ายให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของบริ ษัท ในการเข้ าสู่การ
แข่งขันในตลาดโลก โดยในปั จจุบนั บริ ษัท ได้ ส่งออกสินค้ าไปจําหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
มากกว่า 40 ประเทศทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย เช่น ญี่ปนุ่
มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้ หวัน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ตะวัน ออกกลาง แคนาดา และสหรั ฐ อเมริ กา เป็ นต้ น ผลิ ตภัณ ฑ์ แบ่ง ออกเป็ นส่ง จํ า หน่ ายใน
ประเทศ 70 % และส่งออกต่างประเทศ 30 % ส่วนที่ทํายอดขายได้ มากที่สดุ คือ นํ ้าพริ กเผา และ
นํ ้าจิ ้มไก่ มียอดขายต่อเดือนประมาณ 1 แสนกล่อง คิดเป็ นเงินถึงประมาณกว่า 20 ล้ านบาทต่อ
เดือน หรื อ 240 ล้ านบาทต่อปี อัตราการเติบโตของนํ ้าพริ กแม่ประนอมปั จจุบนั อยู่ที่ประมาณ 20%
เฉพาะในประเทศ (นํ ้าพริ กแม่ประนอม ,มติชน,15 พฤศจิกายน 2551) ไม่เพียงแต่ยอดจําหน่ายที่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเท่านัน้ หากแต่การได้ ก้าวไปยื นอยู่ในตลาดโลกยังถื อเป็ นความสําเร็ จอัน
ยิ่งใหญ่และเป็ นความภาคภูมิใจของบริ ษทั เป็ นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ " ตราแม่ประนอม " เป็ นหนึ่งใน
อาหารไทยที่คนทัว่ โลกให้ การยอมรับ
สถานที่ตงอาคารเลขที
ั้
่ 68/10 หมู่ 12 ถนนบรมราชชนนี กิโลเมตรที่ 15
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพฯ 10170 บนเนื ้อที่กว่า 30 ไร่ อยู่ในกลุ่มเขตกรุ งธน
เหนือ ปั จจุบนั พื ้นที่สว่ นใหญ่ของเขตเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม มีลําคลองหลายสายที่สามารถนํานํ ้าไป
ใช้ ในการทําสวนผลไม้ พื ้นที่เกษตรเหล่านันกํ
้ าลังถูกแทนที่ทีละน้ อยด้ วยโครงการหมู่บ้านจัดสรร
เรี ยงรายอยูต่ ามถนนสายหลักในพื ้นที่ และบริ เวณบริ ษัท จะเป็ นหมู่บ้านจัดสรรและบ้ านประชาชน
ทัว่ ไปและบางส่วนเป็ นพื ้นที่การเกษตร
รางวัลและผลงานที่บริ ษทั ได้ รับ
ปี 2514 คุณศิริชยั แดงสุภา ประธานบริ ษัท ได้ นําผลิตภัณฑ์ นํ ้าพริ กเผา
ไทยแม่ประนอมขึ ้นทูลเกล้ าถวายฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในงาน
กาชาด จัดขึ ้นที่วงั สราญรมย์
ปี 2531 ได้ รับประกาศนียบัตร โรงงานอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้ อม
เหมาะสมและถูกหลักชีวอนามัย จากผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.จําลอง ศรี เมือง
ปี 2532 ได้ รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพยอด
เยี่ยมประจําปี 2532 จากสํานักข่าวธุรกิจ
1

1

12

12

12

12
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ปี 2534 ได้ รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดผลิตภัณฑ์ซอสพริ ก ใน
งานวันเกษตรแห่งชาติ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2542 ได้ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรกรุงเทพ" สาขาธุรกิจดีเด่น จาก
ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร นายพิจิตต รัตตกุล
ปี 2543 ได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ "สถานประกอบการ น่าอยู่ น่า
มอง" จากผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ปี 2544 ได้ รับรางวัลเกียรติบตั ร "กู้สายนํ ้าเพื่อแผ่นดิน" จากผู้วา่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร นายสมัคร สุนทรเวช
ปี 2546 ได้ รับการประกาศให้ เป็ น "สถานประกอบการเข้ มแข็ง ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด" จากผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร นายสมัคร สุนทรเวช
ปี 2547 นางประนอม แดงสุภา รองประธานกรรมการบริ หาร ได้ รับ
พระราชทานเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบุคคล
ธรรมดาผู้ประกอบอาชีพสุจริ ต ที่สนับสนุนและบํารุงพระพุทธศาสนา
ปี 2547 ได้ รับประกาศเกียรติคณ
ุ อุตสาหกรรมดีเด่น ด้ านผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2550 ได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้ านผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2550 รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้ านธุรกิจขนาดกลาง ปี 2550 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
มาตรฐานต่างๆที่ได้ รับ
ปี 2543 ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องหมาย Thailand's Brand จากกรม
ส่งเสริ มการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ปี 2543 ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องหมาย Halal จากสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย
ปี 2544 ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 จากบริ ษทั SGS ,
สถาบัน NAC และ สถาบัน UKAS
ปี 2547 ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากบริ ษทั SGS ,
สถาบัน NAC และ สถาบัน UKAS
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ปี 2547 ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GMP Codex จากกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริ ษัท SGS
ปี 2547 ได้ รับการรับรองมาตรฐาน HACCP จาก บริษัท SGS
1.3) มูลเหตุของการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในองค์กร
จากการสั มภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมู ลสํ าคัญ คุณวิวฒ
ั น์ แดงสุภา ที่ปรึ กษาของ
บริ ษัท ได้ แสดงทัศนะ ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกรอบสามห่วงสองเงื่อนไขว่ามี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินธุรกิจ ที่นกั ธุรกิจมักมองผ่านไป กล่าวคือบริ ษัท ได้ ดําเนินธุรกิจ
จากจุดเริ่มต้ น พื ้นฐานของครอบครัวที่มีความเลื่อมใส ศรัทธาในพุทธศาสนา การคิด การวางแผน
การดําเนินธุรกิจ อยู่บนฐานความคิดที่นําหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ คือ
ดําเนินธุรกิจโดยไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้บริ โภค ไม่เอาเปรี ยบพนักงาน มีความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรมใน
การประกอบธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม หลักคิดที่เป็ นพื ้นฐานการดําเนินธุรกิจโดยพื ้นฐาน
ของความรู้และคุณธรรม กุญแจแห่งความสําเร็ จที่สําคัญ ที่แม่ประนอมได้ เน้ นยํ ้าอยู่เสมอ นัน่ ก็คือ
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมีคณ
ุ ธรรมในการดําเนินกิจการ และที่ปรึกษา คือ คุณวิวฒ
ั น์ แดงสุภามี
ความสนใจในแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็ นหลักการดํารงชีวิตบนทางสายกลาง มี
หลักการที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารธุรกิจของบริ ษัท ได้ บริ ษัทได้ นํามาประยุกต์ใช้
เมื่อประมาณปี 2544- 2545 โดยเน้ นเรื่ องการประหยัดต้ นทุนในการบริ หาร การลงทุนที่ต้อง
พิจารณาตัวเองก่อนว่าพร้ อมหรื อไม่ ต้ องศึกษาดูข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ต้ อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ เน้ นใช้ ทนุ ของตัวเองก่อน เป็ นต้ น
1

เอกชน

2.

กระบวนการขั บเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในองค์ ก รธุ รกิจ
2.1) กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดการ

เชิงกลยุทธ์
2.1.1) การวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้ อมขององค์กร
บริ ษัท พิบลู ย์นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด เปิ ดดําเนินการ
ตังแต่
้ พ.ศ. 2502 ดําเนินธุรกิจมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง กว่า 50 ปี บนเส้ นทางธุรกิจผู้ผลิต
และจําหน่ายนํ ้าพริ กเผา เครื่ องจิ ้มและเครื่ องแกงสําเร็ จรู ปต่างๆ ท่ามกลางความเร่ งรี บ และสภาพ
สังคมสมัยใหม่ทกุ วันนี ้ แม่บ้านยุคถุงพลาสติกหลายคนเลือกที่จะซื ้ออาหารปรุงสําเร็ จรูป แทนที่จะ
1

1
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ยุ่งยากมานัง่ โขลกนํ า้ พริ กหรื อเครื่ องแกงด้ วยตัวเอง ครกกับสากเริ่ มหายไปจากครั วของคนไทย
โดยเฉพาะคนกรุง เหลือแต่เพียงเครื่ องปั่ นกับไมโครเวฟ
การดําเนินธุรกิจ นํ ้าพริกเผาไทยแม่ประนอมถือกําเนิดขึ ้นมาจาก
แนวคิดที่วา่ การพัฒนานําวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่หงุ ข้ าวด้ วยเตาถ่าน เปลี่ยนมาหุง
ข้ าวด้ วยหม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า วิถีชีวิตต้ องเร่งรี บจากการประกอบอาหารทานกันเอง ปรับเปลี่ยนมาซื ้อ
กับข้ าวถุง ดังนัน้ นํ ้าพริ กก็เช่นเดียวกัน จากเดิมทํากินเอง ก็ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ นํ ้าพริ กสําเร็ จรูป
แต่ในขณะนัน้ ตามท้ องตลาดมีแต่นํา้ พริ กใส่กะละมังเพื่อตักขาย ขายในตลาดสด แม้ รสชาติจะ
อร่อย แต่ความสะอาดยังเป็ นที่ต้องพิจารณา จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของผู้ประกอบการที่เมื่อเกือบ 50 ปี
ก่อน อดีตลูกจ้ างบริ ษทั ต่างชาติ ได้ ตัด สิ น ใจออกมาทํ า กิ จ การเล็ ก ๆ ภายในครอบครั ว โดย
ตัดสินใจว่าจะทํานํ ้าพริ กสําเร็ จรู ปออกขายเป็ นรายแรก โดยในเวลานันไม่
้ มีใครคิดว่า ยุคสมัยนัน้
คนจะซื ้อนํ ้าพริ กกินได้ ทกุ วัน แต่คณ
ุ ศิริชยั และคุณประนอม แดงสุภา กลับมองการณ์ไกลโดยเชื่อ
ว่า ถึงอย่างไรคนไทยก็ต้องทานนํ ้าพริกเป็ นประจํา จึงเป็ นที่มาของการนํานํ ้าพริ กมาบรรจุลงในขวด
เพื่อความสะอาดและสะดวก รวมถึง นํ ้าพริ กเป็ นอาหารที่ประหยัด สามารถเก็บไว้ กินได้ นาน และ
ที่ สํ า คั ญ ไม่ ว่ า จะเปลี่ ย นไปกี่ ยุ ค กี่ ส มั ย ในทุ ก มื อ้ อาหารของคนไทยจะต้ องมี นํ า้ พริ ก เป็ น
ส่ว นประกอบเสมอ นํ า้ พริ ก ก็ ยัง เป็ นหนึ่ง ในเมนูที่ขาดไม่ไ ด้ ของคนไทย และจากวิถี ชี วิ ต ที่
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่แต่ละบ้ านทํากินเอง เปลี่ยนมาพึง่ พานํ ้าพริกสําเร็จรูป
เนื ่อ งจากเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทอาหาร ผู้ผ ลิ ต ต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถในการทํานํ ้าพริ กเป็ นอย่างดี กว่าจะมาเป็ นต้ นตํารับนํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอมอัน
ในวันนี ้ ในอดีตคุณประนอมนันเคยทํ
้
าข้ าวแกงขายมาก่อน จึงมีฝีมือทางด้ านการทําอาหาร และ
จากประสบการณ์ในการเป็ นแม่ค้าขายข้ าวแกง ที่ทําให้ คณ
ุ ประนอมมองเห็นความชาญฉลาดของ
บรรพบุรุษไทย ในเรื่ องการนําพืชสมุนไพรมาปรุงแต่งเป็ นอาหารรสอร่อยที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
ในการปรุงแต่งรสชาตินํ ้าพริ ก เพราะนอกจากจะช่วยชูรสให้ เผ็ดร้ อน และมีกลิ่นหอมตามแบบตํารับ
ไทยแล้ ว ยังให้ คณ
ุ ค่าทางโภชนาการอีกด้ วย ในทุกผลิตภัณฑ์ของ "แม่ประนอม" ล้ วนผลิต และปรุง
แต่งโดยมีส่วนประกอบจากพืชสมุนไพรไทย ที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบสําคัญในการผลิต อาทิ นํ ้าพริ ก
นํ ้าจิ ้ม และเครื่ องปรุ งรสต่างๆ สําหรับส่วนประกอบสําคัญที่เป็ นพืชสมุนไพร ได้ แก่ พริ ก หอมแดง
กระเที ย ม มะขาม ข่ า ตะไคร้ ใบมะกรู ด กะเพรา พริ ก ไทย ขมิ น้ ยี ่ห ร่ า กระวาน เป็ นต้ น
กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ ได้ การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆเช่น
ระบบ ISO 9001:2000, GMP และ HACCP เป็ นต้ น
1
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"ภรรยาของผมมี ฝีมื อในการทําอาหาร โดยเฉพาะนํ้าพริ ก
เลยคิ ดทํ านํ้าพริ กออกมาจํ าหน่าย เริ่ มจากฝากขายตามร้ านทัว่ ไป
จุดขายที ่แตกต่างจากรายอื ่นๆ ในขณะนัน้ คื อ นํ้าพริ กของเราบรรจุ
อยู่ ใ นขวดแก้ ว จากอดี ตจนถึ ง ปั จ จุ บัน เราก็ ยั งคงรู ป ลักษณ์ ข อง
บรรจุ ภัณ ฑ์ และโลโก้ ข องแม่ ป ระนอม เพราะทุ ก อย่ า งแสดงถึ ง
ความสําเร็ จของแม่ประนอมมาจนถึงทุกวันนี ้" (นํ้าพริ กเงิ นล้าน รส
เสน่ ห์ไ ทยๆ ที ่แปรความอร่ อยเป็ นทุน,ผู้จัดการ,4 พฤศจิ กายน
2551)
1

สรุปสภาพแวดล้ อมภายในองค์กรประกอบด้ วยผู้บริหารองค์กรมีความ
เชี่ยวชาญในการทําอาหาร ผลิตภัณฑ์มีจดุ เด่น หลากหลาย รสชาติที่มีเอกลักณ์ กระบวนการผลิต
ที่เป็ นมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
สภาพแวดล้ อมภายนอกประกอบด้ วย สังคมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปใน
การบริ โภคของผู้บริ โภค สภาพเศรษฐกิจ มาตรฐานสากลด้ านอาหาร เทคโนโลยีการผลิต
2.1.2) กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจด้ วยความมุง่ มัน่ มีการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องทังในด้
้ านคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับความปลอดภัยและประโยชน์สงู สุด
เรื่ องความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ต้ องปฏิบตั ติ ามคุณภาพมาตรฐานสากล ในการรักษาและ
ควบคุมให้ เป็ นสถานที่ปลอดเชื ้อ พนักงานทุกคน ที่เข้ ามาในส่วนโรงงานผลิตจะต้ องผ่านการตรวจ
เพื่อไม่ให้ เชื ้อโรคต่าง ๆ ในร่างกายแพร่กระจายไปในวัตถุดิบที่จะใช้ ประกอบอาหารในโรงงาน ใน
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุ นแรงในปั จจุบนั องค์กรจําเป็ นต้ องเร่ งปรับตัวเองอย่างมาก
เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและที่สําคัญคือต้ องสามารถตอบสนอง ความต้ องการ
ลูกค้ า เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ มากที่สุด เพื่อให้ ธุรกิจสามารถดํารงอยู่ได้ เป็ นที่ยอมรับกันใน
ปั จจุบนั ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็ นระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการบริ หาร
คุณภาพ เป็ นระบบการบริ หารและการจัดการสมัยใหม่ ที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาองค์กรให้ ก้าว
สู่ความมีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า องค์กรมากขึ ้น โดยมาตรฐานดังกล่าวนี ้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ ได้ กบั ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าด้ านการผลิตหรื อบริ การ และไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็ก
หรื อใหญ่ ก็ ตาม มุ่ง เน้ นการให้ ความเข้ าใจพื น้ ฐานในภาพรวมของหลักการ การบริ ห ารระบบ
คุณภาพ ทังด้
้ านการให้ ความสําคัญกับลูกค้ า และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงได้ นํา
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ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน และพัฒนาการผลิต รักษา
คุณ ภาพและการให้ บริ การอย่างเป็ นระบบและเป็ นสากล การนํ าเทคโนโลยี ใ หม่ๆ มาใช้ ใ น
กระบวนการผลิตและการบรรจุ ให้ สามารถตรวจสอบมาตรฐานการผลิตได้ ทกุ ขันตอน
้
ตลอดจน
การพัฒนาด้ านโภชนาการ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับความปลอดภัยและประโยชน์สงู สุดอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ นโยบาย “ ผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิดที่ผลิตโดยบริ ษัท จะต้ องสะอาด ได้ มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
ผู้บริโภคปลอดภัย ”
วิสยั ทัศน์
“บริษัทฯ เป็ นผู้นําในด้ านการผลิตนํ ้าพริ กสําเร็จรูป และนํ ้าจิ ้ม
สําเร็ จรูปที่มีคณ
ุ ภาพทังด้
้ านโภชนาการ ความสะอาด และความปลอดภัยต่อผู้บริ โภคสูงสุด เพื่อให้
ลูกค้ าพึงพอใจ ภายใต้ มาตรฐานการผลิตที่ทนั สมัย ปลอดภัยจากสารเคมี”
อี ก ทัง้ บริ ษั ท มี ยุท ธศาสตร์ ที่ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ งานวิ จัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิด โดยมีทีมงานและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในการค้ นคว้ า วิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้ านการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีห้องตรวจสอบวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
ทังทางกายภาพ
้
เคมี และจุลชีววิทยา โดยทีมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เป็ นผู้
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัททุกล๊ อตก่อนออกสู่ตลาด จึงมั่นใจได้ ว่า
ผลิตภัณฑ์ "ตราแม่ประนอม" ทุกขวดมีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐานและคงรสชาติมาตรฐานสูตรต้ นตํารับ
ได้ เป็ นอย่างดี บริ ษทั มีแผนการที่จะเพิ่มกําลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และเป็ นการรองรับแผนการขยายอาหารไทยไปสู่ตลาด
ต่างประเทศให้ มากยิ่งขึ ้นด้ วย ความโดดเด่นในด้ านรสชาติและคุณภาพที่ได้ มาตรฐาน ประกอบกับ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จะเป็ นการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพกลไกในการขยายตลาดและ
ผลักดันให้ เกิดการขยายฐานการตลาดส่งออกให้ มากขึ ้น
ความสํ า เร็ จ ของนํ า้ พริ ก เผาไทยแม่ ป ระนอม จากอดี ต จนถึ ง
ปั จจุบนั อยู่ที่ให้ ความสําคัญกับเรื่ องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการออกทําตลาดด้ วยตัวเอง
แนวคิดที่บริ ษทั ยึดถือมาตลอด คือ ต้ องทําเองและขายเอง ยังคงใช้ แนวทางนี ้ดําเนินธุรกิจมาจนถึง
ปั จจุบนั นี ้ แม้ ว่ากิจการจะขยายและเติบโตขึ ้นมากก็ตาม (ผู้จดั การออนไลน์ ,2552:ออนไลน์) อีก
ทังการบริ
้
หารธุรกิจ จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร คุณวิวฒ
ั น์ แดงสุภา กล่าวว่า การดําเนินงานที่ผ่าน
มาของบริ ษัทถือว่าเป็ นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือค้ าขายต้ องซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อผู้บริ โภค
บริ ษัทมีการเจริ ญเติบโต แบบค่อยๆ เติบโต การที่จะขยายใหญ่ทนั ทีโดยการไปกู้เงินธนาคารมา
ลงทุนบริ ษทั จะไม่ทํา ทําค่อยๆ ให้ พอเพียงกับความต้ องการของตลาด
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จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ บริ ษทั มีการประยุกต์ใช้ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ ากับการดําเนินงานขององค์กรในช่วงที่บริ ษัทได้ นําระบบคุณภาพ ISO
9002 : 1994 มาบริ หารจัดการในบริษัท ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544 ผู้บริ หารมีความสนใจหลักการแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีแนวคิดบนฐานความรู้และคุณธรรม จึงมีการนํามาประยุกต์ใช้ บรู ณา
การให้ เข้ ากับระบบการทํางาน ที่ดําเนินการให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจเริ่ มจากการประหยัด
ในกระบวนการทํ างานองค์กร เป็ นการลดต้ นทุนการบริ หารของบริ ษัท พัฒนาความรู้ ศักยภาพ
พนักงานเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2549 ที่บริ ษัทได้ ส่งประกวดผลงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) บริ ษัทได้ รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ านธุรกิจขนาดกลาง ปี 2550
2.1.3) การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญ พบว่าบริ ษัทมีการดําเนิน
กิจกรรมโครงการโดยการนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการ
ธุรกิจ โครงการต่าง ๆ ผู้บริ หารให้ การสนับสนุน เพื่อที่จะสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ พนักงานได้ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เรี ยนรู้จากกิจกรรมที่พฒ
ั นาตัวพนักงานให้ นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทกําหนดให้ ฝ่ายควบคุมคุณภาพเป็ นหน่วยงานที่คอยดูแลการดําเนินการ
ทํางานกับผู้บริ หารโดยตรง ผลการศึกษาวิเคราะห์ได้ ดังนี ้
โครงการส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ ง านเพื ่อ เสริ ม สร้ างการประหยัด
ทรัพยากรทุกประเภท เป็ นการประหยัดต้ นทุน และเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนของธุรกิจ ทําให้ พนักงาน
รู้จกั ประหยัด ตระหนักการใช้ พลังงานไฟฟ้า เช่น ประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน การใช้ หลังคาโปร่งแสง
ทําให้ โรงงานไม่ต้องเปิ ดไฟในช่วงกลางวัน และมีการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าในสํานักงาน ปิ ดไฟ
ปิ ดแอร์ ช่วงพักกลางวัน ปิ ดแอร์ 30 นาที ก่อนเลิกงาน เป็ นต้ น
โครงการส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานพัฒ นาศัก ยภาพอย่ า งต่อ เนื ่อ ง
สมํ่าเสมอโดยการฝึ กอบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบตั งิ านให้ กบั พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะเรื่ องความสะอาด สุขภาวะ เพราะบริ ษัทผลิต
อาหาร คุณภาพเรื่ องนี ้พนักงานทุกคนต้ องตระหนักจะต้ องมีการอบรมให้ พนักงานตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพ รู้จกั ใช้ เทคโนโลยีอย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ เช่น การบดละเอียด การทอด การอบ
และการบรรจุ เพื่อให้ ผลผลิตที่ได้ รับเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ เป็ นการนําความรู้มาใช้ ประโยชน์
ในการปฏิบตั งิ านจริ ง ให้ พนักงานตระหนักในการทํางานที่มีคณ
ุ ภาพ
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โครงการสวัส ดิ ก ารพนัก งาน บริ ษั ท จะให้ ก ารดูแ ลเอาใจใส่
พนักงานอย่างดีและใกล้ ชิด ดูแลสวัสดิการในด้ านต่าง ๆ อาทิ เช่น เช่น มีบ้านพักให้ เป็ นที่อยู่อาศัย
ภายในโรงงาน ให้ ข้าวพนักงานทานฟรี ให้ ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน ช่วยค่า
รักษาพยาบาลที่เกินจากประกันสังคม เป็ นต้ น
โครงการกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่นการจัดกี ฬาภายใน
บริษทั และระหว่างบริ ษัทกับชุมชน
โครงการแข่งขันการใช้ ผลิตภัณฑ์ในบริ ษัทประกอบอาหาร ทําให้
พนักงานมีความรัก ความภาคภูมใิ จในการทํางานในบริษทั และรู้จกั ผลิตภัณฑ์มากขึ ้น
โครงการส่งเสริ มให้ พนักงานทํางานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มี
คุณธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย และปฏิบตั ิตนตาม
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่น ประกาศยกย่องผู้ที่ทําความดี มี
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
การประหยัดนํา้ ด้ วยการนํานํา้ เสียมาบําบัดที่บ่อบําบัดนํา้ เสี ย
และใช้ นํ ้าที่บําบัดแล้ วล้ างพื ้น ล้ างรถยนต์ รดนํา้ ต้ นไม้ และกํ าลังจะพัฒนาให้ นําไปใช้ ในระบบ
สุขาภิบาลโรงงาน (ชักโครก) ประหยัดกระดาษ ด้ วยการใช้ กระดาษทัง้ 2 ด้ าน ฯลฯ การวางแผน
ตรวจสอบซ่อมแซมเครื่ องมือ เครื่ องจักรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ เพื่อป้องกันเครื่ องจักรชํารุด จะ
ได้ ยืดอายุการใช้ งานของเครื่ องจักร มีการติดตังระบบบํ
้
าบัดกลิ่น บําบัดเสียง บําบัดนํ ้าเสีย เพื่อ
ป้องกันมิให้ สร้ างปั ญหาด้ านมลภาวะเป็ นพิษให้ แก่พนักงานของบริษัทและ ชุมชนใกล้ เคียง
โครงการส่งเสริ มกิจกรรมพุทธศาสนา เช่น ทอดกฐิ น ทอดผ้ าป่ า
สามัคคี หรื อส่งเสริ มกีฬาเพื่อสร้ างความสามัคคีและลดปั ญหาด้ านสารเสพติด
โครงการสนับสนุนนํ ้าพริกเผาให้ กบั นักกีฬาไทยเป็ นประจําทุกปี
2.1.4) การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
บริ ษัทมีฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็ นฝ่ ายที่มีระบบการประเมินผล
และติดตามผลการปฏิบตั ิงานตลอดเวลา การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้ องสอดรับกับ
การปฏิ บตั ิงานทังระบบ
้
เช่น รายงานยอดขาย ระบบตรวจสอบคุณภาพการปฏิบตั ิงาน การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ทําให้ สามารถรู้ ปัญหาและแก้ ปัญหาได้ เร็ ว บริ ษัท ได้ นําระบบ ISO
9001 : 2000 จึงเป็ นระบบบริ หารงานคุณภาพมาตรฐานสากล แนวคิดสําคัญ คือ การจัดวางระบบ
บริ หารงาน เพื่อการประกันคุณภาพเป็ นระบบที่ทําให้ เชื่อมั่นได้ ว่ากระบวนการต่างๆ ได้ รับการ
ควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านเอกสารที่ระบุขนตอน
ั้
และวิธีการทํางาน เพื่อให้ มนั่ ใจได้
1
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ว่าพนักงานในองค์กรรู้หน้ าที่ความรับผิดชอบและขันตอน
้
ต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน โดยต้ องมีการ
ฝึ กอบรมให้ ความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานมีการจดบันทึกข้ อมูล รวมทังการตรวจสอบการ
้
ปฏิบตั งิ านว่าเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในเอกสารหรื อไม่ และมีการแก้ ไขข้ อผิดพลาดรวมทังมี
้ แนวทางใน
การป้องกันข้ อผิดพลาดเดิม ความสําเร็จ จะเกิดขึ ้นได้ ต้องอาศัย ความพยายามมุ่งมัน่ เอาใจใส่ของ
ผู้บริ หาร และการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ทุกระดับภายในองค์กร ที่จะนําเอาความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ มาประยุกต์ ใ ช้ เพื ่อสร้ างคุณภาพให้ เ กิ ดขึน้ ในทุก ๆ ขัน้ ตอนในการผลิตและการ
ให้ บริ การ
2.2) กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีใช้ ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์กร
กว่า 50 ปี ผลิตภัณฑ์นํา้ พริ กไทยภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า "ตราแม่
ประนอม" ได้ รับการยอมรับจากผู้บริ โภคอย่างกว้ างขวาง ทังจากชาวไทย
้
และชาวต่างประเทศ แม้
จะมีหลายคนเสนอให้ ขยายกิ จการไปทําธุรกิจอาหารประเภทอื่น แต่ลูกหลานของคุณประนอม
ยืนยันว่า ขอทําในสิ่งที่ตนเองถนัด นัน่ คือ ขอเป็ นผู้นําในด้ านการผลิตนํ ้าพริ กสําเร็ จรูปที่ได้ รับการ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ โดย
จัดฝึ กอบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ หรื อมีการประชุมระดมความคิดของพนักงานเพื่อพัฒนา
ระบบงาน เป็ นต้ น ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยการติดประกาศข่าวสารให้
พนักงานทราบ มีการอบรมให้ พนักงานใช้ เทคโนโลยีอย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ เช่น การ
บดละเอียด การทอด การอบ และการบรรจุ เพือ่ ให้ ผลผลิตที่ได้ รับเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ เป็ น
การนําความรู้มาใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านจริ ง อีกทังคุ
้ ณประนอมจะมีบ้านอยู่บริ เวณโรงงาน
จะปลูกผักสวนครัว ผักกินได้ อยู่เสมอ พนักงานส่วนหนึ่งบางช่วงฤดูกาล จะเข้ าไปมีส่วนร่ วมปลูก
ผักสวนครัวปลอดสารพิษในบ้ านคุณประนอม พนักงานได้ เกิดการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ตรงของ
พนักงาน ที่จะเห็นว่าผู้บริ หารยังปลูกผักกินเอง
1

“ การที ่พนักงานได้เข้าไปช่วยคุณแม่ประนอมปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิ ษ พนักงานหลายคนก็ มองว่า ขนาดท่านเป็ นถึ งผู้บริ หาร ยัง
ปลูกผักกิ นเอง แล้วเราละ หลายๆคนที ่เข้าไปมี ส่วนร่ วม ไปช่ วย ก็ ได้รั บ
ความรู้จากท่าน ที ่สอนให้รู้จกั ประหยัด อดออม อันไหนทําด้วยตัวเองได้ ก็
ควรจะทํา เราต้องรู้จกั ใช้ชีวิตบนฐานความดี ”
(สุภาภรณ์ อุนากูล,สัมภาษณ์,10 กุมภาพันธ์ 2554)
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ประกอบธุรกิจเฉพาะด้ านที่ชํานาญ คือ ด้ านอาหารไทย เช่น นํ ้าพริ ก นํ ้า
ปรุ ง เครื่องแกงฯลฯ ใช้ ภูมิปัญญาไทยเป็ นหลักในการประกอบธุรกิจ ทําให้ ง่ายต่อการพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจ เช่น ผลิตนํ ้าปรุงรสผัดไทย นํ ้าราดไข่ลกู เขย นํ ้าปรุงรสส้ มตําไทย นํ ้าปรุงรสส้ มตําปลาร้ า
ฯลฯ ประกอบธุรกิจตามกําลังความสามารถ ใช้ เงินทุนส่วนเจ้ าของเท่านัน้ การพัฒนาและขยาย
กําลังการผลิตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยพิจารณาปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จต่างๆ อย่างรอบคอบ
ตังแต่
้ พศ. 2502-ปั จจุบนั ยังไม่มีปัญหาในสภาพคล่อง วางแผนในการลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่
สร้ างภาระหนี ้สินให้ เกิดความเสี่ยง เช่น ซื ้อเครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตด้ วยเงินกําไรสะสม
ใช้ เทคโนโลยีทนั สมัยแต่ราคาไม่แพง ผลิตโดยคนไทยเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ให้ ความสําคัญกับเทคโนโลยี
เพื่อผลิตสินค้ าให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้ เทคโนโลยีภายในประเทศเป็ นหลัก เช่น
เครื่ องปิ ดฝาระบบสูญญากาศ เครื่ องล้ างอัตโนมัติ เครื่ องทอดอัตโนมัติ เครื่ องแยกกากมะขาม เป็ น
ต้ น จะซื ้อเครื่ องจักร เทคโนโลยีตา่ งประเทศเฉพาะที่ประเทศไทยผลิตเองไม่ได้ เท่านัน้ รวมทังมี
้ การ
ประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้ านกับเครื่ องจักร เช่น ใช้ รังไข่กรุ เครื่ องบําบัดเสียง แทนการใช้ วสั ดุ
ป้องกันเสียงราคาแพง เป็ นต้ น ทําให้ ประหยัดงบการลงทุนด้ านเครื่ องจักรเป็ นอย่างมาก บริ ษัท
เลือกใช้ วตั ถุดิบในประเทศเพื่อกระจายรายได้ ส่เู กษตรกรไทย และเพื่อให้ คงคุณภาพของอาหาร
ไทยทังรสชาติ
้
และกลิ่น การใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องถิ่น ที่อยู่ในประเทศ 100 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นการลดความ
เสี่ยงในการผลิต โดยกระจายการรับซื ้อไปยังภาคต่างๆ ของประเทศ ยกเว้ นแต่ในกรณีวตั ถุดิบใน
ประเทศขาดแคลน จึงจะใช้ วตั ถุดิบจากต่างประเทศทดแทนเป็ นครัง้ คราว ซื ้อวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการ
ผลิตเฉพาะในแต่ละวัน เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ มีคณ
ุ ภาพดี และจะไม่มีการแปรรู ปเพื่อให้
เก็บรักษาได้ นาน เช่น ไม่นําพริ กสดมาดองเพื่อใช้ ได้ หลายวัน วัตถุดิบได้ รับการคัดสรรว่ามีคณ
ุ ภาพ
ปลอดสารพิษ ปราศจากยาฆ่าแมลง ยึดหลักซื่อสัตย์ ยุติธรรมกับลูกค้ า และมีการควบคุม
กระบวนการผลิตทุกขันตอน
้
ทําให้ ไม่มีปัญหาด้ านสินค้ าไม่ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน เนื่องจาก
บริ ษัทเข้ มงวดด้ านความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็ นสําคัญ ทําให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นได้
มาตรฐานจากการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทและประกาศว่าเป็ นสินค้ ามีคณ
ุ ภาพ
ปราศจากอันตรายจากสารปนเปื อ้ นเจือปน นิตยสาร TEST ของประเทศเยอรมัน ในปี 2550
วัตถุดบิ ที่ผา่ นการควบคุมคุณภาพ ปราศจากยาฆ่าแมลง สารเคมีตกค้ าง โดยมีการควบคุมทังด้
้ าน
กายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และควบคุมสุขอนามัยในการผลิต ป้องกันไม่ให้ มีสิ่งปนเปื อ้ น ไม่ว่าทํา
ธุรกิ จ อาหารแบบไหน ต้ องมี ความซื่อสัตย์ สุจ ริ ตให้ ความเคารพต่อผู้บริ โภค สิ่งสํ าคัญที่ บริ ษัท
คํานึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบ สูตรดังเดิ
้ มต้ องรักษาไว้ เสมอ ถ้ าจะเปลี่ยนแปลงสูตร เพื่อคนรุ่นใหม่
บริ ษัทจะใช้ ตราชื่ออื่น ไม่เปลี่ยนแปลงสูตรดังเดิ
้ มที่ลูกค้ าติดใจ เป็ นการเรี ยนรู้จากการสังเกตและ
1

240
ไตร่ ตรอง (นํ ้าพริ กเงินล้ าน รสเสน่ห์ไทยๆ ที่แปรความอร่ อยเป็ นทุน , ผู้จดั การ, 4 พฤศจิกายน
2551) บริ ษัทได้ นําเอาระบบความปลอดภัยทางดานอาหารมาใช้ กับกระบวนการผลิตทุกขันตอน
้
เริ่ มตังแต่
้ การรับวัตถุดบิ จะต้ องสด ใหม่ และสะอาด ได้ มาตรฐานตาม เกณฑที่กําหนดไว้ รวมถึงต้
องผ่านการตรวจหาสารตกค้ าง หลังจากนันจึ
้ งนําวัตถุดบิ มาผ่านการคัดเลือก และฆ่าเชื ้อก่อน รวม
ไปถึงขันตอนบรรจุ
้
ด้วยเครื่ องบรรจุอตั โนมัติ มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี ที่ควบคุมด้ วยระบบ
คอมพิวเตอรช่วยให้ มีความปลอดภัยในการใช้ งาน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขันตอนจาก
้
เจ้ าหน้ าที่ควบคุมโดยเฉพาะ และสิ่งสําคัญที่ถือ เป็ นนโยบายหลักในการผลิตสินค้ าของบริ ษัท คือ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ"แม่ประนอม" ปราศจากสี เจื อปน ไม่ใส่ผงชูรส และไมใช้ วัตถุกันเสียใดๆ
ทังสิ
้ ้น อีกทังยั
้ งนําพืชสมุนไพรไทยที่เป็ นโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพมาเป็ นส่วนประกอบในการ
ผลิต จึงนับว่าส่วนผสมทัง้ หมดล้ วนมีส่วนประกอบมาจากธรรมชาติอยางแท้ จริ ง บริ ษัท มี การ
กระตุ้นพนักงานให้ ร้ ู จักคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เรี ยนรู้ ส่วนประกอบ รสชาติของผลิตภัณฑ์ จะจัด
กิจกรรมประกวดการประกอบอาหารโดยใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในการประกอบอาหาร ไม่ว่ายาม
ใดที่วตั ถุดบิ จะขึ ้นราคา บริ ษัทจะไม่มีการตัดหรื อลดปริ มาณส่วนผสมของวัตถุดิบสินค้ าลง เพื่อลด
ต้ นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่นํ ้ามันมีราคาแพง เศรษฐกิจได้ รับผลกระทบทําให้ ต้นทุนสูง
การขึ ้นราคาสินค้ าอาจทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับความเดือดร้ อน
ความสามารถในการบริ ห ารจัดการ ขนาดโรงงาน ขนาดการผลิตที่
เหมาะสมกับ การผลิต วางแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมกับสภาพการทํางาน เช่น รับพนักงาน
เท่าที่จําเป็ น จัดคนให้ เหมาะสมกับงาน มีการโยกย้ ายพนักงานเพื่อให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนา
ตนเอง รวมทังการหมุ
้
นเวียนการปฏิบตั งิ านในโรงงาน วางระบบในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับจากผู้บริ โภคทังในและต่
้
างประเทศ เช่น
ISO 9001 GMP ,HACCP ,องค์การอาหารและยา (อย.) ,ฮาลาล กระบวนการผลิตมีอตั ราการ
สูญเสียน้ อย อยู่ที่ประมาณ 0.05 เปอร์ เซ็นต์ ทําให้ ควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วางแผนการผลิตและกระบวนการผลิตให้ เหมาะสมในแต่ละวัน โดยไม่ผลิตเพื่อเก็บสํารองไว้ ใน
คลังสินค้ ามากเกินไป เนื่องจากจะทําให้ ผลิตภัณฑ์ไม่สดใหม่ ไม่ได้ คุณภาพตามนโยบายของ
บริ ษัท ที่ต้องการความสด สะอาด อร่ อย คํานวณต้ น ทุนในการผลิตให้ เ ป็ นสัดส่วนกับกํ าไรที่
เหมาะสม เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มีราคาไม่แพง เตรี ยมความพร้ อมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เช่น มีการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดเวลา ใช้ ระบบตรวจสอบคุณภาพตามหลัก
วิชาการทุกขันตอน
้
โดยห้ องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบคุณภาพภายใน และส่งตรวจภายนอก
11

11

1
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บริ ษัทมีนโยบายการจ้ างพนักงาน จะจ้ างแรงงานไทย 100 เปอร์ เซ็นต์
ส่ง เสริ ม ให้ พ นักงานพัฒ นาศักยภาพอย่างต่อเนื ่องสมํ ่าเสมอ เช่น ฝึ กอบรม เพิ่ม พูน ความรู้
ความสามารถ หรื อมีการประชุมระดมความคิดของพนักงานเพื่อพัฒนาระบบงาน ให้ พนักงาน
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยการติดประกาศข่าวสารให้ พนักงานทราบ เป็ นต้ น การพัฒนาองค์
ความรู้ ที่เหมาะสมให้ กับพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะเรื่ องความสะอาด สุขภาวะ เพราะ
บริ ษัทผลิตอาหาร คุณภาพเรื่ องนีพ้ นักงานทุกคนต้ องตระหนักจะต้ องมีการอบรมให้ พนักงานใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ เช่น การบดละเอียด การทอด การอบ และการบรรจุ
เพื่อให้ ผลผลิ ตที่ไ ด้ รั บเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ ทํ าให้ เ ป็ นการนํ าความรู้ มาใช้ ประโยชน์ ใ นการ
ปฏิบตั งิ านจริ ง ที่สําคัญพนักงานทุกคนต้ องได้ รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
สมุน ไพรที่เ ป็ นส่วนประกอบที่มี คุณ ค่าทางโภชนาการอย่างไร จัดประกวดแข่ง ขัน ให้ พ นักงาน
ประกอบอาหารโดยใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ทําให้ พนักงานได้ ความรู้คณ
ุ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
เป็ นอย่างดี นําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน บริ ษัทให้ การดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างดี
และใกล้ ชิด เช่น มีบ้านพักให้ เป็ นที่อยู่อาศัยภายในโรงงาน ดูแลสวัสดิการในด้ านต่าง ๆ อาทิ เช่น
ให้ ข้าวพนักงานทานฟรี ให้ ทุนการศึกษาแก่บตุ ร-หลานของพนักงาน ช่วยค่ารักษาพยาบาลที่เกิน
จากประกันสังคม จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
เพื่อสร้ างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็ นต้ น ส่งเสริ มให้ พนักงานทํางานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มี
คุณธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย และปฏิบตั ิตนตาม
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่น ประกาศยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์
เก็บกระเป๋ าสตางค์ของเพื่อนพนักงานได้ หรื อมอบรางวัลให้ แก่บุคคลที่ทําความดีหรื อมีความ
ซื่อสัตย์กบั บริ ษทั เป็ นต้ น ผ่านบอร์ ดความรู้ เสียงตามสาย ของบริ ษัท ทําให้ พนักงานพึงพอใจที่จะ
ทํางานด้ วยอย่างยาวนานและมี ความสุข ส่ง เสริ มการปฏิบตั ิงานเพื่อเสริ มสร้ างการประหยัด
ทรัพยากรทุกประเภทเป็ นการประหยัดต้ นทุน และเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนของธุรกิจ เช่น ประหยัด
ไฟฟ้าในโรงงาน ด้ วยการใช้ หลังคาโปร่งแสง ทําให้ โรงงานไม่ต้องเปิ ดไฟในช่วงกลางวัน และมีการ
ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าในสํานักงาน ปิ ดไฟ ปิ ดแอร์ ช่วงพักกลางวัน ปิ ดแอร์ 30 นาที ก่อนเลิกงาน
เป็ นต้ น มีการประหยัดนํ ้าด้ วยการนํานํ ้าเสียมาบําบัดที่บอ่ บําบัดนํ ้าเสีย และใช้ นํ ้าที่บําบัดแล้ วล้ าง
พื ้น ล้ างรถยนต์ รดนํ ้าต้ นไม้ และกําลังจะพัฒนาให้ นําไปใช้ ในระบบสุขาภิบาลโรงงาน เพื่อ
ประหยัดกระดาษ ด้ วยการใช้ กระดาษทัง้ 2 ด้ าน นํ ้ามันพืชที่ใช้ แล้ วนําไปสนับสนุนส่งเสริ มใน
โครงการผลิตนํ ้ามันไบโอดีเซล กับกรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ การวางแผนตรวจสอบซ่อมแซม
เครื่ องมือ เครื่ องจักรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ เพื่อป้องกันเครื่ องจักรชํารุด จะได้ ยืดอายุการใช้
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งานของเครื่ องจักร บริ ษัท ติดตังระบบบํ
้
าบัดกลิ่น บําบัดเสียง บําบัดนํ ้าเสีย เพื่อป้องกันมิให้ สร้ าง
ปั ญหาด้ านมลภาวะเป็ นพิษให้ แก่พนักงานของบริ ษัทและ ชุมชนใกล้ เคียง ทัง้ นี ้บริ ษัทจะมีการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ตลอดจนส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเครื่ องจักรเพื่อลดต้ นทุน การผลิต และยังมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขันตอน
้
โดยนํา
ระบบ ISO 9001 : 2000 มีระบบการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบตั ิงานตลอดเวลาครบ
วงจร เช่น รายงานยอดขาย ระบบตรวจสอบคุณภาพการปฏิ บตั ิงาน การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน ทําให้ สามารถรู้ปัญหาและแก้ ปัญหาได้ เร็ว
นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอมเริ่ มสร้ างตลาดต่างประเทศด้ วยตัวเอง โดย
เริ ่ ม ต้ นจากทํ า ตลาดประเทศใกล้ ๆ บ้ าน เช่น มาเลเซี ย สิง คโปร์ ก่ อน จนปั จ จุบัน ตลาดเอเชี ย
โดยเฉพาะตลาด ญี่ปนุ่ เข้ ามาเป็ นตลาดส่งออกที่สําคัญ นํ ้าจิ ้มไก่ และ นํ ้าพริ กเผา ถือเป็ นสินค้ า
ดาวเด่นของบริ ษัท ที่ได้ รับความนิยมทังตลาดในเมื
้
องไทย และขยายไปสู่ต่างประเทศ มีความ
ระมัดระวังในการขายสินค้ า คือ ลูกค้ าต้ องชําระเงินค่าสินค้ าก่อนทําการส่งมอบ โดยมีสดั ส่วน
ช่องทางการจําหน่ายทังภายในและต่
้
างประเทศ (70:30) ทําให้ กระจายความเสี่ยงด้ านการตลาด
และใช้ นโยบายขยายตลาดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และที่สําคัญ คือ ผลิตเอง จําหน่ายเอง ทําให้
สามารถควบคุมคุณภาพ และลดต้ นทุนการดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
“ค้าขายต้องซื ่อสัตย์ สุจริ ตต่ อผู้บริ โภค ไม่ ว่าวัตถุดิบจะขึ้นราคา
สูตรของเราก็ยงั เหมื อนเดิ ม ถึงแม้ว่าช่วงนัน้ จะไม่ได้กําไรเลยก็ตาม ไม่มีการ
ตัดออเดอร์ ลูกค้า สั่งมาแล้วโดนตัดก็ ไ ม่ มี ปริ ม าณก็ ไม่ มีการลด เราต้อง
รับผิ ดชอบกับลูกค้าเสมอ”
(วิ วฒ
ั น์ แดงสุภา,สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2554)
3. ผลการปรั บเปลี่ยนองค์ กรธุ รกิจเอกชนโดยกระบวนการขั บเคลื่ อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วจิ ยั ได้ วเิ คราะห์ข้อมูล พบว่าองค์กรมีการปรับเปลี่ยนตามกรอบแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ ดงั นี ้
3.1) ทางสายกลาง
3.1.1) ความพอประมาณ
1) ทําธุรกิจเฉพาะด้ านที่บริ ษทั มีความชํานาญใช้ ภมู ิปัญญาไทย
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เป็ นหลัก
2) ลงทุนใช้ เงินทุนส่วนเจ้ าของ เติบโตและขยายกําลังการผลิต
ตามกําลังความสามารถ

3) วางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบไม่สร้ างภาระหนี ้สินให้ เกิด

ความเสี่ยง
4) ใช้ เทคโนโลยีทนั สมัยแต่ราคาไม่แพง ผลิตโดยคนไทยเป็ น
หลัก

ต้ นทุน

5) ประยุกต์ใช้ ภมู ปิ ั ญญาชาวบ้ านกับเครื่ องจักร
6) ประหยัดการใช้ ทรัพยากรทุกประเภทเพื่อเป็ นการประหยัด
3.1.2) ความมีเหตุผล
1) รับพนักงานเท่าที่จําเป็ น วางแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสม

กับสภาพการทํางาน
2) การหมุนเวียนพนักงานเพื่อให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเอง
จัดคนให้ เหมาะสมกับงาน

3) เน้ นใช้ วตั ถุดิบในประเทศแป็ นการคงคุณภาพของอาหารไทย

ทังรสชาติ
้
และกลิ่น
4) การซือ้ วัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิตเป็ นรายวัน เพื่อให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ มีคณ
ุ ภาพดี
5) พัฒนาต่อยอดธุรกิจใช้ ภูมิปัญญาไทยเป็ นหลัก และบริ ษัท มี
ความชํานาญ

6)

ใช้ เ ทคโนโลยี ภ ายในประเทศเป็ นหลัก ได้ คุณ ภาพตาม

มาตรฐานสากล
7) มี การตรวจสอบคุณ ภาพทุก ขัน้ ตอนโดยห้ อ งปฏิ บัติการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในและส่งตรวจภายนอก
8) มี การวางแผนตรวจสอบซ่อมแซมเครื่ องมือเครื่ องจักรตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
9) มีระบบในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพให้ ได้ คณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล ทําให้ ควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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10) มีระบบการประเมินผลและติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านตลอดเวลา
3.1.3) การมีภมู คิ ้ มุ กัน
1) นํ า เอาระบบความปลอดภั ย ทางด้ านอาหารมาใช้ กับ
กระบวนการผลิตทุกขันตอน
้

ประเทศ 100 เปอร์ เซ็นต์

2) มีการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดเวลา
3) ลดความเสี่ยงในการผลิต ใช้ วัตถุดิบในท้ องถิ่นที่อยู่ใน

4) กระบวนการผลิตมีอตั ราการสูญเสียน้ อย 0.05 เปอร์ เซ็นต์ ทํา
ให้ ควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีช่องทางการจําหน่ายทังภายในและต่
้
างประเทศ (70:30)
ทําให้ กระจายความเสี่ยงด้ านการตลาด
6) บริ ษัท เป็ นผู้ผ ลิตเอง จําหน่ายเอง ทําให้ สามารถควบคุม
คุณภาพ และลดต้ นทุนการดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7) บริ ษัท รับพนักงานเป็ นคนไทยเป็ นหลัก และดูแลเอาใจใส่
พนักงานเป็ นอย่างดี
3.2) เงื่อนไข
3.2.1) ความรู้
1) พนักงานทุกคนได้ รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสมุนไพร
2) ส่งเสริ มให้ พนักงานพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
โดยการฝึ กอบรม
3) ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รอบด้ าน
เพื่อให้ เข้ าใจการเปลี่ยนแปลงในสังคม
4) มีการวางแผนการผลิตและกระบวนการผลิตให้ เหมาะสมใน
แต่ละวัน
3.2.2) คุณธรรม
1) ให้ ความสําคัญกับลูกค้ า ยึดหลักซื่อสัตย์ ยุติธรรมไม่เอา
เปรี ยบผู้บริโภค
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2) ใช้ วตั ถุดิบที่ผ่านการควบคุมคุณภาพตังแต่
้ ต้นนํ ้าถึงปลายนํ ้า
ให้ ปราศจากสารเคมีตกค้ าง
ผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ มีคณ
ุ ภาพ

3) ซื ้อวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิตเฉพาะในแต่ละวัน เพื่อให้ ได้
4) คํานวณต้ นทุนในการผลิตเป็ นสัดส่วนกับกําไรที่เหมาะสม
5) ให้ การดูแลพนักงานอย่างใกล้ ชดิ เช่นมีที่พกั ฟรี บริ การอาหาร

กลางวันฟรี เป็ นต้ น
6) ส่ง เสริ ม ให้ พ นักงานทํ างานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจ ริ ต มี
คุณธรรมช่วยเหลือซึง่ กันและกัน

7) มีการติดตังระบบบํ
้
าบัดกลิน่ บําบัดเสียง บําบัดนํ ้าเสีย ไม่

สร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ชุมชน
8) สนับสนุนทุนการศึกษากับนักเรี ยนนักศึกษาเรี ยนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์
9) เป็ นผู้นําในการส่งเสริ มกิจกรรมพุทธศาสนา เช่น ทอดกฐิ น
ทอดผ้ าป่ าสามัคคี เป็ นต้ น
4. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์ กรธุรกิจเอกชน
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จการขับเคลื่อน
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน มีดงั นี ้
4.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จภายในองค์กร
1) ผู้บริ หารองค์กร ต้ องเเป็ นผู้เริ่ มที่ดีในการนําองค์กร เป็ นคนที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้ กบั พนักงาน มีความอดทน กล้ าคิด กล้ าทํา
2) การมีส่วนร่ วมของพนักงาน ทําให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ ง ใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่บริ ษทั ได้ จดั ให้ กบั พนักงาน
3) ตัวพนักงานที่มีความพร้ อมรับในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะที่จําเป็ นเพื่อการปฏิบตั งิ าน
4.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกองค์กร
1) ศรัทธาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมุง่ มัน่ ตังใจ
้ การทําความดี
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คือคุณธรรม ที่จะนําไปสู่การอยู่ด้วยกันอย่างปกติสขุ สมดุลและยัง่ ยืน ต้ องมีความเข้ าใจหลักการ
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึง้ และถูกต้ อง จึงจะเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ กับคนใน
สังคม
2) การส่งเสริ มการศึกษา เป็ นการนําระบบการศึกษาที่มีหลักสูตรที่พร้ อมจะ
ปลูกฝั งในทุกระดับการเรี ยนรู้ ตระหนักในแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) จิตสํานึกนักธุรกิจต้ องมีความรับผิดชอบดีตอ่ สังคม มีเป้าหมายทําธุรกิจอย่าง
มีคณ
ุ ธรรมไม่เอาเปรี ยบผู้บริโภค
4) ทุนทางสังคม พื ้นฐานประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของคนไทยที่มีความเอื ้อ
อาทรต่อกัน สะท้ อนความเป็ นคนไทย นํามาส่งเสริมและพัฒนาให้ ตระหนักในความรักผืนแผ่นดิ
5) ภาครัฐให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนในเชิง
นโยบาย ให้ ความแนะนํา ปรึกษากับภาคธุรกิจเอกชน

ชุมชน

ส่ วนที่ 2 การขยายแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์ กรธุรกิจเอกชนไปสู่

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ (วศ.ทร.) ได้ เริ่ มจัดตังขึ
้ ้นเป็ น "หอวิทยาศาสตร์ " เมื่ อ
18 มิถุนายน พ.ศ.2471 โดยมีภารกิจ คือ การวิเคราะห์ทางเคมี การทดสอบ ทางฟิ สิกส์ และการ
ทดลองทางไฟฟ้า
พ.ศ.2540 ได้ รับอนุมตั ิให้ ปรับปรุ งอัตราและจัดส่วนราชการใหม่โดยแบ่งเป็ น 5
กอง 1 แผนก คือ กองบังคับการ กองแผนและโครงการ กองวิเคราะห์และทดสอบ กองวิทยาการ
กองผลิตและซ่อมบํารุง และแผนกคลังวิทยาศาสตร์
18 เมษายน 2540 กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ ย้ ายจากที่ตงเดิ
ั ้ มไปยังที่ตงใหม่
ั้
เลขที่ 83 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ และได้ เริ่ ม
ปฏิบตั งิ านตามปกติในวันที่ 21 เมษายน 2540
ปั จจุบนั หน่วยงานมีภารกิจ คือมีหน้ าที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํ ากับ
การ และดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา กิจการทางวิทยาศาสตร์ ของกองทัพเรื อ การส่ง
กํ า ลัง พัส ดุส ายวิ ท ยาศาสตร์ การวิ เ คราะห์ แ ละทดสอบพัส ดุ การปฏิ บัติ แ ละการป้ องกัน ทาง
นิวเคลียร์ ชีวเคมี ตลอดจนให้ การฝึ กฝนและศึกษา วิชาการวิทยาศาสตร์ และวิชาการอื่นตามที่
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ได้ รับมอบหมาย โดยมีเจ้ ากรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ ปั จจุบนั มีพลเรื อตรี หม่อมหลวงอนุนพนันท์
นวรัตน์ เป็ นผู้บงั คับบัญชารับผิดชอบ
แผนภาพที่ 16 ที่ตงกรมวิ
ั้
ทยาศาสตร์ ทหารเรื อ

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ(กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ ,2553:ออนไลน์)
พื ้นที่ตงของ
ั ้ วศ.ทร. มีพื ้นที่ประมาณ 40 ไร่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตทวีวฒ
ั นา เป็ นเขตพื ้นที่
เป็ น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใ่ นกลุม่ เขตกรุงธนเหนือ ปั จจุบนั พื ้นที่สว่ น
ใหญ่ของเขตยังเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม มีลําคลองหลายสายที่สามารถนํานํ ้าไปใช้ ในการทําสวน
ผลไม้ แต่พื ้นที่เกษตรเหล่านันกํ
้ าลังถูกแทนที่ทีละน้ อยด้ วยโครงการหมูบ่ ้ านจัดสรรเรี ยงรายอยู่ตาม
ถนนสายหลักในพื ้นที่ของเขตทวีวฒ
ั นา
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2. การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ กรธุรกิจเอกชนไปสู่
ชุมชน

บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ในการขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่
สังคม บริ ษัทเป็ นส่วนหนึ่งที่ต้องการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้การพออยู่ พอกินพอใช้ รู้จกั ประหยัด อด
ออม เข้ าใจสถานการณ์โลกในปั จจุบนั ดํารงชีวิตอย่างไม่ประมาท ที่สําคัญคือการปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิ
ชอบ บริ ษัทยินดีให้ การสนับสนุน ความร่ วมมืออย่างเต็มกําลังความสามารถ กรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรื อ และบริ ษัทเป็ นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดที่ดีต่อกัน มีที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กนั ผู้บริ หาร
รู้ จกั กัน ได้ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กัน จากกิจกรรมในพืน้ ที่ประชาคมเขตทวีวฒ
ั นาจัดขึน้
เช่นงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ งานจําหน่ายสินค้ าราคาถูก เป็ นต้ น การขอความร่ วมมือ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อีกทังบริ
้ ษัท ที่ทําธุรกิจผลิตอาหาร มีวตั ถุดิบที่เหลือใช้ จากการผลิต
ชุมชนมีความสามารถในการพัฒนากําลังพลให้ มีอาชีพ บริ ษัท ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือในด้ าน
ทุน วัตถุดบิ การผลิต คําแนะนํากับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โครงการสนับสนุนการผลิตนํ ้ามันไบโอดีเซล โดยบริ ษัท นํานํ ้ามันพืชที่ใช้ แล้ วจาก
การผลิต นํ าไปสนับสนุนให้ กับกรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ เพื่อผลิตเป็ นนํ า้ มันไบโอดีเซล ใน
โครงการพัฒนากําลังพลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วศ.ทร. ได้ ดําเนินการพัฒนากําลัง โดยการ
ฝึ กอบรม ให้ ความรู้ กับกํ าลังพลให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
เสริมสร้ างอาชีพ การทํานํ ้ายาล้ างจาน การทําแชมพู การปลูกผักสวนครัว
โครงการกิจกรรมการจัดกีฬาระหว่างบริษัทกับชุมชนประชาคมเขตทวีวฒ
ั นา
โครงการส่งเสริ ม การพัฒนาด้ านศิลปวัฒนธรรม กับประชาคมเขตทวี วัฒนา
บริษทั มีสว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมที่ดีงามของไทยอย่างสมํ่าเสมอ
3. การเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บริ ษัท พิบูลย์ชัยนํา้ พริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด เป็ นบริ ษัทที่มีสถานที่ตงใน
ั้
ประชาคมพื ้นที่เขตทวี วฒ
ั น าเช่นกัน วศ.ทร. ได้ รับมอบหมายจากกรมการพลังงานทหาร ศุนย์
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ทําการทดลองผลิตนํ ้ามันไบโอดีเซล ด้ วยเครื่ อง
ผลิ ต นํ า้ มัน ไบโอดี เ ซล ตามโครงการ "พัฒ นากํ า ลัง พลตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง" วศ.ทร.
จําเป็ นต้ องใช้ วตั ถุดิบคือนํ ้ามันพืชที่ใช้ แล้ วในการผลิตนํ ้ามันไบโอดีเซล จะได้ ประหยัดต้ นทุนใน
การผลิต จึงได้ ทําการขอรับการสนับสนุนนํ ้ามันพืชใช้ แล้ ว เพื่อทดลองผลิตไบโอดีเซล จาก บริ ษัท
พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551 เป็ นผู้สนับสนุนวัตถุดิบรายใหญ่
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ให้ แก่การผลิตนํ า้ มันไบโอดีเซลของ วศ.ทร. ความร่ วมมือที่เกิดขึน้ เป็ นกระบวนการหนึง่ ที่ต่างมี
เป้าหมายร่ วมกันของบริ ษัท และ วศ.ทร. เพื่อขับเคลื่อนหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างชีพให้ กบั พนักงานของ วศ.ทร. ที่มีกําลังพลประมาณ 250 คน ในการ
เรี ยนรู้ เพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วศ.ทร. จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็ นการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เช่นการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ การทําเกษตร
อินทรี ย์ การผลิตนํ ้ายาล้ างจาน เป็ นต้ น มีการจัดพื ้นที่เพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพล วศ.ทร.ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ ร้ ูจกั ความพอเพียง ประหยัด คิดเป็ น และสามารถนําความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
ดํารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ธรรมและความรู้ จะเน้ นพนักงานของ กองทัพเรื อเป็ นหลักก่อน เมื่อพนักงาน
ได้ รับความรู้ตา่ งๆ ค่อยขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชนรอบข้ างต่อไป
6

“ที ่นี่ส อนกํ า ลั งพลให้ รู้ จัก หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง มี ก าร
จัดตัง้ เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ให้ความรู้ที่เป็ นพืน้ ฐาน
ของคนไทย ตัวกํ าลังพล ก็พวกการปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นไม้ ให้รู้จักปลูกกิ น
เอง พึ่งพาตัวเองได้ ไม่ให้ฟมเฟื
ุ่ อย รู้จกั ใช้เงิ นอย่างมี เหตุมีผล ก็ทําให้มีภูมิค้มุ กัน
เข้าใจการเปลี ย่ นแปลงต่างๆในการดํารงชี วิต และผู้บงั คับบัญชาก็สนับสนุนอย่าง
เต็มที ่ เรามัน่ ใจ ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงคื อวิ ถีชีวิต และเป็ นการพัฒนาที ่เป็ น
ทางเลื อก ทางรอดของประเทศไทย เราเห็นตัวอย่างมากมาย มี บทเรี ยน ผมว่านี ่
แหละปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง คื อเรา คือประเทศไทย”
(สมนึก อํ่าเอีย่ ม, สัมภาษณ์,25 กุมภาพันธ์ 2554)
การผลิตนํ ้ามันไบโอดีเชลที่บริ ษัท ให้ การสนับสนุน ศว.ทร. โดยทาง ศว.ทร. จะมี
เจ้ าหน้ าที่ 4 คน ไปรับนํ ้ามันจากบริ ษัท เดือนละประมาณ 400-500 ลิตรแล้ วแต่กําลังการผลิตของ
บริษทั เครื่ องผลิตนํ ้ามันไบโอดีเซลตามโครงการประกอบด้ วยเครื่ องผลิตและระบบบําบัดนํ ้าเสีย มี
กําลังการผลิต 100 ลิตร ต่อ 1 ครัง้ การผลิต ปั จจุบนั กําลังการผลิต ผลิตเพื่อใช้ ในหน่วยงานเป็ น
หลัก ยัง ไม่ แ หลื อ ขายเพื ่อจํ า หน่ า ย จะมี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การในการตรวจสอบคุณ ภาพ
ควบคุมการผลิต มีแผนกเชื ้อเพลิงและหล่อลื่นเป็ นผู้รับผิดชอบการผลิต เจ้ าหน้ าทีแผนกผลิตทังสี
้ ่
คนต้ องผ่านการอบรมจากหน่วยงานเพื่อการผลิตนํ ้ามันไบโอดีเซลได้ อย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ

250
“การผลิ ตนํ้ามันไบโอดี เซล เราได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากบริ ษัท
แม่ ประนอมมาผลิ ตทํ ากันเอง เรี ยนรู้ จากพี ่เลี ้ยง เรามี นกั เคมี นักวิ ทยาศาสตร์ ก็
ลองผิ ดลองถูก และก็สําเร็ จได้ ที ่นี่ให้การฝึ กอบรมพัฒนากํ าลังพลให้หลายคน
นําไปประกอบอาชี พได้ บางคนไปทําขายเอง เช่นพวกนํ้ายาล้างจาน นํ้ายาล้างรถ
เป็ นต้ น เราได้ รั บ การสนับ สนุ น วัต ถุ ดิ บ มาอย่ า งดี แ ละต่ อ เนื ่ อ ง โดยเฉพาะ
ประชาคมทวี วฒ
ั นาทีเ่ อือ้ เฟื ้ อกันมา มี ความร่ วมมื อกันมาโดยตลอด”
(นันทพร เถาสุวรรณ, สัมภาษณ์,4 มี นาคม 2554)
วศ.ทร. และบริ ษั ท ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ ง่ ของประชาคมเขตทวี วั ฒ นา จึ ง มี
ความสัมพันธ์ ใ กล้ ชิดกับประชาคมเขตทวีวัฒนาเป็ นอย่างดี เป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือในการ
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆที่ชาวทวีวฒ
ั นาได้ ดําเนินการ เช่น โครงการส่งเสริ มการ
พัฒนาด้ านศิลปวัฒนธรรม “ กิจกรรมธรรมะในสวน ” เพื่อเป็ นการพัฒนาและยกระดับจิตใจของ
ประชาชนให้ มี คุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทังเป็
้ นการสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมคําสัง่ สอนใน
พระพุทธศาสนา กิจกรรมถนนคนเดิน มีชื่องานว่า ถนนสายสวรรค์ อุทยานคนเดิน ณ บริ เวณถนน
อุทยาน เขตทวีวฒ
ั นา ลานกีฬาชุมชน ประเพณีทอดกฐิ นกับชุมชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาใน
ชุม ชนประชาคมทวี วัฒ นา เป็ นต้ น ผู้นํ าของชุม ชนในประชาคมทวี วัฒ นา คุณ ครู วริ น ทร์ เขี ยว
สะอาด ข้ าราชการบํานาญ เป็ นอดีตครูที่บ้านเกิดอยู่ที่นี่และเป็ นครูอยู่ที่แถวบ้ านเกิดเขตทวีวฒ
ั นา
นี ้นับแต่หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นับแต่แถวคลองทวีวัฒนายังเป็ นเขตชนบทอยู่ในจังหวัดธนบุรี
และยังใช้ นํา้ มันก๊ าดจุดตะเกี ยง ผู้ก่อตังโรงเรี
้
ยนเกษตรทฤษฎี ใหม่ และชมรมรักคลอง-รักษ์ ถิ่น
ชุมชนริ มคลองทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร ทีดําเนินชีวิตได้ แรงบันดาลใจจากแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ คนในชุมชนและ
สังคม ตังเป็
้ นโรงเรี ยน เพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ให้ แก่ชมุ ชน สังคม เป็ นเครื อข่ายความร่วมมือให้ การทํา
กิจกรรมโครงการอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมรอบข้ างและในพื ้นที่ เพื่อสร้ างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
เป็ นการพัฒนาศักยภาพพนักงานในการช่วยเหลื อสังคม พัฒนาคนในชุม ชนได้ ซึมซับจากการ
เรี ยนรู้ว่าองค์กรนันต้
้ องมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริ มการเรี ยนรู้กบั สังคมรอบข้ าง ไม่เพียงแต่ใน
องค์กรเท่านันแต่
้ สามารถนําความรู้ นําบทเรี ยนจากการฝึ กอบรม ฝึ กปฏิบตั ิ ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิต และขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุม ชน สังคม สู่การดํารงชีวิตได้ อย่างสมดุล มี
ความสุข จะสําเร็ จได้ ต้องได้ รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากชุมชน
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กระบวนการเรี ย นรู้ จากการขับเคลื่อนปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ผู้นํ าให้ การ
สนับสนุน ในการดําเนินกิจกรรมโดยร่วมกันหาแนวทาง นโยบายเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ และปฏิบตั ิ
ตนตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กําหนดกิจกรรมโครงการพัฒนากําลังพลตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพื ้นที่ทําเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ จัดฝึ กอบรมในการพัฒนาอาชีพ การปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ การทําเกษตรอินทรี ย์ การผลิตนํ ้ายาล้ างจาน รวมทัง้
ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลให้ ร้ ูจกั ความพอเพียง ประหยัด คิดเป็ น และสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ดํารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ธรรมและความรู้ นอกจากนี ้ร่วมกับประชาคม
ในเขตทวี วัฒ นาเป็ นเครื อข่า ยความร่ วมมื อ ในการสนับ สนุน ขอความช่ วยเหลื อ การเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมในชุมชน ผู้นําของชุมชนในประชาคมทวีวฒ
ั นา คุณครูวริ นทร์ เขียวสะอาด ได้ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ สร้ างการมี ส่วนร่ วมกับชุมชน เป็ นการพัฒนาศักยภาพพนักงานในการช่วยเหลื อสังคม
พัฒนาคนในชุมชน ซึมซับจากการเรี ยนรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิต และขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน
สังคม สูก่ ารดํารงชีวติ ได้ อย่างสมดุล
4. การเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิ จัย ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามกรอบแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน สรุ ปได้
ดังนี ้
ความพอประมาณ
1) เริ่มต้ นจากการปลูกผักไว้ กินเองในกระถาง หรื อพื ้นที่ในปริ มาณที่พอเหมาะสม
ลดการใช้ จา่ ยและได้ บริโภคผักปลอดสารพิษ
2) ดําเนินชีวิตแบบเรี ยบง่าย ประหยัด ทําอะไรต้ องพอดี เหมาะสม ลงทุนไม่มาก
มีกิน มีใช้ ในครัวเรื อน ไม่แสวงหาสิ่งฟุ่ มเฟื อยโดยไม่จําเป็ น
3) ทํานํ ้ายาล้ างจาน ทําสบูเ่ หลวใช้ เอง ลดการใช้ จา่ ยในสิง่ ที่ไม่จําเป็ น
4) การใช้ พื ้นที่และทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เลิกใช้ สารเคมี หันมาใช้ วิธี
ธรรมชาติ
ความมีเหตุผล
1) การดําเนินชี วิตจะพิจารณาจากเหตุปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็ จที่เกี่ยวข้ อง
คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดทังด้
้ านบวกและลบอย่างรอบคอบมีเหตุผล
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2) การใช้ วัสดุในท้ องถิ่น ชุม ชนเป็ นหลัก ใช้ วัสดุเหลื อใช้ ใ นครัวเรื อน และนํ า
ผลผลิตที่เหลือใช้ จากการผลิตมาใช้ ประโยชน์ตอ่
ความมีภมู ิค้ มุ กัน
1) การปลูกผัก ปลอดสารเคมีได้ กินผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ ทําให้ สุขภาพ
แข็งแรง เป็ นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
2) ใช้ ชี วิตเรี ยบง่าย เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสัง คม มี การแบ่ง ปั น ผู้อื่น ปรั บการ
ดํารงชีวิตให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริงในปั จจุบนั และธรรมชาติ
3) การร่วมกิจกรรมกับประชาคม คนในท้ องถิ่น ทําให้ เกิดเครื อข่ายความร่วมมือที่
ดีตอ่ กัน
ความรู้
1) การพัฒนาความรู้บนพื ้นฐานชีวิตของคนไทย ต้ องเรี ยนรู้ในสิ่งอื่นๆด้ วยที่จะมา
ประกอบ เกื ้อหนุน ต่อการบริ หารจัดการในอาชีพและดํารงชีวิต
2) การศึกษาเรี ยนรู้ อยู่ตลอดทังด้
้ านการเกษตรและเทคโนโลยีใหม่ๆ สอบถาม
ปรึกษาผู้ร้ ู และนํามาประมวลใช้ พฒ
ั นา ปรับปรุงหาวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ ตอ่ ได้
3) ศึกดูงานในหลายที่ หาความรู้จากเอกสาร ตํารา เข้ ารับการอบรมเกี่ยวกับกา
เกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ไปดูงานทังของภาครั
้
ฐและเอกชน
4) การเข้ าร่วมกิจกรรมจากประชาคม กลุม่ ต่างๆในชุมชน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
คุณธรรม
1) ส่งเสริ มให้ มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นตัวอย่างโดย
การปฏิบตั จิ ริ งให้ คนในชุมชนได้ เห็น เป็ นศูนย์เรี ยนรู้การเกษตรพอเพียง
2) เป็ นผู้นําในการรณรงค์และส่งเสริมให้ มีการจัดงานประเพณีประจําท้ องถิ่น ร่วม
กิจกรรมตามเทศกาลตามประเพณีอนั ดีงามของไทยกับประชาคม ร่วมสืบสานรักษา อนุรักษ์ ความ
เป็ นเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ ลกู หลานได้ สืบทอดต่อไป
3) ขยายผลการเรี ยนรู้ไปยังเพื่อนบ้ านและชุมชน ดําเนินชีวติ ด้ วยความเสียสละ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ประมาณตนอยูใ่ นความพอเพียง
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5. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของภาคธุรกิจเอกชนสู่ชุมชน
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ พบว่าปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชนสูช่ มุ ชน ประกอบด้ วย
5.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในชุมชน
1) ผู้บงั คับบัญชาให้ การสนับสนุน ในการดําเนินกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดหน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินการ จัดพื ้นที่
สําหรับ ทําเป็ นตัวอย่างเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ให้ กบั กําลังพล
2) ธรรมเนี ย มทหาร คื อ ความเป็ นวิ ช าชี พ ทหารที ่ต้ อ งยึ ด มั น่ ในหลั ก ปฏิ บัติ
กฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด วินยั ทหารเป็ นหลักสําคัญ ที่สดุ สําหรับทหาร เพราะฉะนันทหารทุ
้
กคน
จักต้ องรักษาโดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ ผู้ใดฝ่ าฝื นให้ ถือว่าผู้นนกระทํ
ั้
าผิด
3) การมีส่วนร่วมของกําลังพล ได้ เรี ยนรู้ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยการปฏิบตั ิจริ ง
เห็นผลผลิตจากการได้ ปฏิบตั ิ นําไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ ในชิวิตประจําวัน
4) ความอดทน ความเพี ยรพยายาม ของผู้นําแนวคิดหลักปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงไปสู่การปฏิ บตั ิเป็ นวิถีชี วิต จะต้ องอาศัยความอดทน ความเพียรพยายาม จากกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยมของคนในสังคมปั จจุบนั
5.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกชุมชน
1) การศึกษา จัดหลักสูตรที่พร้ อม เหมาะสมในแต่ละดับการเรี ยนรู้ ส่งเสริ ม
ปลูกฝั งความเข้ าใจแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง เพราะการนําไปปฏิบตั ิ
ต้ องอาศัยความอดทน ความพยายาม การเข้ าใจอย่างแท้ จริ งจึงจะเป็ นความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิ
ตระหนักในแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ ที่น้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมุ่งมั่น
ตังใจ
้ เชื่อมัน่ ศรัทธาในการทําความดีคือคุณธรรม มัน่ ใจว่าสามารถนําไปปฏิบตั ิให้ อยู่รอดได้ เป็ น
ทางเลือกที่เป็ นวิถีชีวิต นําไปสูก่ ารอยูด่ ้ วยกันอย่างปกติสขุ สมดุลและยัง่ ยืน
3) ประชาคม เครื อข่ายความร่ วมมือ เป็ นการเสริ มพลังในการขยายผลการนํ า
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิจนเป็ นวิถีชีวิต เช่น ฃมรมคนรักถิ่นคลองทวีวฒ
ั นา
โรงเรี ยนเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็ นต้ น
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4) นโยบายภาครัฐ ที่สนับสนุนทังในด้
้ านงบประมาณ วิชาการ ในทุกๆมิติในการ
พัฒ นาอย่ า งจริ ง จัง จริ ง ใจในการนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ และดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื ่อ งและเป็ น
ยุทธศาสตร์
5) แบบอย่างหรื อต้ น แบบความสํ าเร็ จ เป็ นการเสริ ม สร้ างการเรี ยนรู้ ที่เ ห็ น
ความสําเร็ จเป็ นรูปธรรมได้ หากนําไปปฏิบตั ิ
6) การมีส่วนร่วมของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ าร่วมกิจกรรม ประเพณีตา่ ง
แล้ วสอดแทรกความรู้ บนฐานของสังคมไทย เพราะการดํารงชีพเพื่อการพึ่งพาตัวเองได้ คือความ
เป็ นคนไทย การได้ ช่วยเหลือกัน อยู่ร่วมกันอย่างเอือ้ อาทรต่อกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่ วม
แก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
ส่ วนที่ 3 สรุ ปกระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจ
เอกชน
ตารางที่ 3 แสดงการดําเนินงานของบริษัท พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด
ก่อนและหลังการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจก่อนการ
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหลังการน้ อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
น้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
บริษัทเริ่มที่หลักความพอประมาณ ปรับปรุง
เป็ นบริ ษัทที่ผลิตอาหารแปรรูป
กระบวนการผลิต โดยพัฒนาพนักงานให้ มีความรู้
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ตราแม่
ความเข้ าใจในกระบวนการผลิต เพื่อเสริม
ประนอม” ที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะ
รักษามาตรฐานการผลิตสินค้ าให้ เป็ นที่ ประสิทธิภาพในการทํางาน ประหยัดต้ นทุน และ
ทรัพยากรทุกประเภท สร้ างการมีสว่ นร่วมของ
ไว้ วางใจของผู้บริ โภคและให้ ลกู ค้ าพึง
พนักงาน โดยวางเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจคือการยืน
พอใจในคุณภาพทังโภชนาการ
้
ความ
อยูไ่ ด้ ทา่ มกลางการเปลี่ยนแปลง ทําด้ วยตนเอง คิด
สะอาดและความปลอดภัย จึงให้
ด้ วยตนเอง เน้ นการให้ ความสําคัญกับการวิจยั และ
ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิต
และเล็งเห็นว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้
อย่างต่อเนื่อง ใช้ เทคโนโลยีการผลิตโดยคนไทย การ
หลักคุณธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญ ปลูกฝั งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปประยุกต์
การปฏิบตั งิ านและในการดํารงชีวิตในทําให้ ร้ ูจกั
ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจให้ มีการ
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ตารางที่ 3 แสดงการดําเนินงานของบริษัท พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด
ก่อนและหลังการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจก่อนการ
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหลังการน้ อมนํา
น้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เจริ ญเติบโตแบบค่อยเป็ นค่อยไป
ประหยัด อดออม ไม่ฟมเฟื
ุ่ อยเข้ าใจการใช้ ชีวติ ลดการ
เนื่องจากผู้บริ หารเป็ นผู้ที่มีความเลื่อมใส ใช้ จา่ ยที่ไม่จําเป็ นในการดํารงชีพในเมือง พนักงานมี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงนําแนวคิด ส่วนร่วมในกิจกรรม เสริมสร้ างค่านิยมพอเพียงและ
มาประยุกต์ใช้ โดยยึดหลักคุณธรรม ซึง่
เสริ มระบบสวัสดิการ เพื่อให้ พนักงานมีความสุขในการ
เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารยึดมัน่ ในการบริ หาร
ทํางานและการดํารงชีวิต โดยมีกลไกของบริ ษทั ใน
องค์กร
การดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ ฝ่ าย
ควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ดีอาจมีขอ้ จํากัดในการ
สร้ างการมีสว่ นร่วมของพนักงานที่มีจํานวนมากให้
เป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง ทุกกระบวนการ
ขับเคลื่อน
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แผนภาพที่ 17 เหตุการณ์และการชับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริ ษทั พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด
2502
ปี ที่ก่อตัง้
โดย

เริ่มแรกก่อตั ้ง
ในนามห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด
อุตสาหกรรม
พิบลู ย์ชยั
ตังอยู
้ เ่ ลขที่
113/1-2
หมูบ่ ้ าน
เศรษฐกิจ เขต
หนองแขม
กรุงเทพมหาน
คร บนเนื ้อที่ 2
ไร่

2531

2537

2540

โรงงาน
อุตสาหกรรมที่มี
สภาพแวดล้ อม
เหมาะสมและถูก
หลักชีวอนามัย
จากผู้วา่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร
พล.ต.จําลอง ศรี
เมือง

จดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คล
ในนาม บริ ษัท
พิบลู ย์ชยั
นํ ้าพริ กเผาไทย
แม่ประนอม
จํากัด ย้ าย
โรงงานเพือ่
ขยายกําลัง
การผลิตมาอยู่
ที่ บนถนนบรม
ราชชนนี แขวง
ศาลา
ธรรมสพน์ เขต
ทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหาน

เกืดวิกฤติ
เศรษฐกิจ
บริ ษัทไม่ได้ รับ
ผลกระทบ
วิกฤต

คร บนเนื ้อที่
กว่า 30 ไร่

2544
น้ อมนํา
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ า
กับการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

2545
หลักความพอ
ประ มาณ
พัฒนา
พนักงานให้ มี
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
ประหยัดการ
ใช้ ทรัพยากร
ทุกประเภท
เป็ นการ
ประหยัด
ต้ นทุนในการ
ผลิต รวมทัง้
การสร้ างการมี
ส่วนร่วมของ
พนักงาน

2547
ประนอม แดง
สุภา รอง
ประธาน
กรรมการบริ หาร
ได้ รับ
พระราชทาน
เสมาธรรมจักร
จากสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี ในฐานะ
บุคคลธรรมดาผู้
ประกอบอาชีพ
สุจริ ตที่
สนับสนุนและ
บํารุ ง
พระพุทธศาสนา

2550
ได้ รับรางวัล
รองชนะเลิศ
การประกวด
ผลงานตาม
ปรัชญา
เศษฐกิจ
พอเพียงจาก
โดยสํานักงาน
(กปร.)

2551-ปั จจุบนั
ขยายผลสู่
ชุมชนเป็ น
ผู้สนับสนุน
วัตถุดบิ
การผลิต
นํ ้ามันไบโอ
ดีเซล
ร่วมมือ
ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้เพื่อ
สร้ างชีพให้ กบั
พนักงานของ
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ผู้บริ หารเป็ นผู้นําแนวคิดมาประยุกต์ใช้ เพราะเป็ นแนวคิดที่ยดึ หลักคุณธรรมซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริหารยึดมัน่ ในการบริหารองค์กร
ด้ วยความศรัทธาในหลักพระพุทธศาสนา การดําเนินงานของพิบลู ย์ชยั นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอมถือว่าเป็ นไปในแนว ทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะค่อย ๆ ขยายบริ ษัท ค่อย ๆ เติบโต การที่จะขยายใหญ่ทนั ทีโดยการไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนจะไม่ทํา
ค่อย ๆ ทํา ค่อย ๆ ขยายให้ พอเพียงกับความต้ องการของตลาด
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กรณีศึกษา 3 บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จํากัด จังหวัดมหาสารคาม
ส่ วนที่ 1 การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจเอกชน
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานขององค์ กรธุรกิจเอกชน
1.1) ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ ง(2005)จํากัด ก่อตังเมื่
้ อ พ.ศ.2539 โดย
คุณสมพงษ์ พวงเวียง ซี่งปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท ปี ทีก่ ่อตังถื
้ อเป็ นปี เริ ม่ ต้ น
แห่งวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยมีที่ทําการแห่งแรกอยู่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ แต่ด้ วย
ความเป็ นสายเลือดอีสานของผู้ประกอบการที่ต้องการสร้ างความเจริ ญ สร้ างงาน และสร้ างรายได้
ให้ กบั ชาวบ้ านในท้ องถิ่นภาคอีสาน กรรมการผู้จดั การจึงได้ ตดั สินใจย้ ายฐานการผลิตมายังเลขที่ 2
หมู่ 7 บ้ านโคกไร่ใหญ่ ตําบลงัวบา อําเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในเนื ้อที่ประมาณ 3 ไร่
เมื่อเริ่ มต้ นประกอบด้ วย อาคาร 3 หลัง อาคารหลังแรกเป็ นแผนก Semi ผลิต Product Semi
Choke ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งต่อไปยังอาคารหลังที่ 2 เพื่อนําไปผลิตต่อเป็ น Product Finish
Good โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 90,000 ชิ ้น/วัน ขณะนันโสมภาสฯยั
้
งเป็ นห้ างหุ้นส่วน ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2548 ทางโสมภาสฯ ได้ ปรับปรุ งและขอจดทะเบียนเป็ นบริ ษัท ขนาดสินทรัพย์(ไม่รวม
ที่ดิน) 7,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว 3,000,000 บาทพร้ อมทังได้
้ ย้ายมาทําการ
คือสถานที่ปัจจุบนั นี ้ อยูท่ ่ีเลขที่ 135 หมู่ 8 ตําบลดอนหว่าน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บน
เนื ้อที่กว่า 50 ไร่ สามารถรองรับพนักงานได้ มากกว่า 500 คน และรองรับการผลิตได้ เพิ่มขึ ้นอีกเป็ น
วันละกว่า 100,000 ชิ ้น หรื อรองรับกําลังการผลิตได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นปี ละกว่า 40,000,000 ชิ ้น
คุณสมพงษ์ พวงเวียง ประธานกรรมการ บริ ษัท โสมภาส เอ็นจิ
เนียริ่ง 2005 จํากัด อดีตนักบวช บวชเรี ยนมากว่า 19 พรรษา จบศาสนบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็ นสถาบันการศึกษาชันสู
้ งของคณะสงฆ์ อดีตอาจารย์สอนภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ เป็ นแม่พิมพ์ของชาติอยู่ 12 ปี ที่กรุงเทพและสมุทรปราการ แต่ด้วยความฝั น
ความมุง่ มัน่ และความโชคดี หนุนําชีวติ ได้ มารู้จกั ธุรกิจประกอบชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่ อปี 2539
นําให้ อาจารย์สมพงษ์ ตัดสินใจ เปลี่ยนอาชีพจากครู มาประกอบวิชาชีพนักธุรกิจ
ในช่วงเริ่มต้ นประกอบธุรกิจ มีเงินทุนอยู่ แค่แสนกว่าบาท แต่เมื่อ
ได้ ตดั สินใจลงทุนแล้ วก็ตงหน้
ั ้ าบากบัน่ ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ โดยหยิบเอาบทเรี ยนจากที่ได้ บวช
เรี ยนเขียนอ่าน เอาประสบการณ์ที่ได้ เป็ นครูบาอาจารย์ มาบวกมาผสมกัน เพื่อวิเคราะห์ว่าจะทํา
อย่าไรให้ ธุรกิจอยูร่ อด เพราะมีเงินทุนน้ อย คุณสมพงษ์ อทุ ิศให้ กบั งานอย่างเต็มที่ แม้ จะรู้ว่าการทํา
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ธุรกิจ ไม่มีอะไรทีร่แน่นอน แต่เมื่อได้ รับโอกาส จึงต้ องมีความมุง่ มัน่ กระทัง่ ขบคิดหาทางการ
ดําเนินงานให้ ได้ ต้นทุนตํ่าที่สดุ โดยเริ่ มมองว่า อุปกรณ์เครื่ องมือทํางานต่างๆ ที่มีอยู่ จะใช้ อย่าง
คุ้มค่าได้ อย่างไร ความเป็ นผู้ประกอบการที่มีพื ้นฐานเป็ นครู และเคยบวชเรี ยน คุณสมพงษ์ จึงมี
แนวคิดการบริ หารองค์กรที่นําความรู้ความเข้ าใจในหลักธรรมเป็ นกรอบในการบริ หารงานควบคูไ่ ป
กั บ หลั ก การบริ ห ารองค์ ก รทั ว่ ไป และด้ ว ยปณิ ธ านของผู้ ก่ อ ตัง้ ที่ ว่ า การเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมจะต้ องเดินเคียงคูก่ นั
แผนภาพที่18 ที่ตงของบริ
ั้
ษัทโสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จํากัด

ที่ มา : สํ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.,2553:ออนไลน์ )
3

1.2) การดําเนินธุรกิจ
ลัก ษณะของธุ ร กิ จ บริ ษั ท โสมภาสเอ็ น จิ เ นี ย ริ ่ง (2005)
จํากัด ผลิตและจําหน่าย ชนิดของสินค้ าชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ - Choke - Transformer - Sink
เป็ นโรงงานผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นอิ เ ลกทรอนิ ก ส์ โดยสิ น ค้ า ทัง้ หมดจะจั ด จํ า หน่ า ยให้ กั บ บริ ษั ท
เดลต้ าอิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทผู้ออกแบบ วิจยั พัฒนา และผลิต
ชิ ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ เพื่อส่งออกยักษ์ ใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทย สินค้ าทังหมดของเดลต้
้
า จะ
ถูกส่งออกไปจําหน่ายยังประเทศต่างๆทัว่ โลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศต่างๆในกลุ่ม
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สหภาพยุโรป และอีกหลายๆประเทศในเอเชีย สินค้ าส่วนใหญ่ ผลิตเพื่อเป็ นส่วนประกอบในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ ในฐานะที่เป็ นโรงงานผู้รับจ้ างช่วงผลิตที่
มี ศักยภาพในจัง หวัดมหาสารคาม ด้ วยประสบการณ์ การประกอบธุรกิ จ อุตสาหกรรมชิน้ ส่ว น
อิเล็กทรอนิกส์มาร่ วม10ปี โดยบริ ษัท ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI ดําเนินธุรกิจภายใต้
วิสยั ทัศน์ “ สร้ างรายได้ สร้ างคน สร้ างความมัน่ คงในท้ องถิ่น ผลการดําเนินงาน จากการดําเนิน
ธุรกิจบริ ษัทโสมภาส เอ็นจิเนียริ่ ง (2005) จํากัด ประสบความสําเร็ จ สามารถรองรับกําลังการผลิต
ได้ ปีละกว่า 40 ล้ านชิ ้น โดยคุณภาพของสินค้ าได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่ดาํ เนินการมากว่า 15 ปี สร้ างรายได้ กว่าปี ละ 35 ล้ านบาท
การบริ หารงาน บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จํากัด
นันได้
้ บูรณาการความรู้ ใช้ โครงสร้ างมาตรฐานของการบริ หารงานในองค์กรชันนํ
้ าต่างๆ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ฝ่ าย ดังนี ้
1) ฝ่ ายผลิต มีหน้ าที่ควบคุมดูแลการผลิตทัง้ 2 แผนกใหญ่
ๆ คือ แผนก WINDING และ แผนก FINISH GOODS
1.1) แผนก WINDING มีหน้ าที่ ผลิต ชิ ้นส่วน ใน
กระบวนการแรก เพื่อส่งต่อไปยัง แผนก FINISH GOODS
1.2) แผนก FINISH GOODS มีหน้ าที่ ประกอบ
ชิ ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ให้ เป็ น ชิ ้นงานสําเร็ จรู ป
2) ฝ่ ายประกัน คุณ ภาพ มี ห น้ าที่ควบคุม คุณ ภาพให้ ไ ด้
มาตรฐานในทุกชุดผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ าอย่าง
สูงสุด
3) ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ มีหน้ าที่คอยประสานงานกับลูกค้ า
เพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ าและการให้ บริการแก่ลกู ค้ าในด้ านต่างๆ ตลอดจนการทํา
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต
4) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มีหน้ าที่สรรหา ควบคุม ดูแล
พัฒนาพนักงานเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสร้ างสรรค์และขับเคลื่อนองค์กร
ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้
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รางวัลและผลงานที่บริ ษทั ได้ รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้ านสวัสดิการแรงงานปี
2548 จากกระทรวงแรงงานรางวัลโรงงานดีเด่นด้ านการจ้ างงานคนพิการ ปี 2549 และปี 2550
จากกระทรวงความมัน่ คงของมนุษย์
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้ านการจ้ างงาน ปี 2549
จากกระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประกอบการที่มีการปรับเจตคติให้ โอกาสผู้เสพ
ผู้ตดิ ยาเสพติด ปี 2549 จากกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สํานักงาน ปปส.กระทรวงยุตธิ รรม
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้ านโรงงานน่าอยู่
รางวัล รองชนะเลิ ศ ประเภทธุ ร กิ จ ขนาดกลาง ประกวด
ผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ 80 พรรษา ปวงประชาสุขศานต์” ประจําปี 2550
รางวัล สถานประกอบการด้ านการจัดการสิ ่ง แวดล้ อ ม ปี
2552 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
รางวัลองค์กรธุรกิจ คิดดี แทนคุณแผ่น ดิน ปี 2553 จาก
โครงการแทนคุณแผ่นดิน
1.3) มูลเหตุของการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในองค์กร
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ ในองค์กร มีจดุ เริ่ มต้ นจาก ในปี 2549 บริ ษทั ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
ภาครัฐ มีโครงการประกวดผลงานการประกวดผลงานตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิม
พระเกียรติ " 80 พรรษา ปวงประชาเป็ นสุขสานต์" ปี 2550 โดยสํานักงานและคณะกรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) บริ ษัทได้ พิจ ารณา พบว่าการ
ดําเนินการในธุรกิจมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะจากการ
ที่คณ
ุ สมพงษ์ ได้ นําโรงงานอุตสาหกรรมมาสูส่ งั คมเกษตรกรรม มุง่ สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ให้ กบั คน
ในท้ องถิ่น ให้ สามารถพึง่ พาตัวเองได้ ตงแต่
ั ้ เริ่มดําเนินการ ได้ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่ มจากการ
ทําเกษตรอินทรี ย์ก่อนเพราะเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่และต้ องการถ่ายทอดความรู้ ให้ พนักงาน
บริ ษัท ได้ ส่งเข้ าประกวดในโครงการนี ้ และได้ รับรองวัลรองชนะเลิศ ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
บริ ษัทจึงได้ มีความมุ่งมัน่ ที่ขยายผลหลักแนวคิดปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงไปยังชุมชน สังคมต่อไป
ต่อมาบริ ษทั ได้ ตงศู
ั ้ นย์เรี ยนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ ้นในโรงงาน เพื่อเป็ นต้ นแบบ แหล่งเรี ยนรู้
ให้ กบั พนักงานและคนในชุมชน ผู้สนใจทัว่ ไปเข้ าเรี ยนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เอกชน

2.

กระบวนการขั บเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในองค์ ก รธุ รกิจ
2.1) กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดการ

เชิงกลยุทธ์
2.1.1) การวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้ อมขององค์กร
จากจุ ด เริ ่ม ต้ นที ่ไ ด้ พลิ ก ผั น เข้ าสู่ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมของ
ผู้ประกอบการ ที ่มี ปณิ ธ านตัง้ แต่เริ่ม ทํ าธุรกิ จ คือ การเชื่อมโยง "ภาคการเกษตรกรรม และ
อุต สาหกรรม เดิ น เคี ย งคู่ไ ปด้ ว ยกัน ” จากเมื่ อ เริ่ ม ดํ า เนิ น การมี ที่ทํ า การแห่ ง แรกอยู่ ท่ี จัง หวัด
สมุทรปราการ ด้ วยความเป็ นคนอีสานของผู้ประกอบการ การได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้ านเกิ ดเมื องนอน จังหวัดมหาสารคามจึงถูกเลือกเป็ นสถานที่ตงของบริ
ั้
ษัท ในปั จจุบนั จังหวัด
มหาสารคาม จะพบว่ า มี ปั จ จัย เงื ่อ นไขความสํ า เร็ จ ต่ า งๆที ่มี ค วามเอื อ้ อํ า นวยต่ อ การลงทุน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ง สํ า หรั บ การลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรม อั น ได้ แก่ เ ป็ นจั ง หวั ด ที ่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) จัดให้ จงั หวัด
มหาสารคามเป็ นเขตการส่งเสริ มการลงทุน (เขต 3 พิเศษ) จะได้ รับสิทธิ พิเศษในด้ านต่างๆที่
เกี่ยวกับภาษี อากรมากกว่าเขตอื่นๆ ในอนาคตอันไกล้ นี ้ การสร้ างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่
2 ที่ จังหวัดมุกดาหาร จะเสร็จสิ ้น ทําให้ เกิดเส้ นทางเศรษฐกิจสายใหม่ที่เริ่ มจากประเทศพม่า ผ่าน
เข้ าสูป่ ระเทศไทยที่จงั หวัดตาก พาดผ่านมายังจัดหวัดมุกดาหารและข้ ามสะพานไปยัง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปสิ ้นสุดที่ท่าเรื อดานังประเทศเวียดนาม เส้ นทางสายนี ้ผ่านจังหวัด
มหาสารคามที่อําเภอเชียงยืน และทําให้ ประเทศไทยอยู่ในจุดศูนย์กลางของการขนส่งทางเรื อ อัน
ได้ แก่ท่าเรื อดานัง ประเทศเวียดนาม ท่าเรื อแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรื อคลองเตย จังหวัด
กรุงเทพฯ
จังหวัดมหาสารคามเป็ นจังหวัดที่มีสถานศึกษามาก เมื่อเทียบ
กับเนื ้อที่และปริมาณประชากร ทังโรงเรี
้
ยน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย จึงได้ รับการขนานนามว่า
เป็ น ตักศิลานคร แปลว่าเมืองแห่งการศึกษา ทําให้ ในแต่ละปี จะมีนกั เรี ยน นักศึกษาจบใหม่ จะ
เป็ นกําลังสําคัญให้ กบั ภาคอุตสาหกรรมได้ อย่างดียิ่ง
จังหวัดมหาสารคามสภาพภูมิ อากาศไม่เอื อ้ อํ านวยต่อการทํ า
การเกษตร สภาพดินดาน ทํานาได้ ปีละครัง้ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําให้
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเป็ นอยู่ไม่ดีและมีฐานะยากจน นับเป็ นจํานวนถึงครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีงาน
5

5
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ทํา เนื่องจากปริ มาณการจ้ างงานในจังหวัดมีไม่เพียงพอและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยังมีไม่
มาก ทําให้ ผ้ ทู ี่ว่างงานส่วนใหญ่รวมถึงผู้ทําการเกษตรในช่วงที่ไม่ได้ เพาะปลูกจะต้ องอพยพไปหา
งานทําในแถบจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อันทําให้ เกิดการ
กระจุกตัวของประชากรและก่อให้ เกิดปั ญหาความเสื่อมโทรมต่างๆ ตามมาเช่น ปั ญหาศีลธรรม
ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด และปั ญหาครอบครัว เป็ นต้ น
นอกจากนีย้ ังเป็ นจังหวัดที่มีค่าครองชีพ และค่าแรงขัน้ ตํ่าที่ตํ่า
ที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ผู้ก่อตังจึ
้ งมีความต้ องการสร้ างความเจริ ญ สร้ างงาน สร้ าง
รายได้ สร้ างความมัน่ คง พัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ให้ กับ ชาวบ้ า นในท้ อ งถิ ่น ถึ ง แม้ การนํ า โรงงาน
อุต สาหกรรมมาอยู่ ใ นภาคเกษตรกรรมเป็ นเรื ่ อ งที ่ต้ อ งขบคิ ด และเป็ นโจทย์ ที ่ย ากที ่จ ะทํ า ให้
อุตสาหกรรมยัง่ ยืนได้ เพราะความเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม รวมทังการนํ
้
าแรงงานภาคเกษตรกรรม
มาให้ เข้ ามาอยู่ในภาคอุตสาหกรรม แต่ด้วยความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ กล้ าเสี่ยงของผู้ประกอบการ ตังแต่
้
แรกเริ่ ม ของการจัดตังบริ
้ ษัท และจากปณิธ านที่ได้ ตงั ้ ไว้ คือ“การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
จะต้ องเดินเคียงคูก่ นั ” เพราะปั ญหาของชุมชนก็คือปั ญหาของบริษัท
”การเข้าสู่ภาคเกษตร เราได้ดูแลชาวบ้าน ดูแลไร่ นา ลูก พ่อแม่
มี โ จทย์ ที่ ต้ อ งถามที ่ ต้ อ งบริ หารธุ ร กิ จ คื อ อุ ต สาหกรรมที ่ ทํ า ต้ อ งยั ง่ ยื น
ครอบครัว ชุมชนต้องมัน่ คง พ่อแม่ลูกทํางานร่ วมกัน สร้างความมัน่ คง สร้าง
รายได้ การดํ าเนิ นชี วิตมี ความสุขเราต้องมี หน้าที ่ตรงนี ้ ที ่จําเป็ นต้องให้ ให้
ความรู้ แทรกความรู้ ส่งเสริ มอาชี พ ลดอบายมุข .ใช้หลักธรรม นําชี วิต”
(สมพงษ์ พวงเวี ยง,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
สรุ ป สภาพแวดล้ อมภายในองค์ ก ร ประกอบด้ วยผู้ บริ ห าร
ประสบการณ์ตรงในการดําเนินธุรกิจการผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ตงของบริ
ั้
ษัท พื ้นฐาน
อาชีพของพนักงาน สภาพแวดล้ อมภายนอกประกอบด้ วย แหล่งแรงงาน ชุมชนโดยรอบ สภาพ
ธรรมชาติ วัตถุดิบในท้ องถิ่น สภาพสังคมและวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน เครื อข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจ ระบบมาตรฐานสากล การสนับสนุนของรัฐบาล
2.1.2) กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล สําคัญคือผู้บริ หาร ปณิธานของผู้
ก่ อ ตัง้ การเกษตรกรรมและอุต สาหกรรมจะต้ อ งเดิ น เคี ย งคู่กัน การดํ า เนิ น กิ จ กรรมธุ ร กิ จ ที ่มี
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เป้าหมายเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กับชุมชน ท้ องถิ่น บริ ษัท ได้ ดําเนินกิจกรรมธุรกิจอย่างค่อย
เป็ นค่อยไป ทังนี
้ ้การที่ผ้ กู ่อ ตังมี
้ ทิศทางและเป้าหมายที่ชดั เจน คือเพื่อมุ่งสร้ างโอกาสในการทํางาน
ให้ แก่ชาวบ้ าน ชุมชน ท้ องถิ่นบ้ านเกิด ที่สร้ างประโยชน์ได้ คณูปการ กล่าวคือ เป็ นการนําโรงงาน
เข้ าสูช่ มุ ชนท้ องถิ่น ทําให้ ผ้ คู นในท้ องถิ่นแทนที่จะไปขายแรงงานหลัง่ ไหลเข้ าสู่เมืองอุตสาหกรรม ก็
เปลี่ยนเป็ นมาทําในโรงงานที่นํามาไว้ ใกล้ ๆบ้ าน ใกล้ ชมุ ชน ท้ องถิ่น ทําให้ คนในชุมชนไม่ทิ ้งท้ องถิ่น
ครอบครัวได้ อยู่พร้ อมหน้ ากัน และจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ภาคส่วนธุรกิจ ไม่อยากให้ สงั คมยึด
ติดกับภาพของผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรี ยบ เพื่อให้ ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไป สิ่งสําคัญคือ
บริ ษัทต้ องมีความจริ งใจที่มอบให้ แก่สงั คมอย่างต่อเนื่อง โลกแห่งการแข่งขันในปั จจุบนั นี ้จึงควรที่
ทุกภาคส่วนจะต้ องหันหน้ าเข้ าหากัน ร่วมแรงกัน มีความเข้ าใจกัน เพื่อเป็ นกรอบในการดําเนินงาน
ที่ชดั เจนจะช่วยให้ องค์กรสามารถกําหนดทิศทางว่าจะทําอะไรในปั จจุบนั และกําลังจะทําอะไรใน
อนาคต ในระยะยาวอีกทังยั
้ งแสดงถึงความตังใจในการดํ
้
าเนินธุรกิจ ก้ าวไปสู่การเป็ นองค์กรเพื่อ
บรรลุสคู่ วามเป็ นเลิศ บริ ษทั ได้ กําหนดยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์ ดังนี ้
วิสยั ทัศน์
“สร้ างรายได้ สร้ างคน สร้ างความมัน่ คงในท้ องถิ่น”
ปณิธาน
ภาคการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เดินเคียงคูไ่ ปด้ วยกัน
คําขวัญประจําบริษทั
เป็ นหนึง่ ด้ านคุณภาพ โสมภาสฯพัฒนา
นําพาเศรษฐกิจ
ผลิตงานทันสมัย
ฉับไวต่อเหตุการณ์
สูม่ าตรฐาน ISO.
เป้าประสงค์
1 ครอบครัว 1 คน สร้ างความมัน่ คงทางรายได้ พฒ
ั นาศักยภาพบุคคล
ส่งเสริ มการพัฒนาแบบยัง่ ยืน มุง่ สูม่ าตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ปลูกฝั งแนวความคิดในการพัฒนาตนเอง
พัฒนาการทํางานให้ เป็ นมืออาชีพ
พัฒนาโรงงานให้ ได้ ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001
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บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จํากัด มียทุ ธศาสตร์ ที่ต้องการ
จะพัฒนาองค์กรให้ มีระบบการบริ หารงานและการจัดการที่มีคุณภาพ โดยจะเน้ นในด้ านการ
พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้ มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับศักยภาพในการที่จะทํางาน
อย่างเป็ นมืออาชีพ รวมทังการสร้
้
างความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของพนักงาน ชุมชน และท้ องถิ่น
หัวใจของบริ ษัท พนักงานต้ องมีคุณภาพ ศักยภาพและคุณธรรม ความหมายก็คือการมีชีวิตที่ดี
ครอบครัวอบอุน่ ดํารงชีพสามารถพึ่งพาตัวเองได้ บริ ษัทได้ มีการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้ องตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงตังแต่
้ เริ่ มดําเนินการ โดยเริ่ มจากกิจกรรมด้ านการเกษตรอินทรี ย์เป็ น
หลัก เช่นการปลูกข้ าว ในการดําเนินการในระยะเริ่ มต้ น คุณสมพงษ์ จะเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิ บางครัง้
ต้ องให้ พนักงานมาช่วย มามีส่วนร่ วมในกิจกรรม เมื่อมีการดําเนินการจนมีความชํานาญ ก็จะนํา
โครงการต่างๆที่ดําเนินการ นํามาถ่ายทอดความรู้ ไปยังพนักงาน ให้ มีความรู้ และนําไปปฏิบตั ิได้
กลยุท ธ์ ถูก ถ่ า ยทอดมาจากผู้บ ริ ห ารเป็ นหลัก โดยมี ห น่ ว ยงานภายในบริ ษั ท ที่ มี ห น้ า ที่ นํ า ไป
ดําเนินการต่อ คือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ที่มีคณ
ุ ธีร์ทศั น์ พงษ์ พนมเวช เป็ นผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล เป็ นฝ่ ายที่ทําหน้ าที่ครบวงจรในการพัฒนาคนในบริษัท
“การดู แ ลพนัก งาน องค์ ค วามรู้ ที่ บ ริ ษั ท ได้ ม อบให้ กับ
พนักงานไม่ เพี ยงแต่เป็ นองค์ ความรู้ ที่นําไปประกอบอาชี พ เท่านัน้
บริ ษัท ยังให้ความรู้ ในการดูแลรักษาสุขภาพด้วย สุขภาพไม่ดีย่อม
ส่งผลต่อการดํ ารงชี วิต เช่น มี การนวดผ่อนคลาย การสอนโยคะ
เพื ่อยื ดเส้น ยื ดสายเพราะการทํ างานในโรงงาน พนักงานต้องนัง่
ทํ า งานอยู่ ใ นท่ า เดิ ม เป็ นเวลานาน จึ ง จํ าเป็ นต้ อ งผ่ อ นคลาย
กล้ามเนื ้อ พนักงานได้รับความรู้ การเรี ยนรู้ รู้จักการออกกํ าลังกาย
อย่างง่ายๆ ยืดเส้น ยืดสาย กดนวด ผ่อนคลาย โยคะง่ายๆ ที จ่ ํ าเป็ น
ต่อการดํ ารงชี วิต เป็ นประโยชน์ ต่อตนเอง และยังสามารถขยายผล
ไปสู่ครอบครัว ญาติ ชุมชนได้อีก”
(สมพงษ์ พวงเวี ยง,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
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2.1.3) การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ ปณิธาน “ สร้ างรายได้ สร้ างคน สร้ าง
ความมัน่ คงในท้ องถิ่น ” มีการดําเนินการกิจกรรมโครงการที่หลากหลายที่เป็ นการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจัด การองค์ ก รธุ ร กิ จ พัฒ นาความรู้ ศั กยภาพ
พนักงานให้ มีความรู้ ความเข้ าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปประยุกต์เพื่อการปฏิบตั ิงาน
และการดํารงชีวิต กิจกรรมโครงการที่นํามาดําเนินการมีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของบริ ษัท
โดยผู้บริ หาร คื อคุณสมพงษ์ พวงเวี ยงจะเป็ นผู้กําหนดกิ จกรรมและโครงการ มีฝ่ ายทรัพ ยากร
บุค คลนํ า ไปดํ า เนิ น การต่ อ ไป การดํ า เนิ น การขับ เคลื ่อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการ
ดําเนินการธุรกิจของบริ ษทั จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ และการสนทนากลุ่ม
ผล
การศึกษาวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
โครงการศูนย์การเรี ยนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตังขึ
้ น้ ในปี
2549 เป้าหมายในการเป็ นต้ นแบบบริ หารจัดการในพื ้นที่ เพื่อขยายผลการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อวันหนึ่งบริ ษัทจําเป็ นต้ องปิ ดตัวไปแต่ทกุ คนยังต้ องมีชีวิต
ต่อไป นัน่ คือการพัฒนาต้ องพัฒนาบนฐานความรู้ ที่สามารถดํารงชีวิตที่เป็ นวิถีชีวิตของคนไทย
อย่างแท้ จริ ง คือการสร้ างอาชีพเพื่อการพึง่ พาตนเองให้ ได้ กิจกรรมมีการดําเนินการตังแต่
้ เริ่มต้ นทํา
บริ ษัท คื อ การทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์ เพื่อ การขยายผลแนวคิด จึง ตัง้ ศูน ย์ ขึน้ มาเป็ นศูน ย์ เ รี ย นรู้ ที่ มี
ลักษณะเรี ยนรู้เป็ นองค์รวม
“ในขณะเดี ยวกันมันเป็ นวิ ถีชี วิต ต่ อยอดให้ออกไปใช้ใน
ธุรกิ จและสังคม นอกจากการดํ าเนิ นชี วิตในการใช้แนวคิ ดปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง ถามลึกๆ มันคื อความเป็ นคนไทย เป็ นตัวตนของ
คนไทย คนไทยอี สาน เพี ยงแต่ไม่หยิ บยกมาเป็ นทฤษฎี แท้จริ งแล้ว
มันคื อเรา อาจเป็ นเพราะความแรงของสภาพแวดล้อมภายนอก ที ่
มัน ถาโถมเข้ า มา มัน เลยมามี อิท ธิ พ ลต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต มัน มา
เปลี ่ ย นวิ ถี ดัง้ เดิ ม ทํ า ให้ เ ราต้ อ งดิ ้ น รนมากขึ ้น ยกตัว อย่ า งเช่ น
คอมพิ วเตอร์ มื อถื อ อิ นเทอร์ เน็ต สิ่ งเหล่านี ้เราไม่สามารถปฏิ เสธได้
อิ ทธิ พลเหล่านีท้ ําให้คนไทยเราปรับเปลีย่ นชี วิตดัง้ เดิ มหมด เราก็เลย
ต้องกลับมาถามตัวเองกันใหม่ ทําให้การเกิ ดขึ้นของแนวคิ ดปรัชญา
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เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ถู ก มาใช้ เ พื ่ อ ให้ ค นไทยทุ ก คนมี ส ติ กั บ การ
เปลี ย่ นแปลงของชี วิตได้”
(สมพงษ์ พวงเวี ยง,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
บริษัทจัดพื ้นที่ในบริษัท ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อสร้ างอาชีพให้ กบั
พนักงาน ปั จจุบนั บริ เวณบริ ษัทมีพื ้นที่ประมาณ 50 ไร่ มีการจัดการพื ้นที่เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แก่พนักงาน โดยมีการแบ่งสัดส่วนเพื่อการบริหารจัดการพื ้นที่ แบ่งเป็ นพื ้นที่โรงงานประมาณ
1 ไร่ พื ้นที่สวนประมาณ 5 ไร่ พื ้นที่ป่าธรรมชาติประมาณ 1 ไร่ พื ้นที่สวนไผ่ประมาณ 13 ไร่ ส่วนที่
เหลือจะเป็ นพื ้นที่บอ่ นํ ้า 4 บ่อ แปลงสาธิตการทํานา 4 แปลง แปลงสาธิตการปลูกมันสําปะหลัง 4
แปลง และกิจกรรมมากมายที่เป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างอาชีพ เช่นโรงเรื อนเลี ้ยงหมู บ่อ
เลี ้ยงกบ โรงเรื อนเลี ้ยงไก่ โรงเรื อนเลี ้ยงเป็ ด โรงสีข้าว โรงเผาถ่าน ที่ผลิตนํ ้าส้ มควันไม้ บ่อผลิตแก๊ ส
ชีวภาพ การปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ แก้ วมังกร, ข้ าวโพดหวาน, ข้ าว, ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม, ไผ่เลี ้ยง
หน่อ, การเพาะเห็ดฟาง และการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษต่างๆ พื ้นที่ปลูกผักสวนครัว จะ
ทําทัว่ ทังพื
้ ้นที่
กิจกรรมต่างๆที่บริษัทดําเนินการได้ ขยายผลเพื่อเป็ นการส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังชุมชน หน่วยงานภายนอกที่สนใจได้ เข้ ามา
เรี ย นรู้ เพื ่อ สร้ างอาชี พ บริ ษั ท ใช้ ชื ่อ ว่ า โครงการศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ เพื ่อ ชุ ม ชุ น (บุ ญ บารมี ฟ าร์ ม )
ประกอบด้ วย ฟาร์ มวัวเนื ้อ ฟาร์ มเลี ้ยงสุกร การเลี ้ยงปลาในบ่อดิน โรงเรื อนเลี ้ยงหมู บ่อเลี ้ยงกบ
โรงเรื อนเลี ้ยงไก่ โรงเรื อนเลี ้ยงเป็ ด สวนแก้ วมังกร สวนผักปลอดสารพิษ แปลงสาธิตการปลูกหม่อน
แปลงสาธิ ตการขยายพันธุ์หญ้ ากินีสีม่วง แปลงทดลองการปลูกยูคาลิปตัส บริ ษัทมีแนวคิดต้ อง
ปลูกของที่กินได้ ได้ กินของที่ปลูก ทําเกษตรอินทรี ย์ ไม่ใช้ สารเคมี ปลูกสิ่งที่เป็ นประโยชน์ นําไปใช้
ต่อ ได้ เ ป็ นการพึ ง่ พาตนเองในขัน้ แรกก่ อน เมื ่อผลผลิ ต ที ่ไ ด้ มี พ อใช้ ก็ ส ามารถนํ า ไปให้ นํ า ไป
ช่วยเหลือไปยังผู้อ่ืนต่อไป ถ้ ามีมากเกินพอใช้ ก็สามารถนําไปขายได้
โครงการ “ 1 ครอบครัว พ่อแม่ลูกทํางานร่ วมกัน” โดยถ้ า
สามารถชวนพ่อบ้ านหรื อแม่บ้านมาทํางานด้ วย บริษัทจะให้ ผ้าห่ม 1 ผืน และถ้ าสามารถชวนลูกมา
ทําด้ วย บริ ษัทจะให้ ชดุ นักเรี ยน 1 ชุด ทุนการศึกษา 500 บาท การวางรากฐานความมัน่ คงทาง
ครอบครัว เริ่ มดําเนินการประมาณปี 2546-2547
โครงการจัดตังกองทุ
้
นช่วยเหลือคนพิการ และให้ โอกาสคนพิการ
เข้ าทํางาน ทังนี
้ ้ บริ ษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด ได้ รับรางวัลจากกระทรวงความมัน่ คง
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ของมนุษย์ รางวัลโรงงานดีเด่นด้ านการจ้ างงานคนพิการ ปี 2549 และปี 2550 บริ ษัทมีโครงการนี ้
ตังแต่
้ ปี 2545
“บริ ษัทเราทํ าอยู่แล้ว เช่นคนพิ การ กฎหมาย กํ าหนดให้
บริ ษัทมี คนพิ การต่อคนปกติ ในบริ ษัทในอัตราส่วน 1 : 200 แต่เรามี
กว่า 10 : 200 ทําให้เราได้รับรางวัลสามปี ซ้อนจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์”
(สมพงษ์ พวงเวี ยง,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
โครงการจัดเสียงตามสายภายในบริ ษัท และจัดรายการวิทยุ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุ FM.91.25 MHz และวิทยุชุมชนคนดอนหว่าน เพื่อรับ
ข่าวสารก้ าวทันต่อสถานการณ์โลก เริ่มดําเนินการปี 2547
โครงการส่งเสริ มจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม ผ่านเสียงตามสาย โดยใช้ ข่าวสารสถานการณ์ตา่ งๆเป็ นสื่อ เพื่อให้ เล็งเห็นประโยชน์
และผลเสียในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เริ่มดําเนินการปี 2547
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ด้ านครอบครัว สังคม การส่งเสริมอาชีพ ให้ กบั พนักงาน ทาง บริ ษัท จะช่วย เหลือสนับสนุนในด้ าน
เงินทุน อุปกรณ์ สัตว์เลี ้ยง และจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องและเกิดประสิทธิผล
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ติ อ่ ไปได้ อาทิ โครงการบริ การรถรับส่งพนักงาน เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเดินทาง โครงการบริการหอพักฟรี สําหรับพนักงานที่มีภูมิลําเนาอยู่ตา่ ง
ถิ่น หรื อมีที่พกั อยู่ไกลจากบริ ษัท โครงการทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงาน เพื่อส่งเสริ มให้ บตุ ร
หลานของพนักงานได้ มี ก ารศึกษาที่ดี โครงการร้ านค้ า สวัส ดิ การ และจัด จํ า หน่า ยผลิต ผล
การเกษตรราคาถูก ทําให้ พนักงานได้ ซื ้อสินค้ าราคาถูก และมีเงินปั นผล โครงการสวัสดิการให้ เบิก
นมลูกแล้ วจ่ายคืนให้ ทีหลัง โครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด โครงการทําความดีเพื่อพ่อ
โครงการกิจกรรมฟั งธรรม พัฒนาจิตใจ โครงการกีฬาภายในและภายนอก ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
เพื่อสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง สานสัมพันธ์ ที่ดี กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โครงการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคน
พิการ โครงการอาชีวอนามัย เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โครงการฝึ กอบรม หลักสูตร การ
เสริ ม สร้ างศักยภาพของตนเองเพื ่อ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน โครงการส่ง เสริ ม สุข ภาพดี กับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการทํางาน จัดสวนหย่อมและมี
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ทัศนียภาพที่เหมาะแก่การทํางาน เป็ นโรงงานปลอดอบายมุข ห้ ามสูบบุหรี่ หรื อดื่มสุราในโรงงาน
โครงการประหยัดพลังงาน บริ ษัท จะมีการใช้ นํ ้าปล่อยลงหลังคาโรงงาน เพื่อช่วยบรรเทาความรู้ ที่
เกิ ดขึน้ ในโรงงานในช่วงที ่อากาศร้ อนให้ แก่พ นักงานในโรงงาน กิ จ กรรมส่วนใหญ่ บริ ษัท ได้
ดําเนินการในช่วงเริ่ มต้ นการดําเนินของบริ ษทั คือช่วงปี 2540
โครงการดูแลผู้สูง วัย ถวายเที ยนพรรษาให้ กับ วัดในชุม ชน
ใกล้ เคียงอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่ มดําเนินการตังแต่
้ ปี 2548
ในบางกิ จ กรรมการโครงการ บริ ษั ท จะมี ก ารปรั บ พื น้ ที่ ต าม
ฤดูกาล เพื่อความเหมะสม สะดวกในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เช่นการเลี ้ยงกบ การทํานา จะมีการ
ดําเนินการช่วงฤดูฝน การดําเนินการ พนักงานได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในทุกกิจกรรม พนักงานสามารถ
ปรับเปลี่ยนหน้ าที่การทํางานได้ ทกุ ส่วนของโรงงาน เพราะทุกๆกิจกรรมโครงการกิจกรรมที่มีการ
ดําเนินการล้ วนมีเป้าหมายเพื่อสร้ างอาชีพให้ กับพนักงาน สามารถนําความรู้ ไปปฏิบตั ิ ประกอบ
อาชีพ ดํารงชี พที่บ้านของตนเองได้ และสามารถขยายผลไปยังครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้ านและ
ชุมชนต่อไป และความสํ าเร็ จที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดล้ วนเป็ นเรื่ องของการวางแผน การบริ หารจัดการ
เป้าหมายในการเป็ นต้ นแบบบริ หารจัดการในพื ้นที่ เพื่อขยายผลการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
2.1.4) การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
การเฝ้าติดตามการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่บริ ษัทได้ ดําเนินการ
ด้ ว ยความที ่มี ก ารทํ า งานร่ ว มกัน เป็ นแบบครอบครั ว บริ ษั ท มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลมี
หน่วยงานรับผิดชอบคือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มีหน้ าที่สรรหา ควบคุม ดูแล พัฒนาพนักงานเพื่อให้
มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสร้ างสรรค์และขับเคลื่อนองค์กร เป็ นหน่วยงานที่มีการ
เฝ้าระวังติดตามและจําเป็ นต้ องทําความรู้จกั พนักงานทุกคน เพราะด้ วยความที่เก็บรวบรวมประวัติ
พนักงานไว้ จึงใกล้ ชิดกับพนักงาน รู้จกั พนักงาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะมีการจัดเก็บข้ อมูลเชิงลึก
เป็ นรายบุคคล เช่นการฝึ กอบรม การเข้ าร่ วมกิจกรรม การลา รางวัลที่ได้ รับ เป็ นต้ น การเข้ าร่ วม
เป็ นกรรมการหรื อคณะทํางานที่ต้องมีการดําเนินการจากหลายฝ่ าย เพื่อร่วมกันดําเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จ ตามที่กําหนด จะมี การประชุม เพื่อติดตามงานกัน อย่างต่อเนื่องไม่เ ป็ นทางการ เป็ นการ
ติดตามแบบครอบครั ว อี กทัง้ บริ ษัทนําระบบคุณภาพมาตรฐาน ระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO
9001: 2008 ที่มีฝ่ายประกันคุณภาพเป็ นผู้รับผิดชอบ ที่ใช้ หลักการสําคัญ คือ หลักการจัดการเชิง
กระบวนการ และใช้ หลักการพื ้นฐานการบริ หารงานคุณภาพ ให้ ความสําคัญแก่ลกู ค้ า ความเป็ น
ผู้นํา การมีส่วนร่วม บริ หารเชิงกระบวนการ บริ หารงานเป็ นระบบ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ใช้ ข้อมูล
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เป็ นพืน้ ฐานให้ ผ้ บู ริ หารประกอบการตัดสินใจ การบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 มีการ
ควบคุมติดตามประเมินผลที่ดีขึ ้น และปรับปรุงมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
2.2) กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีใช้ ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์กร
ทุ ก กิ จ กรรมที ่มี ก ารดํ า เนิ น การ มี เ ป้ าหมายเพื ่อ สร้ างอาชี พ ให้ กั บ
พนักงาน สามารถนําความรู้ไปสู่การปฏิบตั ิ การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต ดํารงชีพที่บ้านของ
ตนเองได้ และสามารถขยายผลไปยังครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้ านและชุมชนต่อไป ความสําเร็ จที่
เกิดขึน้ ทัง้ หมดล้ วนเป็ นเรื่ องของการวางแผน การบริ หารจัดการที่บริ ษัท ต้ องการให้ พนักงานได้
เรี ยนรู้ เมื่อไม่มีบริ ษทั หรื อต้ องออกไปจากบริ ษทั ให้ สามารถมีความรู้ติดตัว สามารถดํารงชีพอยู้ได้
พึง่ พาตัวเองได้ โดยนํ าหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงถ่ ายทอดไปยังพนักงาน ความรู้ ที่ใ ห้ กับ
พนักงาน บริ ษทั ต้ องการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ก้าวกระโดดสอดคล้ องกับภูมิ
สังคม คือวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของคนท้ องถิ่น ขณะเดียวกันคือการสร้ างภูมิค้ มุ กัน กับในธุรกิจ
และที่สําคัญคือตัวพนักงาน
“การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ที่บริ ษัท มี เป้ าหมายเพื ่อการพัฒนา
พนักงานให้มีอาชี พที ่พึ่งพาตัวเองได้ การทํานาต้องไม่ใช่แบบเดิ มๆ เป็ น
การเปลี ่ยนระบบความคิ ด การทํ าการเกษตรแบบเดิ มๆ ก็ อาจจะทํ าให้
เกิ ด ปั ญ หาในการดํ ารงชี พ ได้ เราก็ จ ะสอนเขา ให้ความรู้ เ ขา ว่ า มัน มี
วิ ธีการที ่ดีที่ประหยัดแต่ได้ผลผลิ ตดี นะ บริ ษัทจะมี การเน้นการปฏิ บตั ิ จริ ง
ให้เห็นผลผลิ ต คื อทําเป็ นตัวแบบ ต้นแบบที ่พนักงานเห็นเป็ นรู ปธรรมจึ ง
เกิ ดการเรี ยนรู้ ว่านายทําได้เราก็อยากทํา มันเป็ นประโยชน์กบั ตัวเขา”
(สมพงษ์ พวงเวี ยง,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
บริ ษัททํ าเป็ นต้ นแบบเมื่อพนักงานเห็นผลผลิต จะเกิดการเรี ยนรู้ จาก
การสัง เกตและไตร่ ต รองจากที ่ซื อ้ ผัก สวนครั ว มาทํ า อาหารเป็ นประจํ า ก็ ป รั บ เปลี ่ย นวิ ถี ก าร
ดํารงชี วิตกลับมาปลูกผักทานเอง จากที่ไ ม่มี ความรู้ ไม่กล้ าทํ าก็ เ ริ่ ม คิดมาทํ าเอง สามารถคิด
แยกแยะได้ วา่ ทําไมเมื่อก่อนสิ่งที่พอ่ แม่ ปู่ ย่าสอนไว้ ทําไมไม่ปฏิบตั ิตาม เริ่ มปลูกของที่กินได้ ได้ กิน
ของที่ปลูก เป็ นการลดค่าใช้ จ่ายในการซื ้อผักสวนครัว ทําให้ พนักงานใช้ จ่ายอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่ม
เฟื่ อย มีเป้าหมายในการเป็ นต้ นแบบบริ หารจัดการในพื ้นที่ เพื่อขยายผลการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อวันหนึง่ บริ ษัทจําเป็ นต้ องปิ ดตัวไปแต่ทุกคนยังต้ องมีชีวิต
ต่อไปนัน่ คือการพัฒนาต้ องพัฒนาบนฐานความรู้ท่ีสามารถดํารงชีวิตที่เป็ นวิถีชีวิตของประเทศไทย
อย่างแท้ จริ ง คือการสร้ างอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองให้ ได้ ปั จจุบนั บริ เวณบริ ษัทมีพื ้นที่ประมาณ
50 ไร่ มีการจัดการพื ้นที่เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้แก่พนักงาน โดยมีการแบ่งสัดส่วนเพื่อการ
บริ หารจัดการพื ้นที่ แบ่งเป็ นพื ้นที่โรงงานประมาณ 1 ไร่ พื ้นที่สวนประมาณ 5 ไร่ พื ้นที่ป่าธรรมชาติ
ประมาณ 1 ไร่ พื ้นที่สวนไผ่ประมาณ 13 ไร่ ส่วนที่เหลือจะเป็ นพื ้นที่บอ่ นํ ้า 4 บ่อ แปลงสาธิตการทํา
นา 4 แปลง แปลงสาธิตการปลูกมันสําปะหลัง 4 แปลง โรงเรื อนเลี ้ยงหมู บ่อเลี ้ยงกบ จะทําช่วงฤดู
ฝน โรงเรื อนเลี ้ยงไก่ โรงเรื อนเลี ้ยงเป็ ด โรงสีข้าว โรงเผาถ่าน ที่ผลิตนํ ้าส้ มควันไม้ บ่อผลิตแก๊ ส
ชีวภาพ พืชเศรษฐกิจ อาทิ แก้ วมังกร, ข้ าวโพดหวาน, ข้ าว, ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม, ไผ่เลี ้ยงหน่อ,
การเพาะเห็ดฝาง และการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆพื ้นที่ปลูกผักสวนครัว จะทําทัว่ ทังพื
้ ้นที่ เป็ น
แปลงสาธิ ตการปลูกพืชผักสวนครัวแบบครบวงจร ตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง เป็ น
การส่งเสริ มอาชีพและจัดให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ บริ ษัทจะให้ ความรู้จากผลผลิต คือจะนําผลิตผล
ทางการเกษตรมาจําหน่ายให้ กบั พนักงานในราคาตํ่ากว่าต้ นทุน ทําเป็ นตัวอย่างให้ เห็นเป็ นรูปธรรม
พนักงานจะเกิดแรงจูงใจ เกิดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
“ทุกกิ จกรรมที ่มีการดํ าเนิ นการมี เป้ าหมายเพือ่ สร้ างอาชี พให้กบั
พนักงาน สามารถนําความรู้ ไปปฏิ บตั ิ ประกอบอาชี พ ดํารงชี พที ่บ้านของ
ตนเองได้ และสามารถขยายผลไปยังครอบครัว ญาติ เพือ่ นบ้านและชุมชน
ต่อไป และความสําเร็ จที ่เกิ ดขึ้นทัง้ หมดล้วนเป็ นเรื ่องของการวางแผน การ
บริ หารจัดการ”
(สมพงษ์ พวงเวี ยง,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
“อาจารย์ เปรี ยบเหมื อนพ่อ ที ่นี่เราอยู่กนั เป็ นครอบครัวใหญ่ เรา
เห็นอาจารย์ ทํา เป็ นตัวอย่างที ่ดี อบรมพวกเราให้ทําโน่น ทํ านี ่ ให้พวกเรา
ได้ คิ ด ได้ รู้ อ้อ มัน เป็ นอย่ า งนี ้ เรามาทํ า งานด้ ว ยกัน เราได้พู ด คุย กัน ได้
แลกเปลี ย่ นความรู้ นําความรู้ต่างๆทีไ่ ด้ไปลองทําบ้าง ทําสําเร็ จก็รู้สึกภูมิใจ
บางอย่ างเราไม่ เคยคิ ด อย่างปุ๋ ยหมัก นํ้ายาล้างจาน ปลู กผัก เรามาทํ า
ทําให้ลดค่าใช้จ่ายได้มาก ทําให้เราใช้ชีวิตอย่างรู้จกั ตัวเราเองมากขึ้น ”
(พิมาน อุ่นจังวัง,สัมภาษณ์ , 23 ธันวาคม 2553)
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บริ ษัทจะมีการปรับพื ้นที่ตามฤดูกาล เพื่อความเหมะสม สะดวกในการ
ส่งเสริมการเรี ยนรู้ เช่นการเลี ้ยงกบ การทํานา จะมีการดําเนินการช่วงฤดูฝน ในทุกกิจกรรมที่มีการ
ดําเนินการพนักงานได้ เข้ ามามีส่วนร่วมทุกกิจกรรม เป็ นการเรี ยนรู้ จากประการณ์ตรง(Concrete
Experience) หมุนเวียนสลับกันไป พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนหน้ าที่การทํางานได้ ทุกส่วนของ
โรงงาน เป็ นการพร้ อมรับความผันผวนจากปั จจัยของธุรกิจภายนอก การพึ่งพาช่วยเหลือกันทังใน
้
การทํางานและทางเศรษฐกิจ ได้ จดั ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ ของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ได้ แก่ การสัมมนาแลกเปลี่ยนข้ อมูลการเรี ยนรู้กับภาครัฐและเอกชน การจัดฝึ กอบรมศึกษาดูงาน
จัดเสียงตามสายภายในบริ ษัท โดยทุกๆ ช่วงเช้ าผู้บริ หารจะมาพูดคุยกับพนักงานผ่านเสียงตาม
สาย เพื่อแจ้ งข่าวสาร สอดแทรกความรู้ให้ พนักงานได้ รับรู้รับฟั ง เรี ยนรู้จากการฟั ง เป็ นการเรี ยนรู้
โดยการหาและได้ มาซึ่งแนวคิดเชิงนามธรรม วันนี ้ต้ องทําอะไรโรงงานมีข่าวอะไรวันนี ้มีเป้าหมาย
อะไร ถ้ ามีเรื่ องเกี่ยวกับตัวพนักงานก็จะแจ้ งให้ ทกุ คนทราบ เช่นงานบุญบ้ านใคร สร้ างการสื่อสารที่
ชัดเจนเปรี ยบเสมือนการเติมอาหารใจให้ ทกุ คนได้ ความเคลื่อนไหวต่างในบริ ษัท และจัดรายการ
วิทยุเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุ FM.91.25 MHz และวิทยุชมุ ชนคนดอนหว่าน เพื่อรับ
ข่าวสารก้ าวทันต่อสถานการณ์ โลก ส่งเสริ มจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ใช้ ขา่ วสารสถานการณ์ตา่ งๆเป็ นสื่อ สอนให้ คิดจากนามธรรม เพื่อให้ เล็งเห็นประโยชน์
และผลเสี ยในการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มให้ พนักงาน วางแผน
ค่าใช้ จ่าย โดยการทําบัญชีครัวเรื อน เพื่อตรวจสอบการใช้ จ่าย และสรุ ปประเมินผล ทังนี
้ ้ การ
พัฒ นาพนัก งานในทุก ๆด้ า น บริ ษั ท จะมี ฝ่ ายทรั พ ยากรบุค คลที ่มี ห น้ า ที ่ค วามรั บ ผิ ด ชอบดูแ ล
พนักงานในทุกๆเรื่ อง เช่นการฝึ กอบรม กิจกรรมโครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ การทํานา การปลูกผัก
กิจกรรมโครงการที่ดําเนินการจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ต้ นกล้ าอาชีพ เป็ นต้ น จัดสิ่งแวดล้ อมที่
ส่งเสริ มการทํางาน จัดสวนหย่อมและมีทศั นียภาพที่เหมาะแก่การทํางาน ทังนี
้ ้ได้ รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่นด้ านโรงงานน่าอยู่ เป็ นโรงงานปลอดอบายมุข ห้ ามสูบบุหรี่ หรื อดื่มสุราในโรงงาน
เพื่อให้ พนักงานอยูด่ ีมีสขุ สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ อย่างมัน่ คงมีภูมิค้ มุ กันในการดํารงชีวิต
เพราะถ้ าคนในชุมชนไม่มีรายได้ ความเข้ มแข็งย่อมเกิดขึ ้นไม่ได้ แต่เมื่อชุมชนมีงาน คนมีคณ
ุ ภาพ
ชี วิตที ่ดีขึน้ มี ร ายได้ เ ข้ ามาในชุม ชน มี เม็ดเงิ นเข้ ามาที่ชุมชน ย่อมส่งผลให้ ชุมชนนัน้ เกิ ดความ
เข้ มแข็งทังด้
้ านเศรษฐกิจและสังคม
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“คํ าว่าเศรษฐกิ จพอเพี ยงนัน้ ก็คือวิ ถีแห่งความเป็ นไทย ยึดแนวทาง
สายกลางของพุทธศาสนา มี ความรู้จักเพี ยงพอ มี เหตุมีผล มี ความประมาณ
ตนเองที ่ ถู ก ต้ อ ง เพราะฉะนัน้ การเป็ นนัก ธุ ร กิ จ ก็ คื อ เราต้ อ งรู้ ตัว เรา เรา
ต้องการความสุขหรื อความรวย หรื อเราต้องการทํากํ าไร ในขณะเดี ยวกันต้อง
มองถึ งเรื ่ องของการสร้ างภูมิค้มุ กันให้กบั ตัวเอง เพราะธุรกิ จต้องบอกด้วยว่า
มันเข้าหลักยุทศาสตร์ คือมันไม่เที ่ยง มี ความแปรปรวนตลอดเวลา มี ขึ้น มี ลง
เพราะฉะนั้น ต้องสร้ างภู มิ คุ้ม กันให้กับตัว เอง ดัง นั้นองค์ ความรู้ ที่จ ะให้กับ
พนักงานเป็ นสิ่ งที ่สําคัญ ถ้าพนักงานมี ความรู้ เขาก็สามารถที ่จะพัฒนาต่ อ
ยอดไปได้ เป็ นภูมิคมุ้ กันของพนักงาน”
(สมพงษ์ พวงเวี ยง,สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2553)
จัดสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน เช่น สวัสดิการประกันสังคม ได้ รับการ
รักษาที่ดีจากโรงพยาบาลชันนํ
้ าของจังหวัด บริ การรถรับส่งพนักงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเดินทาง บริ การหอพักฟรี สําหรับพนักงานทีม่ ีภมู ลิ ําเนาอยูต่ า่ งถิ่น หรื อมีที่พกั อยู่ไกลจากบริ ษัท
กองทุนให้ ยืมเพื่อไปทํานา ทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงาน เพื่อส่งเสริ มให้ บุตรหลานของ
พนักงานได้ มีการศึกษาที่ดี สวัสดิการให้ เบิกนมลูกแล้ วจ่ายคืนให้ ทีหลัง ร้ านค้ าสวัสดิการ และจัด
จําหน่ายผลิตผลการเกษตรราคาถูก มีโครงการใหม่ที่เริ่ มเมื่อประมาณ 2552 คือกองทุนเงินออมๆ
วันละ 1 บาท พนักงานทุกคนจะออมเงินวันละ 1 บาท หรื ออาจจะมากกว่า 1 บาทก็ได้ แล้ วแต่
ความสามารถ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นกองทุนไว้ ช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาสภาพคล่องจึงอาจมี
ความจําเป็ นต้ องใช้ เงิน กองทุนนี ้ก็สามารถนํามาช่วยเหลือพนักงานได้ หรื อบริ การพนักงานได้ เป็ น
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ ลูกหลานได้ มีสื่อการสอนที่ทนั สมัยเช่นไปซื ้อ Notebook ผ่านร้ าน
สหกรณ์ของบริ ษัท มีเงื่อนไขผู้ที่ได้ รับทุนเมื่อว่างหรื อวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ต้องแบ่งเบาภาระคือการ
มาร่วมช่วยเหลือพ่อแม่ในโรงงาน ช่วยกันทํางาน ทําให้ เด็กๆได้ เรี ยนรู้ถึงความสําคัญของสิ่งที่ได้ มา
เป็ นนํ ้าพักนํ ้าแรงของพ่อแม่ รวมทังได้
้ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทําให้ ครอบครัวอบอุ่นมี
ความสุขที่ลกู ๆได้ มีสว่ นร่วมการทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว
“ผมมี ระบบโบนัสแตกต่างจากที อ่ ื น่ โบนัสของที ่นี่มีชีวิต นัน่ คื อให้ววั
เป็ นโบนัส คนอีสานถือว่า ได้ววั คือได้มูล มูลคือมรดกนัน่ เองจากพ่อแม่ให้ ผม
ถื อว่ า พนักงานคื อ ลูก บวก น้อง เป็ นทัง้ ลูกเป็ นทัง้ น้อง เราจึ ง ให้มูล คื อวัว
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เพราะฉะนัน้ ใครที ่มีศกั ยภาพพร้ อมก็เอาวัวไปเลี ้ยง มี ลูกออกมาก็ตกเป็ นของ
เขาไป โดยตัวที ่หนึ่งและสอง เอามาคื นโรงงาน ยิ่ งถ้าเป็ นตัวเมี ยเราก็ จะให้
ผูอ้ ื น่ ต่อไป ถ้าเป็ นตัวผูเ้ ราก็ตอ้ งรอให้เป็ นตัวเมี ย ก่อนเพื อ่ ที จ่ ะขยายพันธ์ ต่อไป
ได้ นี ่คือโบนัส เพื ่อการต่อยอด พนักงานได้เรี ยนรู้ การเลี ้ยงวัว ทํ าให้มีความรู้
และทักษะในการเลี ้ยงสัตว์ เป็ นบทเรี ย นในห้องเรี ยนจริ ง ทํ า ให้นํ า ความรู้
ประยุกต์ ใช้ในการดํารงชี วิต เป็ นอาชี พ สามารถพึ่งพาตัวเองได้…บริ ษัท เปิ ด
โอกาสให้พนักงานสามารถสร้ างตัวช่วย สามี ภรรยา ลูกมาทํางานร่ วมกันได้
ที น่ ี เ่ ราใช้แรงงานคนมากกว่าเครื ่องจักร… ผมยึดมัน่ ในตัวพนักงาน เพราะงาน
ทุกชิ้ นสําเร็ จด้วยพนักงาน ไม่ได้สําเร็ จด้วยเครื ่องจักร งานของบริ ษัททุกอย่าง
สํ า เร็ จ ด้ ว ยมื อ ของพนัก งาน ผู้ บ ริ หารต้ อ งคิ ด เป็ นผู้ ใ ห้ แล้ ว จะมี ค วามสุข
เพราะฉะนัน้ พนักงานทีไ่ ด้รับก็มีความสุข”
(สมพงษ์ พวงเวี ยง,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
“การดํารงชี วิตแต่เดิ ม ไม่ปลูกผักสวนครัว ไม่ปลูกอะไรเลย แต่เมื ่อมี
โอกาสได้ทํางานทีบ่ ริ ษทั เห็นอาจารย์ทํา และทําได้จริ ง เห็นอาจารย์ทําอะไร ก็
อยากจะทําด้วยจึงนําความรู้ที่ได้มาดําเนิ นการต่อที ่บ้าน ปลูกทุกอย่างที ่กินได้
ทํ า ประโยชน์ ไ ด้ รั ว้ กิ น ได้ ผลจากการนํ า มาทํ า ทํ า ให้ ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ม าก
ครอบครัวมี ความสุขด้วย เพราะเมื อ่ เลิ กจากงาน ก็นําความรู้มาสานต่อที ่บ้าน
ครอบครัว พ่อแม่ลูก มาร่ วมกันปลูกผัก รดนํ้าผัก เลี ้ยงปลา หรื อนําชิ้ นงานมา
ทํ าต่อที ่บ้านเป็ นรายได้เสริ ม มี ความสุขและความอบอุ่น มี ความภาคภูมิใจ
ได้ ชื่ น ชมสวนหลัง บ้ า นที ่ เ กิ ด จากนํ ้ า พัก นํ ้ า แรงของครอบครั ว สร้ า งความ
รับผิ ดชอบร่ วมกัน ”
(ประจักษ์ นันทฤทธิ์ ,สัมภาษณ์,23 ธันวาคม 2553)
11

บริ ษัทยังร่ วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ร่ วมกิจกรรมทางสังคม เพื่อ
สร้ างชุมชนเข้ มแข็ง สานสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมแข่งขันกีฬาแรงงาน
สัมพันธ์ ร่วมโครงการส่งเสริ มสุขภาพดีกบั โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดตังโครงการดู
้
แลผู้สงู วัย
ถวายเทียนพรรษาให้ กบั วัดในชุมชนใกล้ เคียงอย่างต่อเนื่องทุกปี
เนื่องจากบริ ษัท โสมภาสฯ เป็ นบริ ษัทรับผลิต จึงไม่คิดใหญ่เกินตัว ดู
กําลังการผลิต ไม่รับมาจนล้ น รับแค่นี ้ เพราะเนื่องจากพนักงานทํานาด้ วย ต้ องเข้ าใจ เข้ าถึง พึ่งพา
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กัน ความหมายก็คือเมื่อเป็ นฤดูทํานา บริ ษัทจะรับคําสั่งการผลิตไม่มากนักเพราะจะมีพนักงาน
ส่วนหนึง่ ต้ องลาไปทํานา ไปทําการเกษตรของครอบครัว บริ ษัทและพนักงานต่างเข้ าใจกันดี บริ ษัท
จะมองพนักงานเป็ นทังลู
้ ก เป็ นทังน้
้ อง ทําให้ พงึ่ พาอาศัยกันเสมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน
“การดํ าเนิ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ที่บริ ษัท จัดให้ พนักงานกว่า
สองร้ อยคน บางครั้ง บริ ษัท จะเจอปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื ่องจาก
พนั ก งานมาจากคนในพื ้ น ที ่ ที ่ พื้ น ฐานของครอบครั ว ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ทํ าไร่ ทํ านา เมื ่อถึ งช่ วงฤดูที่จะต้องทํ านา พนักงานมักจะหยุด
งาน เพื ่อไปช่วยทางบ้านทํ านา บริ ษัท ก็ต้องเรี ยนรู้ ถึงความจํ าเป็ นตรงนี ้ด้วย
เหมื อนกั น เพื ่อที ่จ ะเข้าใจ เข้าถึ ง พึ่งพากันได้ ดัง้ นัน้ ถ้าประเด็น นี ้ม องเป็ น
ปั ญหา มันก็คือปัญหา แต่ถา้ เรามองว่าเป็ นองค์ประกอบหรื อส่วนหนึ่งของการ
ทํ าธุรกิ จ เราต้องทํ าธุรกิ จบนฐานของความเข้าใจ พึ่งพาซึ่ งกันและกัน อยู่
ด้ ว ยกัน เหมื อ นญาติ พี่ น้ อ ง เป็ นลู ก เป็ นน้ อ ง เป็ นครอบครั ว ใหญ่ ถ้ า ใคร
เจอปํ ญหาหนักๆ ให้นึกถึงอาจารย์สมพงษ์ ”
(สมพงษ์ พวงเวี ยง,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
“เปรี ยบเหมื อนพ่อคนหนึ่ง เวลาเรามี ปัญหาอะไร ก็ช่วยเหลื อเรา
ได้ ทุกเรื ่ อง เป็ นหนี ้ก็ช่วยได้ทุกเรื ่ อง ก็รักอาจารย์ มาก พนักงานก็รักอาจารย์
ทุกคน”
(โสภา พนไชยสงค์,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
การลดการพึง่ พาวัตถุดิ บ จากต่างประเทศ นํ า ภูมิปั ญ ญาไทยมา
ประยุกต์ใช้ เช่นเครื่ อง Hook, เข็มดึง Wire, ปากกาหนีบงาน, ใบมีดคัตเตอร์ ใช้ วตั ถุดิบในท้ องถิ่น
อาทิ ทํามาจากไม้ ไผ่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั สามารถประยุกต์ใช้ เป็ นอุปกรณ์การดึงต่อ
พ่วงกับเครื่ อง Hook ได้ โดยไม่ต้องใช้ เข็มจากต่างประเทศเป็ นการลดค่าใช้ จ่าย มากกว่า 500,000
บาท/ปี ส่งเสริ มการใช้ วสั ดุ อุปกรณ์การผลิตให้ ค้ มุ ค่า เช่น โรล (Roller) ใส่ไ วร์ (Wire) เมื่อนําไวร์ มา
ใช้ หมดแล้ ว ยังสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ อีก อาทิ ใช้ เป็ นรางดึงไวร์ ใช้ เป็ นม้ านั่งเล็ก ปั จจุบนั มี
การประยุกต์ใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องถิ่น ร้ อยละ 70 และวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ร้ อยละ 30
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การเติบโตค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ทําลายเรื่ องเดิมๆ การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ
และจากปณิธานสังคม โรงงาน ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
อยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
3. ผลการปรั บเปลี่ยนองค์ กรธุ รกิจเอกชนโดยกระบวนการขั บเคลื่ อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิ จัย ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล องค์ ก รมี ก ารปรั บ เปลี ่ย นตามกรอบแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ ดงั นี ้
3.1) ทางสายกลาง
3.1.1) ความพอประมาณ
1) การรับผลิต ดูกําลังการผลิต จึงไม่คดิ ใหญ่เกินตัว
2) ปลูกของที่กินได้ ได้ กินของที่ปลูก เป็ นการลดค่าใช้ จ่ายในการ
ซื ้อผักสวนครัว
3) ส่งเสริ มให้ พนักงานใช้ จ่ายอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟื่ อย รู้จกั
ประหยัดอดออม ทําบัญชีครัวเรื อน ควบคุมการใช้ จา่ ย
4) มีการวางแผนการลงทุน ไม่เพิ่มภาระเงินกู้ การเติบโตค่อย
เป็ นค่อยไป
5) รู้จกั การใช้ พลังงานอย่างเหมาะสม ประหยัดการใช้ พลังงาน
6) การประยุกต์ภูมิปัญญาท้ องถิ่นผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านทําให้ ประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ มาก
3.1.2) ความมีเหตุผล
1) บริ ษัท จะหมุนเวียนพนักงานให้ สามารถปรับเปลี่ยนหน้ าที่
การทํ างานได้ ทุกส่วนของโรงงาน เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีให้ กับพนักงาน รู้ จกั งานได้ ทงั ้
บริษทั
2) บริ ษทั ทําเป็ นต้ นแบบ เห็นผลผลิต เกิดการเรี ยนรู้ จากที่ซื ้อผัก
เป็ นประจํา ก็หนั กลับมาปลูกผักทานเอง
3) ใช้ วตั ถุดิบในท้ องถิ่นใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เช่น
เครื่ อง Hook, เข็มดึง Wire, ปากกาหนีบงาน, ใบมีดคัตเตอร์ เป็ นต้ น

276
4) การดูแลพนักงาน เน้ น การพึง่ พาช่วยเหลื อกัน ทัง้ ในการ
ทํางานและทางเศรษฐกิจ
พนักงานเป็ นทังลู
้ ก เป็ นทังน้
้ อง

5) ผู้บ ริ ห ารบริ ษัท ให้ ความเป็ นกัน เองกับพนักงาน จะมอง

6) บริ ษัทจะมีการปรับพื ้นที่ตามฤดูกาล เพื่อความสะดวก เหมะ
สมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เช่นการเลี ้ยงกบ การทํานา จะมีการดําเนินการช่วงฤดูฝน
7) ส่งเสริ มการใช้ วสั ดุ อุปกรณ์การผลิตให้ ค้ มุ ค่า เช่นโรลเลอร์
(Roller) ไส้ ไวร์ (Wire) เมื่อนําไวร์ มาใช้ หมดแล้ ว ยังสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ อีก อาทิ ใช้ เป็ น
รางดึงไวร์ ใช้ เป็ นม้ านัง่ เล็ก
8) บริหารจัดการด้ านการจ้ างงานให้ เหมาะสมกับงาน
โดยใช้ แรงงานคนเป็ นหลัก
3.1.3) การมีภมู คิ ้ มุ กัน
1) การสร้ างอาชีพให้ กับพนักงาน เพื่อการพึง่ ตนเองให้ ได้ บน
ฐานความรู้วถิ ีชีวติ ของพนักงาน คือการเกษตร
2) พนักงานได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมทุกกิจกรรม โดยหมุนเวียน
สลับกันไป พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนหน้ าที่การทํางานได้ ทกุ ส่วนของโรงงาน
3) การวางแผนการผลิตโดยมีนโยบาย คุณภาพ คือคุณภาพดี
ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า เป็ นการควบคุมคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยงที่ดี
4) ประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาไทย เช่นเข็มดึง Wire การลดการพึ่งพา
วัตถุดบิ จากต่างประเทศ
3.2 เงื่อนไข
3.2.1 ความรู้
1) พัฒนาบริ หารจัดการในพื ้นที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อขยายผล
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการดํารงชีวติ
2) การพัฒนาความรู้ของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่
การจัดฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน การสัมมนาแลกเปลี่ยนข้ อมูลการเรี ยนรู้กบั ภาครัฐและเอกชน
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3) จัดเสียงตามสายภายในบริ ษัท และจัดรายการวิทยุเผยแพร่
ข้ อมูลข่าวสารทางสถานีวทิ ยุ FM.91.25 MHz และวิทยุชมุ ชนคนดอนหว่าน เพื่อรับข่าวสารก้ าวทัน
ต่อสถานการณ์โลก ให้ ความรู้ตา่ งๆ
4) เป็ นศูนย์และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม สนับสนุนให้ พนักงาน คนในท้ องถิ่นได้ มีโอกาสศึกษาต่อด้ านวิชาชีพใน
ระดับที่สงู ขึ ้น
5) เป็ นแหล่งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ไห้ ชุมชน ได้
เปิ ดรับนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้ าฝึ กอบรมเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทํางาน จัดพื ้นที่
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
3.2.2) คุณธรรม
1) จัดสวัสดิการที่ดีให้ แก่พนักงาน อาทิ จัดรถรับส่งพนักงาน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง บริ การหอพักฟรี สําหรับพนักงานที่มีภูมิลําเนาอยู่ตา่ งถิ่น
หรื อมีท่ีพกั อยูไ่ กลจากบริ ษทั
2) จัดตังกองทุ
้
นช่วยเหลือคนพิการ และให้ โอกาสคนพิการเข้ า
ทํางาน
3) ส่ง เสริ ม จิตสํ านึกในการอนุรักษ์ ท รั พยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม ผ่านเสียงตามสาย โดยใช้ ข่าวสารสถานการณ์ตา่ งๆเป็ นสื่อ เพื่อให้ เล็งเห็นประโยชน์
และผลเสียในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4) จัดตังกองทุ
้
นเงินออมๆ วันละ 1 บาท โดยพนักงานทุกคนจะ
ออมเงินวันละ 1 บาท เพื่อเป็ นกองทุนไว้ ช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาสภาพคล่องจึงอาจมีความ
จําเป็ นต้ องใช้ เงิน
5) ส่งเสริ มอาชีพและจัดพืน้ ที่ในบริ ษัทให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้
เพื่อให้ พนักงานอยู่ดีมีสุข สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ อย่างมัน่ คงและมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ดํารงชีพ
6) การผลิตวางรากฐานความมั่นคงทางครอบครัว พ่อแม่ลูก
ทํางานร่วมกัน
7) จัดสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริ มการทํางาน โดยจัดสวนหย่อม
และมีทศั นียภาพที่เหมาะแก่การทํางาน
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8) ส่งเสริ มโรงงานเป็ นโรงงานปลอดอบายมุข ห้ ามสูบบุหรี่ หรื อ
ดื่มสุราในโรงงาน
4. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์ กรธุรกิจเอกชน
คุณสมพงษ์ กล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่นําไปประยุกต์ใช้ ได้
ทุกระดับ ตังแต่
้ บริ ษัทเล็กๆจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ประชาชนทุกระดับ เป้าหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจมีความชัดเจนในการสร้ างสังคมสูค่ วามยัง่ ยืน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ สามารถดําเนินการได้ สมั ฤทธิ์ผล สูค่ วามยัง่ ยืน สมดุลของสังคมได้ มีปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ดังนี ้
4.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในองค์กร
1) ความศรั ทธาในแนวคิดหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง ศึกษาให้ มี ความรู้
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง เชื่อมัน่ หลักแนวคิด หลักการปฏิบตั ิ เป็ นพลังในการนําความรู้ที่ได้ ไปสู่การ
ประยุกต์ปฏิบตั ิ ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นการพิสูจน์แนวคิดที่สามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิได้ อย่าง
แท้ จริ ง ดังคําสอนของพระพุทธเจ้ าที่วา่ จงอย่าเชื่อโดยไม่ได้ พิสจู น์หรื อปฏิบตั ดิ ้ วยตัวเอง
2) ผู้บริ หารองค์กร ต้ องเเป็ นผู้นําที่ดีในการนําองค์กร เป็ นผู้ที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้ กบั พนักงาน มีความอดทน กล้ าคิด กล้ าทํา มีความเสียสละ
3) การมี ส่วนร่ วมของพนักงาน ทําให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ ง ใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่บริ ษทั ได้ จดั ให้ กบั พนักงาน มีความภาคภูมใิ จจากการได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
4) สถานที่ตงั ้ มีทรัพยกรที่เหมาะสมเอื ้ออํานวยต่อการดําเนินกิจกรรมโครงการ
ด้ านการเกษตรกรรม ที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวติ ของพนักงาน
5) พนักงานมีความสามารถ ศักยภาพในการเรี ยนรู้และพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ
4.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกองค์กร
1) ความเป็ นผู้ประกอบการที่มีความตระหนักในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
ต่อพนักงาน ชุมชนและสังคม หากนักธุรกิจขาดจิตสํานึกด้ านคุณธรรมหรื อการประกอบการที่ดี
ย่อมส่งผลกระทบโดยรวมต่อสังคม
2) การมีต้นแบบที่ดีในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดํารงชีวิตอยู่ใน
วิถีชีวิตอย่างเป็ นรู ปธรรม ไม่ได้ เป็ นเพียงการทํากิจกรรม การเข้ าร่ วมกิจกรรม แต่เป็ นการนําไป
ประยุกต์ใช้ เข้ าไปในหัวใจ เป็ นวิถีการดํารงชีวิตอย่างแท้ จริ ง จึงจะเป็ นต้ นแบบที่ดีได้ จะเห็นได้ จาก
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การที่บริ ษัทได้ มีแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้นนั ้ มีแนวความคิด
คือการทําเป็ นแบบอย่าง ให้ ได้ เป็ นผลผลิตออกมาทําให้ พนักงานเห็นผลผลิตเป็ นรูปธรรม เมื่อเห็น
ตัวอย่างและเห็นประโยชน์ รวมทังการฝึ
้
กอบรมภายในบริ ษัทที่ผ่านการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ ง
การมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของพนักงาน พนักงานมีความต้ องการ มีแรงจูงใจอยากทําตาม
ต้ นแบบ
3) ทุนทางสังคม ไม่วา่ จะเป็ นวัด วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ต้ อง
มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ทํ า นุบํ า รุ ง รั ก ษา ส่ ง ต่ อ ไปยั ง รุ ่น ต่ อ ๆไปและสร้ างเสริ ม ให้ คนได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของทุนทางสังคม
4) การสนับ สนุ น ของภาครั ฐ ในการขับ เคลื ่อ นแนวคิ ด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างจริ งจังและต่อเนื่องโดยจัดการการศึกษา ให้ ความรู้ ความเข้ าใจอย่างถูกต้ อง เป็ น
การปลูกฝั งความคิด ค่านิยมในการดํารงชีวติ บนฐานการประพฤติปฏิบตั ชิ อบ
ส่ วนที่ 2 การขยายแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์ กรธุรกิจเอกชนไปสู่
ชุมชน

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของชุมชน
ชุมชนบ้ านดอนหว่าน ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 5 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็ น
ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ จึงมีความใกล้ ชิดกับบริษัทมาก อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลดอนหว่าน
ตําบลดอนหว่านแยกจากตําบลโคกก่อ อําเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ.2486 อยู่ห่าง
จากอํ าเภอเมื องมหาสารคาม ประมาณ 20 กิโลเมตรตามถนนสาย มหาสารคาม-วาปี ปทุม มี
สภาพภูมิประเทศที่ล่มุ สลับที่ดอน บางพื ้นที่เป็ นที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศที่เป็ นแบบเขตร้ อนและ
กึ่งร้ อนมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ พดั ผ่าน สภาพของพื ้นดินเป็ นดินร่วน
ปนทราย มีทรัพยากรป่ าไม้ ชนิดป่ าเต็งรัง เป็ นชุมชนเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเช่น ทํานา ทําไร่ และเลี ้ยงสัตว์ อาศัยนํ ้าจากธรรมชาติทําการเกษตร มีอาชีพหลัก
คือทํานา อาชีพเสริ มคือ รับจ้ าง ค้ าขาย มีจํานวนเครัวเรื อนประมาณ 150 หลังคาเรื อน
ในชุมชนมีสถานศึกษาคือ โรงเรี ยนบ้ านดอนหว่านหัวหนอง ตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2465
โดยอาศัยวัดบ้ านหัวหนองเป็ นสถานที่เรี ยน พ.ศ. 2482 ทางราชการได้ อนุมตั ิเงินจํานวนหนึ่งเพื่อ
ปลูกสร้ างอาคารหลังใหม่เป็ นเอกเทศแยกออกมาจากวัดบ้ านหัวหนอง พ.ศ.2486 ทางราชการได้
อนุญาตให้ ตงชื
ั ้ ่อโรงเรี ยนใหม่ชื่อว่าโรงเรี ยนบ้ านดอนหว่าน (ครุ ศิริราษฎร์ วิทยา) พ.ศ.2513 นื่อง
จากอาคารเก่าชํารุดได้ รับงบประมาณสร้ างอาคารเรี ยนหลังใหม่ ขนาด 1 ห้ องเรี ยน และได้ เปิ ดชัน้
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ประถมศึ ก ษาตอนปลาย พ.ศ.2532 เปิ ดสอนระดับ อนุบ าล พ.ศ. 2535 ได้ เ ปิ ดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา พ.ศ. 2545 เป็ นโรงเรี ยนเครื อข่ายการ
ใช้ หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การบริ การด้ านสาธารณสุข ชุม ชนบ้ านดอนหว่าน มี ส ถานี อนามัยตําบลดอน
หว่านในการให้ บริ การประชาชนด้ านสุขภาพจํานวน 1 แห่ง
แผนภาพที่ 19 บริ เวณที่ ตังชุ
้ มชนบ้ านดอนหว่าน

ที่มา : Google Earth (Google Earth,2011:online)
2. การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ กรธุรกิจเอกชนไปสู่
ชุมชน
จากปณิธานของผู้ก่อตังที
้ ่ได้ นําโรงานการผลิตเข้ าสู่พื ้นที่บ้านเกิด ที่มีแนวคิด
ปณิธานในการดําเนินธุรกิจตังแต่
้ เริ่มแรกของการก่อตังในการดํ
้
าเนินธุรกิจ คือ การเชื่อมโยง "ภาค
การเกษตร กรรม และอุตสาหกรรม เดินเคียงคูไ่ ปด้ วยกัน” นัน่ คือการนําโรงงานอุตสาหกรรมมาตัง้
ในภาคเกษตรกรรม ที่ผ้ บู ริ หารต้ องมีการคิด วิเคราะห์บนความเสี่ยงในการบริ หารธุรกิจ แต่ด้ วย
ความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ กล้ าเสี่ยงของผู้ก่อตัง้ ที่มีความต้ องการสร้ างความเจริ ญ สร้ างงาน สร้ างรายได้
สร้ างความมัน่ คง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ กับชาวบ้ านในท้ องถิ่น เพราะบริ ษัท มองว่าปั ญหาของ
ชุมชนก็คือปั ญหาของบริ ษัทด้ วยเช่นกัน จากพืน้ ฐานการดํารงชีวิตของคนในชุมชนที่เป็ นสังคม
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เกษตรกรรม การใช้ ชีวิตที่ม่งุ เข้ าสู่เมือง ทําให้ ชมุ ชนเหลือแต่ผ้ เู ฒ่าผู้แก่ จึงต้ องการดึงแรงงานที่เข้ า
เมื อ ง กลับ มาทํ า งานและอยู่ใ นชุม ชน บริ ษั ท มองเห็ น ศัก ยภาพของคนในชุม ชน ที่ เป็ นสัง คม
เกษตรกรรม เป็ นคนที่มีนํ า้ ใจ เอื อ้ อาทรต่อกัน พึ่งพากัน มีแรงงานหมุน เวี ยนตลอดเวลา มี ภูมิ
ประเทศที่ลุ่มสลับที่ดอน บางพื ้นที่เป็ นที่ราบสูง พื ้นดินเป็ นดินร่ วนปนทราย ทําการเกษตรได้ ไม่ดี
นัก มี ค่า แรงงานที ่เ หมาะสม ชุม ชนมี ทุน ทางวัฒ นธรรมมากมายที ่เ ป็ นพื น้ ฐานสํ า คัญ ในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยความเเป็ นพื ้นที่การเกษตร ถึงแม้ จะมีสภาพ
ที่แห้ งแล้ งบางส่วน แต่ก็สามารถแก้ ไขได้ เหมาะสมในการส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้านการเกษตรอินทรี ย์
อี กทัง้ ในชุม ชนมี ผ้ ูนําภูมิปัญญาที่เ ป็ นผู้นําในการทําเกษตรอิน ทรี ย์ ดํารงชีวิตตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ คุณลุงเสน หอมดวง เป็ นบุคคลตัวอย่าง ที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดที่ดี
กับบริ ษทั คุณลุงเสนเป็ นเครื อข่ายความร่วมมือในการร่วมส่งเสริ มหรื อพัฒนาคนในชุมชน รวมทัง้
ในชุมชนมีวดั บุปผารามอยู่ตรงข้ ามกับบริ ษัทเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมที่บริ ษัทให้ การสนับสนุนการ
ปฏิบตั ธิ รรมแก่พนักงาน คนในชุมชน และทัว่ ไป เข้ าร่วมปฏิบตั ธิ รรมที่มีการดําเนินการเป็ นกิจกรรม
ต่อเนื่องประมาณเดือนมีนาคมทุกๆปี บริ ษัทจึงมีความมุ่งมัน่ ที่ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาเศษฐ
กิจพอเพียงไปยังชุมชน สังคมความมีชือ่ เสียงของบริ ษัท รางวัลต่างๆที่บริ ษัทได้ รับ บริ ษัทให้ การ
สนับสนุนชุมชน ชุมชนให้ การยอมรับมากยิ่งขึ ้นในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
การดํ าเนิน กิ จกรรมหรื อโครงการสู่ชุม ชน บริ ษัทเห็นประโยชน์ ของกิจ กรรม
ต่างๆที่ทํา จึงได้ นํากิจกรรมหลายๆอย่าง การจัดตังเป็
้ นศูนย์การเรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นการสร้ างคุณค่าให้ กับสังคม เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กับคนในชุมชน เสมือนเป็ นการยิงนกตัว
เดียวแล้ วได้ สองตัว เป็ นการประหยัดและขยายผลความรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัท มีโครงการ
สูช่ มุ ชน ดังนี ้
โครงการศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป้ าหมายในการเป็ น
ต้ นแบบบริ หารจัดการในพื ้นที่ เพื่อขยายผลการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิอย่างเต็มที่
เพราะเมื่อวันหนึง่ บริ ษัทจํ าเป็ นต้ องปิ ดตัวไปแต่ทุกคนยังต้ องมีชีวิตต่อไปนั่นคือการพัฒนาต้ อง
พัฒนาบนฐานความรู้ที่สามารถดํารงชีวิตที่เป็ นวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแท้ จริ ง คือการสร้ างอาชีพ
เพื่อการพึง่ พาตนเองให้ ได้
บริ ษั ท จัด สรรพื น้ ที ่ใ นบริ ษั ท ให้ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี พื น้ ที่
ประมาณ 50 ไร่ มี การจัดการพื น้ ที่เพื่อส่งเสริ ม กิจกรรมการเรี ยนรู้ แก่พนักงาน โดยมีการแบ่ง
สัดส่วนเพื่อการบริ หารจัดการพื ้นที่ แบ่งเป็ นพื ้นที่โรงงานประมาณ 1 ไร่ พื ้นที่สวนประมาณ 5 ไร่
พื ้นที่ป่าธรรมชาติประมาณ 1 ไร่ พื ้นที่สวนไผ่ประมาณ 13 ไร่ ส่วนที่เหลือจะเป็ นพื ้นที่บอ่ นํ ้า 4 บ่อ
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แปลงสาธิตการทํานา 4 แปลง แปลงสาธิตการปลูกมันสําปะหลัง 4 แปลง และกิจกรรมมากมายที่
เป็ นการส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างอาชี พ เช่น โรงเรื อนเลี ย้ งหมู บ่อเลี ย้ งกบ โรงเรื อนเลี ย้ งไก่
โรงเรื อนเลี ้ยงเป็ ด โรงสีข้าว โรงเผาถ่าน ที่ผลิตนํ ้าส้ มควันไม้ บ่อผลิตแก๊ สชีวภาพ การปลูกพืช
เศรษฐกิจ อาทิ แก้ วมังกร, ข้ าวโพดหวาน, ข้ าว, ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม, ไผ่เลี ้ยงหน่อ, การเพาะเห็ด
ฟาง และการปลูกพื ชผักสวนครัวปลอดสารพิษต่างๆ พืน้ ที่ปลูกผักสวนครัว จะทําทั่วทัง้ พืน้ ที่
กิ จ กรรมต่างๆที ่บริ ษัท ดํ าเนิ น การได้ ขยายผลเพื่อเป็ นการส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ตามหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปยังชุมชน หน่วยงานภายนอกที่สนใจได้ เข้ ามาเรี ยนรู้เพื่อสร้ างอาชีพ บริ ษัทใช้
ชื่อว่าโครงการศูนย์การเรี ยนรู้เพื่อชุมชุน(บุญบารมีฟาร์ ม) ประกอบด้ วย ฟาร์ มวัวเนื ้อ ฟาร์ มเลี ้ยง
สุกร การเลี ้ยงปลาในบ่อดิน โรงเรื อนเลี ้ยงหมู บ่อเลี ้ยงกบ โรงเรื อนเลี ้ยงไก่ โรงเรื อนเลี ้ยงเป็ ด สวน
แก้ วมังกร สวนผักปลอดสารพิษ แปลงสาธิตการปลูกหม่อน แปลงสาธิตการขยายพันธุ์หญ้ ากินีสี
ม่วง แปลงทดลองการปลูกยูคาลิปตัส บริ ษัทมีแนวคิดต้ องปลูกของที่กินได้ ได้ กินของที่ปลูก ทํา
เกษตรอินทรี ย์ ไม่ใช้ สารเคมี ปลูกสิ่งที่เป็ นประโยชน์ นําไปใช้ ตอ่ ได้ เป็ นการพึ่งพาตนเองในขันแรก
้
ก่อน เมื่อผลผลิตที่ได้ มีพ อใช้ ก็ สามารถนําไปให้ นําไปช่วยเหลือไปยังผู้อื่นต่อไป ถ้ ามีมากเกิ น
พอใช้ ก็สามารถนําไปขายได้
โครงการกีฬาภายในและภายนอก ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้ างชุมชน
เข้ มแข็ง สานสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
โครงการถวายเทียนพรรษาให้ กบั วัดในชุมชนใกล้ เคียงอย่างต่อเนื่องทุกปี
โครงการมอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนเรี ยนดีแต่ยากจน ให้ กบั โรงเรี ยนดอน
หว่านหัวหนอง
ทังนี
้ ้โครงการด้ านการเกษตร บริ ษัทจะมีการปรับพื ้นที่ตามฤดูกาล เพื่อความ
เหมะสม สะดวกในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เช่นการเลี ย้ งกบ การทํานา การเลี ย้ งปลา จะมี การ
ดําเนินการช่วงฤดูฝน
บริ ษัท ดําเนินการกิจกรรมโครงการ โดยการทําเป็ นแบบอย่างที่ต้องอาศัยการ
ปฏิบตั ดิ ้ วยตัวเอง เป็ นการเรี ยนรู้ท่ีเกิดจากตัวเองที่ต้องการปรับเปลี่ยน พัฒนาตัวเองเพราะการฟั ง
พูด ฝึ กอบรมยังไม่เพียงพอ การเรี ยนรู้ ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้ องเรี ยนรู้ และ
เข้ าใจ โดยผ่านการปฏิบตั ิ และสามารถเห็นผลผลิตที่จบั ต้ องได้ เป็ นรู ปธรรม นัน่ คือความสําเร็ จที่
แท้ จริ ง บริ ษทั มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับชุมชน อยู่ด้วยกันเหมือนญาติพี่น้องกัน ต่างพึ่งพาอาศัย
กัน เป็ นครอบครั วเดี ยวกัน จากตัวอย่างความสําเร็ จที่บริ ษัทให้ ต้นแบบแก่คนในชุมชน กับผู้ที่
นําไปประยุกต์ใช้ แล้ วเประสบความสําเร็ จ เช่นคุณสมบูรณ์ ไชยเหมื อน เป็ นตัวอย่างหนึง่ ที่นํ า
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ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ จนสามารถเลิกใช้ สารเคมีในการทํานาได้ สําเร็ จ หันมาใช้ วิธีเกษตรอินทรี ย์
เต็มรู ปแบบ การติดตามผลการดํานินงานโดยการสังเกต การพูดคุย ดูการเปลี่ยนแปลงในการ
ดํา รงชี วิ ต การทํ าบัญ ชี ค รั ว เรื อ น การรวมกลุ่ม ของชาวบ้ า นเป็ นกลุ่ม เกษตรอิ น ทรี ย์ เป็ นกลุ่ม
ชาวบ้ า นที ่ต้ อ งการลดการใช้ ส ารเคมี ใ นการทํ า การเกษตร มี ห น่ ว ยงานทรั พ ยากรบุค คลเป็ น
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ
3. การเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บริ ษั ทได้ เ ข้ ามาตัง้ โรงงานในปี พ.ศ. 2539 ชุม ชนได้ เ ห็น การเจริ ญ เติบ โตของ
บริ ษัท เห็นการดําเนินธุรกิจที่บริ หารโดยคุณสมพงษ์ พวงเวียงได้ สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับชุมชน
ด้ วยการทําความเข้ าใจ และสร้ างงานให้ กบั ชุมชน เพราะจากเดิมภายในชุมชนเป็ นชุมชนที่ยงั ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นสังคมเกษตรกรรม ชาวบ้ านมีอาชีพทํานาเป็ นหลัก เมื่อหมดฤดูทํานา คน
ในชุมชนก็จะว่างงานแต่เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ ามา ก็ก่อให้ เกิดการจ้ างงานในช่วงที่ว่างงาน
ทําให้ คนในชุมชนมีรายได้ มีอาชีพ สร้ างความอยู่ดีกินดี และผู้ก่อตังบริ
้ ษัทเป็ นคนที่มีพื ้นเพเป็ นคน
อีสาน เป็ นคนที่มีความเข้ าใจคนในชุมชน ชาวบ้ านเรี ยกคุณสมพงษ์ พวงเวียงว่าอาจารย์ การ
ดําเนินธุรกิ จนี จ้ ะต้ องดําเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ไม่ทําลายสิง่ แวดล้ อม
หรื อสร้ างผลกระทบด้ า นสุข ภาพให้ กับ ชุม ชน และที ่สํ าคัญ คื อ การที ่บ ริ ษัท ได้ ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ที ่มี
เป้ าหมาย สร้ างรายได้ สร้ างคน สร้ างความมัน่ คงในท้ องถิ ่น รวมทัง้ การเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม จะต้ องเดินเคียงคูก่ นั รางวัลต่างๆที่บริ ษัทได้ รับ เป็ นเครื่ องยืนยันที่สร้ างความเชื่อมัน่
ให้ กับชุมชน สังคม บริ ษัทจึงได้ มีการขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน
และสังคมต่อไป
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูใ ห้ ข้ อ มูล สํ า คัญ รวมทัง้ การสัง เกตอย่ า งไม่ มี ส่ ว นร่ ว มได้
กล่าวถึ ง บริ ษัท เข้ ามามี ส่ว นร่ วมในการพัฒ นาชุม ชน ท้ องถิ่น การเข้ ามาในชุม ชนของบริ ษัท ก็
เพื่อที่จะแก้ ไขปั ญหา การที่ชาวบ้ านเข้ าเมืองเพื่อไปหางานทํา บริ ษัท ต้ องการแก้ ไขปั ญหาของคน
ในท้ องถิ่น ไม่วา่ ปั ญหาการละทิ ้งบ้ านเพื่อเข้ าเมือง ปั ญหาการทําการเกษตรที่ต้องใช้ เงินลงทุนมาก
ได้ พฒ
ั นาบริ ษทั ตัวพนักงาน และทําเป็ นตัวอย่างให้ เห็น คุณสมพงษ์ ผู้บริ หารของบริ ษัทมองการณ์
ไกล จึงต้ องการหาทางแก้ ไขการดํารงชีวิตของชาวบ้ าน โดยจัดเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บริ ษทั เปิ ดศูนย์การเรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายเพื่อการเป็ นต้ นแบบบริ หาร
จัดการในพื ้นที่ เพื่อขยายผลการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ บริ ษัทมีบทบาทในการเป็ น
ผู้นําดําเนินกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ การปฏิบตั ิธรรม ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพงานบุญ ประเพณีของ
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ชาวบ้ านและชุมชน ประเพณีสงกรานต์ วันเข้ าพรรษา รวมทังการฝึ
้
กอบรม การให้ ความรู้ที่จําเป็ น
ในการพัฒนาชุมชน ท้ องถิ่น เช่นการปลูกไผ่ การปลูกมันสัมปะหลัง การเลี ้ยงกบ การทําเกษตร
อินทรี ย์ เป็ นต้ น นําไปสู่การเรี ยนรู้เพื่อการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้ อมปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี การ
ทําให้ เห็นเป็ นตัวอย่างเป็ นแรงจูงใจในการนําไปปฏิบตั ิ เพราะได้ เห็นประโยชน์ได้ เห็นคุณค่าจึง
ต้ องการทํ าตามแบบอย่าง ตามแบบผู้นํ า เมื่อเห็น อาจารย์ทําได้ ชุม ชนที่มีความพร้ อมในพืน้ ที่
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ ในชุมชน
“ผมคนที ่ นี่รู้ จัก บริ ษั ท รู้ จัก อาจารย์ ส มพงษ์ ม าก็ น านแล้ ว เห็ น การ
เติ บโตของโรงงานมาโดยตลอด อาจารย์เขาทําเกษตรอิ นทรี ย์มาตัง้ นานแล้ว ปลูก
ข้าว ปลูกมัน ปลูกต้นไม้ พื ชผักสวนครัว แต่เราก็ยงั ทํ าแบบเดิ มๆอยู่ ใช้สารเคมี
ปุ๋ ยเยอะมาก ทํ านา ต้องซื ้อยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ไหนจะปุ๋ ยเคมี ใช้เงิ นเยอะ
แต่ก็ทํา ทําไปได้กําไรแทบไม่ค้มุ ทุน บางปี ก็ขาดทุน ผมก็รู้นะที ่อาจารย์ทําอยู่และ
ทํ าสํ าเร็ จ แต่ จ ะทํ าตามก็ จ ะมี คนไม่ เ ห็ น ด้วย ก็ ยัง ไม่ ตัด สิ นใจ จนเมื ่ อสี ่ห้าปี ก็
ตัดสิ นใจมาทําเกษตรอิ นทรี ย์เต็มรู ปแบบ ก็ทําได้สําเร็ จแต่ผลิ ตผลที ่ได้ยงั ไม่ค่อยดี
นักในปี แรกๆ แต่ ต่อมาก็ ดีขึ้นเรื ่ อยๆ ทํ าให้มีเงิ นเก็ บมากขึ้น และสุขภาพดี ด้วย
และยิ่ งเดี ย๋ วนี ค้ นก็หนั มาสนใจกันมากขึ้น จากตัวอย่างทีอ่ าจารย์ทํา ผมทํา ก็มีคน
สนใจมาถาม มาคุย ก็ไปเริ่ มทําบ้าง ผมว่ามันดี ข้ึนเรื ่อยๆ ได้คิดได้ มี แนวร่ วมมาก
ขึ ้น เรื ่ อ ย เพราะการเป็ นอยู่ ข องเรามัน ก็ เ ป็ นตั วอย่ า งที ่ จ ะทํ า ให้ ค นเขามองได้
เหมื อนกัน”
(สมบูรณ์ ไชยเหมื อน ,สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2553)
การเรี ย นรู้ ของชุ ม ชนดอนหว่ า น ผลผลิ ต ที ่เ กิ ด ขึ น้ เป็ นเพี ย งส่ ว นหนึ ง่ ของ
ความสํ าเร็ จในการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชนที่เกิดขึน้
เพื่อให้ ชมุ ชนได้ นํามาประยุกต์ใช้ จนเป็ นวิถีชีวิต เรี ยนรู้จากปั ญหาในการดํารงชีพ หรื อไม่ใช่ปัญหา
แต่อะไรที่ดีกว่า เหมาะสมในสภาพความเป็ นอยู่ หาทางแก้ ไขปั ญหา จากการเดินตามแบบหรื อ
ผู้นํา ชุมชนดอนหว่าน ชุมชนมี ผ้ ูนําภูมิปัญญาคือ คุณลุงเสน หอมดวง อายุ 70 ปี เป็ นบุคคล
ตัวอย่าง ที่เป็ นผู้นําในการทําเกษตรอินทรี ย์ ดํารงชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดที่ดีกบั คุณสมพงษ์และบริ ษทั การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมกับบริ ษัท รวมทัง้ เข้ า
ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เมื่อได้ รับความรู้ นําไปทดลองปฏิบตั ิ ทดลองทําดู ว่าพบปั ญหาอุปสรรคใน
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การดําเนินการอะไรหรื อไม่ ลุงสมบูรณ์ในช่วงแรกที่ทําเกษตรอินทรี ย์จะเจอปั ญหาแมลงและโรคที่
รบกวนพื ช ที่ปลูก นํ าปั ญ หาไปพูดคุยกับคุณ สมพงษ์ ห รื อชาวบ้ านผู้ร้ ู ในชุม ชนเพื่อหาทางแก้ ไ ข
ปั ญหา เมื่อดําเนินการได้ สําเร็ จ สร้ างความภาคภูมใิ จแล้ วบูรณาการเข้ าสูก่ ารดํารงชีวติ
4. การเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิ จัย ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามกรอบแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน สรุ ปได้
ดังนี ้
ความพอประมาณ
1) ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี เพื่อลดการใช้ จ่ายในการซื ้อพืชผักสวนครัว
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
2) การประหยัดงบประมาณในการทําเกษตร การทําปุ๋ยเอง ทําให้ ลดต้ นทุนในการ
ทําการเกษตรได้ สงู มาก
ความมีเหตุมีผล
1) คนในชุมชนได้ ทํางานใกล้ บ้านเป็ นการสร้ างงาน สร้ างรายได้ สร้ างความมัน่ คง
ในชุมชน
2) การอยูร่ ่วมกันกับชุมชนเสมือนครอบครัวเดียวกัน พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
3) เสริ มสร้ างอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่และความเป็ นอยูข่ องชุมชน
ความมีภมู คิ ้ มุ กัน
1) การสร้ างอาชีพให้ กบั ชุมชน เพื่อให้ มีอาชีพการพึง่ พาตนเองให้ ได้
2) ชุมชนมี ส่วนร่ วมในกิจกรรม ทํางานร่ วมกัน ทํ าให้ ชุมชนมีความรัก ความ
สามัคคี สร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน
3) ผู้นําชุมชน เป็ นต้ นแบบที่ดีในการสร้ างแรงบันดาลใจให้ คนในชุมชนเดินตาม
แนวทางการดําเนินชีวิตทีพ่ อเพียง
ความรู้
1) ชุมชนคนในท้ องถิ่นได้ เรี ยนรู้ การทําเกษตรกรรมเกษตรอินทรี ย์ต่างๆ เช่น การ
ปลูกพืชปลอดสารพิษ การเลี ้ยงกบ การปลูกไผ่ เป็ นต้ น
2) เป็ นต้ นแบบ แหล่ง ศึกษาดูงาน ในการขยายผลแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ส่งเสริ มการเรี ยนรู้สชู่ มุ ชนและสังคม
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คุณธรรม
1) การปฏิบตั ิธรรม กิจกรรมปฏิบตั ิธรรม เป็ นประจําทุกปี จัดขึ ้นช่วงก่อนวัน
มาฆบูชา สร้ างชุมชนเข้ มแข็ง อยูร่ ่วมกัน ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเอื ้ออาทร อยูร่ ่วมกัน ช่วยเหลือกัน
2) การส่งเสริ มการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ จะจัดช่วงประเพณีสงกรานต์ เป็ นการ
เสริมสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้ มีความรัก ความกตัญญูตอ่ ผู้มีพระคุณ
3) ส่งเสริ มฟื น้ ฟูประเพณีวฒ
ั นธรรมของชุมชน ประเพณีรดนํ ้าดําหัว งานบุญ
อีสาน ประเพณีถวายเทียนเข้ าพรรษาให้ กบั วัดในชุมชนใกล้ เคียงอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี
5. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของภาคธุรกิจเอกชนสู่ชุมชน
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ พบว่าปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จ
ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชนสูช่ มุ ชน ประกอบด้ วย
5.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จภายในชุมชน
1) พื ้นฐานชุมชนที่มีความเหมาะสม มีความต้ องการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้ อง
กับวิถีชิวิต คือการทําการเกษตร
2) ความพร้ อมด้ านแรงงาน ที่สามารถตอบสนองความต้ องการให้ กบั บริ ษัท ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การมีสว่ นร่ วมของชุมชนในการเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการที่บริ ษัทได้ ดําเนินการ
เป็ นการสร้ างเสริมการเรี ยนรู้จากการได้ ปฏิบตั จิ ริง
4) ผู้นําชุมชน ให้ ความร่วมมือ เป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือกับบริ ษัท มีองค์ความรู้
ทังด้
้ านการเกษตร การดําเนินชีวิตในวิถีพอเพียง สามารถจูงใจคนในชุมชนให้ ปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดํารงชิวิต เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั คนในชุมชน
5) ทุนทางสังคม โดยเฉพาะประเพณีวฒ
ั นธรรมสร้ างการมีส่วนร่ วมในการทํา
กิจกรรมของชุมชน
5.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกชุมชน
1) วิกฤติเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบนั มีความผันผวนอยู่เสมอ ชุมชนเมื่อได้ ประสบกับ
ปั ญหา จึงเกิดการเรี ยนรู้ที่จะหาทางแก้ ไขปั ญหาในการดํารงชีพ
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2) ความเป็ นผู้ประกอบการที่ดีมีคุณธรรม มีความตระหนักในการดําเนินธุรกิ จ
อย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อพนักงาน ชุมชนและสังคม หากนักธุรกิจขาดจิตสํานึกด้ านคุณธรรมหรื อการ
ประกอบการที่ดี ย่อมส่งผลโดยรวมต่อสังคม
3) ชุมชนต้ นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเห็นตัวอย่างและเห็นประโยชน์
เป็ นแรงบัน ดาลใจ แรงจู ง ใจอยากทํ า ตามต้ น แบบ เป็ นการเรี ย นรู้ ที ่นํ า ไปสู่ก ารปรั บ เปลี ่ย น
พฤติกรรม ปรับวิถีชีวิตสูก่ ารดํารงชีวิตที่สมดุล พร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบนั
สร้ างจิตสํานึกใหม่ในการเรี ยนรู้เพื่อการพึง่ ตนเองอย่างยัง่ ยืน
4) เครื อข่ายความร่วมมือ เป็ นการขยายผลขับเคลื่อนไปสู่ทกุ ภาคส่วนของสังคม
ทุกระดับ สร้ างความร่วมมือกับ ผู้นําชุมชน ผู้นําที่เป็ นปราชญ์ชาวบ้ าน เพื่อความมัน่ คงแข็งแรงใน
การพัฒนา
5) การสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะปั จจุบนั ในด้ านการ
สื่อสารผ่านช่องทางโทรทัศนย์ วิทยุ โฆษณา หนังสือพิมพ์ เป็ นตัวกระตุ้นให้ คนในชุมชนได้ ให้
ความสนใจและเรี ยนรู้นํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
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ส่ วนที่ 3 สรุ ปกระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจเอกชน
ตารางที่ 4 แสดงการดําเนินงานของบริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด ก่อนและหลังการ
น้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจก่อนการ
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหลังการน้ อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
น้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็ นบริ ษัท ผลิตและจําหน่ายสินค้ า ประหยัดต้ นทุนการผลิตด้ วยการสร้ างเครื่ องมือ ลดการ
ชิ น้ ส่ ว นอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ กั บ พึง่ พิ ง วัต ถุดิบ ต่างประเทศ โดยนํ าภูมิ ปัญ ญาไทยมา
บริ ษัท เดลต้ าอิเ ล็ กทรอนิ กส์ (ประเทศ ประยุกต์ใช้ โดยใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องถิ่น เช่น เข็มดึง Wire
ไทย) จํากัด มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาให้ ทํามาจากไม้ ไผ่ ซึง่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี ้
แรงงานต่างจังหวัดสามารถสร้ างรายได้ สามารถประยุกต์ใช้ เป็ นอุปกรณ์การดึงต่อพ่วงกับเครื่ อง
ไม่ ต้ อง โยกย้ ายทิ ง้ ถิ่ น ฐานเพื่ อ ม า Hook โดยไม่ต้องใช้ เข็มจากต่างประเทศ สามารถลด
ประกอบอาชี พที่อื่น มีความพยายามที่ ค่าใช้ จ่ายมากกว่า 5 แสนบาทต่อปี และล่าสุดมีการใช้
จ ะ ผ ส ม ผ ส า น เ ชื ่อ ม โ ย ง แ น ว คิ ด วัตถุดิบในท้ องถิ่น 70 % และวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมเข้ าด้ วยกัน 30 % มีการวางแผนการลงทุน ไม่เพิม่ ภาระเงินกู้ การ
มี ยุ ท ธศาสตร์ ที ่ต้ อ งการจะพัฒ นาให้ เติบโตค่อยเป็ นค่อยไป การรับผลิตจะดูกําลังการผลิต
องค์กรมีระบบการบริ หารจัดการงานที่มี และความพร้ อมของพนักงาน และจากการเป็ นบริ ษัท
คุณ ภาพ มุ่ง สู่ม าตรฐานสากล ยัง ไม่ มี รับจ้ างผลิต ต้ องทําความเข้ าใจวงจรธุรกิจ บริ ษัทต้ อง
การจุ ด ประกายแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ างภูมิค้ มุ กันให้ มากขึ ้นเพื่อลดความเสี่ยง จึงต้ องลด
ความผิดพลาดในการผลิต บริ ษัทมีการปรับโครงสร้ าง
พอเพียงอย่างเป็ นทางการ
ขององค์กรโดยเพิ่มหน่วยควบคุมคุณภาพตัวสินค้ าอีก
ครัง้ ก่อนส่งมอบให้ ลกู ค้ า อีกทังบริ
้ ษัทมีการประยุกต์ใช้
วัตถุดิบ ในท้ อ งถิ่น อย่ างต่อ เนื่องมี การจัดตัง้ ศูน ย์ การ
เรี ยนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี
แก่ ชุม ชน มี การขยายผลการดํ าเนิ น การสู่ชุม ชนและ
สังคม
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แผนภาพที่ 20 เหตุการณ์และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ ง (2005) จํากัด จังหวัดมหาสารคาม
2539
ปี ที่ก่อตั ้งเป็ นห้ าง
หุ้นส่วน
โดยสมพงษ์ พวง
เวียง
มีที่ทําการแห่งแรก
อยูท่ จ่ี งั หวัด
สมุทรปราการ

2540
เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ บริษัท
ไม่ได้ รับผลกระทบ
บริ ษัทย้ ายฐาน
ผลิตเลขที่ 2 หมู่ 7
บ้ านโคกไร่ใหญ่
ตําบลงัวบา
อําเภอวาปี ปทุม
จังหวัด
มหาสารคาม ใน
เนื ้อทีป่ ระมาณ 3

2540

2547

2548

2549

2550

บริ ษัทมีการ
ทําเกษตร
อินทรี ย์
ตังแต่
้ เข้ า
มาดําเนิน
กิจการที่
บ้ านโคกไร่

โครงการบุญ
บารมีฟาร์ ม
สร้ างอาชีพใน
การทําเกษตร
อินทรี ย์และ
การเลี ้ยงสัตว์

จดทะเบียนเป็ น
บริ ษัท
พร้ อมทังได้
้ ย้ายมา
ทําการคือสถานที่
ปั จจุบนั นี ้ อยูท่ เ่ี ลขที่
135 หมู่ 8 ตําบล
ดอนหว่าน อําเภอ
เมือง จังหวัด
มหาสารคาม บน
เนื ้อที่กว่า 50 ไร่
สามารถรองรับ
พนักงานได้ มากกว่า
500 คน

ตังศู
้ นย์เรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ใน
โรงงาน เพื่อ
เป็ นต้ นแบบ
แหล่งเรียนรู้
ให้ กบั
พนักงานและ
คนในชุมชน
ผู้สนใจทั่วไป
เข้ าเรี ยนรู้ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ได้ รับรางวัล
รองชนะเลิศ
การประกวด
ผลงานตาม
ปรัชญา
เศษฐกิจ
พอเพียงจาก
โดยสํานักงาน
(กปร.)

จากพื ้นฐานของบริษัทที่มีการดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาตั ้งแต่เริ่ มต้ นที่มาทําการที่บ้านโคกไร่มีกิจกรรมเริ มต้ น การทําการเกษตร
อินทรีย์

2551-ปั จจุบนั
โครงการต้ นกล้ า
อาชีพขยายผลการ
เรี ยนรู้ร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน
ให้ การอบรม
ความรู้ด้านการทํา
เกษตรอินทรี ย์และ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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บริ ษัทเริ่ มจากการทําเกษตรอินทรี ย์ก่อนเพราะเหมาะสมกับสภาพพื ้นที่และสอดคล้ องกับความต้ องการของ
พนักงาน ประหยัดต้ นทุนการผลิตด้ วยการสร้ างเครื่องมือ ลดการพึง่ พิงวัตถุดิบต่างประเทศ โดยนําภูมิปัญญาไทย
มาประยุกต์ใช้ โดยใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องถิ่น เช่น เข็มดึง Wire ทํามาจากไม้ ไผ่ ซึง่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี ้
สามารถประยุกต์ใช้ เป็ นอุปกรณ์การดึงต่อพ่วงกับเครื่ อง Hook โดยไม่ต้องใช้ เข็มจากต่างประเทศ สามารถลด
ค่าใช้ จา่ ยมากกว่า 5 แสนบาทต่อปี และล่าสุดมีการใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องถิ่น 70 % และวัตถุดบิ จากต่างประเทศ 30 %
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กรณีศึกษา 4 บริษัท นิธิฟ้ ูดส์ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 1 การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจเอกชน
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานขององค์ กรธุรกิจเอกชน
1.1) ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าแปรรูปทางการเกษตร
โดยมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 19 มกราคม 2541 โดย
นายกอบชัย ทวีเลิศนิธิ และนายสุรพล ทวีเลิศนิธิ
บริ ษัท มี การพัฒ นาและเติบโต อย่างต่อ เนื่องและมัน่ คง ทัง้ ด้ า น
ยอดขาย การพัฒนาของพนักงาน ระบบการทํางานที่ดี จากผลสําเร็ จที่เกิดขึ ้นโดยอาศัยการเรี ยนรู้
ของพนักงานและผู้บริ หารองค์กร รวมทังมี
้ การช่วยเหลือสังคม ทัง้ ด้ านการศึกษา งานประเพณี
ท้ องถิ่น และสาธารณะประโยชน์ นอกจากนี ้บริ ษัทยังใช้ กลยุทธ์ ด้านการบริ การตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า สร้ างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นแก่ ผ้ ูบริ โภค บริ ษัทได้ นําหลัก ปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารงาน และในปี 2550 บริ ษัทได้ รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทธุรกิจขนาดย่อมการประกวดผลงานตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิมพระ
เกี ยรติ " 80 พรรษา ปวงประชาเป็ นสุขสานต์" โดยสํ านักงานและคณะกรมการพิ เ ศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
บริ ษัท มีสถานที่ตงอยู
ั ้ ่จงั หวัดเชียงใหม่ เลขที่ 21/6 ม.2 ตําบลบ้ าน
กลาง อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เขตเทศบาลตําบลบ้ านกลง หมู่บ้านบ้ านแท่น บนพื ้นที่
โรงงานกว่า 8 ไร่ ห่างจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ไปยังเส้ นทางเชียงใหม่-ฮอด ไปยังอําเภอสันป่ า
ตอง ประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองเชียงใหม่จะใช้ เวลา
ประมาณ 15 นาที ก็จะถึงบริ ษัท รถประจําทางในการเดินทางจะใช้ เวลาประมาน 30 ถึง 40 นาที
การเดินทางสะดวก ภายในบริ เวณโรงงาน สภาพแวดล้ อม มีต้นไม้ สวนหย่อมที่สวยงาม มีลาน
จอดรถยนต์ และที่จอดรถมอเตอร์ ไซด์ สําหรับพนักงานและผู้เข้ ามาใช้ บริ การ มีโรงอาหารไว้
สําหรับบริ การพนักงาน
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แผนภาพที่ 21 ที่ตงบริ
ั ้ ษัทนิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด

ที่ ม า: สํ านักงานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร,2553:ออนไลน์)
1.2) การดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท นิธิฟ้ ูดส์ ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นธุรกิจขนาดย่อม
ด้ วยทุนจดทะเบียนรวม 47.5 ล้ านบาท มีกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้บริ หารโรงงาน โดยแบ่งโครงสร้ าง
การบริ หารเป็ น 3 ฝ่ ายคือ ฝ่ ายสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร ฝ่ ายวิจยั พัฒนาและควบคุม
คุณภาพ และฝ่ ายผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ มีพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ 33 คน ฝ่ ายจัดการ 11 คน
รวม 44 คน เป็ นโรงงานผลิตสินค้ าแปรรูปทางการเกษตร ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ ของอบแห้ ง
ได้ แก่ กระเทียมผง พริ กป่ น พริ กไทยขาว และ พริ กไทยดําป่ น รวมไปจนถึง หอมแดงป่ น ขิงผง ใบ
มะกรูดผง ข่าแผ่น และข่าผง นอกจากนี ้ยังมี ผลิตภัณฑ์ของทอด ได้ แก่ กระเทียมเจียว ไขกระเทียม
และนํ า้ มันกระเที ยมในนํ ้ามันถัว่ เหลือง ส่วนผลิตภัณฑ์ของสด ได้ แก่ กระเทียมบดดองเกลือ
กระเทียมสับดองเกลือ กระเทียมดอง ขมิ ้นสด เป็ นต้ น ผลิตภัณฑ์ จากข้ าว ได้ แก่ ข้ าวท่อนอบแห้ ง
ข้ าวสุกอบแห้ ง ข้ าวท่อนหอมมะลิคดั พิเศษ โดยสามารถจัดกลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุม่ คือ
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กลุม่ ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ของอบแห้ ง
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์พริ กป่ น กระเทียมผง พริ กไทยขาวป่ น พริ กไทยดําป่ น
หอมแดงป่ น ขิงผง ขิงเส้ น ผักชีผง ตะไคร้ ผง ใบมะกรูดผง ข่าแผ่น และข่าผง
กลุม่ ที่ 2 ผลิตภัณฑ์ของทอด
ได้ แก่ กระเทียมเจียว ไขกระเทียม และนํา้ มันกระเทียมในนํ า้ มันถัว่
เหลือง
กลุม่ ที่ 3 ผลิตภัณฑ์ของสด
ได้ แก่ กระเทียมบดดองเกลือ กระเทียมสับดองเกลือ ตะไคร้ สด ข่าสด
ขมิ ้นสดใบมะกรูด ผิวมะกรูด และกระเทียมดอง
กลุม่ ที่ 4 ผลิตภัณฑ์จากข้ าว
ได้ แก่ ข้ าวท่อนอบแห้ ง ข้ าวสุกอบแห้ ง และข้ าวท่อนหอมมะลิคดั พิเศษ
บริ ษัท มี กระบวนการผลิตด้ วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ทันสมัยได้
มาตรฐาน ได้ มีการปรับปรุงพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพด้ วยรู ปแบบการจัดการสมัยใหม่ ผลิต
และขายสินค้ าเพื่อเป็ นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ นํ ้ามันกระเทียมเจียวนําไปผลิต
เป็ นเครื่องปรุงรสในบะหมี่กึ่งสําเร็ จรูปต่างๆ เป็ นต้ น โดยวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตต้ องมีมาตรฐาน
คุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยสูง และบริ ษัท ยังมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่
ตลอดเวลา เพื่อบุกตลาดสินค้ าสําหรับผู้บริ โภค โดยสร้ างแบรนด์ใหม่ ที่ชื่อ Urban Farm หรื อเออร์
เบริ์ นฟาร์ ม เป็ นผลิตภัณฑ์ผกั รวมอบกึ่งสําเร็ จรู ป เป็ นสินค้ าแนวคิดใหม่และเป็ นนวัตกรรมใหม่
สําหรับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักคือ กลุม่ คนวัยทํางาน โดยมีนโยบาย คือ "บริ ษัทมุ่งมัน่ ผลิตอาหาร
ที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเป็ นที่พอใจของลูกค้ า โดยเน้ นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทุกหน่วยงาน บริ ษัทนิธิฟ้ ูดส์ ได้ รับการ รับรองระบบบริ หารคุณภาพทังในด้
้ านการบริ หาร การ
จัดการและด้ านการประกันความปลอดภัยของอาหารจากสถาบัน ต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน ISO
9001 มาตรฐาน GMP มาตรฐาน HACCP เป็ นต้ น รวมทังรางวั
้
ลสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน
จากกระทรวงสาธารณะสุข พร้ อมทังได้
้ รับรางวัลเกียรติคณ
ุ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริ ษทั มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องและมัน่ คง
12

รางวัลและผลงานดีเด่นที่บริ ษทั ได้ รับ
บริ ษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด ผลิตสินค้ าหลัก คือ พริกไทยและกระเทียม
ประกอบด้ วย กระเทียมผง กระเทียมเจียว ไขกระเทียม นํ ้ามันกระเทียม และพริกไทยป่ น เพื่อ
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ยืนยันในเรื่ องของคุณภาพและ ความปลอดภัยของอาหาร โรงงานนิธิฟ้ ดส์
ู ได้ พฒ
ั นาระบบการ
จัดการโรงงานตามมาตรฐาน โรงงานอาหารสากล ส่งผลให้ บริษทั ได้ รับใบรับรองจากสถาบันต่าง ๆ
และรางวัลการประกอบการดังนี ้
ใบรับรองมาตรฐานอาหาร HALAL เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.
2545 สําหรับเครื่ องเทศสดอบแห้ ง, ทอด, ป่ น
มาตรฐานการบริหารการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2000 เดือน
พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2545 สําหรับการผลิตและการพัฒนาผักสด เครื่ องเทศสด ผักอบแห้ ง ข้ าว
และเครื่ องเทศอบแห้ ง เครื่ องเทศทอดและนํ ้ามันจากเครื่ องเทศ
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร HACCP , GMP เดือนพฤศจิกายน ปี
พ.ศ. 2545 ด้ านชีวภาพ ด้ านกายภาพ และด้ านเคมี ในกระบวนการผลิตพริก ไทยป่ นอบแห้ ง
กระเทียมเจียว ไขกระเทียม และ กระเทียมผงอบแห้ ง
รางวัลชนะเลิศประเภทธุรกิจขนาดย่อม จากการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิมพระเกียรติ " 80 พรรษา ปวงประชาเป็ นสุขสานต์" ปี
2550 1วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 โดยสํานักงานและคณะกรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริ หารจัดการอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ปี 2551 จากพณฯท่านนายกรัฐมนตรี เดือน มิถนุ ายน 2551 โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม
รางวัล ธรรมภิ บ าลดีเ ด่น ด้ า นสัง คมและสิ่ง แวดล้ อม ปี 2547 โดย
สถาบันป๋ วย อึ๊งภากรณ์ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
รางวัลเหรี ยญทอง: สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน ปลอดภัย ไร้ มลพิษ
มีชีวิตชีวา เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2545 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้ รับต่อเนื่อง
ถึง ปี 2548 4 ปี ซ้ อน
รางวัลประกาศเกี ยรติคุณ สถานประกอบกิจ การที่ไม่มีการประสบ
อันตรายถึงขันหยุ
้ ดงานตามโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทํางานให้ เป็ นศูนย์ เดือน
สิงหาคม 2551 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน บริ ษัทยังได้ รับเกียรติ
จากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) โดย

294
กรมส่ ง เสริ ม อุต สาหกรรมนํ าเสนอบริ ษัท เป็ น Best Practice Case เพื อ่ เผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์เป็ นบริ ษัทตัวอย่าง
1.3) มูลเหตุของการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในองค์กร
จากการสัมภาษณ์ผ้ ูบริ หาร พบว่าการบริ หารงานของบริ ษัทมุ่งสร้ าง
ความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ผู้บริ โภค ต้ องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้ า มีวิถีการปฏิบตั ิงานขององค์กรที่
สอดคล้ อ งกับ แนวความคิด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาแต่เ ริ่ มต้ น ยึ ด คุณ ธรรมในการเป็ น
ผู้ประกอบการที่ดี อีกทังหลั
้ กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่ดีที่ควรได้ รับการส่งเสริ มให้ ตวั
องค์กร พนักงานให้ มีความรู้ความเข้ าใจ ความสนใจของผู้บริหารที่มาแต่เดิมในเรื่ องเป็ นปั จจัยหนึ่ง
ที่เมื่อมีการพัฒนาองค์กรมีการนําระบบมาตรฐานการบริ หารการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2000
บริ ษัทได้ น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ เป็ นความตังใจของบริ
้
ษัท
ที่ศรัทธาในหลักปฏิบตั ิ ทําให้ เรามีเหตุมีผล รู้จกั พอประมาณ นํามาเป็ นภูมิค้ มุ กันเรื่ องความเสี่ยง
ในธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงความมีจริ ยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมในการประกอบธุรกิจ เราจึง
จะสามารถอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน เพราะเชื่อมัน่ การบริหารธุรกิจต้ องอยูบ่ นฐานของการทําดีมีคณ
ุ ธรรม

เอกชน

2.

กระบวนการขั บเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในองค์ ก รธุ รกิจ
2.1) กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดการ

เชิงกลยุทธ์
2.1.1) การวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้ อมขององค์กร
บริ ษั ท นิ ธิ ฟ้ ู ดส์ จํ า กัด เป็ นบริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้ า เครื ่ อ งเทศและ
สินค้ าเกษตรแปรรู ป พืชผักอบแห้ ง เช่น กระเทียมผง พริ กไทยป่ น กระเทียมเจียว นํ ้ามันเจียวหอม
หอมแดงเจี ยว ใบหอมอบแห้ ง กะหลํ่าปลี เกล็ด ข้ าวโจ๊ กอบแห้ ง เป็ นต้ น โดยกลุ่มลูกค้ าหลักคือ
กลุม่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสําเร็ จรูป รวมถึงเครื่ องปรุงรส รายใหญ่ในประเทศ และ
กําลังดําเนินงานขยายการ จําหน่ายส่งออกไปยังต่างประเทศต่อไปในอนาคต ได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ ปี
พ.ศ. 2541 เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มมากขึ ้น โดยมี
ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ในปี พ.ศ. 2541 ประเทศไทยได้ รับ
ผลกระทบจากประสบปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ต้ มยํากุ้ง ช่วงนันอาจเป็
้
นช่วงวิกฤติของใครหลายคน
แต่กลับเป็ นจังหวะที่เหมาะสมของบริ ษัท เพราะเศรษฐกิจที่ตกตํา่ ทําให้ ผ้ คู นเริ่มประหยัด ลดการ
รับประทานอาหารนอกบ้ าน แล้ วหันกลับมาบริโภคอาหารสําเร็ จรูปมากขึ ้น เครื่ องเทศเครื่ องปรุงรส
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หลักของอาหารสํ าเร็ จรู ปจึงเริ่ มเป็ นที่นิยม รวมทัง้ คุณกอบชัย อยู่ในวงการสินค้ าเกษตรมาเป็ น
เวลานาน ส่วนคุณสุรพลมีประสบการณ์ด้านอุตสหกรรมแปรรูปอาหารมากว่า 20 ปี มีความรู้ความ
เข้ าใจ มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเป็ นอย่างดี จึงตัดสินใจมาตังโรงงานขนาดเล็
้
ก
ขึ ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็ นแหล่งของวัตถุดิบทางการเกษตรที่จะนํามาเป็ น
วัตถุดิบในการผลิต มีความหลากหลายและได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนค่าแรงที่คอ่ นข้ างตํ่า รวมทังใกล้
้
แหล่งวัตถุดิบ แรงงานบริ เวณจังหวัดใกล้ เ คียง สถานที่ตงโรงงานอยู
ั้
่ไม่ไกลจากสนามบิน และ
สถานีรถไฟของจังหวัดเชียงใหม่ใช้ เวลาไม่มากนัก เดินทางสะดวก โรงงานอยู่ห่างจากสนามบิน
นานาชาติจงั หวัดเชียงใหม่เพียงใช้ เวลาเพียง 20 นาที มาทางอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ทําให้ การกระจายสินค้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าเครื่ องเทศและสินค้ าเกษตรแปรรู ป
พืชผักอบแห้ ง เป็ นสินค้ าเกษตรธรรมดาๆ จึงจําเป็ นต้ องสร้ างความแตกต่างให้ สามารถแข่งขัน และ
ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้ การสร้ างผลิตภัณฑ์ จึงต้ องตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และด้ วย
ความเป็ นเรื่องอาหาร ความสะอาด ความปลอดภัยของสินค้ าที่ผลิต มีความสําคัญเป็ นอันดับแรก
ในการสร้ างผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทอย่างมีคุณภาพ บริ ษัท จึงมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และให้ ความสําคัญในเรื่ องคุณภาพ มาตรฐานการผลิต มี ฝ่ายวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค้ ามาตลอด บริ ษัทจึงได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพทังในด้
้ านการบริ หาร การ
จัดการและด้ านการประกันความปลอดภัยของอาหารจากสถาบัน ต่าง ๆ อาทิ ISO 9001 , GMP ,
HACCP สามารถผลิตเครื่ องเทศคุณภาพสูง กลิ่นและรสชาติดี ในระดับราคาที่ลกู ค้ าพึงพอใจ มี
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคให้ มีสินค้ าให้ เลือกบริ โภคหลาย
รู ปแบบ หลายประเภท เพื่อบุกตลาดสินค้ าสํ าหรั บผู้บริ โภค โดยสร้ างแบรนด์ใหม่ ที่ชื่อ Urban
Farm (เออร์ เบริ์ นฟาร์ ม) เป็ นผลิตภัณฑ์ผักรวมอบกึ่งสําเร็ จรู ป เป็ นสินค้ าแนวคิดใหม่ และเป็ น
นวัตกรรมใหม่ สํ าหรั บกลุ่ม ลูกค้ าเป้าหมายหลักคื อ กลุ่ม คนวัยทํ า งาน เพราะสภาพแวดล้ อ ม
ทางการแข่งขันในทําธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ บริ ษัทจึงต้ องสร้ างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที่มีมากขึ ้น
สรุ ป สภาพแวดล้ อมภายในองค์ ก ร ประกอบด้ วยผู้ บริ ห าร
ประสบการณ์ตรงในการดําเนินธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมอาหาร การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศักยภาพพนักงาน สภาพแวดล้ อมภายนอกประกอบด้ วย แรงงาน วัตถุดิบ สังคมกับวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปในการบริ โภค สภาพเศรษฐกิจ มาตรฐานสากลด้ านอาหาร เทคโนโลยีการผลิต
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2.1.2) กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท ได้ กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายของบริ ษัท
คือ เป็ นบริ ษัท มุ่ง มัน่ ผลิ ตอาหารที่มี คุณ ภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเป็ นที่พ อใจของ
ลูกค้ า โดยเน้ นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงาน ผลิตเครื่ องเทศและผักอบแห้ ง ทอด และ
เครื่ องเทศสด ให้ มีคณ
ุ ภาพสูงสุดโดยคํานึงถึงความปลอดภัยด้ านอาหารเป็ นหลัก ต้ องตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าทังด้
้ านคุณภาพ และ เวลาการจัดส่ง พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการ
บริ หารต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในราคาที่
แข่งขันได้ และมีความคล่องตัวด้ านการบริการสูงสุดโดยกําหนด
วิสยั ทัศน์
“เป็ นผู้ผลิตอาหารที่ลกู ค้ าคิดถึงเป็ นอันดับหนึง่ เดินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนแก่ผ้ รู ่วมงาน”
พันธกิจ
สร้ างความพึง พอใจแก่ ลูกค้ า โดยผลิ ตตสิ น ค้ า ที ่มี คุณ ภาพ
ปลอดภัย ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
เป้าประสงค์
สร้ างยอดขายเพิ่ม ลดต้ นทุนในการดําเนินงาน การผลิต สร้ าง
เงินทุนมัน่ คง ใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า
จะเห็นได้ ว่าบริ ษัทนําหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ที่จริ ง
แล้ วบริ ษัท ได้ มีการดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงตามแนวทางนี ้มากว่า 11 ปี แล้ ว สิ่ ง
ต่างๆ ที่ได้ นํามาปฎิบตั ิในองค์กร ได้ มีการทําเป็ นปกติและมีความต่อเนื่องจนกลายเป็ นธรรมชาติ
ขององค์กร (สสส., 2553) ดังที่ สุรพล ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จดั การ บริ ษทั กล่าวว่า
“ส่วนสําคัญสําหรับการดําเนิ นธุรกิ จของเรา ก็คือ ความพอเพียง
โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั นัน้
สามารถนํ า มาใช้ ไ ด้จ ริ ง และเป็ นแนวทางที ่ เ ราน้อ มนํ ามาปฏิ บั ติตั ้ งแต่
เริ่ มต้น ทํ าให้เรามี เหตุมีผล รู้ จักพอประมาณ และสามารถนํ ามาเป็ น
ภูมิคุ้มกันเรื ่ องความเสี ่ยงในธุรกิ จได้เป็ นอย่างดี รวมถึ งความมี จริ ยธรรม
คุณธรรม และศี ลธรรมในการประกอบธุรกิ จ เราจึ งจะสามารถอยู่ได้อย่าง
ยั่งยื น และสามารถนํามาเป็ นตัวอย่างที ่ดีให้กบั สังคม ให้ชุมชนได้เห็นว่า
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การทํ าธุร กิ จ ด้วยความโปร่ ง ใส ด้วยความมี คุณ ธรรม และได้นําหลัก
วิ ชาการความรู้มาใช้อย่างเข้มข้น ทําให้เราสามารถพัฒนาธุรกิ จเราได้อย่าง
ยัง่ ยื นตลอดไป"( นิ ธิ ฟ้ ูด ถอดรหัส "พอเพี ยง"เสริ มภู มิ คุ้มกัน สกัดความ
เสี ย่ ง. บิ สิเนสไทย - 27 ธันวาคม 2550)
ผู้บริ หารจะสร้ างความสมดุลระหว่างการมุ่งเน้ นองค์กรกับการ
มุ่งเน้ นพนักงาน โดยสื่อสารให้ พนักงานทราบว่า องค์กรจะมุ่งเน้ นตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย 3
กลุม่ โดยเรี ยงความสําคัญจากมากไป น้ อยได้ ดงั นี ้ ลําดับที่หนึ่ง ลูกค้ า ลําดับที่สอง พนักงาน
ลําดับที่สาม ผู้ถือหุ้น เพราะถ้ าลูกค้ ากินอิ่มและพึงพอใจแล้ ว จะเกิดการจ้ างงาน และมีกําไรเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทมองว่าสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการ คือ สินค้ ามีคณ
ุ ภาพที่สมํ่าเสมอ มีสินค้ าที่
ต้ องการอย่างสมํ่าเสมอ และ ราคาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้อาจขึ ้นลงตาม ฤดูการผลิต
บริ ษัท ได้ ทํ าการวางเป้าหมายโครงการในอนาคตไว้ โดยอาศัย
กรอบแนวการทํางานอยู่ 4 ข้ ออันได้ แก่ (สสส., 2553)
1. ทําให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
2. การลดต้ นทุนเพื่อการแข่งขัน
3. การพัฒนาประสิทธิภาพให้ ดีขึ ้น และ
4. การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2.1.3) การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
จากการสัม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม บริ ษั ท ได้ นํ า หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการธุรกิจ กิจกรรมโครงการผู้บริ หารจะ
เป็ นผู้กําหนดเป็ นหลัก ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิด เห็ น ในการเสนอแก่ ผ้ ูบ ริ ห ารได้ เ ช่น กัน ด้ ว ยความเป็ นบริ ษั ท ที ่ไ ม่ ใ หญ่ มี พ นัก งานไม่ ม าก
ผู้บริหารกับพนักงานจะมีความใกล้ ชิดกัน รู้จกั กัน มีการดําเนินกิจกรรมโครงการโดยสอดแทรกเข้ า
ไปในการบริ ห ารจัด การองค์ ก รธุ ร กิ จ กิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ นการพั ฒ นาเพื ่อ เสริ ม สร้ าง
ประสิทธิภาพเพื่อการปฏิบตั งิ าน ผลการศึกษาวิเคราะห์ได้ ดังนี ้
เริ่มจากโครงการพี่สอนน้ องหรื อระบบ Buddy เมื่ อบริ ษัท รับ
พนักงานแล้ ว องค์กรจะถ่ายทอดวัฒนธรรม และสังคมให้ แก่พนักงานโดยใช้ ระบบ Buddy หรื อให้
พี่ดแู ลน้ อง แต่ก่อนเคยใช้ ระบบนี ้แต่ให้ หวั หน้ างานดูแลพนักงานใหม่ แล้ วเปลี่ยนเป็ นเพื่อน รุ่น
เดียวกันมาดูแลกัน แต่ผลการประเมินพบว่ามีปัญหาในเรื่ อง หัวหน้ าไม่มีเวลาดูแล และความ
น่าเชื่อถือ ระหว่างเพื่อนรุ่นเดียวกัน การให้ พี่ดแู ลน้ อง เป็ นการให้ พนักงานอาวุโสในหน่วยงานเป็ น
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พี่เลี ้ยงให้ แก่พนักงานใหม่ พนักงานเห็นว่าการมีระบบ Buddy เป็ นการส่งต่อความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์และสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้ กบั ตัวพนักงานและบริษัท
กิจกรรม Morning talk สร้ างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ พูดคุย
สื่อสารกับพนักงาน โดยพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการจะมีการประชุมทุกเช้ า ก่อนทํางานทุกวัน เวลา
7.30 น. ใช้ เวลาประมาณ 15-20 นาที
โครงการประกวดเรี ยงความการประยุกต์แนวคิดหลักปรัช ญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช้ ในชี วิตประจําวัน โดยให้ พ นักงานเขียนเรี ยงความเกี่ยวกับการนําหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปประยุกต์ ใช้ ใ นดําเนินชี วิต จัดประกวดกัน ในบริ ษัท เพื่อเป็ นการ
สนับ สนุน ให้ พ นัก งานได้ ตระหนัก รู้ จากการเรี ยนรู้ ที ่บริ ษัท หรื อพนัก งานอาจได้ ค วามรู้ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง จากสื่อต่างๆ แล้ วได้ นําไปปฏิบตั ิในการดํารงชีพได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เช่นการ
ปลูกพื ช ผักสวนครั วปลอดสารพิ ษไว้ ท านเอง การรู้ จักใช้ พลังงานที่ผลิตได้ เ องในชุมชน การนํ า
ความรู้ไปขยายผลกับเพื่อนบ้ าน ญาติ การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็ นต้ น
โครงการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ กบั พนักงาน บริ ษัทให้ การ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน บริ ษัท จัดอาหารกลางวันให้ แก่พนักงาน มีข้าว และกับข้ าววันละ 3
อย่าง ถ้ าเป็ นวันจันทร์ พุธและศุกร์ จะมีผลไม้ ค่าอาหารกลางวันจะให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการ
จ่ายครึ่งหนึ่ง เช่นค่าอาหารมื ้อละ 30 บาท บริ ษัท จะออกให้ พนักงาน 15 บาท พนักงานออก 15
บาท ทานในถาดหลุม ปริ มาณอาหารสามารถรับประทานได้ จนอิ่ม อาหารมีความหลากหลาย ช่วย
ให้ พนัก งานลดรายจ่าย อาหารถูกสุขลักษณะ เมื่อทานเสร็ จต้ องนําไปเก็บในสถานที่จดั เพื่อล้ าง
จาน นอกจากนี ใ้ นช่วงพักเบรกในตอนเช้ าและกลางวัน มี กล้ วยนํ า้ ว้ าให้ พ นักงานทานทุกวัน
พนักงานทุกคนจะหมุนเวียนสลับกันมาทาน พนักงานทุกระดับจะมาทานที่เดียวกัน เป็ นการสร้ าง
ความคุ้นเคย สนิทสนมกันเป็ นครอบครัวเดียวกัน ทําให้ ร้ ูจกั กันมากขึ ้น
โครงการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว โดยจัดเป็ นสวนพักผ่อนพนักงาน จัดทํา
บ่อบํ าบัดนํ า้ เสี ยที่ไ ด้ ม าตรฐาน การดูแลขยะของบริ ษั ท จะมี จุดรวบรวมขยะหน้ าโรงงาน จุด
รวบรวมขยะอันตรายและขยะรี ไซเคิล มีการอบรมเรื่ องการคัดแยกขยะเพื่อนําไปรี ไซเคิล ส่งผลให้
เหลือขยะในโรงงานน้ อยลง และเมื่อพนักงานนําไปใช้ ที่บ้านก็ช่วยเพิ่มรายได้ ให้ แก่พนักงานด้ วย
เพื่อที่พนักงานจะได้ ร้ ูสกึ มีความสุขที่ได้ อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ดี นํ ้าที่ใช้ ลดต้ นไม้ ก็เป็ นนํ ้าที่ผ่านการ
บําบัดจากโรงงาน ขยะก็มีประโยชน์ได้ ทําให้ ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมไปด้ วย
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โครงการออกกํ า ลัง กายเพื ่อ เสริ ม สร้ างสุข ภาพร่ า งกายให้ กับ
พนักงานให้ มี สุข ภาพร่ างกายที ่แ ข็ง แรง สมบูรณ์ ไม่มี โรค เพราะการผลิตอาหารจํ าเป็ นที่ต้อง
เสริ มสร้ างให้ พนักงานตระหนักถึงเรื่ องการดูแลสุขภาพ บริ ษัทจัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกเช้ า
สัปดาห์ละ 3 วัน
โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจํ าปี พร้ อมทัง้ ฉี ดวัค ซี น ที่
จําเป็ นต่อสุขภาพและการปฏิบตั งิ าน ให้ กบั พนักงานทุกคนฟรี
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ มีความรู้ ระบบมาตรฐาน
ต่างๆที่บริ ษทั ได้ รับและดําเนินการให้ พนักงานได้ รับความรู้ ความเข้ าใจระบบมาตรฐานครบวงจร
กิจกรรมทําร่วมกันของพนักงานในบริ ษัทในวันศุกร์ แรกของเดือน
อาทิไปทานหมูกะทะ นิมนต์พระทําบุญ ถวายสังฆทาน พนักงานของบริ ษัท ไม่ได้ เป็ นแค่ลกู จ้ าง
แต่เป็ นเหมือนครอบครัวเดียวกัน บริ ษัท มีความใส่ใจและเอื ้อเฟื อ้ ต่อพนักงาน ให้ พนักงานมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาบริ ษัท มีกล่องรับฟั งความคิดเห็นเพื่อให้ พนักงานหากมีปัญหาหรื อต้ องการบอก
อะไรผู้บริ หารก็เขียนแล้ วมาใส่ในกล่องรับความคิดเห็น เพื่อผู้จะได้ รับฟั ง แล้ วรี บแก้ ไข เป็ นส่วน
หนึง่ ของสังคมไปด้ วยกัน สนับสนุนให้ พนักงานมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิการบริ จาค
เลือด การเข้ าร่วมงานประเพณีกบั ชุมชน ประเพณีรดนํ ้าดําหัว ร่วมอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมอันดีงาม ร่วม
กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ บริ ษัท ยังเปิ ดโรงงานให้ เป็ นสถานที่ทศั น
ศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ าเยี่ยมชมโรงงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ขอเข้ า
ชมงานผลิต เป็ นแหล่ง เรี ยนรู้ ที ่บริ ษัท มี ส่วนในการพัฒ นาส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการใช้ ท รั พ ยากรในกระบวนการผลิ ต อย่ า งประหยัด ได้
ประโยชน์ค้ มุ ค่า และมีการจัดการอย่างฉลาด พร้ อมหาทางเพิ่มมูลค่า หรื อมีการสร้ างผลผลิตใหม่
ขึ ้นในชุมชนท้ องถิ่น เช่น การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรของสินค้ าเกษตรที่มีในท้ องถิ่น
2.1.4) การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
บริ ษัทมีการบริ หารผ่านระบบประกันคุณภาพที่ทางบริ ษัทได้ รับ
เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18000 HALAL ระบบต่างๆนี ้ ทําให้ บริ ษัท
มีกรอบการทํางานที่ในทุกขันตอนมี
้
การตรวจสอบ อาทิ แผนกวิจยั และพัฒนาสินค้ า จะมีเจ้ าหน้ าที่
ที่ดแู ลโดยตรงจะมีการควบคุมมาตรฐานสินค้ า โดยมีการติดตามประเมินวัดผลทุกๆ 3 เดือน
การสร้ างความตระหนั ก ในเรื ่ อ งของหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง บริ ษทั มีการสื่อสารเพื่อสอดแทรกแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง มีการใช้ โอกาสพิเศษ
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ต่างๆ ในการพูดคุย เช่น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่
พนักงาน การประชุมในรอบวาระต่างๆ จะมีการพูดหลายๆ เรื่ องพร้ อมสอดแทรกหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงเข้ าไป จะมี การให้ ความรู้ เกี่ยวกับหลักแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
สอดแทรกไปกับการพูดคุยให้ ข่าวสาร บริ ษัทต้ องการให้ พนักงานทุกคนนําไปปฎิบตั ิจึงใช้ วิธีการตัง้
คําถาม เพื่อให้ พนักงานรู้จกั คิดและตัดสินใจด้ วยตนเอง เช่น เมื่อจะต้ องมีการตัดสินใจเรื่ องใดๆ ก็
ตาม ได้ นําหลักการมาใช้ ในการตัดสินใจแล้ วหรื อยัง ผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็ นอย่างไรบ้ าง มีข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจแล้ วหรื อยัง เป็ นต้ น กิจกรรมที่กระทําอย่างต่อเนื่อง เช่น การสื่อสารตัว
ต่อตัว การทําให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง การทําโครงการพี่สอนน้ องหรื อระบบ Buddy มีการฝึ กอบรมที่เข้ า
กับสถาณการณ์ปัจจุบนั เป็ นการช่วยสร้ างจิตสํานึกที่ดีให้ แก่พนักงานได้ ทําให้ พนักงานระลึกอยู่
เสมอว่าทํางานอยู่ในบริ ษัทที่ดําเนินงาน บริ หารงานตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การติดตามการดําเนินงานโดยวิธีการ Morning Talk ก่อนทํางานทุกวัน เวลา 7.30 น. ใช้ เวลา
ประมาณ 15-20 นาที โดยหัวหน้ างานจะพูดคุยกับพนักงานแจ้ งพนักงาน แจ้ งข่าวสารพร้ อม
สอดแทรกความรู้ ต่างๆ ที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานและการนําไปประยุกใช้ ในชีวิตประจําวันของ
พนักงานอย่างค่อยเป็ นค่อยไปถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการพัฒนา
งาน สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงาน พนักงานที่ทํางานในสํานักงาน จะประชุมทุกวันอังคาร
เวลา 10.00-10.30 น. พนักงานทุกคนของบริ ษัท คุยกับผู้บริ หารทุก 6 เดือน เพื่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยน ปั ญหา อุปสรรคในการทํางาน ความก้ าวหน้ าในการทํางาน แนวทางการให้ ความ
ช่วยเหลื อ บริ ษัท ให้ พนักงานรู้ จักคิดโครงการหรื อกิจกรรมใหม่ๆ ด้ วยตนเอง มีการมอบอํานาจ
ให้ แ ก่ พ นักงานสามารถตัดสิ น ใจได้ ด้ วยตนเองภายในขอบเขตหน้ า ที่ความรั บผิ ดชอบของตน
บริ ษัทจะให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในทุกๆ กิจกรรม อาทิ การออกกําลังกาย การจัดสภาพแวดล้ อมที่
เหมาะสมภายใต้ ระบบมาตรฐานต่างๆ ดังนันการดํ
้
าเนินกิจกรรม บริ ษัท มีหน่วยประกันคุณภาพ
คอยกํากับติดตามงานเป็ นประจําทุกๆ เดือน
2.2) กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีใช้ ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์กร
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล การสนทนากลุ่ม พบว่า ผลสําเร็ จจากการ
น้ อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิจริ ง การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างยัง่ ยืนและ
มั่นคงตามแนวทางนี ้มากกว่า 12 ปี แล้ ว สิ่งต่างๆ ที่ได้ นํามาปฎิบตั ิในองค์กร ได้ มีการทําเป็ นปกติ
และมีความต่อเนื่องจนกลายเป็ นธรรมชาติขององค์กร โดยอาศัยการเรี ยนรู้ ของพนักงานและ
ผู้บริ หารองค์กร รวมทัง้ มี การช่วยเหลือสังคม ทัง้ ด้ านการศึกษา งานประเพณี ท้องถิ่น และ
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สาธารณะประโยชน์เนื่องจากเป็ นบริ ษัทขนาดย่อม จึงมีพนักงานไม่มากนัก โดยมีพนักงานระดับ
ปฏิ บัติก าร 33 คน ที ่มี ค วามรู้ ความสามารถ การรั บพนัก งานที ่นี่ มี วิธี ก ารคัด เลื อ กพนัก งาน
พนักงานในฝ่ ายการผลิตจะเลือกรับพนักงานที่อยูใกล้ บริ ษัทในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร บริ ษัทจะ
เลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถ ขยัน อ่อนน้ อมถ่อมตน มีทศั นคติในเชิงบวก มีนํ ้าใจ โดยเน้ นรับ
พนักงานในท้ องถิ่น เพราะผู้บริ หารเห็นว่าการเลือกคนท้ องถิ่น เป็ นการสร้ างชุมชนที่เข้ มแข็ง สร้ าง
รายได้ ความมัน่ คงให้ ชุม ชน ทํ างานอยู่ไ ม่ไ กลจากบ้ าน ให้ มี คุณ ภาพชีวิตที่ ดี พนักงานประจํ า
สํานักงาน บริ ษัทจะเลือกจากผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ ้นไป แล้ วมาผ่านการสอบข้ อเขียนและ
การสัมภาษณ์ โดยผู้สมั ภาษณ์ ประกอบด้ วยฝ่ ายบุคคล ผู้จดั การฝ่ าย และกรรมการผู้จัดการ การ
คัดเลือกพนักงานประจําสํานักงานมีเกณฑ์เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ ้นไป เพราะบริ ษัทเชื่อว่าคนที่เรี ยนเก่ง
จะเข้ าใจระบบการบริ หารจัดการได้ ดี อีกทังบริ
้ ษัทให้ ค่าตอบแทนสูงกว่ามาตรฐานของค่าแรงใน
จัง หวัด ถ้ า เป็ นพนัก งานรายวัน ที ่มี ค วามสามารถทํ า งานนอกเหนื อ จากงานประจํ า จะได้ รั บ
ค่าตอบแทนเพิม่ อาทิ ค่าตําแหน่งหัวหน้ า ค่าผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ และมีโบนัสให้
กับพนักงาน เมื่อได้ พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทจึงจําเป็ นต้ องพัฒนาพนักงานให้ มีความสุขในการ
ทํางาน เพื่อประสิทธิภาพการบริ หารของบริษัท
บริ ษัทมีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้ างวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ พูดคุย สื่อสารกับพนักงาน โดยพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการจะมีการประชุมทุกเช้ า
เรี ยกว่า Morning Talk ก่อนทํางานทุกวัน เวลา 7.30 น. ใช้ เวลาประมาณ 15-20 นาที โดยหัวหน้ า
งานจะพูดคุยกับพนักงานแจ้ งพนักงานให้ ทราบว่าในแต่ละวันต้ องทําอะไร มีเป้าหมายในการผลิต
อย่างไร องค์กรกําลังจะก้ าวไปในทิศทางใด พร้ อมสอดแทรกข่าวสาร ความรู้ตา่ งๆ ที่จําเป็ นต่อ
การปฏิบตั ิงานและชี วิตประจํ าวันของพนักงานอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ถ่ายทอดความรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการเรี ยนรู้โดยการหาและได้ มาซึ่งแนวคิดเชิงนามธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการ
พัฒนางาน สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั พนักงาน พนักงานที่ทํางานในสํานักงาน จะประชุมทุกวัน
อังคาร เวลา 10.00-10.30 น. เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยน ปั ญหา อุปสรรคในการทํางาน
ความก้ าวหน้ าในการทํ างาน การขอความช่วยเหลือ บริ ษัท ให้ พนักงานรู้ จักคิดโครงการหรื อ
กิจกรรมใหม่ๆ ด้ วยตนเอง มีการมอบอํานาจให้ แก่พนักงานสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเองภายใน
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของตน
“Morning talk ทําให้ กล้าที ่จะคุยกับผู้บริ หาร กล้าเสนอความคิ ดเห็น มี
ความคุน้ เคย ไม่คิดย้ายไปทีไ่ หนเพราะไม่รู้ ว่าจะเจองานที ่ดีแบบนี ้ อี กไหม ภูมิใจกับ
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ความสํ าเร็ จของบริ ษัท แม้ว่าบางครั้ง ลูกค้าร้องเรี ยนมา เราจะไม่โทษกั น จะ
ช่วยกันหาสาเหตุ หาทางป้ องกัน”
(นริ นทร์ อิ นต๊ะสุต,สัมภาษณ์ ,28 กรกฏาคม 2553)
บริ ษัทได้ กําหนดวิสัยทัศน์ ว่าจะเป็ นผู้ผ ลิตอาหารที่ลูกค้ าคิดถึง เป็ น
อันดับหนึ่ง เดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนแก่ผ้ รู ่ วมงาน การให้
ความรู้ ความเข้ าใจหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริ หารได้ ถ่ายทอดไปยังหัวหน้ างาน
เพื่อที่หวั หน้ างานจะได้ ถ่ายทอดไปยังพนักงานในระดับต่อไป การสร้ างความตระหนักในเรื่ องของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่แค่การติดประกาศบนกระดานข่าว เท่านัน้ ยังมีช่องทางการ
สื่อสารอื่นในทุกการสื่อสารเพื่อสอดแทรกแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง มีการใช้ โอกาสพิเศษ
ต่างๆ ในการพูดคุย เช่น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ เพื่อเกิดถ่ายทอดแนวคิดทางด้ านหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ แก่พนักงาน การประชุมในรอบวาระต่างๆ จะมีการพูดหลายๆ เรื่ องพร้ อมสอดแทรก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ าไป การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ Morning Talk ของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการ จะมีการให้ ความรู้เกี่ยวกับหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกไปกับการ
พูดคุยให้ ข่าวสาร บริ ษัทต้ องการให้ พนักงานทุกคนนําไปปฎิบตั ิจึงใช้ วิธีการตังคํ
้ าถาม เพื่อให้
พนักงานรู้ จักคิดและตัดสินใจด้ วยตนเอง เช่น เมื่อจะต้ องมีการตัดสิน ใจเรื่ องใดๆ ก็ตาม ได้ นํา
หลัก การมาใช้ ใ นการตัด สิ น ใจแล้ ว หรื อ ยัง ผลลัพ ธ์ ที่ต ามมาจะเป็ นอย่ า งไรบ้ า ง มี ข้ อ มูล เพื ่อ
ประกอบการตัดสินใจแล้ วหรื อยัง เป็ นต้ น และบริ ษัทยังมีกิจกรรมที่กระทําอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
สื่อสารตัวต่อตัว การทําให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง การทําโครงการพี่สอนน้ อง มีการฝึ กอบรมที่เข้ ากับสถาณ
การณ์ปัจจุบนั เช่น การให้ ความรู้ แก่พนักงานเรื่ องไข้ หวัด 2009 เพื่อให้ พนักงานสามารถป้องกัน
และดูแลตนเองและครอบครัวได้ มีการอบรมเรื่ องการคัดแยกขยะเพื่อนําไปรี ไซเคิล ส่งผลให้ เหลือ
ขยะในโรงงานน้ อยลง และเมื่อพนักงานนําไปใช้ ที่บ้านก็ช่วยเพิ่มรายได้ ให้ แก่พนักงานด้ วย การทํา
ให้ โรงงานเป็ นพื ้นที่สีเขียว เพื่อที่พนักงานจะได้ ร้ ูสึกมีความสุขที่ได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดี นํ ้าที่ใช้
รดต้ นไม้ ก็เป็ นนํ ้าที่ผา่ นการบําบัดจากโรงงาน ทําให้ ทกุ คนตระหนักถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรนํ ้าด้ วย
รวมทังการที
้
่บริ ษัทได้ รับรางวัลองค์กรที่มีการปฎิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีส่วน
สําคัญในการช่วยสร้ างจิตสํานึกที่ดีให้ แก่พนักงานได้ ทําให้ พนักงานระลึกอยู่เสมอว่าทํางานอยู่ใน
บริ ษัทที่ดําเนินงานตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
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“หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงช่วยสร้างให้เราดําเนิ นชี วิตได้อย่างเป็ น
ระบบ มี สติ ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่านการฝึ กฝนโดยการลงมื อทํา ลง
มื อปฏิ บตั ิ ตัวอย่างความสําเร็ จ เมื อ่ ทําด้วยตัวเองก็จะเห็นได้ชดั เจน คื อต้องทําด้วย
ตัวเอง ทําให้เรามี พอกิ น พอใช้ เราจะซื ้ออะไร ก็ดูว่ามันจํ าเป็ นมากน้อยขนาดไหน
เราก็ต้องคิ ดให้เป็ น เพราะเดี ๋ยวนีม้ นั เปลี ่ยนแปลงเร็ ว ก็ตอ้ งระมัดระวังขึ้นใช้ชีวิต
อย่างมี สติ ”
(สถิ ตย์ ชอบพิมาย,สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2553)
พนักงานในทุกแผนกสามารถปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้ าย สลับทํางานกันได้
เรี ยนรู้ งาน หมุนเวียนการทํางาน บริ ษัทจะสอบถามพนักงานว่าชอบทํางานอะไร และจัดให้
พนักงานได้ ทํางานที่ชอบ บริ ษัท จะทราบว่าพนักงานแต่ละคนถนัดอะไร ในกรณีที่มีงานมาก
พนักงานของหน่วยอื่นๆ จะเข้ าไปช่วยพนักงานต่างพึง่ พาอาศัยกัน การหมุนเวียนงาน คือให้
พนักงานคนหนึง่ สามารถทํางานได้ มากกว่าหนึง่ ตําแหน่ง ทังกลุ
้ ม่ ของพนักงานฝ่ ายจัดการและฝ่ าย
การผลิต ทํ าให้ พนักงานเกิ ดทักษะ มีการเรี ยนรู้ งานที่หลากหลาย เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรง
โรงงานจึงไม่จําเป็ นต้ องใช้ พนักงานมาก และเป็ นการจัดการอันเนื่องมาจากสินค้ าบางชนิดต้ อง
ผลิ ต ตามฤดูก าล ถื อ ได้ ว่ า เป็ นความพอประมาณในการบริ ห ารงานสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก
นอกจากนัน้ ยัง เป็ นการสร้ างภูมิค้ ุม กัน อี กด้ วย เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงในกรณี ที่พ นักงาน
ลาออกหรื อลางาน ทําให้ พนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได้ ส่งผลให้ การผลิตไม่เกิดการสะดุด
และส่งสินค้ าได้ ทนั เวลา การจัดเวลาในการทํางานโดยลดวัน เพิ่มเวลา บริ ษัทเคยจัดเวลาการ
ทํางานตามที่กฎหมายแรงงานได้ กําหนดไว้ คืออาทิตย์ละ 48 ชัว่ โมง โดยแบ่งเป็ น 6 วัน วันละ 8
ชัว่ โมง โดยพนักงานส่ว นใหญ่ เ ป็ นลูกจ้ างรายวัน และต้ องการรายได้ ใ ห้ เ พี ยงพอเพื่อไปเลี ย้ ง
ครอบครัว แต่ภายหลังได้ มีการปรับเป็ นอาทิตย์ละ 5 วัน วันละ 9 ชัว่ โมง บวกกับหนึ่งวันเสาร์ ของ
เดือน ทําให้ พนักงานมีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวและมีเวลาส่วนตัวมากขึ ้น นอกจากนันยั
้ งช่วยประหยัด
เชือ้ เพลิงและผลผลิตในการผลิตกระเทียมเจียว อันเนื่องมาจากการเพิ่มเวลาการทํางาน ทําให้
สามารถผลิตได้ อย่างต่อเนื่องในขณะที่นํ ้ามันยังคงร้ อนอยู่
ระบบ Buddy เป็ นระบบที่เมื่ อบริ ษัทรั บพนักงานแล้ ว องค์กรจะ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม และสังคมให้ แก่พนักงานโดยใช้ ระบบ Buddy หรื อให้ พ่ ีดแู ลน้ อง แต่ก่อนเคย
ใช้ ระบบนี ้แต่ให้ หวั หน้ างานดูแลพนักงานใหม่ แล้ วเปลี่ยนเป็ นเพื่อน รุ่นเดียวกันมาดูแลกัน แต่ผล
การประเมินพบว่ามีปัญหาในเรื่ อง หัวหน้ าไม่มีเวลาดูแล และความน่าเชื่อถือ ระหว่างเพื่อนรุ่ น
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เดียวกัน การให้ พ่ ีดแู ลน้ อง เป็ นการให้ พนักงานอาวุโสในหน่วยงานเป็ นพี่เลี ้ยงให้ แก่พนักงานใหม่
พนักงานเห็นว่าการมี Buddy เป็ นการส่งต่อความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม
องค์กร
พนักงานทํ า งานใกล้ บ้า น แล้ วยัง มี ค่า ตอบแทนที ่สูง บริ ษั ทยัง จัด
สวัสดิการต่างๆให้ กับพนักงานเป็ นการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ กับพนักงาน การสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน บริ ษัท จัดอาหารกลางวันให้ แก่พนักงาน มีข้าว และกับข้ าว 3 อย่าง ถ้ าเป็ นวัน
จันทร์ พุธและศุกร์ จะ มีผลไม้ ค่าอาหารกลางวันจะให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการจ่ายครึ่งหนึ่ง เช่น
ค่าอาหารมื ้อละ 30 บาท บริ ษัท จะออกให้ พนักงาน 15 บาท พนักงานออก 15 บาท ทานในถาด
หลุม ปริ มาณอาหารสามารถรับประทานได้ จนอิ่ม อาหารมีความหลากหลาย ช่วยลดรายจ่าย ถูก
สุขลักษณะและเป็ นสวัสดิการแก่พนักงาน เมื่อทานเสร็ จต้ องนําไปเก็บในสถานที่วางจานเมื่อทาน
เสร็ จเพื่อล้ างจาน นอกจากนี ้ในช่วงพักเบรกในตอนเช้ าและกลางวัน มีกล้ วยนํ ้าว้ าให้ พนักงานทาน
ทุกวัน พนักงานทุกคนจะหมุนเวียนสลับกันมาทาน พนักงานทุกระดับจะมาทานที่เดียวกัน เป็ น
การสร้ างความคุ้นเคย สนิทสนมกันเป็ นครอบครัวเดียวกัน ทําให้ ร้ ู จักกัน มากขึน้ มีกิจ กรรมทํ า
ร่ วมกันของพนักงานในบริ ษัทในวันศุกร์ แรกของเดือน อาทิไปทานหมูกะทะ นิมนต์พระทําบุญ
ถวายสังฆทาน พนักงานจะไม่ได้ เป็ นแค่ลกู จ้ าง แต่เป็ นเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีความใส่ใจและ
เอื ้อเฟื อ้ ต่อพนักงาน ให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริ ษัท เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไปด้ วยกัน
บริ ษัทจัดกิจกรรมประกวดเรี ยงความโดยให้ พนักงานเขียนเรี ยงความเกี่ยวกับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในดําเนินชีวิต จัดประกวดกันในบริ ษัท เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้
พนักงานได้ ตระหนักรู้ จากการเรี ยนรู้ จากที่บริ ษัท หรื อพนักงานอาจได้ ความรู้ แนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียง จากสื่อต่างๆ แล้ วได้ นําไปปฏิบตั ใิ นการดํารงชีพ
บริ ษัทพัฒ นาและ โดยอาศัยความรู้ และเหตุผ ลในการบริ ห าร ระบบ
ประกันคุณภาพที่ทางบริ ษัทได้ รับ เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18000
HALAL ระบบต่างๆนี ้ ทําให้ บริ ษัทมีกรอบการทํางานที่ถูกต้ อง ชัดเจน และพนักงานมีโอกาศได้
เรี ยนรู้ ระบบต่างๆ และมีการทํางานที่เป็ นระเบียบมากขึ ้น อีกทังดํ
้ าเนินงานตามมาตรฐาน ISO
14001 และ OHSAS 18001 บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อความปลอดภัยทังของพนั
้
กงานองค์กร
ครอบครัว ชุมชน โดย การกําจัดนํ ้าเสีย อากาศ ควบคุมความเข้ มของเสียง รวมถึงความร้ อน ฝุ่ น
ควันและของเสียในโรงงาน มีแผนกวิจยั และพัฒนาสินค้ า จะมีการจัดสรรค่าใช้ จ่ายไม่น้อยกว่า
1.5% ของกํ าไรขันต้
้ นในการวิจัยพัฒนาสินค้ า พนักงานที่มีพื ้นฐานทางการศึกษาโดยตรงและ
บริ ษัท มีเครื่ องมือพร้ อม ในทุกๆ ด้ าน เนื่องจากต้ องดูแลมาตรฐานสินค้ าอย่างดี มีการประเมินวัด

305
ผลการวิจยั พัฒนา ทุกๆ 3 เดือน สร้ างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เช่น กระบวนการผลิตพริ กไทยให้
ได้ กลิ่น สี ธรรมชาติ ได้ ใช้ เทคโนโลยีที่ผลิตและประยุกต์เอง รวมทังควบคุ
้
มปริ มาณจุลินทรี ย์ให้ ตํ่า
ได้ และราคาถูก นอกจากนี ้ยังได้ พฒ
ั นาเพื่อสร้ างตราสินค้ าของตัวเอง เพื่อสร้ างความมัน่ คง และ
เป็ นการสร้ างภูมิ ค้ ุม กัน ในกรณี ที่อาจมี ยอดสัง่ สิ น ค้ าหลักลดลง คื อการทํ าผักอบพร้ อมปรุ ง รส
สามารถฉีกซองแล้ วนํามาปรุงกับบะหมี่สําเร็ จรูปหรื อหุงพร้ อมกับข้ าว เพื่อเป็ นการเพิ่มรสชาติและ
สารอาหาร ถื อเป็ นการนําเอาความรู้ ทางด้ านการแปรรู ปอาหารมาใช้ และเป็ นการเพิ่มฐานลูกค้ า
ใหม่ และในอนาคตก็เตรี ยมที่จะขยายไปสู่ลกู ค้ าในตลาดต่างประเทศอีกด้ วย มีการใช้ เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ถูกหลักวิชาการ และประหยัด สร้ างเครื่ องจักรเครื่ องมือ ในการผลิตด้ วยตัวเอง โดยมี
กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมช่วยเหลือบางส่วน วางแผนการตลาด การผลิต และปรับปรุ งทุก ๆ 3
เดือน บริ ษัทต้ องการอยู่อย่างยัง่ ยืนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทําให้ สามารถรับรองความ
ต้ องการของลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้นได้ มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
การบริ หารจัดการ บริ ษัทมุ่งเน้ นการใช้ เงินทุนภายใน และขยายกิจการ
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ตามกํ าลัง ทุน และความสามารถใช้ ทรั พ ยากรในกระบวนการผลิตอย่าง
ประหยัด ได้ ประโยชน์ค้ มุ ค่า และมีการจัดการอย่างฉลาด พร้ อมหาทางเพิ่มมูลค่า หรื อมีการสร้ าง
ผลผลิตใหม่ขึ ้นในชุมชนท้ องถิ่น เช่น การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรของสินค้ าเกษตรที่มีในท้ องถิ่น
เป็ นต้ น รวมทังบริ
้ ษทั จะซื ้อวัตถุดิบในท้ องถิ่นเช่นใบมะกรูด ฟั กทอง เป็ นต้ น การสร้ างและพัฒนา
เครื่ องมือในการผลิตสินค้ าด้ วยตนเอง เครื่ องมือเครื่ องจักรในโรงงาน ร้ อยละ 95 เป็ นเครื่ องจักรที่
ออกแบบเอง เป็ นองค์ความรู้เฉพาะของกิจการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ มาตรฐานตามความ
ต้ องการของลูกค้ า เช่น โรงงานมีสายการผลิตด้ านการทอดกระเทียมและอบแห้ งสินค้ าเกษตร ที่ใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงพัฒนาขึ ้นเอง
ผู้บริ หารให้ ความเป็ นกันเองกับพนักงาน โดยสนับสนุน และแก้ ปัญหา
ในการปฏิบตั งิ านให้ แก่พนักงาน โดยพยายามให้ พนักงานเห็นบ่อยๆ และหาโอกาสคุยกับพนักงาน
ถ้ าพบปั ญหาจะรี บแก้ ไข กลวิธีหนึ่งที่ใช้ เพื่อหาโอกาสพบพนักงาน บ่อยครัง้ คุณสมิตจะหยิบ
เอกสารแจกให้ พนักงาน และจะสอบถามพนักงานว่าเป็ น อย่างไรบ้ าง มีปัญหาอะไร ขาดเหลือ
อะไรหรื อไม่ หรื อแม้ กระทัง่ การพูดคุยเรื่ องส่วนตัว โดยคุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จดั การเชื่อว่า
การประชุมช่วยให้ พนักงานเข้ าใจกัน และ ขอความช่วยเหลือกัน กรณีที่ขอความช่วยเหลือในเวที
การประชุมและการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ จะได้ ผลกว่าการส่งอีเมล บริ ษัท จะจัดให้ พบ
ผู้บริ หาร ปี ละ 2 ครัง้ พูดคุยกันอย่างกันเอง เป็ นไม่ทางการ ผู้บริหารมีวสิ ยั ทัศน์อนั กว้ างไกล ดําเนิน
ธุรกิจด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้เกี่ยวข้ อง กับธุรกิจ บริ ษัทเน้ น
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นโยบายสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าและดําเนินการแก้ ปัญหาในทันทีที่เกิดปั ญหาข้ อร้ องเรี ยน
จากลูกค้ า บริ ษทั ทํากล่องรับความคิดเห็น พนักงานสามารถสอบถามข้ อสงสัยและเสนอข้ อคิดเห็น
ต่างๆ เกี่ยวกับการทํางานได้ บริ ษัทก็ได้ รับข้ อคิดเห็นต่างๆ มาปรับใช้ ในการทํางานได้ จริ งและส่ง
ต่อข้ อมูลไปยังผู้ที่รับผิดชอบได้ ดําเนินงานต่อไป
“ผู้บริ หารเข้าใจ สนับสนุน ผมอยู่รอด สังคมยัง่ ยื น สร้ างมุมมองความ
ยัง่ ยืน ประโยชน์ร่วมกัน เขาเป็ นของเขาเอง จากรากฐานความเป็ นคนไทย ประเทศ
เกษตรกรรม ทุนเดิ มมี อยู่ ให้ความรู้ กระตุ้นใหม่เช่นการใช้จ่าย ซื ้อมอเตอร์ ไซค์ จาก
มื อหนึ่ง พิ จารณาดูว่าจํ าเป็ นหรื อไม่ หรื อหันมาดูมือสอง จากซื ้อผักสวนครัวหันมา
ปลูกสวนครัว ทําเองได้ง่ายๆ ทําให้เริ่ มตระหนัก เพราะทําแล้วมี ประโยชน์ ทําให้ลด
ค่าใช้จ่าย ปลอดสารพิษด้วย ดีต่อสุขภาพ”
(สมิ ต ทวีเลิ ศนิ ธิ,สัมภาษณ์ , 29 กรกฎาคม 2553)
การดําเนินธุรกิจโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั นัน้ สามารถนํามาใช้ ได้ จริ งและเป็ นแนวทางที่บริ ษัทน้ อมนํามาปฎิบตั ิตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ น
นําหลักวิชาการความรู้ มาใช้ อย่างเข้ มข้ นทําให้ บริ ษัทมีเหตุผล รู้ จักพอประมาณ มีภูมิค้ มุ กันกับ
เรื่ องความเสี่ยงในธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงความรู้ ความมีจริ ยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมใน
การประกอบธุรกิจ บริ ษัทจึงสามารถอยู่ได้ อย่างยัง่ ยืน ให้ ชุมชนได้ เห็นว่าการทําธุรกิจด้ วยความ
โปร่ งใส ด้ วยความมียตุ ิธรรม และเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ กบั สังคม สามารถพัฒนาธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
ตลอดไป
3. ผลการปรั บเปลี่ยนองค์ กรธุ รกิจเอกชนโดยกระบวนการขั บเคลื่ อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิ จัย ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล องค์ ก รมี ก ารปรั บ เปลี ่ย นตามกรอบแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ ดงั นี ้
3.1) ทางสายกลาง
3.1.1) ความพอประมาณ
1) การบริ หารจัดการ บริ ษัทมุ่งเน้ นการใช้ เงินทุนภายใน และ
ขยาย กิจการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ตามกําลังทุนและความสามารถใช้ ทรัพยากรในกระบวนการ
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ผลิตอย่างประหยัด
2) บริ ษัท มีการลงทุนเน้ นการใช้ เงินทุนภายใน และขยายกิจการ
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามกําลังทุน และความสามารถที่มีอยู่
3) บริ หารจัดการด้ านการตลาดโดยมียอดการขายเพิ่มขึ ้นในอัตรา
ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
4) การจัดเวลาในการทํางานโดยลดวัน เพิม่ เวลาจาก 6 วัน วันละ 8
ชัว่ โมง ปรับเป็ นอาทิตย์ละ 5 วัน วันละ 9 ชัว่ โมง บวกกับหนึ่งวันเสาร์ ของเดือน ช่วยประหยัดเชื ้อเพลิง
และผลผลิตในการผลิตกระเทียมเจียว อันเนื่องมาจากการเพิ่มเวลาการทํางาน ทําให้ สามารถผลิตได้
อย่างต่อเนื่องในขณะที่นํ ้ามันยังคงร้ อนอยู่
5) ประหยัดการใช้ พลังงาน โดยนําที่ผ่านการบําบัดจากโรงงานมา
ใช้ รดต้ นไม้ การคัดแยกขยะเพื่อนําไปใช้ ใหม่ ส่งผลให้ เหลือขยะในโรงงานน้ อยลง และเมื่อพนักงาน
นําไปใช้ ท่ีบ้านก็ชว่ ยเพิม่ รายได้ ให้ แก่พนักงานด้ วย
3.1.2) ความมีเหตุผล
1) บริ ษัท จะเลือกรั บพนักงานที่อยูใกล้ บริ ษัท ในท้ องถิ่น ชุมชน
เพื่อให้ พนักงานในชุมชนมีงานทํา มีรายได้ และทํางานอยูไ่ ม่ไกลจากบ้ านให้ ทกุ คนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี
2) การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ถูกหลักวิชาการ และประหยัด
สร้ างเครื่ องจักรเครื่ องมือ ในการผลิตด้ วยตัวเอง โดยได้ รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากกรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม
3) บริษัทเน้ นการดําเนินงานด้ วยนโยบายคุณภาพ โดยมีการบริ หาร
การผลิตและการจัดการต่างๆ ที่ได้ รับมาตรฐาน เช่น ระบบ HACCP , GMP และ ISO 9001:2000
4) มีแผนวิจยั และพัฒนาสินค้ า เจ้ าหน้ าที่มีพื ้นฐานทางการศึกษา
โดยตรงและมีเครื่ องมือพร้ อม ในทุกๆ ด้ าน เนื่องจากต้ องดูแลมาตรฐานสินค้ าอย่างดี มีการประเมินวัด
ผลการวิจยั พัฒนา ทุกๆ 3 เดือน
5)
ดํ า เนิ น กิ จ การโดยสร้ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ่มี เ อกลั ก ษณ์ เช่ น
กระบวนการผลิตพริ กไทยให้ ได้ กลิ่น สี ธรรมชาติ ได้ ใช้ เทคโนโลยีที่ผลิตและประยุกต์เอง รวมทัง้
ควบคุมปริ มาณจุลินทรี ย์ให้ ตํ่าได้ และราคาถูก
6) การจัดเวลาในการทํางานโดยลดวัน เพิม่ เวลาจาก 6 วัน วันละ
8 ชัว่ โมง ปรับเป็ นอาทิตย์ละ 5 วัน วันละ 9 ชัว่ โมง บวกกับหนึ่งวันเสาร์ ของเดือน ทําให้ พนักงานมีเวลา
อยูก่ บั ครอบครัวและมีเวลาส่วนตัวมากขึ ้น
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3.1.3) การมีภมู คิ ้ มุ กัน
1) Morning talk ก่อนทํางานทุกวันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อ
การพัฒนางาน มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ในทุกระดับ
2) มีการกระจายความเสี่ยง เพื่อบรรเทาปั ญหาที่อาจเกิดกับการ
ดําเนินธุรกิจ โดยการหา ผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายฐานลูกค้ า
3) มอบอํ านาจให้ แก่พ นักงานสามารถตัดสิน ใจได้ ด้วยตนเอง
ภายในขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของตน
4) มีการบริ หารความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงและไม่สร้ างเหตุให้ เกิด
ความเสี่ยงในการบริ หารจัดการ ธุรกิจ เช่น มีการวางแผนการตลาด การผลิต และปรับปรุงทุก ๆ 3เดือน
5) มีการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือในการผลิตสินค้ าด้ วยตนเอง
เครื่ องมือเครื่ องจักรในโรงงาน ร้ อยละ 95 เป็ นเครื่ องจักรที่ออกแบบเอง เป็ นองค์ความรู้ เฉพาะของ
กิจการ
6) พนักงานในทุกแผนกสามารถปรั บเปลี่ยน เคลื่อนย้ าย สลับ
ทํางานกันได้ เรี ยนรู้ งาน หมุนเวียนการทํางาน พนักงานหนึง่ คนสามารถทํางานได้ มากกว่าหนึง่
ตําแหน่ง หนึง่ งาน
7) ระบบ Buddy เมื่อบริ ษัท รับพนักงานแล้ ว องค์กรจะถ่ายทอด
วัฒนธรรม และสังคมให้ แก่พนักงานโดยใช้ ระบบ Buddy หรื อให้ พ่ ีดแู ลน้ อง การให้ พ่ ีดแู ลน้ อง เป็ นการ
ให้ พนักงานอาวุโสในหน่วยงานเป็ นพี่เลี ้ยงให้ แก่พนักงานใหม่ เป็ นการส่งต่อความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และวัฒนธรรมองค์กร
8) วิจยั และพัฒนาสินค้ า บริ ษัท มีเครื่ องมือพร้ อม ในทุกๆ ด้ าน
เนื่องจากต้ องดูแลมาตรฐานสินค้ าอย่างดี มีการประเมินวัดผลการวิจยั พัฒนา ทุกๆ 3 เดือน สร้ าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ พัฒนาสร้ าง Brand สินค้ าของตัวเอง
3.2) เงื่อนไข
3.2.1) ความรู้
1) พัฒนาความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผ่าน Morning Talk
ของพนัก งานระดั บปฏิ บัติการ จะมี การให้ ความรู้ เกี่ย วกับหลักแนวคิดปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สอดแทรกไปกับการพูดคุยให้ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ พนักงานทุกคนสามารถนําความรู้ไปสู่การ
ปฎิบตั ิ
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2) การส่งต่อความรู้ การให้ พ่ ีดแู ลน้ อง เป็ นการให้ พนักงานอาวุโส
ในหน่วยงานเป็ นพี่เลี ้ยงให้ แก่พนักงานใหม่ เป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ที่สร้ างความสัมพันธ์ วัฒนธรรม
ที่ดีให้ กบั บริ ษทั
3) นําหลักวิชาการ ระบบประกันคุณภาพที่ทางบริ ษัทได้ รับ ความรู้
มาใช้ ในการบริ หารจัดการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นระบบ
4) เน้ นการบริ หารสินค้ าคงคลังที่เหมาะสมกับกําลังการผลิต โดยมี
แผนการจัดหาวัตถุดบิ ตามปริ มาณการสัง่ ซื ้อสินค้ า
5) พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พนักงานในทุกแผนก
สามารถปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้ าย สลับทํางานกันได้ เรี ยนรู้งาน หมุนเวียนการทํางาน พนักงานหนึ่งคน
สามารถทํางานได้ มากกว่าหนึง่ ตําแหน่ง หนึง่ งาน พนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได้ รวมทัง้
สนับสนุนให้ ทนุ การศึกษาแก่พนักงาน
6) เป็ นตัวอย่างของการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้ องในหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปิ ดให้ หน่วยงานภายนอกศึกษาดูงาน
3.2.2) คุณธรรม
1) แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการพัฒนางาน สร้ างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับพนักงาน บริ ษทั ให้ พนักงานรู้จกั คิดโครงการหรื อกิจกรรมใหม่ๆ ด้ วยตนเอง มีการมอบอํานาจให้ แก่
พนักงานสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเองภายในขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ
2) บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่เอา
รัดเอาเปรี ยบผู้เกี่ยวข้ อง กับธุรกิจ บริ ษัทเน้ นนโยบายสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าและดําเนินการ
แก้ ปัญหาใน ทันทีท่ีเกิดปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า
3) ใช้ ฝีมือแรงงานหรื อผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เป็ นการ
อุดหนุน อาชีพในท้ องถิ่น รวมทังวั
้ ตถุดบิ
4) จัดบริ เวณโรงงานเป็ นพื ้นที่สีเขียว จัดสภาพแวดล้ อมทังภายใน
้
และภายนอกบริ ษัท ให้ เกิดภูมิทศั น์ที่สวยงามและร่มรื่ น เพื่อที่พนักงานจะได้ ร้ ูสึกมีความสุขที่ได้ อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมที่ดี นํ ้าที่ใช้ ลดต้ นไม้ ก็เป็ นนํ ้าที่ผ่านการบําบัดจากโรงงาน ทําให้ ทุกคนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรนํ ้าด้ วย
5) ดําเนินธุรกิจโดยไม่สร้ างความเดือดร้ อน แก่ชุมชนท้ องถิ่นและ
สิง่ แวดล้ อม ตลอดจน ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม . เช่น ปรับปรุงบ่อบําบัดนํ ้าเสียภายในโรงงาน
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จัดจุดรวบรวมและแยกขยะให้ เป็ นสัดส่วน ปรับปรุ งเครื่ องจักร เครื่ องมือไม่ให้ มีฝนละออง
ุ่
หรื อเสียง
รบกวน งดเว้ นการทํางานกะกลางคืน เพื่อลดการรบกวนชุมชนภายนอก เป็ นต้ น
6) บริ ษัท จะจัดให้ พบผู้บริ หาร ปี ละ 2 ครัง้ พูดคุยกันอย่างกันเอง
เป็ นไม่ทางการ ผู้บริ หารมีวสิ ยั ทัศน์อนั กว้ างไกล
7) บริ ษัทจัดสวัสดิการ เช่น การสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน บริ ษัท
จัดอาหารกลางวันให้ แก่พนักงาน พนักงานทุกคนจะหมุนเวียนสลับกันมาทาน พนักงานทุกระดับจะมา
ทานที่เดียวกัน เป็ นการสร้ างความคุ้นเคย สนิทสนมกันเป็ นครอบครัวเดียวกัน ทําให้ ร้ ูจกั กันมากขึ ้น
8) ตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี พร้ อมทังฉี
้ ด วัคซีนฟรี บริ การ
อาหารกลางวันและผลไม้ พร้ อมนํ ้าดืม่ ที่สะอาด จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกเช้ าสัปดาห์ละ 3 วัน
4. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์ กรธุรกิจเอกชน
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูล สํ าคัญ ปั จ จัยเงื่อนไขความสํ าเร็ จ การขับเคลื่อน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง พบว่า ภาคธุ รกิ จ เอกชน เป็ นภาคส่วนหนึง่ ที่มี ความสํ าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมคือการอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างมี
ความสุข ไม่ส ร้ างความเดื อดร้ อนให้ กับชุม ชนรอบข้ าง ดังนัน้ ความเป็ นผู้ประกอบการที่ดีต้อง
คํานึงถึงผู้บริ โภค คือไม่เอาเปรี ยบผู้บริ โภค พนักงาน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สิ่งเหล่านี ้คือจุดเริ่มต้ น ที่
สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ผู้บริ หารจึงต้ องมีจิตสํานึกอยู่บนฐานของคุณธรรม มุ่งมัน่ สร้ างสรรค์
ความดีสู่ชุมชนสังคม บริ ษัท ได้ กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายของบริ ษัท คือ เป็ น
บริ ษัทมุง่ มัน่ ผลิตอาหารที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเป็ นที่พอใจของลูกค้ า โดยเน้ น
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงาน ให้ มีคณ
ุ ภาพสูงสุดโดยคํานึงถึงความปลอดภัยด้ านอาหาร
เป็ นหลัก ต้ องตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยกําหนดวิสยั ทัศน์ “เป็ นผู้ผลิตอาหารที่ลกู ค้ า
คิดถึงเป็ นอันดับหนึง่ เดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนแก่ผ้ รู ่วมงาน”
น้ อ มนํ า แนวคิ ด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ ว ยความศรั ท ธา จึ ง มุ่ง มัน่ ตัง้ ใจที ่จ ะทํ า เป็ น
แบบอย่าง ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ าน การดํารงชีวิต เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั พนักงาน ให้ ความรู้
ความเข้ าใจ โดยให้ การศึกษาที่ถกู ต้ อง สอดแทรกไปทุกกระบวนการในการทํางาน เป็ นการปลูกฝั ง
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจได้ ไม่ยาก
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“มี ความเชื ่อ ความศรัทธา ในหลักแนวคิ ด ในหลวง มี จิตสํานึกในความ
เป็ นผู้กอบการที ่ดี มี ความรับผิ ดชอบสังคม คนในสังคม ให้การศึกษา เป็ นตัวอย่าง
การเผยแพร่ สร้ างความตระหนัก ปลูกฝั ง เราไม่ต้องทําทุกเรื ่ องหรอก แค่เราทํ าซัก
นิ ดก็พอแล้ว หากเรายึดมัน่ เชื ่อมัน่ ในแนวคิ ดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง เมื ่อลง
มื อปฏิ บตั ิ ก็ทําได้ ไม่ได้ยากอะไรเลย ภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื อ่ นนโยบาย ปั ญหา
ตอนนี ้ยงั ขาดความรู้ ความเข้าใจที ่ถูกต้อง ลึ กซึ้ ง ตัวอย่าง แบบอย่างมี น้อย ไม่ ให้
ความสําคัญ ไม่ได้ขบั เคลือ่ นอย่างจริ งจัง”
(สมิ ต ทวีเลิ ศนิ ธิ,สัมภาษณ์ , 29 กรกฎาคม 2553)
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จการขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจเอกชน มีดงั นี ้
4.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในองค์กร
1) ความศรั ทธาในหลวงและหลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี
เป้าหมายสูงสุดให้ สงั คมสมดุล ยัง่ ยืน จึงนําไปสูก่ ารนําไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารได้
2) ผู้บริ หารองค์กร มีภาวะผู้นํา อุทิศตนด้ วยความอดทน มุ่งมั่น เป็ นคนช่าง
เรี ยนรู้ มี ความสนใจ ใฝ่ รู้ เป็ นผู้ฟังที่ดี นอกจากนีย้ ังเป็ นกันเองกับพนักงาน ช่วยแก้ ปัญหาและ
สนับสนุนการทํางานให้ แก่พนักงาน รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่พนักงาน
3) นโยบาย เป้าหมายของบริ ษัท ที่มีความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ ที่น้อมนําแนวคิดหลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาเป็ นแนวทางการบริ ห ารองค์กร โดยกํ าหนดเป็ นนโยบายองค์กร
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ แล้ วสื่อสาร ถ่ายทอดเป็ นกิจกรรมโครงการ นําไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
4) การมีส่วนร่วมของพนักงานได้ ในกิจกรรมที่เป็ นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ในการปฏิบตั งิ าน การดําเนินชีวิต
4.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกองค์กร
1) การศึกษา ต้ องปลูกฝั งให้ คนในสังคมได้ ตระหนักถึงแนวคิดหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง อย่างต่อเนื่อง เพราะการนําไปปฏิบตั ิต้องอาศัย
ความอดทน ความพยายาม การเข้ าใจอย่ างแท้ จ ริ ง จึ ง จะเป็ นความมุ่ง มัน่ ในการปฏิ บัติ นํ า สู่
แนวทางการดํารงชีวติ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
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2) สื่อการเรี ยนรู้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ที่
ทํ าให้ เ ห็ น ตัวอย่างความสํ าเร็ จ ที่ส ามารถประยุกต์ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง ทํ าให้ เ กิ ดการเรี ยนรู้ จากการเห็ น
ตัวอย่างแล้ วเห็นประโยชน์ นํามาลองทําดู เป็ นการขยายผลการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3) มีต้นแบบที่ดี ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่สําคัญของชุมชน
4) ทุนทางสังคม พนักงานส่วนใหญ่เป็ นคนในท้ องถิ่น มีประเพณีวฒ
ั นธรรมทํา
ร่วมกัน มีสายสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน ร่วมกิจกรรมบนฐานของประเพณีวฒ
ั นธรรม เป็ นการพัฒนาจิตใจ
ให้ มีความเอื ้ออารี ย์ตอ่ กัน ส่งเสริ มการทําความดี
5) ค่านิยมของคนในสังคม อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มีแต่การ
แข่งขัน ทําให้ การดํารงชีวิต ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ สํานึกส่วนรวม และความเป็ นชุมชนนันถดถอย
้
จึงควรสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับสังคมโดยนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การกระตุ้น
จิตสํานึกของคนในสังคม
6) การส่งเสริ มจากภาครัฐ ต้ องทําอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ ชมุ ชนเกิดการเรี ยนรู้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชน
พัฒนาให้ สามารถพึง่ พาตัวเองได้
ส่ วนที่ 2 การขยายแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์ กรธุรกิจเอกชนไปสู่
ชุมชน
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของชุมชน
เทศบาลตําบลบ้ านกลาง เป็ นชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ อยู่ในเขตอําเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ อยูท่ างทิศใต้ ของตัวจังหวัดเชียงใหม่ มีพื ้นที่อยู่ภายใต้ การดูแลประมาณ 23.84
ตารางกิโลเมตร เดิมเป็ นสุขาภิบาลบ้ านกลาง อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2515 ต่อมาได้ รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ น เทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 25
พฤษภาคม 2542
ในอดีตบริ เ วณเทศบาลตําบลบ้ านกลาง เป็ นหมู่บ้านที่สําหรับผู้เดินทางไปมา
ระหว่างราษฎรอํ าเภอฮอด อํ าเภอจอมทอง ใช้ เ ป็ นที่พักระหว่างเดินทางเข้ ามายัง ตัวจัง หวัด
เชี ยงใหม่ จึง เรี ยกว่าบ้ านพักระหว่างกลางหรื อบ้ านกลาง มี การคมนาคมไปมาไม่สะดวก มี
บ้ านเรื อนราษฎรตังอยู
้ ่เป็ นกลุ่มโดยใกล้ ชิดติดต่อกัน ไม่กระจัดกระจายกันเหมือนสภาพที่เป็ นอยู่
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ในปั จจุบนั นี ้ เพราะเหตุที่บ้านเรื อนได้ ตงอยู
ั ้ ่ในป่ าเปลี่ยวทุรกันดารมากและเต็มไปด้ วยอันตราย
นานาชนิดมีอยู่ในป่ าใกล้ เคียงหมู่บ้านนี ้ จึงทําให้ ราษฎรในหมู่บ้านเกิดความหวาดกลัวจากสัตว์
ร้ าย แม้ แต่กลางวันก็ต้องรวมตัวกันออกไปประกอบอาชีพ ทํามาหาเลี ้ยงชีพโดยแผ้ วถางป่ าเป็ นที่
นา และเนื่องจากสภาพของหมู่บ้านและป่ าธรรมชาติได้ สร้ างผืนแผ่นดินให้ ไว้ ช่มุ ชื ้น มีลําธารไหล
ผ่าน ราษฎรจึงได้ ใช้ เป็ นที่ประกอบการเกษตรกรรมเลี ้ยงชีพตัวเองได้ และก็เนื่องจากเป็ นหมู่บ้านที่
พักระหว่างทางของคนเดินทางจึงทําให้ ราษฎรมีรายได้ ในการซื ้อขายแลกเปลี่ยนเป็ นอาชีพรองอีก
อาชีพหนึง่ ไปในตัว และเพราะตําบลบ้ านกลางได้ มีชื่อว่าตําบลบ้ านกลางอยู่ในทําเนียบตําบลของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นัน้ เนื่องจากราษฎรได้ เรี ยกกันเพื่อเป็ นอนุสรณ์ของขุน
กลางผู้ปกครอง ในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองครัง้ แรกมีหวั หน้ าหมู่บ้านมีตําแหน่งเป็ นแคว้ น
หรื อเรี ยกเพี ้ยนมาเป็ นแคว่น (กํานัน) ชื่อขุนกลาง เป็ นผู้ปกครองชาวบ้ านจึงเรี ยกว่าบ้ านกลาง
ดวงตราเทศบาลตําบลบ้ านกลาง จึงจําเป็ นต้ องมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรูปบ้ านโบราณ
ตังอยู
้ ต่ รงกลาง และมีเนื ้อที่นารอบๆ มีต้นไม้ ขึ ้นอยู่บริ เวณใกล้ บ้านแสดงถึงความชุ่มชื ้นของพื ้นที่
ที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนและหมูบ่ ้ านของราษฎร เบื ้องหลังมีทิวทัศน์เป็ นภูเขาและสิ่งสําคัญที่สดุ ของดวงตรา
นี ้มีรวงข้ าวเป็ น ช่อไขว้ กนั สองข้ างแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของนาข้ าว ด้ านบนของดวงตรามีชื่อ
ว่าเทศบาลตําบลบ้ านกลาง และส่วนด้ านล่างของดวงตรามีชื่อว่า จังหวัดเชียงใหม่ ดวงตรานี ้มี
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
เทศบาลตําบลบ้ านกลาง ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพื ้นที่เป็ นที่ราบดินเหนียว
และดินเหนียวร่วนปนทราย ดินทราย มีลํานํ ้าขานไหลผ่านเขตชุมชนจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ เป็ น
ที่ราบ ลักษณะภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว โดยในฤดู
ร้ อนจะร้ อนและแห้ งแล้ งที่สุดประมาณ เดือนมีนาคม – เมษายน ฤดูฝน ฝนจะตกชุกประมาณ
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม และฤดูหนาวจะหนาวในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม
เขตการปกครองของเทศบาลตําบลบ้ านกลางมีพืน้ ที่รับผิดชอบ 4 ตําบล 14
หมู่บ้าน รวมพื ้นที่ทงหมด
ั้
23.84 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วย ต.บ้ านกลาง หมู่ที่ 1 หมู่ท่ี 2
หมูท่ ่ี 3 หมูท่ ่ี 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ต.มะขามหลวง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ต.มะขุน
หวาน หมูท่ ี่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ท่าวังพร้ าว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ในพื ้นที่รับผิดชอบส่วน
หนึง่ เป็ นพื ้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านกลาง คือหมูที่ 1 ในตําบลบ้ าน
กลาง
ชาวบ้ านส่วนใหญ่ จะตังถิ
้ ่นฐานที่อยูอ่ าศัยเป็ นกลุม่ กันหนาแน่นบริ เวณสองฟาก
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 บริ เวณที่ตงเป็
ั ้ นจุดตัดกับเส้ นทางไปยังบ้ านทุ่งเสี ้ยว – บ้ าน
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เปี ยง โดยประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ร้ อยละ 70 ค้ าขายและรับราชการ ร้ อยละ 20 และ
อื่นๆ ร้ อยละ 10 ชาวบ้ านส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 98 ของจํานวนประชากรทังหมด
้
ในเขตเทศบาลตําบลบ้ านกลาง ที่เหลือร้ อยละ 2 นับถือศาสนาอื่นๆ เนื่องจากประชากรส่วน
ใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการทําบุญตักบาตรเป็ นประจําในวันพระ มีวิถีชีวิตเรี ยบง่าย
เช่น เดี ย วกับ ชาวล้ านนาทัว่ ไป คื อ มี การใช้ คํ า เมื อ ง หรื อ ภาษาพื น้ เมื อ งในการสื ่อ สาร ส่ ว น
ประเพณีที่สําคัญนัน้ ได้ แก่ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง ปอยหลวง สลากภัตร สรงนํ ้าพระ
ธาตุและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันเข้ าพรรษา วันออกพรรษา เป็ นต้ น
การคมนาคม การจราจร เทศบาลตําบลบ้ านกลาง มีถนนสายหลักผ่านในเขต
เทศบาล จํานวน 1 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – ฮอด สําหรับ
การคมนาคมภายในเขตเทศบาลของชุมชนแต่ละหมู่บ้านมีถนนลาดยางและคอนกรี ต เชื่ อม
ติดต่อกันโดยตลอด ทัง้ 14 หมู่บ้าน สามารถติดต่อสัญจรระหว่างหมู่บ้านตลอดจนติดต่อกับ
อําเภอและจังหวัดได้ โดย สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล
เทศบาลตําบลบ้ านกลาง มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นกลุ่มโบราณสถาน ตังอยู
้ ่นอก
เมืองเวียงท่ากานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เมืองเวียงท่ากานเป็ นโบราณสถานอยู่ในเขตองค์การ
บริหารตําบลบ้ านกลาง มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้ านกลาง ได้ ตงอยู
ั ้ ่ในเขตพื ้นที่หมู่บ้านหนอง
แท่น เลชที ่ 222 หมู่ท่ี 2 ต.บ้ า นกลาง อ.สัน ป่ าตอง จ.เชี ย งใหม่ ติด ทางหลวงแผ่ น ดิน
หมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – ฮอด ห่างจากตัวอําเภอสันป่ าตอง ประมาณ 8 กิโลเมตร และ
อยูห่ า่ งจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร
12
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แผนภาพที่ 22 บริ เวณเทศบาลตําบลบ้ านกลาง

ที่มา : Google Earth (Google Earth,2011:online)
2. การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ กรธุรกิจเอกชนไปสู่
ชุมชน
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ ประธานกรรมการบริ ษัท
เชื่อว่าถ้ าบริ ษัทดูแลชุมชนดี ชุมชนจะดูแลพนักงานและบริ ษัทอย่างดี บริ ษัทมีสายสัมพันธ์ ท่ีดีกบั
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่ มดําเนินการบริ ษัทมีความมุ่งมั่นเน้ นเรื่ องสิ่งแวดล้ อมคือจะไม่ทําให้
ชุม ชนรอบข้ า งได้ รั บความเดื อ ดร้ อน บริ ษั ทส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ เน้ น การให้ ก ารสนับสนุน ตาม
ศักยภาพของบริ ษัท สมเหตุ สมผล มีการสอดแทรกความรู้ เมื่อได้ ร่วมกิจ กรรมกับชุม ชน มีการ
ดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการสูช่ มุ ชน ดังนี ้
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในชุมชน มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนเรี ยนดีแต่
ยากจน ให้ กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนของชุมชน เช่นโรงเรี ยนวัดทุง่ เสี ้ยว โรงเรี ยนเทศบาล 1 (ทุง่ ฟ้าบด
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ประชาสรรค์) สนับสนุนอุปกรณ์ การศึกษา บริ จาคเงินเพื่อจัดสร้ างห้ องสมุดและศูนย์วฒ
ั นธรรม
โรงเรี ยนเทศบาล1(ทุง่ ฟ้าบดราษฎร์ บาํ รุง) ดําเนินการอย่างเป็ นต้ น
โครงการเปิ ดโรงงานให้ เป็ นสถานที่ทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเข้ าเยี่ยมชมโรงงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ขอเข้ าชมงานผลิต เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่บริ ษัท มี
ส่วนในการพัฒนาส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นตัวอย่างที่ดีใน
ชุมชน เป็ นความสําเร็ จที่บริ ษทั ได้ สร้ างการยอมรับจากชุมชน
โครงการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์แก่องค์กรในชุมชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่
โรงพยาบาลสันป่ าตอง นอกจากนี ้บริ ษทั ร่วมทําประโยชน์แก่สงั คมกับองค์กรต่าง ๆ เสมอ
โครงการสนับสนุนอาชีพแก่ชุมชน โดยบริ ษัท จะช่วยสนับสนุนงบประมาณ ใน
โครงการพัฒนาอาชีพให้ แก่ชาวบ้ าน
กิจกรรมเพื่อชุมชน บริ ษัท เข้ าร่ วมงานประเพณีกับชุมชน ประเพณี รดนํ ้าดําหัว
ร่วมอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมอันดีงามของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
บริ ษั ท ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมโครงการสู่ ชุ ม ชน มี ก ารติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน
ความก้ าวหน้ าของโครงการ มี ฝ่ายสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร เป็ นผู้รับผิดชอบในการ
ติดตาม ใช้ วิธีการที่มีกระบวนการเช่นเดียวกับ Morning Talk ใช้ การพูดคุย เพื่อสื่อสารและ
แลกเปลี ่ย น ปั ญ หา อุปสรรค ความก้ าวหน้ า ในกิ จ กรรมโครงการต่า งๆ แนวทางการให้ ความ
ช่วยเหลือ ประชุมร่วมกันหาแนวทาง วางแผนร่ วมกันถึงการดําเนินงาน บริ ษัทให้ พนักงานรู้จกั คิด
โครงการหรื อกิจกรรมใหม่ๆ ด้ วยตนเอง มีการมอบอํานาจให้ แก่พนักงานสามารถตัดสินใจได้ ด้วย
ตนเองภายในขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของตน บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ พนักงานทุกๆคน
มีสว่ นร่วมในทุกๆ กิจกรรม แล้ วนําเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป ส่วนในชุมชนจะใช้
การสังเกตจากการเข้ าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน การสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั คน
ในชุมชน
3. การเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตําบลบ้ านกลาง อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพของหมู่บ้าน
จะมี ป่าธรรมชาติ มี ลุ่ม นํ า้ ลํ าธาร ชาวบ้ านได้ ใ ช้ เ ป็ นที่ประกอบการเกษตรกรรมเลี ย้ งตัวเองได้
ปั จจุบนั ชาวบ้ านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทํานา ทําไร่ ลําไย บริ ษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด ได้ มาก่อตังโรงงาน
้
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2541 อยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้ านกลาง หมู่บ้านหนองแท่น ได้ ก่อให้ เกิดการจ้ าง
งานของคนในชุมชน เพราะบริ ษัทมีนโยบายการจ้ างพนักงานในฝ่ ายการผลิตจะเลือกรับพนักงานที่
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อยู่ใกล้ บริ ษัทในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร การรั บซื ้อวัตถุดิบ บริ ษัทมีการดําเนินธุรกิจที่ทําความ
เข้ าใจกับคนในชุมชน ที่มีระบบการจัดการที่ได้ มาตรฐานมีความสะอาด เรี ยบร้ อย บริ ษัทเชื่อว่าถ้ า
ดูแ ลชุม ชนดี ชุม ชนจะดูแ ลพนัก งานและบริ ษั ท อย่ า งดี ดัง นัน้ ในกระบวนการผลิ ตจึ ง ควบคุม
กระบวนการต่างๆ ที่จะส่งผลเสี ยต่อชุมชน ทัง้ การบําบัดนํา้ เสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ
เสียงและกลิ่น สิ่งแวดล้ อมภายในโรงงานต้ องถูกจัดการให้ มีสภาพที่ดี ต้ องไม่ไปรบกวนชุมชนรอบ
ข้ าง มีการจัดภูมิทศั น์ให้ ร่มรื่ นเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีในชุมชน พนักงานได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม
และเป็ นธรรม เป็ นความสําเร็ จที่บริ ษทั ได้ สร้ างการยอมรับจากชุมชน
และตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้ ให้ การสนับสนุนชุมชนเสมอมาและต่อเนื่องในการ
สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนของชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา บริ จาคเงิน
เพื่อจัดสร้ างห้ องสมุดและศูนย์วฒ
ั นธรรมโรงเรี ยนเทศบาล1(ทุง่ ฟ้าบดราษฎร์ บํารุ ง) เป็ นโรงเรี ยนใน
เขตเทศบาลตํ า บลบ้ า นกลาง และอยู่ ใ นชุม ชนหมู่บ้ า นหนองแท่ น สนับ สนุน อาชี พ แก่ ชุ ม ชน
โดยบรษัทฯ จะช่วยสนับสนุนงบประมาณ ในโครงการพัฒนาอาชีพให้ แก่ชาวบ้ าน การเข้ าร่ วม
กิจกรรมในงานประเพณี วันสําคัญทางศาสนาอย่างเต็มที่ เนื่องจากชุมชนเทศบาลตําบลบ้ านกลาง
เป็ นชุม ชนเกษตรกรรม เมื่อได้ ทํากิจ กรรมร่ วมกับชุมชน ชาวบ้ านได้ เรี ยนรู้ แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากพนักงานของบริ ษัท ที่ใช้ การพูดคุย สอดแทรกในการเข้ าร่ วมกิจกรรม การ
มอบทุนการศึกษา การทําบัญชีครัวเรื อน นําวัสดุเหลือใช้ มาใช้ ประโยชน์ใหม่ได้ ทําให้ ชาวบ้ านได้
เรี ยนรู้ และเข้ าใจการใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จกั ประหยัด พึง่ พาตัวเองให้ มาก ไม่จําเป็ นต้ องซื ้อทุก
อย่าง บางอย่างสามารถปลูกทานเองได้ ก็ปลูก เรี ยนรู้จากผู้นําในการทําเกษตรอินทรี ย์ คือนายแดง
สุริวงศ์ ทําการเกษตรพยายามลดการใช้ สารเคมี อบรมบุตรหลานให้ มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ มีนํ ้าใจ
โอบอ้ อมอารี เอื ้ออาทรกัน ที่แสดงให้ เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ ได้ ทุก
ระดับ อีกทังชื
้ ่ อเสียงของบริ ษัท ที่ได้ รับรางวัลต่างๆ ทําให้ ชุมชนให้ การยอมรับ เชื่อถื อในการ
บริ หารงานของบริ ษทั ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
“บริ ษัท ดํ าเนิ น ธุรกิ จ ที ่ใ ห้ค วามสํ าคัญกับ สังคม ชุม ชนมาโดยตลอด
บริ ษัท ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา บริ จาค
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสันป่ าตอง ร่ วมกิ จกรรมทางสังคม ชุมชน
เพราะเราเชื ่อว่าคนของเราและคนในครอบครัวของพนักงานก็จะได้รับการดูแลอย่าง
ดี จากสังคม”
(ธิ ติวฒ
ั น์ สิ รพันธุกูล,สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2553)
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“บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตอาหาร ความสะอาดจึ งเป็ นเรื ่องสําคัญ การจัดการเขา
ดี ตั้งแต่ ม าอยู่ ที่นี่ก็เ ห็ น ความช่ วยเหลื จ จากบริ ษัท มาโดยตลอด ให้ทุน การศึ กษา
นักเรี ยนในชุม ชนมาโดยตลอด ปี ละสี ่ห้าหมื ่ น บาท ดู คนทํ างานดู มี ค วามสุขกัน ดี
โรงงานไม่ มี ปัญ หากับชุม ชนโดยรอบ เป็ นตัวอย่ างความสํ าเร็ จ ที ่ประยุกต์ ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาบริ หารจัดการ ทํ าให้พนักงาน ชาวบ้านรู้ จักใช้ชีวิตที ่ต้องรู้ จัก
พอเพียงมากขึ้น”
(นิ พนธ์ รัตนนิ ลอมร, สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2554)
บริ ษัทขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชนสู่ชุมชน ในการ
สนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริ มจ้ างงานเน้ นคนทํางานในท้ องถิ่น สนับสนุนงบประมาณใน
โครงการพัฒนาอาชีพให้ กบั คนในชุมชน การเสริมสร้ างสิ่งแวดล้ อมในชุมชนรอบข้ าง ไม่เบียดเบียน
ชุมชน เสริ มสร้ างแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ิตนในทางที่ควรจะเป็ นโดยมีพื ้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดังเดิ
้ มของสังคมไทย สามารถนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง มาประยุกต์ใช้ ไ ด้
ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้ นการรอดพ้ น
จากภัยและวิกฤติ เพื่อความมัน่ คงและความยัง่ ยืนของการพัฒนา
1 1

1 1

4. การเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ านการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน สรุ ปได้
ดังนี ้
ความพอประมาณ
1) การทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุใบไม้ นําเศษผัก ผลไม้ มาทํานํ ้าหมักชีวภาพ เศษ
พืชทําปุ๋ยหมัก ไว้ ใช้ เอง และเพื่อปรับปรุงดิน
2) อาชีพทําไร่ ทํานา การลงทุนส่วนมากจะลงทุนในช่วงปลูกเก็บเกี่ยว จะไม่ใช้
จ่ายเกินกําลังและเน้ นการพึง่ ตนเอง
3) สิ่งของควรนํากลับมาใช้ ใหม่หากสามารถใช้ ได้ รวมทังซ่
้ อมแซมของเดิมที่ชํารุด
ให้ กลับมาใช้ ได้ อีก
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4) ส่งเสริมการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์และชีวภาพแทนการใช้ สารเคมี และใช้ อย่างประหยัด
เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็ น ไม่ใช้ จา่ ยฟุ่ มเฟื อย
5) การทําเกษตรแบบผสมผสานค่อยเป็ นค่อยไปตามกําลังทรัพย์ ลดต้ นทุนการ
ผลิตรักษาสิง่ แวดล้ อม
ความมีเหตุมีผล
1) ทํ าบัญชี ครัวเรื อน ใช้ จ่ายแต่พอดี มีเหตุผล มีการบริ หารจัดการด้ านรายได้
รายรับ-รายจ่ายและการออม
2) รายได้ จากการประกอบอาชีพมีการแบ่งใช้ หนี ้และส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ ใช้ เมื่อ
ยามจําเป็ น ส่วนที่เหลือบริ จาคให้ วดั โรงเรี ยนและชุมชน
3) ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจําเป็ น การตัดไม้ ไผ่เพื่อทําห้ างนาจะไม่ตดั เกิน
ความจํ าเป็ น และช่วยป้องกันรั กษาป่ าไว้ เพื่อให้ เป็ นป่ าที่สมบูรณ์ เพื่อไม่ให้ เกิดความแห้ งแล้ ง
ป้องกันดินถล่ม ป้องกันรักษาป่ าไว้ เป็ นสมบัตขิ องแผ่นดิน
4) ไม่ทําร้ ายธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีเพราะเป็ นสาเหตุการทําลาย
สภาพแวดล้ อม ชักชวนให้ ชมุ ชนช่วยกันปลูกต้ นไม้ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
ความมีภมู ิค้ มุ กัน
1) เมื่อมีรายได้ ต้องมีการออม เพราะการออมเป็ นเรื่ องสําคัญ เมื่อมีปัญหาสภาพ
เศรษฐกิจ จึงต้ องติดตามข่าวสารอยูเสมอ
2) การปลูกพืชเลี ้ยงสัตว์ไว้ ก็เป็ นส่วนช่วยในยามวิกฤตได้ และยังเหลือแบ่งปั นให้
เพื่อนบ้ านได้
3) การสร้ างกลุม่ และเครื อข่าย เพื่อไว้ คอยช่วยเหลือเกื ้อกูลกันอย่างยัง่ ยืน ช่ายกัน
รักษาธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อม
ความรู้
1) เข้ าอบรม ติดตามข่าวสารต่างๆ เพื่อมาใช้ ใ นการประกอบอาชี พ เช่น ที วี
หนังสือ วิทยุ หรื อเข้ ารับการอบรม เพื่อนํามาใช้ ภายในกลุม่ ชุมชน เกื ้อกูลซึ่งกันและกัน
2) การไปศึกษาดูงานแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ เรี ยนรู้จากประสบการณ์นํามาประยุกต์ใช้
และการแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ
3) พัฒนาเป็ นต้ นแบบ เป็ นตัวอย่างศึกษาดูงานและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ขยายผล
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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คุณธรรม
1) การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโดยตลอด และร่วมเป็ นผู้นําชุมชนในการทํา
ประโยชน์ให้ กบั ชุมชน ช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน
2) มีการเสริ มสร้ างจึตสํานึกรักษาสภาพแวดล้ อม ไม่ทําร้ ายธรรมชาติ หลีกเลี่ยง
การใช้ สารเคมี ช่วยกันปลูกต้ นไม้ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูส่ อดคล้ องกับประเพณีวฒ
ั นธรรมชุมชน
4) การสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ท้ องถิ่นและรั กษาวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมของไทย ใส่เสื ้อผ้ าพื ้นเมื องและพูดภาษาพื ้นเมือง เล่นดนตรี พื ้นเมื องอบรม
บุตรหลานให้ มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ มีนํ ้าใจโอบอ้ อมอารี เอื ้ออาทร
5. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของภาคธุรกิจเอกชนสู่ชุมชน
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ พบว่าปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จ
ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชนสูช่ มุ ชน ประกอบด้ วย
5.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในชุมชน
1) ผู้นําชุมชน ให้ ให้ ความร่วมมือ ส่งเสริ มสนับสนุนพัฒนาคนในชุมชน เดินตาม
รอยความศรัทธาในหลวงและหลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีเป้าหมายสูงสุดให้
สังคมสมดุล ยัง่ ยืน จึงนําไปสูก่ ารนําไปประยุกต์ใช้ ในการดํารงชิวิตได้
2) การมีสว่ นร่วมของชุมชน ได้ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
3) คนในชุมชนที่พร้ อมรับต่อการพัฒนาทังในระดั
้
บพื ้นที่ และอาชีพจึงมีความ
ต้ องการที่จะเรี ยนรู้ มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่เหนียวแน่น การพึ่งพาอาศัย เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่สนใจที่
จะเรี ยนรู้เพื่อการนําไปประยุกต์ในการดํารงชีพ
4) ทุนทางสังคม คนในชุมชนมีพื ้นฐานทางวัฒนธรรม ที่ถ่ายทอดมาแต่บรรพบุรุษ
5.2) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกชุมชน
1) การศึกษา ต้ องปลูกฝั งให้ คนในสังคมได้ ตระหนักถึงแนวคิดหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง อย่างต่อเนื่อง เพราะการนําไปปฏิบตั ิต้องอาศัย
ความอดทน ความพยายาม การเข้ าใจอย่ างแท้ จ ริ ง จึ ง จะเป็ นความมุ่ง มัน่ ในการปฏิ บัติ นํ า สู่
แนวทางการดํารงชีวติ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
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2) สื่อการเรี ยนรู้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ที่
ทําให้ เห็นตัวอย่างความสําเร็จที่สามารถประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ผ่านสื่อการเรี ยนรู้
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ตัวอย่างหรื อต้ นแบบที่ดี ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่สําคัญของชุมชน
4) ค่านิ ยมของคนในสังคม อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบันที่มีแต่การ
แข่งขัน ทําให้ การดํารงชีวิต ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ สํานึกส่วนรวม และความเป็ นชุมชนนันถดถอย
้
จึงควรสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับสังคมโดยนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การกระตุ้น
จิตสํานึกของคนในสังคม
5) การส่งเสริ มจากภาครั ฐ ต้ องทํ าอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการดําเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ ชมุ ชนเกิดการเรี ยนรู้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชน
พัฒนาให้ สามารถพึง่ พาตัวเอง
6) ผู้บริ หารของบริ ษัท ที่ให้ ความสําคัญในการพัฒนาชุมชน มีจิตสํานึกที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม รู้จกั ให้ สงั คม
7) เครื อ ข่ายการเรี ย นรู้ เป็ นการเสริ ม ศัก ยภาพให้ ชุม ชนมี แ นวร่ วมในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ สร้ างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างแครื อข่าย ทํา
ให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข้ ง
ส่ วนที่ 3 สรุ ปกระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจ
เอกชน
ตารางที่ 5 แสดงการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท นิธิ ฟ้ ูดส์ จํ า กัด ก่ อนและหลัง การน้ อมนํ า ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจก่อนการน้ อมนํา การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหลังการน้ อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็ นบริ ษัทผลิตสินค้ าแปรรู ปทางการเกษตร มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร มีตลาดสําคัญคือ ทังยอดขาย
้
การพัฒนาพนักงานและระบบการ
การขายสิ น ค้ าเพื ่อ เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ในโรงงาน ทํ า งานดี ขึ น้ การบริ ห ารจั ด การที ่มุ่ ง เน้ นใช้
อุตสาหกรรมอาหาร มี การใช้ กลยุท ธ์ ด้านการ เงิ น ทุ น ภายในเป็ นหลั ก มี ก ารวางแผนการ
บริ การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เพื่อ บริ ห ารความเสี่ยง เพื่อหลี กเลี่ยงและไม่ส ร้ าง

ตารางที่ 5 แสดงการดําเนินงานของบริ ษัท นิธิฟ้ ูดส์ จํ ากัด ก่อนและหลังการน้ อมนํา
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจก่อนการน้ อมนํา การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหลังการน้ อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
สร้ างความพึ ง พอใจและความเชื ่อมัน่ โดยใช้ เหตุให้ เกิดความเสี่ยงในการบริ หารจัดการธุรกิจ
วัตถุดิบในการผลิตที่ต้องมี ม าตรฐานคุณภาพ โดยมี ก ารวางแผนการตลาด การผลิ ต และมี
ความสะอาดและความปลอดภัยสูง
การติ ด ตามปรั บ ปรุ ง ทุ ก ๆ 3 เดื อ น สร้ าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง เน้ นการ
บริ ห ารสิ น ค้ าคงคลัง ที่เ หมาะสมกับกํ าลัง การ
ผลิต โดยมีแผนการจัดหาวัตถุดิบตามปริ มาณ
การสั ง่ ซื อ้ สิ น ค้ า และสอดคล้ องกั บ ความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ป รั บ ร ะ บ บ ก า ร
ติ ด ต่อ สื ่อ สารภายในองค์ ก รให้ พ นัก งานกล้ า
แสดงความคิดเห็น มี ความสัม พันธ์ ใกล้ ชิดกับ
ผู้บริ หาร ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทํา
ให้ พนักงานมีความภาคภูมิใจรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่ง
ของบริ ษั ท จากการได้ พู ด คุ ย กั บ ผู้ บริ หาร
พนัก งานมี ค วามตระหนัก ในการทํ า กิ จ กรรม
ร่ วมกัน การดําเนินการต่างๆ บริ ษัทจะกระตุ้น
ให้ พนักงานมีความคิดสร้ างสรรค์อยู่เสมอ เพื่อ
สร้ างวัฒนธรรมที่ดีให้ กบั องค์กร
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แผนภาพที่ 23 ประมวลเหตุการณ์และการชับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบริ ษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด จังหวัดเชียงใหม่
2541

2543

ปี ที่ก่อตั ้ง โดยกอบ
ชัยและสุรพล ทวี
เลิศนิธิ ที่ตั ้งบ้ าน
หนองแท่น อําเภอ
สันป่ าตอง

ให้ การสนับสนุน
ทุนการศึกษา แก่
โรงเรียนในชุมชน
รอบข้ าง ในต่อเนื่อง
เป็ นประจํา ทุกปี

2545
ผู้บริ หารน้ อมนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มากําหนดเป็ น
วิสยั ทัศน์ พร้ อมกับ
การได้ รับมาตรฐาน
การบริ หารจัดการ
คุณภาพ ISO
9001:2000 มาใช้
ในบริ ษัท

2546
เริ่ มด้ วยหลักเหตุผล
ทีเ่ มือ่ เข้ ามาอยูใ่ น
ชุมชน เป็ น
โรงงานผลิตอาหาร
แปรรูป ต้ องทํา
โรงงานทีร่ ักษา
สิ่งแวดล้ อมมีการ
จัดการระบบบําบัด
นํ ้าเสียที่ได้ มาตรฐาน
ไม่ทิ ้งกากของเสียสู่
ชุมชน

2549
ผลิตภัณฑ์ผกั อบ
พร้ อมปรุง เออร์
เบิร์ นฟาร์ ม เริ่ ม
คิดค้ นเมื่อปลายปี
พ.ศ. 2549 ได้ รับ
ประโยชน์จาก
ความสะดวก
พร้ อมได้ คณ
ุ ค่า
อาหาร เป็ นการต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์

2550
ได้ รับรางวัล
ชนะเลิศ
การประกวด
ผลงานตาม
ปรัชญา
เศษฐกิจ
พอเพียง
โดยสํานักงาน
(กปร.) ประเภท
ธุรกิจขนาดย่อม

2551-ปั จจุบนั
รางวัล
อุตสาหกรรม
ดีเด่น
ประเภทการ
บริ หาร
อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
กระทรวง
อุตสาหกรรม

บริษัทน้ อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ เริ่มต้ น และได้ นํามากําหนดวิสยั ทัศน์ในปี 2545
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จัดกิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากการพบปะกัน พบผู้บริ หาร ผ่านกิจกรรม Morning talk ก่อนการทํางานเป็ นประจําทุก
วัน ให้ ความรู้ และสร้ างการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิงาน สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การบริหารจัดการ บริษัทมุง่ เน้ น
การใช้ เงินทุนภายใน และขยายกิจการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ตามกําลังทุนและความสามารถใช้ ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัด
ได้ ประโยชน์ค้ มุ ค่า และมีการจัดการอย่างฉลาด พร้ อมหาทางเพิ่มมูลค่าหรือมีการสร้ างผลผลิตใหม่ขึ ้นในชุมชนท้ องถิ่น เช่น การแปรรูปผลผลิต
ทางเกษตรของสินค้ าเกษตรที่มีในท้ องถิ่น เป็ นต้ น รวมทังบริ
้ ษัทจะซื ้อวัตถุดบิ ในท้ องถิ่นเช่นใบมะกรูด ฟั กทอง เป็ นต้ น การสร้ างและพัฒนา
เครื่ องมือในการผลิตสินค้ าด้ วยตนเอง เครื่ องมือเครื่ องจักรในโรงงาน ร้ อยละ 95 เป็ นเครื่ องจักรที่ออกแบบเอง เป็ นองค์ความรู้เฉพาะของกิจการ
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ตอนที่ 2 สรุ ปผลการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กร
ธุรกิจเอกชน ของ 4 กรณีศึกษา
จากการศึกษากรณีศกึ ษาทัง้ 4 พื ้นที่กรณีศกึ ษา สามารถสรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน 4 กรณีศกึ ษา ดังนี ้
ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน 4 กรณีศกึ ษา
กรณีศกึ ษา
ชุมพรฯ
ประเด็น
ปี ที่ก่อตัง้
2525
ผู้ก่อ ตัง้
คุณสุขมุ สดากร
และคุณครูอจั ฉรา
รักษ์ พนั ธุ์
ประเภทธุรกิจ
ขนาดกลาง
ทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นเขต
เทศบาลตําบลสะ
พลี
ขนาดพื ้นที่
40 ไร่
ลักษณะธุรกิจ
บริ การการ
ท่องเที่ยว
จํานวนพนักงาน
120 คน
มูลเหตุการน้ อม ประสบภาวะวิกฤต
นําปรัชญา
เศรษฐกิจ ปี 2540
เศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ เกิดภาวะ
มาใช้
หนี ้สินสูงขึ ้นกว่า
เท่าตัวจากการกู้
เงินมาขยายกิจการ
โรงแรมเป็ นระดับ 5
ดาว ต่อมาปี 2543
ได้ ประกาศให้
พนักงานและลูกค้ า
ทราบว่าเป็ นองค์กร
ทีน่ าํ หลักปรัชญา

พิบลู ย์ชยั ฯ
2502
คุณศิริชยั และคุณ
ประนอม แดงสุภา

โสมภาสฯ
2539
คุณสมพงษ์ พวง
เวียง

นิธ ิฟ้ ดส์
ู

2541
คุณกอบชัย ทวีเลิศ
นิธิ และคุณสุรพล
ทวีเลิศนิธิ
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม
เขตทวีวฒ
ั นา
อบต.ดอนหว่าน เทศบาลตําบลบ้ าน
กลาง
30 ไร่
50 ไร่
8 ไร่
ผลิตอาหาร
ผลิตชิ ้นส่วน
ผลิตอาหาร
สําเร็ จรูป
อิเลคทรอนิกส์
สําเร็ จรูป
500 คน
300 คน
44 คน
ผู้ก่อตังมี
้ ความ
ผู้ก่อตังมี
้ ความ
ผู้ก่อตังมี
้ ความ
ศรัทธาในพุทธ
ศรัทธาในพุทธ
สนใจในหลัก
ศาสนาจึงมีความ ศาสนา มีการนํา
แนวคิดปรัชญา
สนใจทีจ่ ะนําหลัก หลักธรรมมา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐ กิจ ประยุกต์ในการ
ตังแต่
้ เริ่ มก่อตัง้
พอเพียงมา
บริ หารงานองค์กร บริ ษัทและนําหลัก
ประยุกต์ใช้
ตังแต่
้ เริ่ มต้ นและ ปรัชญาเศรษฐกิ
ประกอบกับบริ ษัท การเข้ าร่วม
พอเพียงมากําหนด
มีการพัฒนาองค์กร ประกวดของ
เป็ นวิสยั ทัศน์ของ
โดยนําระบบ
สํานักงาน กปร.
องค์กร พร้ อมกับ
มาตรฐานคุณภาพ และได้ รับรางวัลจึง การนําระบบ
มาประยุกต์ใช้ ใน มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ มาตรฐานคุณภาพ

ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน 4 กรณีศกึ ษา (ต่อ)
กรณีศกึ ษา
ประเด็น

กระบวนการ
ขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยการจัดการ
เชิงกลยุทธ์

ชุมพรฯ

พิบลู ย์ชยั ฯ

เศรษฐกิจพอเพียง
มาบริ หารองค์กร

บริ ษัท ในปี พ.ศ.
2544

ผู้บริ หารเป็ นผู้
กําหนดกลยุทธ์
และป็ นผู้ท่ี
สนับสนุน
• ปฏิบตั ิให้ เป็ น
แบบอย่าง
• เริ่ มด้ วยหลัก
ความ
พอประมาณ
• ลดต้ นทุนในการ
บริ หารองค์กร
• โดยไม่ก้ ู ไม่จ้าง
นักบริ หาร
• มาบริ หารงาน
ด้ วยตัวเอง
• ต่อมาจัดตังศู
้ นย์
กสิกรรม
ธรรมชาติ เป็ น
ฐานการเรี ยนรู้ ที่
พนักงานทุกคน
จะต้ องผ่านการ
เรี ยนรู้จากศูนย์ฯ
• สร้ างการมีสว่ น
ร่วมของพนักงาน
• พัฒนาโรงแรมให้
เป็ นเรี ยนแรม ที่
ได้ พกั ผ่อนและ

•

•

•
•
•

•

•

•

•

ผู้บริ หารเป็ น
ผู้นําแนวคิดมา
ประยุกต์ใช้ และ
ให้ การสนับสนุน
เป็ นแบบอย่างที่
ดีให้ กบั พนักงาน
เริ่ มที่หลักความ
พอประมาณ
ให้ ความรู้พฒ
ั นา
พนักงานให้ มี
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน และ
การดํารงชีวิต
ประหยัดต้ นทุน
ประหยัดการใช้
ทรัพยากรทุก
ประเภท
การรักษาและ
อนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อม
ส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของ
พนักงาน
มีฝ่ายควบคุม
คุณภาพเข้ ามา
ทําหน้ าที่ในการ
ส่งเสริ มพัฒนา

โสมภาสฯ
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นิธ ิฟ้ ดส์
ู

ใช้ ปรัชญา
มาใช้ ในองค์ก ร ใน
เศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2545
เต็มรูปแบบในปี
พ.ศ. 2549
• ผู้บริ หารเป็ นผู้
• ผู้บริ หารเป็ นผู้
กําหนด และ
กําหนดและ
สนับสนุน
สนับสนุน
งบประมาณ
งบประมาณ
• ปฏิบตั ิให้ เป็ น
• เป็ นแบบอย่างทีด
่ ี
แบบอย่าง
• เริ่ มด้ วยการ
• เริ่ มด้ วยหลัก
สร้ างภูมคิ ้ มกัน
เหตุผลที่เมื่อเข้ า
เพือ่ การ
มาอยูใ่ นชุมชน
พึ่งตนเอง
เป็ นโรงงานผลิต
• เริ่ มกิจกรรมการ
อาหารแปรรูป
• รักษาสิง่ แวดล้ อม
ทําเกษตร
มีการจัดการ
อินทรี ย์
• ประยุกต์การใช้
ระบบบําบัดนํ ้า
ภูมปิ ั ญญา
เสียที่ได้
ท้ องถิ่น
มาตรฐานไม่ทิ ้ง
• ตังศู
้ นย์เรี ยนรู้
กากของเสียสู่
ปรัชญา
ชุมชน
• การลดต้ นทุนการ
เศรษฐกิจ
ผลิต ใช้ เครื่ องมือ
พอเพียงให้
ความรู้ด้านการ เครื่ องจักรที่
พัฒนาและ
ทําเกษตร
ออกแบบเอง
อินทรี ย์ หลัก
• การบริ หาร
ปรัชญา
องค์กรมุง่ เน้ นใช้
เศรษฐกิจ
เงินทุนภายใน
พอเพียง
• ส่งเสริ มการมี
• สร้ างการมีสว่ น

ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน 4 กรณีศกึ ษา (ต่อ)
กรณีศกึ ษา
ประเด็น

ชุมพรฯ

เรี ยนรู้หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

กระบวนการ
เรี ยนรู้ทใ่ี ช้ ในการ
ขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์กร

พนักงานทุกคน
จะต้ องเข้ าห้ อง
กลัดกระดุม
• เรี ยนรู้ และปฏิบ ตั ิ
ให้ ความเข้ าใจ
• ปลูกฝั งความคิด
ชอบ ในการ
ปฏิบตั ิตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
• หมุนเวียนเรี ยนรู้
จากการฝึ ก
ปฏิบตั ใิ นฐาน
การเรี ยนรู้ของ
สวนเพลิน
•

พิบลู ย์ชยั ฯ

พนักงานในทุกๆ
กิจกรรม

โสมภาสฯ

ส่วนร่วมของ
พนักงานอย่าง
เต็มที่
• เพิม
่ หน่วยงาน
เข้ ามา
ตรวจสอบความ
ถูกต้ องอีกครัง้
ในกระบวนการ
ผลิตเพือ่ ลด
ความสูญเสีย
คือหน่วย
Sourcing
• ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลเป็ นฝ่ าย
ดูแลการพัฒนา
พนักงาน
• ดําเนินการ
•การดําเนิน
ฝึ กอบรมให้
กิจกรรม โดยการ
พนักงาน
ฝึ กปฏิบตั ิจริ งใน
• ใช้ เทคโนโลยีอย่าง
พื ้นที่
ถูกต้ องตามหลัก •โดยการทํา
วิชาการเพื่อเสริ ม
การเกษตรอินทรี ย์
ประสิทธิภาพใน
อาทิการปลูกไผ่
การปฏิบตั งิ าน
การเลี ้ยงหมู การ
• สร้ างการมีสว่ น
ทําปุ๋ยหมัก
ร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริ ม
•การรับรู้ ข้อมูล
การเรี ยนรู้ให้ กบั
ข่าวสารผ่าน
พนักงาน
• การเรี ยนรู้ด้าน
ระบบเสียงตาม
สมุนไพร
สายขององค์กร
• การประหยัด
•สร้ างวัฒนธรรม
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ร่วมของพนักงาน
อย่างเต็มที่
• มีหน่วยงานคอย
ดูแลการ
ดําเนินการ
กิจกรรมโครงการ
คือฝ่ ายสนับสนุน
การดําเนินงาน
ขององค์กร

• จัดกิจกรรม

เสริ มสร้ าง
ศักยภาพ
• การแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้จากการ
พบปะกัน พบ
ผู้บริ หาร ผ่าน
กิจกรรม
Morning talk
ก่อนการทํางาน
เป็ นประจําทุกวัน
• ให้ ความรู้ และ
สร้ างการมีสว่ น
ร่วมในการ
ปฏิบตั งิ าน สร้ าง

ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน 4 กรณีศกึ ษา (ต่อ)

กรณีศกึ ษา
ประเด็น

ชุมพรฯ
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โสมภาสฯ

ต้ นทุนการผลิต

ผลการ
ปรับเปลีย่ น
องค์กรธุรกิจ
เอกชนโดย
กระบวนการ
ขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ปั จจัยเงื่อนไข
ความสําเร็จ

การบริ หารธุรกิจ
เอง ไม่พงึ่ พิงนัก
บริ หารจาก
ภายนอก
• ทําตามศักยภาพ
ของตนเอง ทําให้
ลดต้ นทุนการ
ผลิต
• เกิดการประหยัด
ค่าใช้ จา่ ยบน
ฐานของความรู้
และคุณธรรม
เช่น การใช้ นํ ้า
เอนไซม์เพื่อเป็ น
จุลนิ ทรี ย์ชว่ ย
ย่อยของเสียใน
ระบบบําบัดนํ ้า
เสียทดแทนการ
จัดซื ้อซึ่งทําให้
ลดต้ นทุนได้ กว่า
90 %
•

•

•

•

เกิดการประหยัด
การใช้ ทรัพยากร
ทุกประเภทเพือ่
เป็ นการ
ประหยัดต้ นทุน
ในการผลิต
ใช้ เทคโนโลยี
การผลิตโดยคน
ไทย
การปลูกฝั ง
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่
นําไปประยุกต์
ในการดํารงชีวติ
ทําให้ ร้ ูจกั
ประหยัด อด
ออม ไม่
ฟุ่ มเฟื อย เข้ าใจ
การใช้ ชีวิต ลด
การใช้ จา่ ยทีไ่ ม่
จําเป็ นในการ
ดํารงชีพในเมือง

ภายในองค์กร
ภายในองค์กร
• ความศรัทธา
• ผู้บริ หารองค์กร
แนวคิดฯ
มีความมุง่ มัน่
• ผู้บริ หารองค์กรมี • การมีสว่ นร่วม

327

นิธ ิฟ้ ดส์
ู

การเรี ยนรู้ร่วมกัน
กับผู้บริ หาร
•

•
•

•

•

ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริ หาร
และพนักงาน
มีการวาง
• มีการบริ หาร
แผนการลงทุน
จัดการทีม่ งุ่ เน้ น
ไม่เพิม่ ภาระ
ใช้ เงินทุนภายใน
เงินกู้
เป็ นหลัก
การเติบโตค่อย • สร้ างผลิตภัณฑ์
เป็ นค่อยไป
ใหม่เพื่อกระจาย
การรับผลิตจะดู ความเสีย่ ง และ
กําลังการผลิต
สอดคล้ องกับ
และความพร้ อม ความต้ องการ
ของพนักงาน
ของผู้บริ โภค
การเป็ นบริ ษัท • พนักงานกล้ า
รับจ้ างผลิต จึง
แสดงความ
ต้ องสร้ าง
คิดเห็น มีความ
ภูมคิ ้ มุ กันให้ กบั
ภาคภูมใิ จจาก
ตัวองค์กร ลด
การได้ พดู คุยกับ
การใช้ จา่ ย
ผู้บริ หาร มี
ประยุกต์ใช้
ความสัมพันธ์
วัตถุดบิ ใน
ใกล้ ชิดกับ
ท้ องถิ่น สร้ าง
ผู้บริ หาร
อาชีพเพือ่ การ
พึ่งตนเอง

ภายในองค์กร
• ความศรัทธา
แนวคิดฯ
• ผู้บริ หารองค์กร

ภายในองค์กร
• ความศรัทธา
แนวคิด
• ผู้บริ หารองค์กรมี

ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน 4 กรณีศกึ ษา (ต่อ)
กรณีศกึ ษา
ประเด็น

ชุมพรฯ

ความมุง่ มัน่
• พนักงานมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรม
• การมีต้นแบบทีด
่ ี
• สถานทีต
่ งั ้
เหมาะสมในการ
ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้

พิบลู ย์ชยั ฯ

•

ของพนักงาน
พนักงานมีความ
กระตือรื อล้ น

ภายนอกองค์กร
ภายนอกองค์กร
• ภาครัฐส่งเสริ ม
• ความศรัทธา
การศึกษา
แนวคิด
• ความเป็ น
• ภาครัฐส่งเสริ ม
ผู้ประกอบการที่
การศึกษ
• จิตสํานึกนัก
ดี
• การมีต้นแบบทีด
่ ี
ธุรกิจ
• เครื อข่ายการ
• ทุนทางสังคม
เรี ยนรู้

โสมภาสฯ
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มีความมุง่ มัน่
ความมุง่ มัน่
• การมีสว่ นร่วม
• นโยบาย
ของพนักงาน
เป้าหมายของ
• พนักงานมี
บริ ษัท
• การมีสว่ นร่วม
ความ
ของพนักงาน
กระตือรื อล้ น
• สถานทีต
่ งั ้
เหมาะสมใน
การเรี ยนรู้
ภายนอกองค์กร
ภายนอกองค์กร
• ความเป็ น
• สือ่ การเรี ยนรู้
ผู้ประกอบการที่ • ต้ นแบบทีด่ ี
• ทุนทางสังคม
มีคณ
ุ ธรรม
• การมีต้นแบบที่ • ค่านิยมของคนใน
ดี
สังคม
• ทุนทางสังคม
• ภาครัฐส่งเสริ ม
• การสนับสนุน
การศึกษา
ของภาครัฐ

ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์กรธุรกิจ
เอกชนไปสูช่ มุ ชน 4 กรณีศกึ ษา
กรณีศกึ ษา
ประเด็น

ชุมพรฯ
ชุมชนหนองใหญ่

การขับเคลือ่ น
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงของ
องค์กรธุรกิจ
เอกชนสูช่ มุ ชน

ผู้บริ หารมี
ความสัมพันธ์กบั
ผู้นาํ ต้ นแบบของ
จังหวัดชุมพร เป็ น
เครื อข่ายความ
ร่วมมือ ขยายผล
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พิบลู ย์ชยั ฯ

กรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรื อ

ความเป็ นสมาชิก
ของประชาคมเขต
ทวีวฒ
ั นา สร้ าง
เครื อข่ายการ
พัฒนาต่อยอด
สนับสนุนวัตถุดบิ
เพือ่ การเรี ยนรู้

โสมภาสฯ
ชุมชนบ้ านดอน
หว่าน
ความเป็ นคนใน
พื ้นที่และต้ องการ
พัฒนาคนในชุมชน
ให้ พงึ่ ตัวเองได้ โดย
ต้ องสร้ างอาชีพ
ให้ กบั ชุมชนจัดตัง้
เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้
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เทศบาลตําบลบ้ าน
กลาง
สร้ างความสัมพันธ์
ทีด่ กี บั ชุมชน
พัฒนาชุมชนรอบ
ข้ างบริษัท
สนับสนุน
ทุนการศึกษา,
สนับสนุน

ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
องค์กรธุรกิจเอกชนไปสูช่ มุ ชน 4 กรณีศกึ ษา (ต่อ)

กรณีศกึ ษา
ประเด็น

ชุมพรฯ
ชุมชนหนองใหญ่

พอเพียง โดย
จําลองศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติ
เพลินมาเป็ นฐาน
เรี ยนรู้ในชุมชน

พิบลู ย์ชยั ฯ
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โสมภาสฯ
กรมวิทยาศาสตร์
ชุมชนบ้ านดอน
ทหารเรื อ
หว่าน
ปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการเข้ าร่วม พอเพียง
กิจกรรมใน
ประชาคม
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ู
เทศบาลตําบลบ้ าน
กลาง
งบประมาณเพือ่
สร้ างอาชีพให้ กบั
คนในชุมชน

เรี ยนรู้การผลิต
นํ ้ามันไบโอดีเซล
เข้ าอบรม ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง
ทํา การเข้ าร่วม มี
ส่วนร่วมสนับสนุน
กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรม พบปะ
ผู้นาํ ชุมชน
เครื อข่ายความ
ร่วมมือ กับ
ประชาคมในเขต

การเรี ยนรู้ของ
ชุมชนเกี่ยวกับ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

บูรณาการการ
เรี ยนรู้นําความคิด
ด้ วยตัวอย่างแห่ง
ความสําเร็จ
(Leading by
Example) โดย
จําลองศูนย์กสิกร
รมธรรมชาติเพลิน
เป็ นศูนย์เรียนรู้ครบ
วงจร เปิ ดให้ ศกึ ษา
ดูงาน อบรมฝึ กและ
การลงปฏิบตั ิจริง

ศูนย์การเรี ยนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การศึกษา
ดูงาน อบรม พูดคุย
จากการเข้ าร่วม
กิจกรรม พบปะ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
เป้าหมายในการ
เป็ นต้ นแบบ เพือ่
ขยายผลการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตั ิ

เข้ าร่วมกิจกรรม
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา การ
ได้ พบปะ มี
ความสัมพันธ์ที่ดี
เกิดเครื อข่ายความ
ร่วมมือ ทําให้ ร้ ูจกั
กัน ร่วมกันพัฒนา
คนในชุมชน

การ
เปลีย่ นแปลงใน
ชุมชนจากการ
ขับเคลื่อน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

• เริ่ มจากหลัก
• เริ่ มจากหลักเหตุ • เริ่ มจากการมี
ความ
และผล
ภูมิค้ มุ กันที่ดี
พอประมาณ
• เรี ยนรู้ประโยชน์ • สร้ างอาชีพให้
ของสิง่ ของที่
สามารถพึง่
• ลดการใช้ จา่ ย
เหลือใช้ เป็ นการ
ตัวเองได้
เน้ นการพึง่
สร้ างนิสยั ให้ ร้ ูจกั • การทําการเกษตร
ตัวเอง ทํา
นําสิง่ ของใช้ แล้ ว
การเกษตร
อินทรี ย์ ลดการ
กลับมาใช้
อินทรี ย์ ลดการ
พึ่งพาปุ๋ยเคมี
ประโยชน์ได้
ใช้ สารเคมี
สารเคมี ดีตอ่
ปุ๋ยเคมี ปลูกผัก • สร้ างสายสัมพันธ์ สุขภาพ และ
สวนครัว
ทีด่ กี บั ประชาคม
ประหยัด
ประหยัด
เขตทวีวฒ
ั นา
• เป็ นต้ นแบบ

• เริ่ มจากความมี
เหตุมผี ล
• เพือ่ สร้ าง
ความสัมพันธ์ท่ี
ดีกบั ชุมชน
• ได้ เรี ยนรู้อาชีพ
ตามความ
ต้ องการที่
องค์กรให้ การ
สนับสนุน เช่น
การทําปุ๋ยหมัก
• ลดค่าใช้ จา่ ย

ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
องค์กรธุรกิจเอกชนไปสูช่ มุ ชน 4 กรณีศกึ ษา (ต่อ)

กรณีศกึ ษา
ประเด็น

ปั จจัยเงื่อนไข
ความสําเร็จ

ชุมพรฯ
ชุมชนหนองใหญ่

พิบลู ย์ชยั ฯ

กรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรื อ

โสมภาสฯ
ชุมชนบ้ านดอน
หว่าน
ให้ กบั คนใน
ชุมชน ขยายผล
ให้ คนในชุมชน
เป็ นแนวร่วม
พัฒนา

ค่าใช้ จา่ ย ดีตอ่
สุขภาพและ
• ได้ สร้ าง
เครื อข่ายความ
ร่วมมือ

• เกิดครื อข่าย
ความร่วมมือที่
เข้ มแข็งและการ
มีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมประเพณี

ภายในชุมชน
• ความศรัทธา
แนวคิด
• ผู้นาํ ชุมชน
• คนในชุมชน
• ทุนทางสังคม
• การมีสว่ นร่วม
ชุมชน
ภายนอกชุมชน
• ต้ นแบบ
ความสําเร็จ
• เครื อข่ายความ
ร่วมมือ
• การสนับสนุน
จากภาครัฐ
เรื่ องการศึกษา
• ค่านิยมของคน
ในสังคม

ภายในชุมชน
ภายในชุมชน
• ผู้บงั คับบัญชาให้ • พื ้นฐานชุมชน
การสนับสนุน
• ความพร้ อมด้ าน
แรงงาน
• ธรรมเนียมทหาร
• การมีสว่ นร่วม
• ความอดทน
ของชุมชน
• การมีสว่ นร่วม
ของกําลังพล
• ผู้นาํ ชุมชน
• ทุนทางสังคม
ภายนอกชุมชน
ภายนอกชุมชน
• วิกฤติเศรษฐกิจ
• การศึกษา
• ความมุง่ มัน่ ตังใจ
้
• ผู้ประกอบการมี
จิตสํานึกต่อ
• เครื อข่ายความ
สังคม
ร่วมมือ
• นโยบายภาครัฐ • เครื อข่ายความ
ร่วมมือ
• แบบอย่าง
• ชุมชนต้ นแบบ
ความสําเร็จ
• การสนับสนุน
• การมีสว่ นร่วม
จากภาครัฐ
ของคนในสังคม
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นิธ ิฟ้ ดส์
ู
เทศบาลตําบลบ้ าน
กลาง
ในการทํา
การเกษตร
• ส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของ
คนในชุมชน
จากกิจกรรม
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ชุมชน
ภายในชุมชน
• ผู้นาํ ชุมชน
• การมีสว่ นร่วม
ของชุมชน
• คนในชุมชน
• ทุนทางสังคม

ภายนอกชุมชน
• การศึกษา
• สือ่ การเรี ยนรู้
• ค่านิยมของคน
ในสังค
• ต้ นแบบทีด่ ี
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ตอนที่ 3 การสังเคราะห์ กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กร
ธุรกิจเอกชน
การสังเคราะห์ผลการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ภาคธุรกิจเอกชน ของ 4 กรณี ศึกษา ผู้วิจยั ได้ ทําการสังเคราะห์และเชื่อมโยงผลการศึกษาเข้ า
ด้ วยกันจากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เพื่อสร้ างข้ อสรุ ปกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน ที่แสดงถึงการดําเนินธุรกิจที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการองค์กร ตามกรอบการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงสู่การนําเสนอแนวทาง
กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน ดังจะกล่าวในบทที่ 5 ต่อไป
ผลการสังเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน นําเสนอ
ข้ อมูลตามรายละเอียด ดังนี ้

ส่ วนที่ 1 การขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ กรธุรกิจเอกชน
1.
เอกชน

กระบวนการขั บเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในองค์ ก รธุ รกิจ
1.1) กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงโดยการจัดการ

เชิงกลยุทธ์
1.1.1) การวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้ อมขององค์กร
การดําเนินธุรกิจ เป็ นเรื่ องที่ต้องดําเนินการภายใต้ ความเสี่ยง
ดังนันการวางแผนเพื
้
่อการบริ หาร ผู้ประกอบการจะต้ องรู้เรา รู้เขา นัน่ ก็คือต้ องรู้ว่าตัวเองมีจดุ แข็ง
จุดอ่อนอะไร มีโอกาส อุปสรรคอะไรในการที่จะทําธุรกิจ ผู้ประกอบการต้ องรวบรวมเอาความรู้
และทักษะต่างๆที่ได้ มาหล่อหลอมและรวมเข้ าไว้ ด้วยกันและทําให้ มองเห็นถึงภาพรวมขององค์กร
ที่ได้ ศึกษามาเพื่อเป็ นเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพื่อให้ องค์กรบรรลุผลตาม
เป้าหมายทังในระดั
้
บวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ในที่สดุ บริ บทสภาพแวดล้ อมจะมี
การเปลี ่ย นแปลงอยู่ เ สมอ และมี ผ ลหรื อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยธุ ร กิ จ ดัง นัน้
ผู้ประกอบการธุรกิจ เมื่อตัดสินใจที่จะทําธุรกิจจึงต้ องคํานึงถึงการวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้ อม
ขององค์ ก ร จาก 4 กรณี ศึ ก ษา บริ บ ทสภาพแวดล้ อมขององค์ ก ร สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กรและสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร ดังนี ้
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สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร ที่จะต้ องวิเคราะห์วา่ อะไรคือจุดแข็ง
จุดอ่อนในการดําเนินงานของบริ ษัท ประกอบด้ วย
1) ผู้บริ หารองค์กร เป็ นผู้กําหนดกลยุทธ์ ทิศาทางการบริ หารองค์กร เป็ น
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จสําคัญในความสําเร็จในการดําเนินการองค์กร
2) ประสบการณ์ตรงในการดําเนินธุรกิจ บริษัทชุมพรฯ อยู่ในแวดวงธุรกิจ
การท่ อ งเที ่ย ว บริ ษั ท โสมภาสฯ มี ค วามรู้ ความถนัด ด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษั ท พิ บูล ย์ ชัย ฯ มี
ความสามารถในการทํานํ ้าพริ ก บริ ษทั นิธิฟ้ ดส์
ู ฯ ผู้ก่อ ตังอยู
้ แ่ วดวงธุรกิจอาหารกว่า 20 ปี
3) การมีส่วนร่วมของพนักงาน พนักงานมีความภาคภูมิใจ เป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในการทํากิจกรรมต่างๆขององค์กร
สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ กร อะไรคื อโอกาส ภาวะคุกคามในการ
ดําเนินงานของบริ ษัทประกอบด้ วย
1) สภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
2) สภาพสังคมและวัฒ นธรรม ในปั จ จุบันที่รูปแบบการดํารงชี วิตที่
เปลี่ยนแปลงทําให้ คนในสังคมให้ ความสนใจในสุขภาพ ใส่ใจการดูแลตัวเอง การพักผ่อน ทําให้
องค์กรต้ องพยายามสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้บริโภค
3) ระบบมาตรฐานสากล ที่สร้ างการยอมรับในการบริ หารธุรกิจ ที่มี
มาตรฐานตามเงื่อนไขระบบเศรษฐกิจโลก
1.1.2) กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
การสังเคราะห์กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริ ษัททัง้ 4 กรณีศกึ ษา พบว่ามีทิศทาง เป้าหมายใน
การกํ า หนดกลยุท ธ์ ต ามลัก ษณะธุ ร กิ จ เป็ นความสอดคล้ อ งในเชิ ง พัน ธกิ จ ที ่ต้ อ งการสร้ าง
ความสําเร็จให้ เกิดขึ ้นกับการดําเนินธุรกิจ แต่จะพบว่าการกําหนดกลยุทธ์ ผ้ บู ริ หารเป็ นผู้กําหนดทัง้
4 บริ ษัท โดย บริ ษัท ชุมพรคาบาน่ารี สอร์ ตและศูนย์กีฬาดํานํา้ จํากัด มีการประกาศเป็ นแนว
ทางการดําเนินธุรกิจ บริ ษัท นิธิฟ้ ูดส์ จํากัด ได้ น้อมนําหลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กําหนดอยู่ในวิสยั ทัศน์ เพื่อให้ ทิศทางมีความชัดเจนขึ ้น บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จํากัด
ได้ มีเป้าประสงค์ส่งเสริ มการพัฒนาแบบยัง่ ยืน รวมทัง้ กําหนดวิสยั ทัศน์ “สร้ างรายได้ สร้ างคน
สร้ างความมัน่ คงในท้ องถิ่น” ส่วนบริ ษัท พิบูลย์ชยั นํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จํากัด ถึงแม้ ไม่ได้
กําหนดกลยุทธ์ ที่นําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นทิศทาง เป้าหมายการดําเนิน
ธุรกิจ แต่ทงั ้ 4 บริ ษทั กรณีศกึ ษา ต่างมีเป้าหมายที่ต้องการที่จะบริ หารองค์กรให้ สามารถอยู่รอดได้
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ที่น้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ แล้ วสื่อสารให้ กบั สมาชิกในองค์กร
ได้ ทราบว่าองค์กรได้ น้อมนําแนวคิดแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการ
บริ หารองค์กร จนประสบผลสําเร็ จในวันนี ้ ธุรกิจเลือกที่จะอยู่เพื่อสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคม
สร้ างความยัง่ ยืนให้ สงั คมอย่างอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
กลยุท ธ์ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวคิ ด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง สรุปได้ ดงั นี ้
1) การประกาศเป็ นองค์ก รที่ดํา เนิน ธุ รกิ จ ตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) การน้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนด
วิสยั ทัศน์ เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
3) การน้ อ มนํ า แนวคิ ด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
1.1.3) การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
เมื่อบริษัทได้ กําหนดทิศทาง เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ จะต้ องมี
การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิผ่านกิจกรรมโครงการ โดยทัง้ 4 กรณีศกึ ษา พบว่าผู้บริ หารเป็ นผู้
กํ าหนดและให้ การสนับสนุนงบประมาณ ให้ คําปรึ กษา คําแนะนํ าในการดําเนิน การ เพื่อการ
ขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้ องตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสําเร็ จ
ขององค์กรนันเกี
้ ่ยวข้ องกับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ เนื่องจากผู้บริ หารมี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกําหนดแนวทางในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิให้ ประสบผลสําเร็ จ ผู้
ปฏิบตั ิจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างดี จากการดําเนินกิจกรรม
โครงการทัง้ 4 กรณีศกึ ษา ทุกๆกิจกรรมโครงการกิจกรรมที่มีการดําเนินการล้ วนมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาพนักงานให้ มีความรู้ความเข้ าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กัน ภายใต้ เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม กิจกรรมแต่ละกิจกรรมอาจจะมีจดุ เน้ น
ไปในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ เช่น การปลูกผักสวนครัวทานเอง เริ่มที่ความพอประมาณเพราะเป็ นการ
ประหยัดอดออม ลดการใช้ จา่ ย จะเข้ ากับหลักเหตุและผลตรงที่ว่าการที่จะมาลงมือปฏิบตั ิสวนครัว
ทานเองก็ต้องคิดไตร่ตรอง และตัดสินใจซึง่ ต้ องอาศัยความรู้ ในการที่จะทํา ต้ องมีความรู้และทําไป
ก็ ต้องไม่ทําให้ ใ ครเดื อดร้ อนหรื อเบียดเบียนใคร คือต้ องมี คุณ ธรรม การไม่ซื อ้ ใช้ จ่ายทํ าให้ ไ ด้
ประหยัดก็จะทําให้ มีเงินเก็บไว้ ใช้ จ่ายในเรื่องทีจ่ ําเป็ น ผักปลอดสารพิษทําให้ สุขภาพดี เป็ นการ
สร้ างภูมิค้ มุ กันทังทางใจและทางกาย
้
การเรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

334
จะเชื่อมโยงด้ วยกันอยู่เสมอ เมื่อพนักงานมีความรู้ ก็จะนําความรู้ ขยายผลไปยังครอบครัว ญาติ
เพื ่อนบ้ านและชุม ชนต่อไป สามารถนํ าความรู้ ไปปฏิบัติ ประกอบอาชีพ ดํารงชี พพึง่ พาตนเอง
พึง่ พาอาศัย กั น ในสัง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ยัง่ ยื น ตามเป้ าหมายของแนวคิ ด หลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.4) การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
ของทัง้ 4 กรณีศกึ ษา สังเคราะห์สรุปได้ ดงั นี ้
1) การดูผลผลิตจากการดําเนินการ โดยจะมีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลเป็ นผู้กํา กับ ดูแ ล ว่ าได้ ดํ าเนิ น การแล้ ว ทํ า สํ า เร็ จ ตามที ่ตัง้ ไว้ ห รื อ ไม่ อย่ างไร เจอปั ญ หา
อุปสรรคอะไรบ้ าง ในการปฏิบตั ิ
2) การรายงานความก้ าวหน้ า พูดคุยกันกับพนักงานโดยจะให้
แต่ล ะคนรายงาน เป็ นการกํ ากับติด ตามงานในแต่ล ะวัน ทุก คนจะรายงานโดยการพูดคุยกับ
หัวหน้ างานอย่างกันเอง
3) การประชุมติดตาม จะมีการประชุมเพื่อติดตามงานกันอย่าง
ต่อเนื่องอย่างไม่เป็ นทางการ โดยการสังเกต การดูแลพนักงานอย่างใกล้ ชิด เป็ นการติดตามแบบ
ครอบครัว
4) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยน ปั ญหา
อุปสรรคในการทํางาน ความก้ าวหน้ าในการทํางาน เพื่อการพัฒนางาน
5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในก
การได้ ฝึกปฏิบตั ิ ได้ ลงมือทํา
6) ระบบการบริ ห ารงานคุณ ภาพ ระบบมาตรฐานต่ า งๆ
โดยเฉพาะระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 การจัดวางระบบบริ หารงาน เพื่อการประกัน
คุณภาพเป็ นระบบที่ทําให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ กระบวนการต่างๆ ได้ รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยผ่านเอกสารที่ระบุขนตอน
ั้
และวิธีการทํางาน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าพนักงานในองค์กรรู้หน้ าที่
ความรั บผิ ดชอบและขัน้ ตอน ต่างๆ ในการปฏิ บตั ิงาน ที่มีการควบคุมติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง
อนึ่งจาก 4 กรณี ศึกษา พบว่ามี 3 กรณี ศึกษา ที่นํ าระบบ
บริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 เป็ นระบบบริ หารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานสากล มา
ประยุกต์ใช้ ในการติดตามประเมินผลโครงการ คือ บริ ษัท พิบูลย์ชัยนํ ้าพริ กเผาไทยแม่ประนอม
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จํากัด บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ ง(2005) จํากัด และบริ ษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด ส่วนบริ ษัท ชุมพรคา
บาน่ารี สอร์ ทและศูนย์กีฬาดํานํ ้า จํากัด ไม่ได้ นําระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลมาใช้ แต่
มี การติดตามประเมิ นผลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ มี ผ้ ูรับผิ ดชอบในการติดตามภายใน
องค์กรและอาศัยการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการรายงานผลการดําเนินการ
1.2) กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีใช้ ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์กร
การเรี ยนรู้ขององค์กรจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ 4
กรณี ศึกษา มี เป้าหมายการเรี ยนรู้ ขององค์กร เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักที่
สามารถนําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดทักษะและความชํานาญ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กรและนําไปประยุกต์ใช้ ในการดํารงชีวิตต่อไป การเรี ยนรู้ขององค์กร มีวตั ถุประสงค์ สรุ ป
ได้ ดงั นี ้
1) การเรี ยนรู้ เพื่อการปฏิบตั ิงาน เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะและความ
ชํานาญที่เหมาะสมในการทํางาน
2) การเรี ยนรู้เพื่อการดํารงชีวิต นําความรู้ ความเข้ าใจจากการเรี ยนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในการดํารงชีวิตประจําวัน
โดยมี กระบวนการเรี ยนรู้ ขององค์กรในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทัง้ 4 กรณีศกึ ษา สรุปได้ ดงั นี ้
1) การทําตามแบบ หรื อต้ นแบบ การมีต้นแบบที่มีการดําเนินการสําเร็ จ
และเห็นผลผลิต ผลลัพธ์ หนึ่งตัวอย่างที่ดีมีคา่ กว่าล้ านคําสอน ทําให้ เข้ าใจ เข้ าถึง คิดได้ เป็ นแรง
บันดาลใจให้ พนักงาน ได้ เรี ยนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ ได้
2) จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีประสบการณ์ ด้วยตนเอง เพราะเมื่อมี
ประสบการณ์จากการดําเนินการในด้ านใด ๆ ก็จะได้ บทเรี ยน ข้ อคิด ข้ อปฏิบตั ิจากประสบการณ์
นัน้ ๆ มาก
3) จากการลองผิดลองถูก ลองทําและดูผลว่าเป็ นอย่างไร โดยทดลองทํา
สิง่ ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยทํา และเรี ยนรู้ จากผลของการทําสิ่งนัน้ ถือเป็ นการสร้ างเสริ มประสบการณ์
การเรี ยนรู้
4) จากการสังเกตและไตร่ ตรอง การเรี ยนรู้ โดยการสังเกตจากกรณี
ตัวอย่างของผู้อื่น แล้ วนํามาคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง ตังข้
้ อสังเกต มักทําให้ ได้ ความคิด บทเรี ยนหรื อ
ตัวแบบที่จะสามารถนําไปปฏิบตั ติ อ่ ไปได้ ในอนาคต
10
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5) เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่มีการพูดคุยกัน
กล้ าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
6) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม เมื่อพนักงานได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้ างสายสัมพันธ์ที่ดีในตัวพนักงาน และผู้บริหาร
7) การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงาน ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ เพื่อให้ สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ านและการดํารงชีวติ บนทางสายกลาง
1.3) ผลการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจเอกชนโดยกระบวนการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการปรั บ เปลี ่ย นองค์ ก รธุ ร กิ จ เอกชนโดยกระบวนการขับ เคลื ่อ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิค้ มุ กัน บน 2 เงื่อนไข คือความรู้ และ คุณธรรม จาก 4 กรณีศกึ ษา สรุปได้ ดงั นี ้
1.3.1) ทางสายกลาง
1.3.1.1) ความพอประมาณ
1) ประกอบธุรกิจเฉพาะด้ านที่ชํานาญหรื อถนัดเท่านัน้
2) การประยุกต์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
3) มุ่งเน้ นการใช้ เงินทุนภายใน และขยายกิจการอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป
4) มีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบไม่เพิ่มภาระเงินกู้ การ
เติบโตค่อยเป็ นค่อยไป ไม่สร้ างภาระหนี ้สิน
5) ขยายกํ า ลั ง การผลิ ต อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป ตามกํ า ลั ง
ความสามารถ โดยพิจารณาปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จต่างๆ อย่างรอบคอบ
6) การประหยัดในการใช้ ทรัพยากรในองค์กรทุกประเภท
7) ส่ง เสริ มให้ พนักงานใช้ จ่ายอย่างรอบคอบ รู้ จักประหยัดอด
ออม รู้จกั การทําบัญชีครัวเรื อนควบคุมการใช้ จา่ ย
1.3.1.2) ความมีเหตุผล
1) การอยู่ร่วมกับพนักงานเป็ นเสมือนครอบครัวเดียวกัน พึง่ พา
อาศัยกัน
2) ใช้ วตั ถุดบิ ในประเทศเพื่อกระจายรายได้ สเู่ กษตรกรไทย
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3) วางแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมกับสภาพการทํางาน มีการ
หมุนเวียนพนักงานเพื่อให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเอง
4) การนําวัสดุและสิ่งปฏิกลู มาใช้ ประโยชน์ ใช้ วตั ถุดิบที่ผลิตจาก
ท้ องถิ่นและของตนเองเป็ นหลัก
5) มี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งจัก รและเทคโนโลยี ที ่เ หมาะสม
รวมถึงการพัฒนาขึ ้นเอง ใช้ เทคโนโลยีภายในประเทศเป็ นหลัก ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
6) พัฒนาต่อยอดธุรกิจ จากธุรกิจหลักโดยใช้ ภูมิปัญญาไทยเป็ น
หลัก
7) การรับพนักงานที่อยูใ่ กล้ บริษัทในท้ องถิ่น ชุมชน
8) มี ก ารวางระบบในการทํ า งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ไ ด้
คุณภาพมาตรฐานสากล
9) ผู้บริหารให้ ความเป็ นกันเองกับพนักงาน ดูแลพนักงานเสมือน
เป็ นครอบครัวเดียวกัน พึง่ พาอาศัยกัน
1.3.1.3) การมีภมู คิ ้ มุ กัน
1) การสร้ างอาชีพให้ กบั พนักงาน เพื่อการพึง่ พาตนเอง
2) การใช้ ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น ในการสร้ างสรรค์ น วัตกรรมด้ ว ย
ตัวเอง
3) มีความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยงในการ
ผลิต โดย ใช้ วตั ถุดบิ แรงงานในท้ องถิ่น ในประเทศเป็ นหลัก
4) มี ก ารวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยสร้ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
ตลอดเวลา
5) สร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ า ส่งมอบตรงเวลา มีคณ
ุ ภาพ
เป็ นการควบคุมคุณภาพและบริ หารความเสี่ยงที่ดี
6) การรั บ รู้ ข่ า วสารก้ าวทั น ต่ อ สถานการณ์ โ ลก เข้ าใจต่ อ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
7) มีการบริ หารความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงและไม่สร้ างเหตุให้ เกิด
ความเสี่ยงในการบริ หารจัดการ
8) การหมุนเวียนการทํางานในแผนกต่าง ทําให้ พนักงานได้ ร้ ูจกั
และเข้ าใจกระบวนการทํางานร่วมกัน
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9) มี ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ให้ บริ การที ่ห ลากหลายเพื ่อ ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
10) สร้ างเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้ างความเข้ มแข็ง
และต่อยอดจากการร่วมมือกัน
11) สร้ างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ให้ พนักงานรู้ จกั การ
ให้ ให้ ความรู้ ให้ ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
1.3.2) เงื่อนไข
1.3.2.1 ความรู้
1) อบรม ถ่ายทอดความรู้ให้ กบั พนักงานเรื่ องการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
2) ส่ง เสริ ม ให้ พ นักงานได้ รับข้ อมูล ข่าวสารต่าง ๆ โดยการติด
ประกาศข่าวสารและเสียงตามสาย
3) ส่ ง เสริ ม และเปิ ดโอกาสให้ พ นักงานพัฒ นาศักยภาพอย่า ง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การนําภูมปิ ั ญญามาปรับใช้ และต่อยอดเป็ นนวัตกรรม
4) เป็ นศูน ย์ และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ขยายผลการเรี ยนรู้ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) เป็ นแหล่งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ไห้ ชมุ ชน สังค
6) พัฒนาความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การส่งต่อความรู้
สอดแทรกไปกับการพูดคุย กิจกรรมต่างๆ
1.3.2.2) คุณธรรม
1) ดําเนินธุรกิจด้ วย คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่เอา
รัดเอาเปรี ยบสังคม
2) ให้ การดู แ ลพนั ก งานอย่ า งใกล้ ชิ ด ดู แ ลสวัส ดิ ก าร จั ด
สวัสดิการที่ดีให้ แก่พนักงาน
3) ส่ ง เสริ ม ให้ พนั ก งานทํ า งานด้ วยความซื ่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี
คุณธรรม ช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน รวมถึงชุมชน
4) การให้ อิส ระพนักงานในการเลื อ กที่จ ะทํ า หน้ าที่และร่ ว ม
กิจกรรม
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5) ส่ ง เสริ ม จิ ตสํ า นึก ในการอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้ อม ดําเนินธุรกิจโดยไม่สร้ างความเดือดร้ อน แก่ชมุ ชนท้ องถิ่นและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจน
ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
6) ให้ ความร่ วมมื อกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้ องถิ่น ใน
การศึกษาดูงาน
7) สนับสนุนทุนการศึกษากับนักเรี ยนนักศึกษาเรี ยนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์
8) ส่งเสริ มฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมของชุมชน กิจกรรมทางสังคม โดย
ร่ วมมือกับภาครั ฐและเอกชน เพื่อสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง สานสัมพันธ์ ที่เหนียวแน่น กับชุมชนอย่าง
สมํ่าเสมอ
1.4 ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์กรธุรกิจเอกชน ทัง้ 4 กรณีศกึ ษา สังเคราะห์สรุปได้ ดงั นี ้
1.4.1) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในองค์กร
1) ความศรัทธาในหลวงและหลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต่อแนวทางของพระองค์ท่าน ที่สามารถนําไปสู่การดํารงชีพได้ อย่างแท้ จริ ง ทําให้ มีความ
มุ่งมัน่ ตังใจในการนํ
้
าไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมที่มีเป้าหมายสูงสุดให้ สงั คมสมดุล ยัง่ ยืน จึง
นําไปสูก่ ารนําไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารได้
2) ผู้บริ หารองค์กร มีภาวะผู้นํา เป็ นผู้จดุ ประกายทางความคิดที่
สําคัญที่สดุ เป็ นผู้ที่ทําให้ องค์กรสามารถทํางานและอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขเป็ นประโยชน์ตอ่ ทุก
ฝ่ าย อุทิศตนด้ วยความอดทน มุ่งมัน่ เป็ นคนช่างเรี ยนรู้ มีความสนใจ ใฝ่ รู้ เป็ นผู้ฟังที่ดี เป็ นคนที่
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั พนักงาน นอกจากนี ้ยังเป็ นกันเองกับพนักงาน ช่วยแก้ ปัญหาและสนับสนุน
การทํางานให้ แก่พนักงาน
3) การมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งานในการดํ า เนิ น การ ส่ ง เสริ ม
พนักงานได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็ นการพัฒนาศักยภาพพนักงานในการปฏิบตั ิงาน โดยการลง
มื อ ปฏิ บัติ ด้ ว ยตนเอง เรี ย นรู้ จากใจตนเองที ่ตัอ งมี ค วามอดทน มี ค วามเพี ย รพยายาม เกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน สร้ างความภาคภูมใิ จ
1.4.2 ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกองค์กร
1) ผู้ประกอบการมีจิตสํานึกต่อสังคม เป็ นผู้ประกอบการที่มีมี
ความตระหนักในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อพนักงาน ชุมชนและสังคม เป้าหมายทําธุรกิจ
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อย่างมีคณ
ุ ธรรมไม่เอาเปรี ยบผู้บริ โภค มีความเข้ าใจแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ลึกซึ ้งและถูกต้ อง มีความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ และเป็ นแบบอย่างที่ดี ที่จะสะท้ อนไปยังตัวพนักงานให้ พบ
กับแรงบันดาลใจ มาเป็ นแนวร่วมในการพัฒนา เป็ นตัวอย่างที่ดีให้ กบั คนในสังคม
2) ต้ นแบบความสําเร็ จในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การดํารงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตอย่างเป็ นรู ปธรรม ไม่ได้ เป็ นเพียงการทํากิจกรรม การเข้ าร่ วมกิจกรรม
แต่เป็ นการนําไปประยุกต์ใช้ เข้ าไปในหัวใจ เป็ นวิถีการดํารงชีวิตอย่างแท้ จริ ง จึงจะเป็ นต้ นแบบที่ดี
ได้ การทําเป็ นแบบอย่าง ให้ ได้ เป็ นผลผลิตออกมาทําให้ พนักงานเห็นผลผลิตเป็ นรูปธรรม เมื่อเห็น
ตัวอย่างและเห็นประโยชน์ ผ่านการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของ
พนักงาน พนักงานมีความต้ องการ มีแรงจูงใจอยากทําตามต้ นแบบ ตามสิ่งที่ได้ เห็น จึงเป็ นการ
เรี ยนรู้ ที่นําไปสู่การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม ปรั บวิถีชีวิตสู่การดํารงชี วิตที่สมดุล พร้ อมรั บต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบนั สร้ างจิตสํานึกใหม่ในการเรี ยนรู้เพื่อการพึง่ ตนเองอย่างยัง่ ยืน
3) การสนับ สนุน ของภาครั ฐ ในการขับ เคลื ่อ นแนวคิ ดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง จัดหลักสูตรการศึกษาให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
อย่างถูกต้ อง เป็ นการปลูกฝั งความคิด ค่านิยมในการดํารงชีวิตบนฐานการประพฤติปฏิบตั ิชอบ
วางแผนการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ต่าง ๆ พัฒ นาให้ ส ามารถพึง่ พาตัวเองได้ เ พราะการนํ าไปปฏิ บัติต้องอาศัยความอดทน ความ
พยายาม การเข้ าใจอย่างแท้ จริ งจึงจะเป็ นความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิ
4) เครื อข่ายความร่ วมมื อ ขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ไปสู่
ภายนอก โดยต้ องสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือทังบุ
้ คคล ชุมชน หรื อหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วย
เสริมพลังกันการขยายผลการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
5) ทุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นวัด วิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมของ
คนในสังคม วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ต้ องมีการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงรักษา ส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆไป
และสร้ างเสริ ม ให้ ค นได้ ต ระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของทุ น ทางสัง คม ให้ ก ารดํ า รงชี วิ ต ความ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ สํานึกส่วนรวม สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั สังคมโดยนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก่ ารกระตุ้นจิตสํานึกของคนในสังคม
2. การขยายแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์ กรธุรกิจเอกชนไปสู่ชุมชน
2.1) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรธุรกิจเอกชนไปสูช่ มุ ชน
กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัททัง้ 4 กรณีศกึ ษา เป็ นองค์กรที่มีการบริ หาร
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ธุรกิจที่สอดคล้ องและน้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีเป้าหมายที่
ต้ องการที่จะบริ หารองค์กรให้ สามารถอยู่รอดท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ธุร กิจ เลื อกที ่จ ะอยู่เ พือ่ สร้ างความรั บผิดชอบต่อสังคม สร้ างความยั ่ งยื นให้ ชุม ชน
สังคมอย่างอยูเ่ ย็นเป็ นสุข บริ หารธุรกิจจนประสบผลสําเร็ จในทุกวันนี ้ กิจกรรมโครงการสู่ชมุ ชนทัง้
4 กรณีศกึ ษา สามารถสังเคราะห์การขยายแนวคิดจากองค์กรธุรกิจสูช่ มุ ชนได้ 3 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1) ด้ านจัดตังเป็
้ นต้ นแบบศูนย์เรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บริ ษั ท ชุม พรคาบาน่ า รี ส อร์ ต และศูน ย์ กี ฬ าดํ า นํ า้ จํ า กัด นํ า
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน จากโรงแรม มาดําเนินการขยายผลสู่ชุมชน
หนองใหญ่
บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ ง(2005) จํากัด จัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรื อ ศูนย์การเรี ยนรู้เพื่อชุมชุน(บุญบารมีฟาร์ ม)
บริษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด มีโครงการเปิ ดโรงงานให้ เป็ นสถานที่ศกึ ษา
ดูงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ แนวคิดหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
โดยมีศนู ย์การเรี ยนรู้ หรื อต้ นแบบ เป็ นการขยายผลองค์ความรู้ แบบองค์รวม เช่นการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิ ษ การทํ าเกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ทํ าให้ เ ห็น เป็ นรู ปธรรม เปิ ดให้ เ ป็ นสถานที่ศึก ษาดูง าน
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดํารงชีวติ ประจําวันได้
2) ด้ านการอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
บริ ษั ท พิ บู ล ย์ ชัย นํ า้ พริ ก เผาไทยแม่ ป ระนอม จํ า กั ด ดํ า เนิ น
โครงการกิ จ กรรมการจัด กี ฬ าระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ชุ ม ชน โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จํากัด ดําเนินโครงการกีฬา
ภายในและภายนอก ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง โครงการดูแลผู้สงู วัยในชุมชน
บริ ษั ท นิ ธิ ฟ้ ู ดส์ จํ า กั ด ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื ่อ ชุม ชน บริ ษั ท เข้ า
ร่ วมงานประเพณีกบั ชุมชน ประเพณีรดนํ ้าดําหัว ร่วมอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมอันดีงามของชุมชน สังคม
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
3) ด้ านการสนับสนุนทุนการศึกษา วัตถุดบิ วัสดุอปุ กรณ์
บริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จํากัด ดําเนินโครงการมอบ
ทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนเรี ยนดีแต่ยากจน ให้ กบั โรงเรี ยนดอนหว่านหัวหนอง

342
บริษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด ดําเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาใน
ชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา
บริษทั พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด ดําเนิน
โครงการสนับสนุนการผลิตนํ ้ามันไบโอดีเซล
บริษัท นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด ดําเนินโครงการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์แก่
องค์กรในชุมชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสันป่ าตอง โครงการสนับสนุนอาชีพแก่
ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้ างสายสัมพันธ์ที่ดีให้ กบั ชุมชน
2.2) การเรี ยนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเรี ยนรู้ ของชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการเรี ยนรู้
เพื่อการดํารงชีวิต น้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
ตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน ปฏิบตั ิ
ตนให้ มี ค วามพอประมาณ รู้ จั ก การประมาณตน รู้ จั ก ศั ก ยภาพของตนที ่มี อ ยู่ และรู้ จั ก
สภาพแวดล้ อมของชุมชนสังคม ที่อาศัยอยู่ ปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผล บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง
โดยใช้ สติ ปั ญญา มีความรอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด ทํา โดยยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ
มี ภูมิค้ ุมกันในตัว พร้ อมรั บผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
ภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ มีความรอบรู้ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบตั ิด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง ปฏิ บตั ิตนบนฐานของคุณธรรม ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ขยัน อดทน
ขยันหมัน่ เพียร แบ่งปั น มีสติ ปั ญญา มีวินยั พึ่งตนเอง เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ เกื ้อกูล มีความรับผิดชอบ
และอยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาสังคมโดยรวมต่อไป
สรุปการเรี ยนรู้ของชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้
1) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งด้ วยตนเอง โดยทําความเข้ าใจ ทดลองปฏิบตั ิ
เรี ยนรู้คิดจากประสบการณ์การปฏิบตั ิ เมื่อมีประสบการณ์จากการดําเนินการในด้ านใด ๆ ก็จะได้
บทเรี ยน ข้ อคิด ข้ อปฏิบตั จิ ากประสบการณ์นนั ้ ๆ
2) การทําตามต้ นแบบที่ดี เป็ นแรงบันดาลใจ ทําให้ ได้ ความคิด บทเรี ยนหรื อตัว
แบบที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ นรูปธรรม ที่เห็นจากต้ นแบบที่ทําสําเร็จ
3) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆที่ภาคธุรกิจเอกชนให้ การสนับสนุน ทําให้ เกิด
การเรี ยนรู้ร่วมกัน สร้ างสัมพันธ์ทีดตี อ่ กัน ทําให้ ร้ ูจกั กันมากขึ ้น

343
4) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่มีการพูดคุยกัน กล้ า
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
5) การเป็ นแหล่งศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ กรณีศกึ ษาเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ พร้ อมเปิ ดให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนใจ ชาวบ้ าน ชุมชนได้ เข้ าศึกษาดูงาน พร้ อมให้
ความรู้
2.3 การเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชุม ชนมี ก ารเปลี ่ย นแปลงตามกรอบแนวคิ ด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สังเคราะห์จากกรณีศกึ ษา 4 ชุมชน สรุปได้ ดงั นี ้
ความพอประมาณ
1) ดําเนินชีวิตแบบเรี ยบง่าย ประหยัด ทําอะไรต้ องพอดี เหมาะสม ลงทุนไม่มาก
มีกิน มีใช้ ในครัวเรื อน ไม่แสวงหาสิ่งฟุ่ มเฟื อยโดยไม่จําเป็ น ใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่สร้ างหนี ้ ไม่
ฟุ้งเฟ้อ
2) ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี เพื่อลดการใช้ จา่ ยในการซื ้อพืชผักสวนครัว
ทําให้ สขุ ภาพแข็งแรง
3) การทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุใบไม้ นําเศษผัก ผลไม้ มาทํานํ ้าหมักชีวภาพ เศษ
พืชทําปุ๋ยหมัก ไว้ ใช้ เอง
4) ประยุกต์ใช้ สิ่งของนํากลับมาใช้ ใหม่รวมทังซ่
้ อมแซมของเดิมที่ชํารุดให้ กลับมา
ใช้ ได้ อีก
5) การใช้ พื ้นที่และทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เลิกใช้ สารเคมี หันมาใช้ วิธี
ธรรมชาติ
ความมีเหตุมีผล
1) การดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมคํ า นึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ ภู มิ สัง คม
เสริ มสร้ างอาชีพทีเ่ หมาะสมกับสภาพพื ้นที่และความเป็ นอยู่ของชุมชนพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้ อง คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดทังด้
้ านบวกและลบอย่างรอบคอบมีเหตุผล
2) ใช้ วัต ถุ ดิ บ ที ่ผ ลิ ต จากท้ อ งถิ ่น และของตนเองเป็ นหลัก ใช้ วัส ดุเ หลื อ ใช้ ใ น
ครัวเรื อน และนําผลผลิตที่เหลือใช้ จากการผลิตมาใช้ ประโยชน์ตอ่
3) การอยูร่ ่วมกันของคนในชุมชนเสมือนครอบครัวเดียวกันพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและ
กัน สร้ างชุมชนที่เข้ มแข็ง
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4) คนในชุมชนได้ ทํางานใกล้ บ้านเป็ นการสร้ างงาน สร้ างรายได้ สร้ างความมัน่ คง
ในชุมชน รายได้ จากการประกอบอาชีพมีการแบ่งใช้ หนี ้และส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ ใช้ เมื่อยามจําเป็ น
ส่วนที่เหลือบริ จาคให้ วดั โรงเรี ยนและชุมชน
5) ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจําเป็ น ช่วยป้องกันรักษาป่ าไว้ เพื่อให้ เป็ นป่ าที่
สมบูรณ์ เพื่อไม่ให้ เกิดความแห้ งแล้ ง ป้องกันดินถล่ม ป้องกันรักษาป่ าไว้ เป็ นสมบัตขิ องแผ่นดิน
ความมีภมู ิค้ มุ กัน
1) การปลูกพืชผักปลอดสารเคมี ทําให้ สขุ ภาพแข็งแรง เป็ นการลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ และยังเหลือแบ่งปั นให้ เพื่อนบ้ านได้ พึง่ พาตนเองให้ ได้
2) ชุมชนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม ทํางานร่วมกัน ทําให้ ชมุ ชนมีความรัก ร่วมแรง ร่วม
ใจ สร้ างความรัก ความสามัคคีความสามัคคี สร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน
3) ผู้นําชุมชน เป็ นต้ นแบบที่ดีในการสร้ างแรงบันดาลใจให้ คนในชุมชนเดินตาม
แนวทางการดําเนินชีวิตที่พอเพียง
4) ใช้ ชีวิตเรี ยบง่าย เป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ สังคม มีการแบ่งปั นผู้อื่น ปรับการดํารง
ชีวิตให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั และธรรมชาติ
5) เครื อข่ายความร่วมมือ กลุม่ และเครื อข่าย เพื่อไว้ คอยช่วยเหลือเกื ้อกูลกันอย่าง
ยัง่ ยืนเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและต่อยอดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทําให้ เกิดเครื อข่ายความร่วมมือที่ดีตอ่
กัน
ความรู้
1) ฝึ กอบรม ติดตามข่าวสารต่างๆ เพื่อมาใช้ ในการประกอบอาชีพ เช่นทีวี หนังสือ
วิทยุ หรื อเข้ ารับการอบรม เพื่อนํามาใช้ ภายในกลุ่ม ชุมชน เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ถ่ายทอดความรู้
เรื่ องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวัน
2) ศึกษาดูงานแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ หาความรู้ จากเอกสาร ตํารา เข้ ารับการอบรม
เกี่ยวกับกาเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ไปดูงานทังของภาครั
้
ฐและเอกชน เรี ยนรู้จากประสบการณ์
นํามาประยุกต์ใช้ และการแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ
3) เป็ นต้ น แบบ แหล่ ง ศึกษาดูง าน ในการขยายผลแนวคิ ดปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ส่งเสริ มการเรี ยนรู้สชู่ มุ ชนและสังคม
4) การเข้ าร่วมกิจกรรมจากประชาคม กลุม่ ต่างๆในชุมชน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
คุณธรรม

345
1) ส่งเสริ มการอยู่ร่วมกัน การปฏิบตั ิธรรม ช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและ
กัน สร้ างชุมชนเข้ มแข็ง อยู่ร่วมกัน ปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเอื ้ออาทร พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็ นอยูส่ อดคล้ องกับประเพณีวฒ
ั นธรรมชุมชน
2) ส่ ง เสริ ม ฟื ้น ฟู ป ระเพณี วัฒ นธรรมของชุ ม ชน เป็ นการสื บ สานวัฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมไทย เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว ชุมชน ความ
กตัญ�ูตอ่ ผู้มีพระคุณ เพื่อให้ ลกู หลานได้ สืบทอดต่อไป
3) ส่งเสริ มให้ มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นตัวอย่างโดย
การปฏิบตั ิจริ งให้ คนในชุมชนได้ เห็น เป็ นศูนย์เรี ยนรู้การเกษตรพอเพียง ขยายผลการเรี ยนรู้ ไปยัง
เพื่อนบ้ านและชุมชน ดําเนินชีวิตด้ วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ประมาณตนอยู่ในความ
พอเพียง
4) เสริ มสร้ างจึตสํานึกรักษาสภาพแวดล้ อม ไม่ทําร้ ายธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมี ช่วยกันปลูกต้ นไม้ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ เป็ นผู้นําชุมชนในการทําประโยชน์ให้ กบั
ชุมชน
2.4 ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาค
ธุรกิจเอกชนสูช่ มุ ชน
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในชุมชน
1) ผู้นําชุมชน ต้ องมีภาวะผู้นํา มีความซื่อสัตย์ เสียสละให้ ความร่ วมมือ
ส่ง เสริ ม สนับสนุน พั ฒนาคนในชุม ชน ในการดําเนิน กิจ กรรมโครงการที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิ ด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ นแบบอย่ า งที ่ดี ใ ห้ กับ คนในชุม ชน จัด หน่ ว ยงานที ่
สนับสนุนการดําเนินการ จัดพื ้นที่สําหรับทําเป็ นตัวอย่างเป็ นศูนย์เรี ยนรู้
2) ทุนทางสังคม มีทรัพยากรในชุมชน วัฒนธรรมท้ องถิ่น ที่มีความพร้ อม
เอื ้อประโยชน์ตอ่ การดําเนินการในการส่งเสริมการเรี ยนรู้ การสร้ างอาชีพให้ กบั คนในชุมชน
3) การมี ส่วนร่ วมของคนในชุมชนในการร่ วมกันดําเนินการ ร่ วมกันคิด
ร่ วมกันทํา ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมตัดสินใจร่วมกันลงมือปฏิบตั ิ เรี ยนรู้จากใจตนเองที่ตอั งมี
ความอดทน เห็นผลผลิตจากการได้ ปฏิบตั ิ นําไปสู่การประยุกต์ใช้ ในชิวิตประจําวันมีความเพียร
พยายาม เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ทําให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี
กันระหว่างชุมชน
4) คนในชุมชนที่พร้ อมรับการพัฒนา มีความกระตือรื อล้ น ขยัน อดทน มี
วินยั สนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถตอบสนองความ
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ต้ องการให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบตั เิ ป็ นวิถีชีวิต จะต้ องอาศัยความอดทน ความเพียรพยายาม จากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยมของคนในสังคมปั จจุบนั
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกชุมชน
1) ต้ นแบบความสําเร็จของการดําเนินการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อเห็นตัวอย่างและเห็นประโยชน์ เป็ นแรงบันดาลใจ แรงจูงใจอยากทําตามต้ นแบบ เป็ นการ
เรี ยนรู้ที่นําไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับวิถีชีวิตสูก่ ารดํารงชีวิตที่สมดุล พร้ อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบนั สร้ างจิตสํานึกใหม่ในการเรี ยนรู้เพื่อการพึง่ ตนเองอย่างยัง่ ยืน
2) เครื อข่ายความร่วมมือ สร้ างพลังความร่วมมือขับเคลื่อนไปสู่ทกุ ภาค
ส่วนของสังคม ทุกระดับ สร้ างความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย เสริ มศักยภาพให้ ชุมชนมีแนวร่ วมในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ สร้ างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างแครื อข่าย ทํา
ให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง ขยายผลการเรี ยนรู้ได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3) การสนับสนุน จากภาครั ฐ ให้ ความช่วยเหลื อ ให้ คําแนะนํ า ให้
คําปรึกษา สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนวิชาการที่จําเป็ นในการดําเนินการ สนับสนุนการศึกษา
จัดหลักสูตรที่พร้ อม เหมาะสมในแต่ละดับการเรี ยนรู้ ส่งเสริ ม ปลูกฝั งให้ คนในสังคมได้ ตระหนักถึง
แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง อย่างต่อเนื่อง เพราะการ
นําไปปฏิบตั ติ ้ องอาศัยความอดทน ความพยายาม การเข้ าใจอย่างแท้ จริ งจึงจะเป็ นความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิ นําสูแ่ นวทางการดํารงชีวิต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็ นนโยบายที่นําไปสู่การปฏิบตั ิ
และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ในชุมชน พัฒนาให้ สามารถพึง่ พาตัวเอง
นอกจากบทสั ง เคราะห์ ดั ง กล่ า วข้ างต้ นผู้ วิ จั ย ได้ ค้ นพบประเด็ น
สาระสําคัญที่สะท้ อนความแตกต่างหรื อความคล้ ายคลึงกันระหว่างองค์กรธุรกิจทัว่ ไปกับองค์กรที่
น้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการวิเคราะห์องค์กรเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบองค์ประกอบเชิง
ระบบที ่สํ า คัญ ของการดํ า เนิ น งานในองค์ ก รธุ ร กิ จ ที ่ส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและประสบ
ความสําเร็ จ ต้ องพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบหลักที่ส่งผลต่อความเติบโตของธุรกิจ การสร้ าง
ความสําเร็ จในการทํากําไรเพื่อให้ องค์กรอยู่รอดและเจริ ญก้ าวหน้ า (the 4 major components of
growth and profit-building success) ตามแนวคิดของ Mendez (2008) ประกอบด้ วย
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1) ด้ านเป้าหมายขององค์กร ได้ แก่ วิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์และพันธกิจ ของธุรกิจต้ องมี
ความชัด เจนตัง้ แต่ ก ารเริ ่ ม วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมและการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร
เป้าประสงค์ในการทํ าธุรกิจทัง้ ส่วนตัวและขององค์กรและภารกิจหลักที่ต้องดําเนินการเพื่อการ
บรรลุวิสยั ทัศน์ ในธุรกิจทัว่ ไป ต้ องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้ เกิดการเติบโตของธุรกิจ
และการเพิ ่ม กํ าไรซึง่ เป้าหมายสูงสุดขององค์กรธุรกิ จ ทัว่ ไป องค์ประกอบด้ านนี จ้ ัดเป็ นการให้
ทิศทางแก่องค์กรที่ชดั เจนในการทําธุรกิจ
2) ด้ านระบบการจัดการและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งในธุรกิจทัว่ ไปต้ องให้ ความสนใจกับ
การพิจารณากลไกในการจัดการขององค์กร นัน่ คือ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ต้องได้ รับการ
พัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจตามระบบการจัดการ ผลกระทบและความคุ้มค่าของการจ้ างงานจาก
ภายนอกที่ต้องขับเคลื่อนความสําเร็ จขององค์กร และองค์กรธุรกิจต้ องประเมินและออกแบบการ
บริ หารและกระบวนการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ สิ่งที่สําคัญ
ที่สดุ ของระบบการจัดการในองค์กรธุรกิจ คือการมุง่ เน้ นที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินธุรกิจ
3) ด้ านกลยุทธ์ การตลาดและลูกค้ าที่ต้องนําสู่การเปลี่ยนแปลงและองค์กรธุรกิ จต้ อง
พิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ร ะบบการให้ บ ริ การลูกค้ า ที่ต้ องเสริ ม สร้ างความพึง พอใจให้ ลูกค้ า ให้
ความสําคัญกับกลุ่มตลาดและลูกค้ าเป้าหมายเพื่อทําการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดบริ การที่จะ
นําไปสู่การเพิ่มยอดขายและเพิ่มกําไรขันต้
้ นขององค์กร ประการสุดท้ ายขององค์กรธุรกิจที่สําเร็ จ
ทังด้
้ านความเติบโตและกลยุทธ์การสร้ างกําไรคือต้ องไม่ละเลยองค์ประกอบสําคัญที่ต้องพิจารณา
คือ รายได้ จากทุก ๆ กิจกรรมการดําเนินการ
4) ด้ า นสถานภาพการเงิ น การลงทุ น และระบบการรายงานผลการปฏิ บัติ ก าร
องค์ประกอบด้ านนี ้เน้ นให้ องค์กรธุรกิจต้ องรู้ สถานภาพทางการเงินในการดําเนินกิจการทางธุรกิจ
การควบคุม และการจัดการด้ านการเงิ นเพื่อให้ องค์กรอยู่รอด สิ่ง ใดต้ องปรั บปรุ ง เปลี่ยนแปลง
เพื ่อ ให้ ธุ ร กิ จ ดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่อ ง และแหล่ ง เงิ น นัน้ มาจากที ่ใ ดต้ อ งใช้ จ่ า ยอย่ า งไร
โดยเฉพาะการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกิจ การไหลเวียนของเงินในวงจรการ
ผลิตขององค์กรธุรกิจมีสภาพคล่องเป็ นเช่นไร สินค้ าใดทํากําไรได้ ดีรวมทังการผลิ
้
ตสินค้ าด้ วยวิธี
ไหนที่จะสามารถทําให้ องค์กรธุรกิจลดต้ นทุนลงได้ องค์กรต้ องรี บดําเนินการ
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ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงใช้ แนวคิดของ Mendez (2008) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบองค์ประกอบเชิงระบบของการดําเนินการในองค์กรธุรกิจทัว่ ไปกับองค์ประกอบเชิง
ระบบขององค์กรธุรกิจที่มีการน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 4 กรณีศกึ ษา ว่ามีลกั ษณะคล้ ายคลึงหรื อแตกต่างกันในองค์ประกอบหลัก 4 ด้ านของ
ธุรกิจ คือ 1) ด้ านเป้าหมายขององค์กร 2) ด้ านระบบการจัดการและการพัฒนาบุคลากร 3) ด้ านกลยุทธ์ การตลาดและลูกค้ า และ 4) ด้ านสถานภาพการเงิน การ
ลงทุนและระบบการรายงานผลการปฏิบตั กิ าร ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 8 แสดงการเปรี ยบเทียบองค์ประกอบเชิงระบบของการดําเนินการในองค์กรธุรกิจทัว่ ไปกับองค์ประกอบเชิงระบบขององค์กรธุรกิจที่มีการน้ อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 4 กรณีศกึ ษา
ประเด็นเปรี ยบเทียบ
องค์ประกอบเชิงระบบ
ของธุรกิจ
1) ด้ านเป้าหมายของ
องค์กร

องค์กรธุรกิจพอเพียง กรณี
บริ ษัทชุมพร คาบาน่าฯ

องค์กรธุรกิจพอเพียง กรณี
บริ ษัทพิบลู ย์ชยั ฯ

องค์กรธุรกิจพอเพียง กรณี
บริ ษัทโสมภาสฯ

องค์กรธุรกิจพอเพียง กรณี
บริ ษัทนิธิฟ้ ดส์
ู ฯ

- ความสําเร็จในการ
ทํากําไรสูงสุด
- การเพิม่ ยอดขายและ
การเติบโตของธุรกิจ

- การทํากําไรเพือ่ การพึ่งพา
ตนเองได้
- การเติบโตของธุรกิจค่อยเป็ น
ค่อยไปและต่อเนือ่ ง

-การทํากําไรจากหลักการผลิต
เองและขายเอง ดําเนินการ
ด้ วยตัวเองเป็ นหลัก
- การเติบโตของธุรกิจค่อยเป็ น
ค่อยไป ไม่ขยายธุรกิจใหญ่
ทันที และการกู้เงินจาก
ธนาคารมาลงทุน

- การทํากําไรเพือ่ เลี ้ยงตัวเอง
เน้ นสร้ างรายได้ และสร้ าง
ความมัน่ คงในท้ องถิ่น
- การเติบโตของธุรกิจค่อยเป็ น
ค่อยไปและต่อเนือ่ ง มุง่
ส่งเสริ มการพัฒนา ไม่ทาํ ธุรกิจ
ทีใ่ หญ่เกินตัว เกินกําลัง
ความสามารถของตนเอง

- การทํากําไรเพือ่ ตอบสนองผู้
ถือหุ้น โดยให้ ความสําคัญของ
ผู้ถือหุ้นเป็ นลําดับที่ 3 รองจาก
ลูกค้ าและพนักงาน
- สร้ างยอดขายเพิ่มมีความ
เหมาะสมในอัตราต่อเนือ่ ง
- สร้ างความมัน่ คงด้ านเงินทุน
ใช้ ทนุ ตัวเองเป็ นหลัก เกิดการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน และขยาย
กิจการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
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- ระบบการจัดการใน
องค์กรธุรกิจ คือการ
มุง่ เน้ นทีค่ วามมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ดําเนินธุรกิจ
- กระบวนการ
ฝึ กอบรมพัฒนา
บุคลากรมุง่ การส่งผล
ต่อการเจริ ญเติบโตของ
ธุรกิจ

- ระบบการจัดการในองค์กรมี
โครงสร้ างแบบแนวราบ ลําดับ
ชันการบั
้
งคับบัญชาน้ อย ปรับ
ระบบการบริ หารจากการจ้ าง
มืออาชีพมาเป็ นการบริ หาร
ด้ วยตนเอง เพื่อให้ เกิดการ
ใกล้ ชิดกับผู้ปฏิบตั งิ าน ที่
ผู้บริ หารสามารถสร้ างต้ นแบบ
ในการปฏิบตั งิ านได้ อย่าง
ชัดเจน
- ปรับเปลีย่ นการบริ หารมาสู่
การบริ หารงานโดยใช้
ศักยภาพของตนเอง เปลีย่ น
หลักการวิเคราะห์การรู้เขามา
เป็ นรู้เรา
- พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

- ระบบการจัดการในองค์กร
มุง่ เน้ นการเสริ มสร้ างประสิทธิ
ภาพในการทํางานเป็ นหลัก
ด้ วยระบบบริ หารจัดการ
สมัยใหม่ พัฒนาองค์กรให้ ก้าว
สูค่ วามมีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับของลูกค้ ามากขึ ้น
- มุง่ พัฒนาบุคลากรให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้ วยการฝึ กอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องให้ มีความรู้ที่
เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
เป็ นหลัก และตระหนักในการ
ทํางานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ส่งเสริ มให้
พนักงานมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีคณ
ุ ธรรม ช่วยเหลือซึ่งกัน

- ระบบการจัดการงานที่
มุง่ เน้ นคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ หาร
กับพนักงานเป็ นแบบ
ครอบครัว มีความใกล้ ชิด
- พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรควบคูก่ บั ศักยภาพใน
การทํางาน
- ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของ
บุคลากรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้ าง
ความมัน่ คงในการดํารงชีวติ
สามารถพึง่ ตนเองได้ มี
คุณภาพ ศักยภาพและ
คุณธรรม
- การจ้ างงานมุง่ ใช้ แรงงาน
ท้ องถิ่นเพือ่ สร้ างรายได้ สร้ าง
อาชีพ พัฒนาความรู้ให้

- ระบบการจัดการในองค์กรที่
มุง่ เน้ นคุณภาพอย่างจริ งจัง มี
มาตรฐานด้ านความสะอาด
และความปลอดภัย
- กระบวนการผลิตมีการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยได้ มาตรฐาน เน้ นการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพิม่ ประสิทธิภาพด้ วยการ
จัดการสมัยใหม่
- การพัฒนาบุคลากร เน้ นการ
สร้ างวัฒนธรรมการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ พูดคุย
สือ่ สารเนื่องจากเป็ นองค์กร
ขนาดเล็ก ทําให้ เกิดความ
ใกล้ ชิด ความสัมพันธ์ ที่ดี
พัฒนาความรู้ ต่าง ๆ ที่
จําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านและ
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นําไปใช้ ในวิถีชีวติ ของตนเอง
และการสร้ างประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน
- เน้ นจ้ างแรงงานในพื ้นที่
ฝึ กอบรม พัฒนาความรู้ ความ
เข้ าใจ ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
จากฐานการเรียนรู้ในสวน
เพลิน ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิต
-ขยายผลการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูช่ มุ ชน ให้ ลกู ค้ า
หรื อบุคคลภายนอกมาเรียนรู้
- สร้ างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ า
และส่งเสริ มให้ เกิดการเรียนรู้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ กบั ลูกค้ าเพื่อการ
ขยายผลแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในสังคม เช่น จัดกิจกรรมให้

และกัน ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของ
พนักงาน
- ขยายผลการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูช่ มุ ชน ให้ ลกู ค้ า
หรื อบุคคลภายนอกมาเรียนรู้
เพือ่ สร้ างอาชีพ

การปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจําวัน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่นการสร้ าง
จิตสํานึกทีด่ ีของพนักงานใน
การรักษาสิง่ แวดล้ อม

- สร้ างความไว้ วางใจสูงสุด
และความพึงพอใจภายใต้
มาตรฐานการผลิตทีท่ นั สมัย
ปลอดภัยจากสารเคมี ถูก
สุขอนามัย
- มีกลยุทธ์การพัฒนา

- เนือ่ งจากเป็ นบริ ษัทรับผลิต
จึงไม่ประกอบการในเชิงขยาย
ฐานทีเ่ กินกว่ากําลังการผลิต
ของตนเอง ไม่รับจนล้ น
- มีกลยุทธ์การสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนรอบ

- สร้ างความพึงพอใจให้ แก่
ลูกค้ า ดําเนินการแก้ ไขปั ญหา
ทันทีเมื่อลูกค้ าร้ องเรียน
- มีกลยุทธ์การสร้ างผลผลิต
ใหม่ขึ ้นในชุมชนท้ องถิ่นใหม่ ๆ
ที่มีเอกลักษณ์โดยใช้ วสั ดุ
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- เสริ มสร้ างความพึง
พอใจให้ ลกู ค้ า
- ให้ ความสําคัญกับ
กลุม่ ตลาดและลูกค้ า
เป้าหมาย
- การปรับเปลีย่ นแนว
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ทางการจัดบริการทีจ่ ะ
นําไปสูก่ ารเพิม่
ยอดขายและเพิ่มกําไร
ขันต้
้ นขององค์กร
- เน้ นความเติบโตของ
ตลาดและกลยุทธ์การ
สร้ างกําไร
คํานึงถึงรายได้ จากทุก
ๆ กิจกรรมการ
ดําเนินการ

ลูกค้ าได้ ศกึ ษาธรรมชาติเพื่อ
เผยแพร่วิธีการปฏิบตั ิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ในองค์กรธุรกิจเพื่อ
การต่อยอดและขยายผลต่อไป
- มีกลยุทธ์การตลาดที่สร้ าง
บริ การให้ ลกู ค้ ามีสว่ นร่วมใน
การทําความดี เช่น โครงการ
สินลอยนํ ้า เก็บขยะเพือ่ ทํา
ความสะอาดชายหาดและ
ทะเล

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สนองความ
ต้ องการของลูกค้ า ขยาย
การตลาดด้ านอาหารไปสูฐ่ าน
การตลาดเพื่อส่งออก สร้ าง
ความโดดเด่นในด้ านรสชาติ
และคุณภาพ และทํา
การตลาดด้ วยตนเอง

ข้ างอย่างต่อเนือ่ ง
- มีการคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
เน้ นการเชื่อมโยงการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ให้ อยูร่ ่วมกันได้ อย่างมี
ความสุข
- ให้ ความสําคัญกับลูกค้ าโดย
ปฏิบตั ริ ะบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO9001:2008

ท้ องถิ่น สร้ างและพัฒนา
เครื่ องมือในการผลิตสินค้ า
ด้ วยตนเอง ด้ วยนวัตกรรม
เทคโนโลยีทป่ี รับปรุงพัฒนาขึ ้น
เอง
- กลยุทธ์การกระจายความ
เสีย่ งเพื่อบรรเทาปั ญหาที่อาจ
เกิดกับการประกอบธุรกิจ เช่น
การสร้ างแบรนด์สนิ ค้ าใหม่
Urban Farm เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้ ผ้ บู ริ โภค ด้ วย
สินค้ าทีไ่ ด้ มาตรฐานสากลและ
เป็ นภูมคิ ้ มุ กันของบริ ษัท โดย
การแสวงหารายได้ และลด
ความเสีย่ ง
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ของธุรกิจ
4)ด้ านสถานภาพการเงิน
การลงทุนและระบบการ
รายงานผลการ
ดําเนินการ
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องค์กรธุรกิจพอเพียง กรณี
บริ ษัทชุมพร คาบาน่าฯ

องค์กรธุรกิจพอเพียง กรณี
บริ ษัทพิบลู ย์ชยั ฯ

องค์กรธุรกิจพอเพียง กรณี
บริ ษัทโสมภาสฯ

องค์กรธุรกิจพอเพียง กรณี
บริ ษัทนิธิฟ้ ดส์
ู ฯ

- ต้ องรู้สถานภาพทาง
การเงินในการดําเนิน
กิจการทางธุรกิจ
- การควบคุมและการ
จัดการด้ านการเงิน
เพือ่ ให้ องค์กรอยูร่ อด
โดยเฉพาะการควบคุม
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยใน
การดําเนินงาน

- มีการสํารวจสถานะการเงิน
ของตนเองโดยการเรียนรู้
ตนเองจากความผิดพลาด
- มีความพยายามลดการใช้
จ่ายและต้ นทุนการบริ หาร
จัดการเพือ่ การอยูร่ อดโดย
ประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาในทุกกิจกรรมของ
การดําเนินธุรกิจ
- ลดการพึง่ พิงการกู้เงินจาก
ภายนอก ใช้ เงินเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง

- มีการรายงานยอดขายใน
ระบบการประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ ร้ ูปัญหาและ
สามารถแก้ ไขได้ ทนั
- มีการประหยัดทรัพยากร
ประหยัดต้ นทุน เช่นการ
ประหยัดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ประหยัดนํ ้าโดยการบําบัดนํ ้า
เสียแล้ วนํามาใช้ ประโยชน์อีก
ครัง้
- ไม่ทาํ การกู้เงินจากภายนอก
มาประกอบการหรื อขยายการ
ลงทุน

- มีการมอบหมายให้ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเป็ นหน่วยเฝ้ า
ระวังติดตามงานและรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ าน มีการนํา
ระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้
- มีการวางแผนการลงทุนโดย
ไม่เพิ่มภาระเงินกู้
- มีการควบคุมต้ นทุนและ
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิต ด้ วยการ
ประยุกต์ภมู ปิ ั ญญาไทย ลด
การพึง่ พาวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศในการผลิต
อุปกรณ์ ส่งเสริ มการใช้
พลังงานอย่างเหมาะสม
ประหยัดการใช้ พลังงาน

- มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามระบบ
มาตรฐานคุณภาพ มีระบบ
การสือ่ สารภายใน เช่น
กิจกรรม morning talk ที่
นํามาใช้ ในการติดตามงาน
- มีการวางแผนการลงทุนโดย
ใช้ เงินทุนภายใน ขยายกิจการ
ตามกําลังทุนและ
ความสามารถทีม่ อี ยูใ่ นอัตราที่
เหมาะสม
- มีการควบคุมต้ นทุนและ
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตเพื่อลด
การสูญเสีย ใช้ ทรัพยากรด้ วย
ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
และการจัดการอย่างฉลาด
คํานึงการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
ไม่สร้ างปั ญหาให้ แก่ผ้ อู ื่น
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องค์กรธุรกิจทัว่ ไป
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จากตารางที่ 8 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างองค์กรธุรกิจทัว่ ไปและองค์กรธุรกิจที่น้อมนํา
หลักปรัชญาเเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยนํากรอบแนวคิดเชิงระบบธุรกิจของ Mendez
(2008) มาศึกษาทัง้ 4 กรณีศกึ ษา สามารถสังเคราะห์ประเด็นองค์ประกอบหลัก 4 ด้ านของธุรกิจ
พบความคล้ ายคลึงในองค์ประกอบหลักขององค์กรธุรกิจที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ ซึง่ เป็ นความแตกต่างกับองค์ประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจ
ทั่วไป สรุปได้ ดงั นี ้
1) ด้ านเป้าหมายขององค์กร องค์กรธุรกิจที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ มีการมุ่งเน้ นกําไรเพื่อการพึ่งตนเองได้ เป็ นหลัก การเจริ ญเติบโตของธุรกิจค่อยเป็ น
ค่อยไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาให้ องค์กรอยูร่ อดได้ อย่างยัง่ ยืน
2) ด้ านระบบการจัดการและการพัฒนาบุคลากร ระบบการจัดการในองค์กรธุรกิจที่น้อม
นําหลักปรัชญาเเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ม่งุ เน้ นการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการทํางาน
ด้ วยระบบบริ หารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาองค์กรให้ ก้าวสู่ความมีมาตรฐานเป็ น
ที่ยอมรับของลูกค้ ามากขึ ้น พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะพนักงาน ให้ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กรและให้ ดํารงตนอยู่บนวิถีชีวิตพอเพียง โดยให้ พนักงานมีความรู้และตระหนัก
ในการน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบตั ิงาน นําองค์กรสู่การ
บรรลุวิสยั ทัศน์สอดคล้ องกับระบบบริหารจัดการคุณภาพและเพื่อการดํารงชีวิต
3) ด้ านกลยุทธ์การตลาดและลูกค้ า องค์กรธุรกิจที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ มีการคํานึงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม เน้ นให้ ลกู ค้ าได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจ
หลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง เพื ่อเป็ นฐานในการเข้ าใจธุรกิ จที่ดําเนิน การตามหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสร้ างความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและสามารถนํ า ความรู้ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันได้ คิดค้ นผลิตภัณฑใหม่ ๆ มีกลยุทธ์การใช้ แหล่งวัตถุดิบจากท้ องถิ่นและชุมชนเป็ น
หลัก เพื่อเป็ นการสร้ างรายได้ สร้ างอาชีพให้ กับชุมชน มีการจ้ างแรงงานในท้ องถิ่นเป็ นหลักเพื่อ
สร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและลดการโยกย้ ายแรงงานข้ ามถิ่น
4) ด้ านสถานภาพการเงิน การลงทุนและระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิการ มีการวาง
แผนการลงทุนโดยใช้ เงินทุนของตนเองเป็ นหลัก ลดการกู้และการแสวงหาจากภายนอก ลดความ
ความสูญ เสี ย จากการทํ า งาน และป้องกัน ความผิ ดพลาดที่จ ะเกิ ดขึน้ ด้ วยการสร้ างจิ ตสํ านึก
พนักงานบนฐานความคิดหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ ากับการปฏิบตั ิงานและลงทุนตาม
กําลังความสามารถของตนเอง การผลิตใช้ หลักความพอประมาณโดยพิจารณาจากศักยภาพของ
องค์กรก่อนเสมอ และมีการใช้ เทคโนโลยีการผลิตโดยการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาในท้ องถิ่นเพื่อการ
พึง่ ตนเอง ลดการพึง่ พิงจากภายนอก

บทที่ 5
แนวทางการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
บทนี ้เป็ นการนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
ที่พฒ
ั นาขึ ้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน ตามที่กล่าวแล้ วในบทที่ 4 โดยให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิให้ ข้อคิดเห็นและข้ อชี ้แนะ เพื่อพัฒนา
ไปสูก่ ารนําไปประยุกต์ใช้ ทว่ั ไป โดยมีขนตอน
ั้
ต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การตรวจสอบแนวทางการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน
ตอนที่ 2 การนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน
ตอนที่ 1 การตรวจสอบแนวทางการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน
ผู้วิจยั ได้ นําแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน พิจารณาให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ในประเด็นดังนี ้
1. ความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
2. ความคิดเห็นต่อการนําแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
เอกชนไปประยุกต์ใช้
ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ มีดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
1) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคธุ ร กิ จ เอกชนมี ค วามเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ใ นการนํ าแนวคิดปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปขับเคลื่อนในภาคธุรกิจเอกชน แสดงให้ เห็นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่าง
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม การศึกษาเรื่ องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิ จ
เอกชนนี ้ เป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจอย่างยิ่ง ทังนี
้ ้เนื่องจากมักจะมีคนพูดว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นเรื่ องที่
สวนทางกับเป้ าหมายด้ านธุ ร กิ จ ที่ยึด เอากํ า ไร เป็ นเป้าหมายสํ า คัญ ดัง นัน้ งานวิจัยเรื่ องนี จ้ ึง
สามารถเป็ นการตอบโจทย์ข้อสงสัยนี ้ได้ เป็ นอย่างดีว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําหลัก
คิดนี ้มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการคิดการทํางานได้ อย่างเหมาะสม และเข้ ากับวัฒนธรรมประเพณี
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และวิถีชิวิตการทํางานของคนไทย ได้ เป็ นอย่างดีโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ และผลจากการจากนํา
ปรัชญานี ้มาใช้ ทําให้ บริ ษัทมีความเจริ ญรุ่งเรื อง และประสบความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจ เป็ น
อย่างยิง่
2) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าการวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้ อมขององค์กร ประเด็น
สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร ควรมี ก ารนํ า เสนอแนวทางที ่มี ลัก ษณะเป็ นการตัง้ ประเด็ น ให้
วิเคราะห์ถึงปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในธุรกิจที่เชื่อมโยงถึงการบรรลุเป้าหมายและความอยู่รอด
ของธุรกิจที่เผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจด้ วย เพราะปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในเป็ นปั จจัย
ที่ควบคุมได้ ทางการบริ หาร หากมี การวิเคราะห์ที่ชัดเจนก็ จะรู้ ถึงกลยุทธ์ การพัฒนาหน่วยงาน
ก่อนที่จะนํ าแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินธุรกิจตามหลักแห่ง
ความพอเพี ย งและเมื ่อ นํ า ไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์ เ พื ่อ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ก็ จ ะทํ า ให้ ธุ ร กิ จ นัน้ สามารถ
ดําเนินการได้ ใ นเชิงบูร ณาการแนวคิดหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะ
ปั จจัยด้ านความเชี่ยวชาญ ความถนัด ประสบการณ์ตรงในการดําเนินธุรกิจ ลักษณะการทําธุรกิจ
ว่ามีผลกระทบต่อการจะดําเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร รวมทังสภาพแวดล้
้
อม
ภายในในเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อมภายในองค์กร เช่นการจัดสถานที่ให้ เหมาะสมในการทํางาน
และเอือ้ ต่อผู้ปฏิ บตั ิงาน สะอาดและแบ่ง ปั นเป็ นสัดส่วน สร้ างสภาพแวดล้ อมภายในให้ เ ป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
ประเด็ น สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ ก ร มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอกเป็ นการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกธุรกิจที่ส่งผล
กระทบทังเชิ
้ งบวกเชิงลบต่อการบริ หารกิจการซึง่ เป็ นปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ จะทําได้ ก็แต่เพียงการ
นําโอกาสมาเป็ นปั จจัยเสริ มให้ ธุรกิจดําเนินการได้ ดีขึ ้น ในขณะที่ปัจจัยด้ านภาวะคุกคามเป็ นปั จจัย
ที่ธุรกิจต้ องหลีกเลี่ยง ดังนันแนวทางในการวิ
้
เคราะห์ปัจจัยภายนอกต้ องคํานึงถึงประเด็นปั จจัยที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งชั ด เจนจากปั จ จั ย ที ่ร ะบุ ใ นแนวทางการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมที่นําเสนอเห็นว่ามีความเหมาะสม หากสามารถระบุแนวทางที่ชดั เจนจะทําให้ ส่งผล
ต่อกําหนดกลยุทธ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายโดยใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาองค์กรให้ พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างดี
3) กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าการกําหนดกลยุทธ์ที่นําเสนอใน
แนวทางดังกล่าว มีความเหมาะสมดี โดยภาพรวมนําเสนอระบุประเด็นการดําเนินงานของภาค
ธุรกิจเอกชนว่าจะใช้ ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ที่ควรบูรณาการแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงลงไปในกระบวนการให้ ชดั เจน
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กลยุ ท ธ์ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นสิ ่ง ที ่สํ า คัญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที ่ต้ อ งอาศัย การ
ตัดสินใจของผู้บริ หารระดับสูงในการดําเนินการไปสู่เป้าหมาย ผู้ประกอบการจึงควรมีแนวทางใน
การหาผู้สืบทอดเจตนารมย์ หรื อทายาท เพื่อความต่อเนื่องในการบริ หารจัดการที่น้อมนํ าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริ หารองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
4) การดําเนินกิจ กรรมหรื อโครงการ ผู้ท รงคุณวุฒิมีความเห็น ว่าการดําเนิน
กิจกรรมที่นําเสนอมี ความเป็ นรู ปธรรม ซึง่ เป็ นรู ปธรรมของการดําเนิน การตามกลยุทธ์ ที่ธุรกิ จ
กํ าหนด อย่างไรก็ ดีอาจต้ องคํ านึงถึงแนวทางการส่ง เสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในธุรกิ จ
เอกชนพร้ อมกับ การสร้ างการเรี ย นรู้ ในกลุ่ม พนัก งานเพื ่อ สร้ างความยัง่ ยื น ในการนํ า แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ
5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่า เป็ นวิธีการที่มีความเหมาะสม แต่อาจเพิ่มแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่มี
ความต่อเนื่องอาจทําตารางเวลา(time table) ในการติดตามผลงาน กํ าหนดผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผล เช่นอาจติดตามทุก 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เป็ นต้ น และนําผลการประเมินกลับมา
ทบทวนปรับปรุงการดําเนินการในขันตอนต่
้
อไปจะมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น
6) การเรี ยนรู้ขององค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไป
ได้ ในการประยุกต์หลักการดังกล่าว
7) ปั จจัยในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ควร
แก้ ไขปั จจัยในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนโดยระบุหวั ข้ อเป็ นปั จจัย
เงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่าปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จภายในองค์ควรมี ปัจจัยการบริ หารองค์กร เช่นบริ หารคน
บริ หารเวลา บริ หารเงิน บริ หารบริ การ เป็ นต้ น เพราะความสําเร็จที่เกิดขึ ้นเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้น
จากการบริ หารในภาพรวมทัง้ หมด อีกทังปั
้ จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม ชัดเจนและเป็ นไปได้ ในการประยุกต์หลักการ
ดังกล่าว
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า ทุกบริษัทที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการ
บริ หาร ล้ วนจะเน้ นและให้ ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาคน เป็ นพื ้นฐานก่อนที่จะพัฒนาใน
เรื่ องอื่นๆ โดยให้ ความสําคัญในเรื่ องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน อย่างมาก โดยเห็น
ว่าการทํางานและองค์กรจะพัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืน บริ ษัทจะต้ องดูแลและเอาใจใส่พนักงาน ในทุก
เรื่อง ทังในเรื
้ ่องส่วนบุคคล โดยเฉพาะการให้ ความรู้เรื่ องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะจะทําให้
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พนักงานมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ดี มีผลไปสู่การอยู่ดีมีสขุ ครอบครัวด้ วย และบริ ษัทจะดูแลเรื่ อง
สวัสดิการต่างๆ เป็ นอย่างดี ซึง่ ถือว่าเป็ นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ พนักงานเห็นว่าบริ ษัทไม่ได้ เอาเปรี ยบ
พนักงาน แต่เป็ นการทํางานอย่างร่ วมทุกข์ร่วมสุข ด้ วยกัน เป็ นผลให้ พนักงานเกิดความรักและ
ความผูกพันกับองค์กร ทําให้ เกิดการทํางานอย่างทุ่มเท และพัฒนาการทํางานตลอดเวลา ซึง่ จะ
เป็ นพื น้ ฐานสํ า คัญ ที ่จ ะทํ า ให้ บ ริ ษั ท พัฒ นาเรื ่ อ งอื ่น ๆต่อ ไปได้ ง่ า ยและเป็ นอย่ า งดี และพบว่ า
คุณธรรมและทัศนะในการมอง “คน” ในองค์กรของผู้บริหารเป็ นเรื่ องที่สําคัญมาก การบริ หารอย่าง
มีคณ
ุ ธรรม และความเข้ าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นอย่างดี น่าจะเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ
ของการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ ในภาคธุรกิจ และทําให้ แพร่ขยายไปสู่ชมุ ชุมได้
โดยง่าย
1.2

แนวทางการขั บ เคลื่ อนปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของภาคธุ รกิจ

เอกชนสู่ชุมชน
1) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าควรมีการขยายการน้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ที่ภาคธุรกิจเอกชนมีเป้าหมายที่จะบริ หารองค์กรให้ สามารถอยู่
รอดท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้ มาสู่ชุมชน ให้ ธุรกิจเลือกที่
จะอยูเ่ พื่อสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคม สร้ างความยัง่ ยืนให้ ชมุ ชน สังคมอย่างอยู่เย็นเป็ นสุข โดย
เน้ นการขยายแนวคิดประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้ างความยัง่ ยืนและสังคมน่าอยู่
อย่างไรให้ ภาคธุรกิจได้ ตระหนักในการเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม หากเป็ นไปได้ เพราะเป็ น
หลักการที่ดี
2) การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการสู่ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสม ชัดเจนและเป็ นไปได้ ในการนําเสนอแนวทางดังกล่าว และควรมีการดําเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้อย่างมีสว่ นร่วม
3) การเรี ยนรู้ ของชุมชนจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาค
ธุรกิจเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าควรมีวิทยากรมาแนะนําบรรยายเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมมีความเหมาะสม ชัดเจนและเป็ นไปได้ ในการนําเสนอแนวทางดังกล่าว
4) ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาค
ธุรกิจเอกชนสูช่ มุ ชน ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จภายในชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าบริ ษัทหรื อ
ภาคธุรกิ จเอกชนควรจะจัดเป็ น Pilot Project ก่อนว่าชุมชนยินดีร่วมในลักษณะใด และปั จจัย
เงื่อนไขความสําเร็ จภายนอกชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าควรอบรมให้ ความรู้แก่ชมุ ชนพร้ อม
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ทังหลั
้ กปฏิบตั ิ โดยรวมปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ภาคธุรกิจเอกชนสูช่ มุ ชน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม ชัดเจนและเป็ นไปได้ ในการ
ประยุกต์หลักการดังกล่าว
ตอนที่ 2 การนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจเอกชน
การนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ผู้วิจยั
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาจากผลการพิ จ ารณาของผู้ท รงคุณ วุฒิ แล้ ว สัง เคราะห์ เ ป็ นแนวทางการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ที่มีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความสําเร็ จสอดคล้ องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแนวทาง 5 ประการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) แนวทางเชิงกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนจะ
เกิ ดผลสํ าเร็ จ ได้ ผู้นําองค์ กรต้ องให้ ความสําคั ญและเป็ นผู้ริเ ริ ่มอย่างเอาจริ ง เอาจั ง ภาคธุรกิ จ
เอกชนต้ องทําความเข้ าใจองค์กร มีข้อมูลช่วยสนับสนุนองค์กร สนับสนุนผู้บริ หารพิจารณาเลือก
กลยุทธ์และประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับองค์กร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม
เพราะการดําเนินธุรกิจเป็ นเรื่ องที่ต้องดําเนินการภายใต้ ความเสี่ยง ต้ องรู้ว่าตัวเองมีจดุ แข็ง จุดอ่อน
อะไร มีโอกาส อุปสรรคอะไรในการที่จะทําธุรกิจ บริ บทสภาพแวดล้ อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ และมีผลหรื ออิทธิพลต่อการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจ สําหรับการพิจารณาสภาพแวดล้ อม
ภายในองค์กร ที่จะต้ องวิเคราะห์ปัจจัยจุดแข็ง จุดอ่อนในการดําเนินงานขององค์กร มีประเด็นที่
ควรพิจารณาประกอบด้ วย
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร ที่จะต้ องวิเคราะห์วา่ อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อนใน
การดําเนินงานของบริ ษัท ประกอบด้ วย
1) ผู้บริ หารองค์กร เป็ นผู้กําหนดกลยุทธ์ทิศาทางการบริ หารองค์กร เป็ นปั จจัย
เงื่อนไขความสําเร็ จสําคัญในความสําเร็จในการดําเนินการองค์กร
2) ประสบการณ์ตรงในการดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนในการประกอบธุรกิจที่มี
ความชํ านาญมาก่ อน เช่น บริ ษัทชุม พรฯ อยู่ใ นแวดวงธุรกิ จ การท่องเที่ยว บริ ษัทโสมภาสฯ มี
ความรู้ ความถนัดด้ านอิเล็กทรอนิกส์ บริษทั พิบลู ย์ชยั ฯ มีความสามารถในการทํานํ ้าพริ ก บริ ษัทนิธิ
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ฟู้ดส์ฯ ผู้ประกอบการอยูแ่ วดวงธุรกิจอาหารกว่า 20 ปี ซึง่ จะเป็ นปั จจัยเอื ้อต่อการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงได้ บนหลักการพึง่ ตนเอง
3) การมีส่วนร่ วมของพนักงาน พนักงานมีความภาคภูมิใจ เป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในการทํากิจกรรมต่างๆขององค์กร
สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ ก ร อะไรคื อ โอกาส ภาวะคุ ก คามในการ
ดําเนินงานของบริ ษัทประกอบด้ วย
1) สภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
2) สภาพสัง คมและวั ฒ นธรรม ในปั จ จุ บัน ที ่รู ป แบบการดํ า รงชี วิ ต ที ่
เปลี่ยนแปลงทําให้ คนในสังคมให้ ความสนใจในสุขภาพ ใส่ใจการดูแลตัวเอง การพักผ่อน ทําให้
องค์กรต้ องพยายามสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้บริโภค
3) ระบบมาตรฐานสากล ที่สร้ างการยอมรับในการบริ หารธุรกิจ ที่มีมาตรฐาน
ตามเงื่อนไขระบบเศรษฐกิจโลก
เมื่อพิ จารณาบริ บทสภาพแวดล้ อมแล้ ว ขัน้ ตอนต่อไปควรกํ าหนดเป็ นกลยุทธ์ ในการ
ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ส อดคล้ องตามแนวคิด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยกํ าหนดเป็ นทิศ ทาง
เป้าหมายขององค์กร เพื่อเป็ นกรอบในการดําเนินงาน อันเป็ นการแสดงถึงความตังใจในการดํ
้
าเนิน
ธุรกิจ และการบริหารงานอย่างเป็ นระบบ ผู้บริ หารตลอดจนสมาชิกขององค์กร ต้ องรู้ว่าจะทําอะไร
ในปั จจุบนั และจะทํ าอะไรในอนาคต โดยสรุ ปกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ควรประกอบด้ วย
1) การประกาศเป็ นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างชัดเจนเพื่อแสดงความมุง่ มัน่ และเป็ นจุดเริ่มต้ นอย่างมีเป้าหมาย
2) การน้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากําหนดเป็ นวิสยั ทัศน์
เป้าหมายการดําเนินธุรกิจและกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้ องเชิงกลยุทธ์
3) การน้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดําเนิน
ธุรกิ จในกระบวนการหรื อขัน้ ตอนที่ส่งผลให้ มีการปฏิบตั ิตามแนวคิดได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมและ
สร้ างการเรี ยนรู้ท่ีเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั แิ ล้ วนําสูก่ ารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในทุกภาคส่วนขององค์กร
ทังนี
้ ้แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนที่กล่าว
มาคือ การเน้ นความสําคัญในการน้ อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเป็ นกลยุทธ์
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ขององค์กรแล้ วนําไปสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยมีการถ่ายทอดสื่อสารเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึงทุก
ภาคส่วน
2) แนวทางการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในองค์กร เป็ นการแปลงกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั ิผ่านกิจกรรมโครงการ เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินธุรกิจที่สอดคล้ องตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสําเร็ จขององค์กรนัน้
เกี่ยวข้ องกับประสิทธิ ภาพในการนํากลยุทธ์ ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ ผู้บริ หารจะต้ องมีการมอบหมาย
และกําหนดแนวทางในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิให้ ประสบผลสําเร็ จ ผู้ปฏิบตั ิจะต้ องมีความรู้ ความ
เข้ าใจ และทักษะในการปฏิบตั งิ านอย่างดี และที่สําคัญต้ องเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ในการดําเนินกิจกรรมโครงการตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจ
เอกชน โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้ แก่ หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และ
หลักการมี ภูมิค้ ุมกันที่ดี ประกอบกับเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม ที่เป็ นองค์ประกอบหลักของ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรภาคธุรกิจอาจมีการประยุกต์หลักการในภาพรวมเพื่อ
การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตอบสนองเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ธุรกิจกําหนดหรื ออาจประยุกต์
เอาหลักการใดหลักการหนึ่งที่สามารถดําเนินเป็ นกิจกรรมที่จดุ ประกายแนวคิดแล้ วขยายผลไปสู่
การสร้ างความสอดคล้ องเชิงระบบกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ทงนี
ั ้ ้ต้ องพิจารณาตาม
ความเหมาะสมขององค์กรและสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
3) แนวทางการติดตามประเมินผลการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน
องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื ่อ ให้ เ กิ ด การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น อย่ า งเป็ นระบบ ต้ อ งมี ก ารกํ า หนดกลไก
ผู้รับผิดชอบชัดเจน และสร้ างระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดงั นี ้
1) การกําหนดตัวชี ้วัดผลผลิตจากการดําเนินการ โดยพิจารณาจากความสําเร็ จที่
ได้ ผลผลิตเป็ นรูปธรรม
2) การรายงานความก้ าวหน้ า โดยการกําหนดให้ มีการรายงานแก่ผ้ บู ริ หารตามวัน
เวลาที่กําหนดไว้
3) การประชุมติดตามผลการดําเนินการอย่างเป็ นทางการ โดยมีผ้ รู ับผิดชอบใน
การดําเนินการอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบแบบแผน
4) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นกิ จ กรรมที่ทํ าเพื่อให้ เ กิ ดการพูดคุยซักถาม
แลกเปลี่ยนแบ่งปั นเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
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5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ สามารถดําเนินการสอบถามพูดคุยอย่าง
เป็ นกันเองจากการเข้ าร่วมกิจกรรม
6) มีการนําระบบการบริหารงานคุณภาพ หรื อระบบมาตรฐานต่างๆ มาสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรม
4) แนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของพนักงานในองค์กรธุรกิจ ซึง่ เป็ นปั จจัยทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญ่ตอ่ การขับเคลื่อนให้ เกิดความสําเร็ จ เพื่อการสร้ างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกภาคส่วน และนําสู่ผลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กระบวนการเรี ยนรู้ขององค์กร มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการปฏิบตั ิงานความ
ชํ า นาญที ่เ หมาะสมในการทํ า งานและเพื ่อ นํ า ความรู้ ความเข้ า ใจจากการเรี ย นรู้ แนวคิ ด ไป
ประยุกต์ใช้ ในการดํารงชี วิตประจํ าวัน การเรี ยนรู้ ขององค์กรในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง มีรูปแบบดังนี ้
1) เรี ยนรู้ จากการลงมื อปฏิ บัติจ ริ ง มี ประสบการณ์ ด้วยตนเอง เพราะเมื่อมี
ประสบการณ์จากการดําเนินการในด้ านใด ๆ ก็จะได้ บทเรี ยน ข้ อคิด ข้ อปฏิบตั ิจากประสบการณ์
นัน้ ๆ มาก
2) เรี ยนรู้จากการลองผิดลองถูก ลองทําและดูผลว่าเป็ นอย่างไร โดยทดลองทําสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยทํา และเรี ยนรู้ จากผลของการทําสิ่งนัน้ ถือเป็ นการสร้ างเสริ มประสบการณ์การ
เรี ยนรู้
3) เรี ยนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง การเรี ยนรู้โดยการสังเกตจากกรณีตวั อย่าง
ของผู้อื่น แล้ วนํามาคิดใคร่ ครวญไตร่ ตรอง ตังข้
้ อสังเกต ซึง่ มักทํ าให้ ได้ ความคิด บทเรี ยนหรื อตัว
แบบที่จะสามารถนําไปปฏิบตั ติ อ่ ไปได้ ในอนาคต
4) เรี ยนรู้การทําตามแบบ หรื อต้ นแบบ การมีต้นแบบที่มีการดําเนินการสําเร็ จและ
เห็นผลผลิต ผลลัพธ์ หนึง่ ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าล้ านคําสอน ทําให้ เข้ าใจ เข้ าถึง คิดได้ เป็ นแรง
บันดาลใจให้ พนักงาน ได้ เรี ยนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ ได้
5) เรี ยนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นการเสริมสร้ างวัฒนธรรมที่มีการพูดคุยกัน
กล้ าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
6) เรี ยนรู้ จากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม เมื่อพนักงานได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม สร้ างสายสัมพันธ์ที่ดีในตัวพนักงาน และผู้บริหาร
4

4
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7) การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงาน ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ เพื่อให้ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ านและการดํารงชีวิต บนทางสายกลาง
5) แนวทางการขยายผลสู่ชมุ ชนเพื่อการสร้ างเครื อข่าย (network) เพื่อสร้ างความยัง่ ยืน
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่างสมดุลทัง้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่โดยเฉพาะ
ชุมชนรอบข้ าง และการสร้ างต้ นแบบเพื่อขยายผลความเป็ นรูปธรรมของการปฏิบตั ิที่เป็ นไปได้ โดย
บูรณาการเข้ ากับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อสร้ างแนวร่ วมในการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงที่ ยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้ แก่ หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และ
หลักการมีภมู ิค้ มุ กันที่ดี ประกอบกับเงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม เป็ นองค์ประกอบหลักต่อไป
องค์กรธุรกิจควรมีการดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชน สร้ างความยัง่ ยืนให้ ชมุ ชน การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการสูช่ มุ ชน 3 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1) การจัดตังเป็
้ นต้ นแบบศูนย์เรี ยนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้
แนวคิดหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โดยมีศูนย์การเรี ยนรู้ หรื อต้ นแบบ เป็ นการขยายผลองค์
ความรู้แบบองค์รวม เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เช่นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การทําเกษตรอินทรี ย์ ที่ทํา
ให้ เ ห็ น เป็ นรู ป ธรรม เปิ ดให้ เ ป็ นสถานที ่ศึก ษาดูง าน สามารถนํ า ความรู้ ไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
2) การอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เข้ าร่วมงานและให้ การสนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมกับชุมชน ร่วมอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมอันดีงามของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
3) การสนับสนุนทุนการศึกษา วัตถุดบิ วัสดุอปุ กรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้ าง
สายสัมพันธ์ที่ดีให้ กบั ชุมชน
การเรี ยนรู้ ของชุมชนในการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อการ
ดํารงชีวิต น้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ตระหนักใน
ความสําคัญของการดําเนินชีวิต เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน ปฏิบตั ิตนให้ มีความ
พอประมาณ รู้ จกั การประมาณตน รู้จกั ศักยภาพของตนที่มีอยู่ และรู้จกั สภาพแวดล้ อมของชุมชน
สังคม ที่ อาศัยอยู่ ปฏิ บัติตนอย่างมีเหตุผล บนพื น้ ฐานของความถูกต้ อง โดยใช้ ส ติ ปั ญญา มี
ความรอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด ทํา โดยยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ มีภูมิค้ มุ กันในตัว
พร้ อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ทังภายในและภายนอก
้
ภายใต้ กระแสโลกาภิ
วัต น์ มี ค วามรอบรู้ ในเรื ่ อ งที ่เ กี ่ย วข้ อ ง สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บัติ ด้ ว ย ความรอบคอบ
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ระมัดระวัง ปฏิบตั ิตนบนฐานของคุณธรรม ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ขยัน อดทน ขยันหมัน่ เพียร
แบ่งปั น มีสติ ปั ญญา มีวินยั พึ่งตนเอง เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ เกือ้ กูล มีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคม
โดยรวมต่อไป
การนํ า แนวทางไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นองค์ ก ร องค์ ก รต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จัย
เงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ดังนี ้
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในองค์กร
1) ความศรัทธาในหลวงและหลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อแนวทางของพระองค์ท่าน ที่สามารถนําไปสู่การดํารงชีพได้ อย่างแท้ จริ ง ทําให้ มีความมุ่งมั่น
ตังใจในการนํ
้
าไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรมที่มีเป้าหมายสูงสุดให้ สงั คมสมดุล ยัง่ ยืน จึงนําไปสู่
การนําไปประยุกต์ใช้ ในการบริ หารได้
2) ผู้บริ หารองค์กร มีภาวะผู้นํา เป็ นผู้จุดประกายทางความคิดที่สําคัญ
ที่สุด เป็ นผู้ที่ทําให้ องค์กรสามารถทํางานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็ นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ าย
อุทิศตนด้ วยความอดทน มุ่งมัน่ เป็ นคนช่างเรี ยนรู้ มีความสนใจ ใฝ่ รู้ เป็ นผู้ฟังที่ดี เป็ นคนที่เป็ น
แบบอย่างที่ดีให้ กบั พนักงาน นอกจากนี ้ยังเป็ นกันเองกับพนักงาน ช่วยแก้ ปัญหาและสนับสนุนการ
ทํางานให้ แก่พนักงาน
3) การมี ส่วนร่ วมของพนักงานในการดําเนินการ ส่งเสริ มพนักงานได้ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็ นการพัฒนาศักยภาพพนักงานในการปฏิบตั ิงาน โดยการลงมือปฏิบตั ิด้วย
ตนเอง เรี ยนรู้ จากใจตนเองที่ตอั งมีความอดทน มีความเพียรพยายาม เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
ร่วมกัน สร้ างความภาคภูมใิ จ
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกองค์กร
1) ความเป็ นผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึกที่ดีตอ่ สังคม มีความตระหนักใน
การดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อพนักงาน ชุมชนและสังคม เป้าหมายทําธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
ไม่เอาเปรี ยบผู้บริ โภค มีความเข้ าใจแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ ้งและถูกต้ อง
มีความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ และเป็ นแบบอย่างที่ดี ที่จะสะท้ อนไปยังตัวพนักงานให้ พบกับแรงบันดาลใจ
มาเป็ นแนวร่วมในการพัฒนา เป็ นตัวอย่างที่ดีให้ กบั คนในสังคม
2) ต้ น แบบความสําเร็ จ ในการนําปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงไปสู่การ
ดํารงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตอย่างเป็ นรู ปธรรม ไม่ได้ เป็ นเพียงการทํากิจกรรม การเข้ าร่ วมกิจกรรม แต่
เป็ นการนําไปประยุกต์ใช้ เข้ าไปในหัวใจ เป็ นวิถีการดํารงชีวิตอย่างแท้ จริ ง จึงจะเป็ นต้ นแบบที่ดีได้
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การทําเป็ นแบบอย่าง ให้ ได้ เป็ นผลผลิตออกมาทําให้ พนักงานเห็นผลผลิตเป็ นรู ปธรรม เมื่อเห็น
ตัวอย่างและเห็นประโยชน์ ผ่านการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของ
พนักงาน พนักงานมีความต้ องการ มีแรงจูงใจอยากทําตามต้ นแบบ ตามสิ่งที่ได้ เห็น จึงเป็ นการ
เรี ยนรู้ ที่ นําไปสู่การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับวิถีชีวิตสู่การดํารงชีวิตที่สมดุล พร้ อมรั บต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบนั สร้ างจิตสํานึกใหม่ในการเรี ยนรู้เพื่อการพึง่ ตนเองอย่างยัง่ ยืน
3) การสนับ สนุน ของภาครั ฐ ในการขับ เคลื ่อนแนวคิ ด หลักปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง จัดหลักสูตรการศึกษาให้ ความรู้ ความเข้ าใจอย่าง
ถูกต้ อง เป็ นการปลูกฝั งความคิด ค่านิยมในการดํารงชีวิตบนฐานการประพฤติปฏิบตั ิชอบ วาง
แผนการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ
พัฒนาให้ สามารถพึง่ พาตัวเองได้ เพราะการนําไปปฏิบตั ติ ้ องอาศัยความอดทน ความพยายาม การ
เข้ าใจอย่างแท้ จริ งจึงจะเป็ นความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิ
4) เครื อข่ายความร่ วมมือ ขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ไปสู่ภายนอก โดย
ต้ องสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือทังบุ
้ คคล ชุมชน หรื อหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยเสริ มพลังกัน
การขยายผลการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
5) ทุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นวัด วิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมของคนใน
สังคม วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ต้ องมีการอนุรักษ์ ทํานุบํารุ งรักษา ส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆไปและ
สร้ างเสริ มให้ คนได้ ตระหนักถึงความสําคัญของทุนทางสังคม ให้ การดํารงชีวิต ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
สํานึกส่วนรวม สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั สังคมโดยนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
กระตุ้นจิตสํานึกของคนในสังคม
การขยายผลสู่ ชุม ชน ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จัย เงื ่อ นไขความสํ า เร็ จ ในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชนสูช่ มุ ชน
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในชุมชน
1) ผู้นําชุมชน ต้ องมีภาวะผู้นํา มีความซื่อสัตย์ เสียสละให้ ความร่วมมือ
ส่งเสริ มสนับสนุนพัฒนาคนในชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมโครงการที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ตาม
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั คนในชุมชน จัดหน่วยงานที่
สนับสนุนการดําเนินการ จัดพื ้นที่สําหรับทําเป็ นตัวอย่างเป็ นศูนย์เรี ยนรู้
2) ทุนทางสังคม มีทรัพยากรในชุมชน วัฒนธรรมท้ องถิ่น ที่มีความพร้ อม
เอื ้อประโยชน์ตอ่ การดําเนินการในการส่งเสริมการเรี ยนรู้ การสร้ างอาชีพให้ กบั คนในชุมชน

365
3) การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันดําเนินการ ร่วมกันคิด
ร่วมกันทํา ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมตัดสินใจร่วมกันลงมือปฏิบตั ิ เรี ยนรู้จากใจตนเองที่ตอั งมี
ความอดทน เห็นผลผลิตจากการได้ ปฏิบตั ิ นําไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ ในชิวติ ประจําวันมีความเพียร
พยายาม เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ทําให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี
กันระหว่างชุมชน
4) คนในชุมชนที่พร้ อมรับการพัฒนา มีความกระตือรื อล้ น ขยัน อดทน มี
วินยั สนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบตั เิ ป็ นวิถีชีวิต จะต้ องอาศัยความอดทน ความเพียรพยายาม จากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยมของคนในสังคมปั จจุบนั
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกชุมชน
1) ต้ นแบบความสําเร็จของการดําเนินการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อเห็นตัวอย่างและเห็นประโยชน์ เป็ นแรงบันดาลใจ แรงจูงใจอยากทําตามต้ นแบบ เป็ นการ
เรี ยนรู้ ที่นําไปสู่การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับวิถีชีวิตสู่การดํารงชีวิตที่สมดุล พร้ อมรั บต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบนั สร้ างจิตสํานึกใหม่ในการเรี ยนรู้เพื่อการพึง่ ตนเองอย่างยัง่ ยืน
2) เครื อข่ายความร่วมมือ สร้ างพลังความร่วมมือขับเคลื่อนไปสู่ทกุ ภาค
ส่วนของสังคม ทุกระดับ สร้ างความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย เสริ มศักยภาพให้ ชุมชนมีแนวร่ วมในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ สร้ างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมูบ่ ้ าน ระหว่างแครื อข่าย ทํา
ให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง ขยายผลการเรี ยนรู้ได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3) การสนับสนุน จากภาครั ฐ ให้ ความช่วยเหลื อ ให้ คําแนะนํ า ให้
คําปรึกษา สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนวิชาการที่จําเป็ นในการดําเนินการ สนับสนุนการศึกษา
จัดหลักสูตรที่พร้ อม เหมาะสมในแต่ละดับการเรี ยนรู้ ส่งเสริ ม ปลูกฝั งให้ คนในสังคมได้ ตระหนักถึง
แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง อย่างต่อเนื่อง เพราะการ
นําไปปฏิบตั ติ ้ องอาศัยความอดทน ความพยายาม การเข้ าใจอย่างแท้ จริ งจึงจะเป็ นความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิ นําสูแ่ นวทางการดํารงชีวติ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็ นนโยบายที่นําไปสู่การปฏิบตั ิ
และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ ชมุ ชนเกิดการเรี ยนรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาต่าง
ๆ ในชุมชน พัฒนาให้ สามารถพึง่ ตัวเอง พี่งพาอาศัยกันในชุมชน

บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน : การ
วิเคราะห์เชิงพหุกรณีศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนและเพื่อนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจเอกชน เป็ นงานวิจยั ที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงพหุกรณีศกึ ษา (Multiple Case Study) โดย
ทําการวิจยั ภาคสนามเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ส่วน
แนวทางการขับเคลื ่อนปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงในภาคธุรกิ จเอกชนได้ รับการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิผลการวิจยั กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน :
การวิเคราะห์เชิงพหุกรณีศกึ ษา ทัง้ 4 กรณีศกึ ษา ดังนี ้
สรุ ปผลการวิจัย

เอกชน

1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
1.1 กรณี ศึกษาที่ 1 บริ ษัทชุมพรคาบาน่า รี สอร์ ตและศูนย์กีฬาดํานํา้ จํากัด

จังหวัดชุมพร
บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ใน
การบริ หารองค์กรจากการที่บริ ษัทได้ ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เริ่ มด้ วยหลักความ
พอประมาณ ลดต้ นทุนในการบริ หารองค์กร โดยไม่ก้ ู ไม่จ้างนักบริ หาร มาบริ หารงานด้ วยตัวเอง
จัดตังศู
้ นย์กสิกรรมธรรมชาติ เป็ นฐานการเรี ยนรู้ ที่พนักงานทุกคนจะต้ องผ่านการเรี ยนรู้จากศูนย์ฯ
สร้ างการมี ส่วนร่ วมของพนั กงาน พัฒ นาโรงแรมให้ เ ป็ นเรี ยนแรม ที่ไ ด้ พักผ่อนและเรี ยนรู้ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง พนักงานทุกคนจะต้ องเข้ าห้ องกลัดกระดุม เพื่อเรี ยนรู้ และทําความ
เข้ าใจปลูกฝั ง ความคิดชอบ เรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติตามแนวคิด เศรษฐกิ จ พอเพี ยง พนักงานจะ
หมุนเวียนเรี ยนรู้ จากการฝึ กปฏิบตั ิในฐานการเรี ยนรู้ ของฐานการเรี ยนรู้ ในสวนเพลิน องค์กรมีการ
บริ หารธุรกิจเอง ไม่พึ่งพิงนักบริ หารจากภายนอก ทําตามศักยภาพของตนเอง ทําให้ ลดต้ นทุนการ
ผลิตเกิดการประหยัดค่าใช้ จ่ายบนฐานของความรู้และคุณธรรม พนักงานรู้จกั ที่จะพึ่งตัวเอง โดย
การไม่ฟมเฟื
ู่ อย ประหยัด อดออม รู้จกั การใช้ ชีวติ
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บริ ษัทขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์กรธุรกิจเอกชนไปสู่ชมุ ชน
หนองใหญ่ จากการที่ผ้ ูบริ หารมี ความสัมพันธ์ กับผู้นําต้ นแบบอีก 7 อําเภอของจังหวัดชุมพร
บริ ษัทเป็ นตัวแทนของอําเภอปะทิวที่เป็ นเครื อข่ายความร่วมมือเพื่อการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยง บริ ษัทได้ จํ าลองศูนย์ กสิกรรมธรรมชาติเพลินมาเป็ นฐานการเรี ยนรู้ ในชุมชน เพื่อเป็ น
การบูรณาการการเรี ยนรู้นําความคิดด้ วยตัวอย่างแห่งความสําเร็ จ (Leading by Example) นํา
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ครบวงจร เปิ ดให้ ศกึ ษาดูงาน อบรม และการลงปฏิบตั ิ
จริ ง ให้ ผ้ เู รี ยน เรี ยนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปประยุกต์ใช้ จนเป็ นวิถีชีวิตใช้ หลักความ
พอประมาณ ลดการใช้ จา่ ย เน้ นการพึง่ ตัวเอง ทําการเกษตรอินทรี ย์ ลดการใช้ สารเคมี ปุ๋ยเคมี ปลูก
ผักสวนครัว ประหยัดค่าใช้ จา่ ย ดีตอ่ สุขภาพและได้ สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ
1.2 กรณี ศึก ษาที ่ 2 บริ ษั ท พิ บูล ย์ ชัย นํ า้ พริ ก เผาไทยแม่ ป ระนอม จํ า กัด
กรุงเทพมหานคร
บริ ษัทน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารองค์กร
จากพื น้ ฐานมาจากผู้ประกอบการที่มี ความศรั ท ธาในหลักพระพุท ธศาสนา และการนํ า ระบบ
มาตรฐานคุณภาพมาประยุกต์ใช้ ในองค์กร ผู้บริ หารเป็ นผู้นําแนวคิดมาประยุกต์ใช้ และให้ การ
สนับสนุน เพราะเป็ นแนวคิดที่ยึดหลักคุณธรรมซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริ หารยึดมั่นในการบริ หารองค์กร
เป็ นแบบอย่ า งที ่ดี ใ ห้ กั บ พนัก งาน บริ ษั ท เริ ่ ม ที ่ห ลัก ความพอประมาณ พัฒ นาพนัก งานให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน ประหยัด ต้ น ทุน ประหยัดการใช้ ท รั พ ยากรทุกประเภท การรั กษา
สิง่ แวดล้ อม ส่งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของพนักงาน ดําเนินการฝึ กอบรมให้ พนักงานใช้ เทคโนโลยี
อย่างถูกต้ องตามหลั กวิชาการเพื ่อเสริ มประสิท ธิ ภาพในการปฏิบัติงาน สร้ างการมีส่วนร่ วมใน
กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ให้ กับ พนักงาน เกิ ด การประหยัดการใช้ ท รั พ ยากรทุกประเภทเพื ่อ เป็ นการ
ประหยัดต้ นทุนในการผลิต ใช้ เทคโนโลยีการผลิตโดยคนไทย การปลูกฝั งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนําไปประยุกต์ในการดํารงชีวิต ทําให้ ร้ ู จกั ประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟื อย เข้ าใจการใช้ ชีวิต ลด
การใช้ จา่ ยที่ไม่จําเป็ นในการดํารงชีพในเมือง
บริ ษัทขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์กรธุรกิจเอกชนไปสู่ชมุ ชน
กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ (วศ.ทร. ) ความเป็ นสมาชิกของประชาคมเขตทวีวฒ
ั นา สร้ างเครื อข่าย
การพัฒนาต่อยอดสนับสนุนวัตถุดิบเพื่อการเรี ยนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเข้ าร่วมกิจกรรม
ในประชาคม เรี ยนรู้การผลิตนํ ้ามันไบโอดีเซล เข้ าอบรมแล้ วมือปฏิบตั ิจริ ง ทดลองทํา มีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม พบปะ ผู้นําชุมชน เครื อข่ายความร่วมมือ กับประชาคมใน
เขต เริ ่ มจากความมี เหตุ และผล เรี ยนรู้ ประโยชน์ สิง่ ของที่เหลือใช้ เป็ นการสร้ างนิสัยให้ ร้ ู จักนํ า
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สิ่งของใช้ แล้ วกลับมาใช้ ประโยชน์ได้ สร้ างสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ประชาคมเขตทวีวฒ
ั นาเกิดเครื อข่าย
ความร่วมมือที่เข้ มแข็งและสร้ างการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมประเพณี
1.3 กรณี ศึกษาที่ 3 บริ ษัท โสมภาสเอ็น จิเนี ยริ่ง ส์ (2005) จํากัด จัง หวัด
มหาสารคาม
บริ ษัทน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารองค์กร
พื ้นฐานมาจากผู้ประกอบการที่นําหลักธรรมมาประยุกต์ในการบริ หารงาน และจากการการเข้ าร่วม
ประกวดของสํานักงานสํ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) และได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ ผู้บริ หารเป็ นผู้กําหนด แนวทางกลยุทธ์ แล้ ว
ถ่ายทอดเป็ นกิจกรรมโครงการ ผู้บริ หารเป็ นผู้ที่สนับสนุนและปฏิบตั ิให้ เป็ นแบบอย่าง เริ่ มด้ วยการ
สร้ างภูมิ ค้ ุม กัน เพื ่อการพึง่ ตนเอง โดยมี กิจ กรรมการทํ าเกษตรอิน ทรี ย์เ น้ น ประยุกต์การใช้ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ตังศู
้ นย์เรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ ความรู้ด้านการทําเกษตรอินทรี ย์ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างเต็มที่ สร้ างการมีส่วนร่วมการ
ดําเนินกิจกรรม โดยการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในพื ้นที่ โดยการทําการเกษตรอินทรี ย์ อาทิการปลูกไผ่ การ
เลี ้ยงหมู การทําปุ๋ยหมัก ส่งเสริ มการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเสียงตามสายขององค์กร สร้ าง
วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ร่วมกันกับผู้บริ หารองค์กร มีการวางแผนการลงทุน ไม่เพิม่ ภาระเงิ นกู้ การ
เติบโตค่อยเป็ นค่อยไป การรับผลิตจะดูกําลังการผลิต และความพร้ อมของพนักงาน การเป็ นบริ ษัท
รับจ้ างผลิต ต้ องทํ าความเข้ าใจวงจรธุรกิจ ที่อาจจะพบกับปั ญหาในการทํ าธุรกิจ จึงต้ องสร้ าง
ภูมิ ค้ ุม กันให้ กับ ตั วองค์ ก ร ลดการใช้ จ่ าย ประยุก ต์ ใ ช้ วัต ถุดิ บ ในท้ อ งถิ ่น สร้ างอาชี พ เพื่ อ การ
พึง่ ตนเอง
บริ ษัทขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์กรธุรกิจเอกชนไปสู่ชมุ ชน
บ้ านดอนหว่าน ผู้ประกอบการเป็ นคนในพื ้นที่และต้ องการพัฒนาคนในชุมชนให้ พึง่ ตัวเองได้ โดย
ต้ องสร้ างอาชีพให้ กบั ชุมชนจัดตังเป็
้ นศูนย์การเรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปิ ดให้ เข้ าศึกษาดู
งาน อบรม จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม พบปะ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป้าหมายในการเป็ นต้ นแบบ เพื่อ
ขยายผลการนํ าปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปปฏิบัติ เริ่ มจากการมี ภูมิค้ มุ กันที่ดี สร้ างอาชี พให้
สามารถพึ ง่ ตัว เองได้ การทํ า การเกษตรอิ น ทรี ย์ ลดการพึ ง่ พาปุ๋ย สารเคมี ดี ต่อ สุข ภาพ และ
ประหยัด เป็ นต้ นแบบให้ กบั คนในชุมชน ขยายผลให้ คนในชุมชนเป็ นแนวร่วมพัฒนา
1.4 กรณีศกึ ษาที่ 4 บริษัทนิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด จังหวัดเชียงใหม่
บริษัทน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารองค์กรผู้
ก่อตัง้ มี ความสนใจในหลักแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงตัง้ แต่เ ริ่ ม ก่ อตังและการนํ
้
าระบบ
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มาตรฐานคุณภาพมาประยุกต์ใช้ ในองค์กร ผู้บริ หารเป็ นผู้กําหนดกิจกรรมโครงการและให้ การ
สนับสนุน เป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพของพนักงานให้ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
โดยน้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเป็ นวิสยั ทัศน์เป็ นทิศทางเป้าหมายขององค์กร เริ่ ม
ด้ วยหลักเหตุผลที่เมื่อเข้ ามาอยู่ในชุมชน เป็ นโรงงานผลิตอาหารแปรรู ป ต้ องทําโรงงานที่รักษา
สิ่งแวดล้ อมมีการจัดการระบบบําบัดนํ ้าเสียที่ได้ มาตรฐานไม่ทิ ้งกากของเสียสู่ชุมชน จัดกิจกรรม
เสริ มสร้ างศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากการพบปะกับผู้บริ หาร ผ่านกิจกรรม Morning talk
ก่อนการทํ างานเป็ นประจํ าทุกวัน ให้ ความรู้ และสร้ างการมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บัติง าน สร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้บริ หารและพนักงานมีการบริ หารจัดการที่ม่งุ เน้ นใช้ เงินทุนภายในเป็ น
หลัก สร้ างผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค
พนักงานกล้ าแสดงความคิดเห็น มีความภาคภูมิใจจากการได้ พูดคุยกับผู้บริ หาร มีความสัมพันธ์
ใกล้ ชิดกับผู้บริ หารดี
บริ ษัทขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์กรธุรกิจเอกชนไปสู่ชมุ ชน
เทศบาลตําบลบ้ านกลาง การเข้ ามาตังโรงงานผลิ
้
ตในชุมชน เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดี บริ ษัทได้
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน พัฒนาชุมชนรอบข้ างบริ ษัทโดยสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุน
งบประมาณเพื่อสร้ างอาชีพให้ กับคนในชุมชน เข้ าร่วมกิจกรรมประเพณีวฒ
ั นธรรม การสนับสนุน
ทุน การศึกษา การได้ พ บปะมี ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน เกิ ดเครื อข่ายความร่ วมมื อ ทํ าให้ ร้ ู จักกัน
ร่ วมกันพัฒนาคนในชุมชน เริ่ มจากความมีเหตุมีผล เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับชุม ชน สร้ าง
สิ่งแวดล้ อมที่ดี ได้ เรี ยนรู้อาชีพตามความต้ องการที่องค์กรให้ การสนับสนุน เช่น การทําปุ๋ยหมัก ลด
ค่าใช้ จ่าย ในการทํ า การเกษตร ส่ง เสริ ม การมี ส่วนร่ วมของคนในชุม ชนจากกิ จ กรรมประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ 4 กรณีศกึ ษาพบข้ อสรุปกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ดังนี ้
1) กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
1.1) กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
1.1.1) การวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้ อมขององค์กร
ธุรกิจต้ องมีการสํารวจตัวเองให้ ร้ ูว่าตัวเองมีจดุ แข็ง จุดอ่อนตรง
สิง่ ที่ต้องพิจารณา คือสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร ที่ต้องคํานึงถึงประกอบด้ วย (1) ผู้บริ หาร (2)
ความเชี่ยวชาญ ความถนัด ประสบการณ์ตรงในการดําเนินธุรกิจ (3) สถานที่ตงของบริ
ั้
ษัท (4)
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ลักษณะการดําเนินธุรกิจ (5) การมีส่วนร่วมของพนักงานและ (6) ตัวของพนักงาน และมีวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอกว่ามีโอกาสหรื ออุปสรรคอะไรที่จะมีผลต่อการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้ วย
(1) แรงงาน (2) ชุมชนโดยรอบขององค์กร (3) สภาพธรรมชาติและความสมบูรณ์ในพื ้นที่ (4)
วัตถุดิบ (5) สภาพสังคมและวัฒนธรรม (6) การมีส่วนร่วมของชุมชน (7) เครื อข่ายความร่ วมมือ
ทางธุรกิจ (8) กลุม่ ลูกค้ า (9) ระบบมาตรฐานสากลและการสนับสนุนของภาครัฐบาล
1.1.2) กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีทิศทาง
เป้าหมายชัดเจน โดย (1) การประกาศเป็ นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) การน้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากําหนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมายการ
ดําเนินธุรกิจและ (3) น้ อมนํามาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
1.1.3) การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
เมื่อบริษัทได้ กําหนดทิศทาง เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ จะต้ องมี
การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิผ่านกิจกรรมโครงการ ผู้บริ หารเป็ นผู้กําหนดและให้ การสนับสนุน
งบประมาณ ให้ คําปรึ กษา คํ าแนะนํ าในการดํ าเนิ นการ เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนิ นธุ รกิ จ ที่
สอดคล้ องตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสําเร็ จขององค์การนัน้ เกี่ยวข้ องกับ
ประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ เนื่องจากผู้บริ หารมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
และกําหนดแนวทางในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิให้ ประสบผลสําเร็ จ ผู้ปฏิบตั ิจะต้ องมีความรู้ ความ
เข้ าใจ และทักษะในการปฏิบตั งิ านอย่างดี
1.1.4) การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
เป็ นการควบคุมติดตามงานกิจกรรมโครงการที่ดาํ เนินการ โดย
(1) การดูผลผลิตจากการดําเนินการ (2) การรายงานความก้ าวหน้ า (3) การประชุม (4) การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (5) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมโครงการและ (6) การใช้ ระบบการบริ หารงาน
คุณภาพ ระบบมาตรฐานต่างๆ ติดตามงาน
1.2) กระบวนการเรี ยนรู้ที่ใช้ ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์กร
การเรี ยนรู้ขององค์กร มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. การเรี ยนรู้ เพื่อการปฏิบตั ิงาน เป็ นการเสริ มสร้ างทักษะและความ
ชํานาญที่เหมาะสมในการทํางาน
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2. การเรี ยนรู้เพื่อการดํารงชีวิต นําความรู้ ความเข้ าใจจากการเรี ยนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในการดํารงชีวิตประจําวัน
การเรี ยนรู้ขององค์กรในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้
ดังนี ้
1. จากการลงมื อปฏิบัติจริ ง มีประสบการณ์ ด้วยตนเอง เพราะเมื่อมี
ประสบ การณ์จากการดําเนินการในด้ านใด ๆ ก็จะได้ บทเรี ยน ข้ อคิด ข้ อปฏิบตั ิจากประสบ การณ์
นัน้ ๆ มาก
2. จากการลองผิดลองถูก ลองทําและดูผลว่าเป็ นอย่างไร โดยทดลองทํา
สิ่งใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยทํา และเรี ยนรู้ จากผลของการทําสิ่งนัน้ ถือเป็ นการสร้ างเสริ มประสบการณ์
การเรี ยนรู้
3. จากการสัง เกตและไตร่ ตรอง การเรี ยนรู้ โดยการสัง เกตจากกรณี
ตัวอย่างของผู้อื่น แล้ วนํามาคิดใคร่ ครวญไตร่ ตรอง ตังข้
้ อสังเกต ซึง่ มักทําให้ ได้ ความคิด บทเรี ยน
หรื อตัวแบบที่จะสามารถนําไปปฏิบตั ติ อ่ ไปได้ ในอนาคต
4. การทําตามแบบ หรื อต้ นแบบ การมีต้นแบบที่มีการดําเนินการสําเร็ จ
และเห็นผลผลิต ผลลัพธ์ หนึ่งตัวอย่างที่ดีมีคา่ กว่าล้ านคําสอน ทําให้ เข้ าใจ เข้ าถึง คิดได้ เป็ นแรง
บันดาลใจให้ พนักงาน ได้ เรี ยนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ ได้
5. เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่มีการพูดคุยกัน
กล้ าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เมื่อพนักงานได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้ างสายสัมพันธ์ที่ดีในตัวพนักงาน และผู้บริหาร
7. การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงาน ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ เพื่อให้ สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ านและการดํารงชีวติ บนทางสายกลาง
5
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2) การขยายแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์ กรธุรกิจเอกชนไปสู่ชุมชน
2.1) การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรธุรกิจเอกชนไปสูช่ มุ ชน
การขยายแนวคิดจากองค์กรธุรกิจสูช่ มุ ชนได้ 3 ด้ าน ดังนี ้ (1) ด้ านจัดตังเป็
้ น
ต้ นแบบศูนย์เรี ยนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ด้ านการอนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีไทย
(3) ด้ านการสนับสนุนทุนการศึกษาและ (4) ด้ านการสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนวัตถุดิบ
วัสดุอปุ กรณ์
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2.2) การเรี ยนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปการเรี ยนรู้ของชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้
1) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งด้ วยตนเอง โดยทําความเข้ าใจ ทดลองปฏิบตั ิ
เรี ยนรู้ คิดจากประสบการณ์ การปฏิบตั ิ เมื่อมีประสบการณ์จากการดําเนินการในด้ านใด ๆ ก็จะได้
บทเรี ยน ข้ อคิด ข้ อปฏิบตั จิ ากประสบการณ์นนั ้ ๆ
2) การทําตามต้ นแบบที่ดี เป็ นแรงบันดาลใจ ทําให้ ได้ ความคิด บทเรี ยนหรื อตัว
แบบที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ นรูปธรรม ที่เห็นจากต้ นแบบที่ทําสําเร็จ
3) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆที่ภาคธุรกิจเอกชนให้ การสนับสนุน ทําให้ เกิด
การเรี ยนรู้ร่วมกัน สร้ างสัมพันธ์ทีดีตอ่ กัน ทําให้ ร้ ูจกั กันมากขึ ้น
4) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่มีการพูดคุยกัน กล้ า
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
5) การเป็ นแหล่งศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ กรณีศกึ ษาเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้พร้ อมเปิ ดให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนใจ ชาวบ้ าน ชุมชนได้ เข้ าศึกษาดูงาน พร้ อมให้
ความรู้
3. การนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
เอกชน
แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ผู้วิจัยดําเนินการ
สัง เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื ่อ นํ า เสนอแนวทางที ่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถขั บ เคลื ่อ นองค์ ก รไปสู่
ความสําเร็ จสอดคล้ องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแนวทาง 5 ประการ สรุปได้ ดงั นี ้
1) แนวทางเชิงกลยุทธ์ ผู้นําองค์กรต้ องให้ ความสําคัญและเป็ นผู้ริเริ่ มอย่างเอาจริ งเอาจัง
โดยเริ ่ ม จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที ่เ หมาะสม เพราะการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นเรื ่ อ งที ่ต้ อ ง
ดําเนินการภายใต้ ความเสี่ยง ต้ องรู้ว่าตัวเองมีจดุ แข็ง จุดอ่อนอะไร มีโอกาส อุปสรรคอะไรในการที่
จะทําธุรกิจ เมื่อพิจารณาบริ บทสภาพแวดล้ อมแล้ ว ขันตอนต่
้
อไปควรกําหนดเป็ นกลยุทธ์ ในการ
ดํา เนิ นธุ ร กิ จ ที ส่ อดคล้ อ งตามแนวคิด หลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยกํ า หนดเป็ นทิ ศทาง
เป้าหมายขององค์กร เพื่อเป็ นกรอบในการดําเนินงาน อันเป็ นการแสดงถึงความตังใจในการดํ
้
าเนิน
ธุรกิจ และการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ผู้บริ หารตลอดจนสมาชิกขององค์กร ต้ องรู้ว่าจะทําอะไร
ในปั จจุบนั และจะทํ าอะไรในอนาคต โดยสรุ ปกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ควรประกอบด้ วย
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1) การประกาศเป็ นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างชัดเจนเพื่อแสดงความมุง่ มัน่ และเป็ นจุดเริ่มต้ นอย่างมีเป้าหมาย
2) การน้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากําหนดเป็ นวิสัยทัศน์
เป้าหมายการดําเนินธุรกิจและกํ าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้ องเชิงกลยุทธ์
3) การน้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดําเนิน
ธุรกิจในกระบวนการหรื อขันตอนที
้
่ส่งผลให้ มีการปฏิบตั ิตามแนวคิดได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและสร้ าง
การเรี ยนรู้ท่ีเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั แิ ล้ วนําสูก่ ารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในทุกภาคส่วนขององค์กร
ทังนี
้ ้แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนที่กล่าวมาคือ
การเน้ นความสําคัญในการน้ อมนํ าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเป็ นกลยุทธ์ ของ
องค์กรแล้ วนํ าไปสู่การปฏิ บตั ิโดยมีการถ่ายทอดสื่ อสารทําความเข้ าใจเพื่อแปลงไปสู่การปฏิ บตั ิ
อย่างทัว่ ถึงทุกภาคส่วน
2) แนวทางการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในองค์กร เป็ นการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิผ่านกิจกรรมโครงการ เพื่อการดําเนินกิจกรรม
โครงการตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2
เงื่อนไข ได้ แก่ หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และหลักการมีภูมิค้ มุ กันที่ดี ประกอบกับ
เงื ่อ นไข ความรู้ และคุณ ธรรม ที เ่ ป็ นองค์ป ระกอบหลักของแนวคิด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
องค์ กรภาคธุ ร กิ จ อาจมี การประยุก ต์ห ลักการในภาพรวมเพื่อการขับ เคลื่อนกิ จ กรรมโครงการ
ตอบสนองเป้าหมายและกลยุทธ์ ที่ธุรกิจกําหนดหรื ออาจประยุกต์เอาหลักการใดหลักการหนึง่ ที่
สามารถดําเนินเป็ นกิจกรรมที่จุดประกายแนวคิดแล้ วขยายผลไปสู่การสร้ างความสอดคล้ องเชิง
ระบบกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ทัง้ นี ้ต้ องพิจารณาตามความเหมาะสมขององค์กร
และสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
3) แนวทางการติดตามประเมินผลการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน
องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื ่อ ให้ เ กิ ด การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น อย่ า งเป็ นระบบ ต้ อ งมี ก ารกํ า หนดกลไก
ผู้รับผิดชอบชัดเจน และสร้ างระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4) แนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ซึง่ เป็ นปั จจัยทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญ่ตอ่ การขับเคลื่อนให้ เกิดความสําเร็ จ เพื่อการสร้ างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกภาคส่วน และนําสู่ผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กระบวนการเรี ยนรู้ขององค์กร มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการปฏิบตั ิงานความ
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ชํ า นาญที ่เ หมาะสมในการทํ า งานและเพื ่อ นํ า ความรู้ ความเข้ า ใจจากการเรี ย นรู้ แนวคิ ด ไป
ประยุกต์ใช้ ในการดํารงชี วิตประจํ าวัน การเรี ยนรู้ ขององค์กรในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง อาจมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้คือ 1) เรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง 2) เรี ยนรู้จากการลองผิด
ลองถูก 3) เรี ยนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง 4) เรี ยนรู้การทําตามแบบ หรื อต้ นแบบ 5) เรี ยนรู้จาก
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 6) เรี ยนรู้จากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม 7) การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงาน ให้ มี
ความรู้ ความเข้ าใจ เพื่อให้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานและการดํารงชีวิต บนทาง
สายกลาง
5) แนวทางการขยายผลสู่ชมุ ชนเพื่อการสร้ างเครื อข่าย (network) เพื่อสร้ างความจีรัง
ยั่งยืน ของแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพี ยงได้ อย่างสมดุลทัง้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เป็ น
ชุมชนรอบข้ าง และการสร้ างต้ นแบบเพื่อขยายผลความเป็ นรูปธรรมของการปฏิบตั ิที่เป็ นไปได้ โดย
บูรณาการเข้ ากับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อสร้ างแนวร่ วมในการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงที่ ยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้ แก่ หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และ
หลักการมีภมู ิค้ มุ กันที่ดี ประกอบกับเงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม เป็ นองค์ประกอบหลักต่อไป
องค์กรธุรกิจควรมีการดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชน สร้ างความยัง่ ยืนให้ ชมุ ชน การดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการสู่ชมุ ชน 3 ด้ าน คือ 1) การจัดตัง้
เป็ นต้ นแบบศูนย์ เรี ยนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 2) การอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เข้ าร่วมงานและให้ การสนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมกับชุมชน ร่วมอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมอันดีงามของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
3) การสนับสนุนทุนการศึกษา วัตถุดบิ วัสดุอปุ กรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้ างสายสัมพันธ์ที่
ดีให้ กบั ชุมชน
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ
เอกชน สรุ ปได้ ดงั นี ้
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในองค์กร
1) ความศรัทธาในหลวงและหลักแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ผู้บริ หารองค์กร มีภาวะผู้นํา อุทิศตนด้ วยความอดทน มุง่ มัน่
3) การมีสว่ นร่วมของพนักงานในการดําเนินการ
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกองค์กร
1) จิตสํานึกของนักธุรกิจ มีความตระหนักในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
2) ต้ นแบบความสําเร็จในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3) การสนับสนุนจากภาครั ฐในการขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4) เครื อข่ายความร่วมมือ ขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้ไปสูภ่ ายนอก
5) การใช้ ประโยชน์จากทุนทางสังคม
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคธุรกิจเอกชน
สูช่ มุ ชน สรุปได้ ดงั นี ้
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายในชุมชน
1) ผู้นําชุมชน ต้ องมีภาวะผู้นํา มีความซื่อสัตย์ เสียสละให้ ความร่วมมือ
2) การใช้ ประโยชน์จากทุนทางสังคม
3) การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันดําเนินการ
4) คนในชุมชนที่พร้ อมรับการพัฒนา มีความกระตือรื อล้ น ขยัน อดทน
ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จภายนอกชุมชน
1) ต้ นแบบความสําเร็จของการดําเนินการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
2) เครื อข่ายความร่วมมือ สร้ างพลังความร่วมมือขับเคลื่อนไปสูท่ กุ ภาคส่วนของ
สังคม
3) การสนับสนุนจากภาครัฐ
อภิปรายผลการวิจัย
จากข้ อค้ นพบในการวิจยั มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี ้
1. กระบวนการขับเคลื่อนปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
ผลการวิจยั พบว่า ภาคธุรกิจเอกชนนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกต์ใช้ ใน
องค์กร ปั จจุบนั การดําเนินการต้ องดําเนินการภายใต้ ความเสี่ยง ต้ องรู้ว่าตัวเองมีจดุ แข็ง จุดอ่อน
อะไร มีโอกาส อุปสรรคอะไรในการที่จะทําธุรกิจ บริ บทสภาพ แวดล้ อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอและมี ผ ลหรื อ อิ ท ธิ พ ลต่อ การดําเนิน งานของหน่วยธุ รกิ จ ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุ รกิ จ เมื่อ
ตัด สิ น ใจที ่จ ะทํ า ธุ ร กิ จ จึ ง ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง การวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทสภาพแวดล้ อมขององค์ ก ร คื อ
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร ที่จะต้ องวิเคราะห์ว่าอะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อนในการดําเนินงานของ
องค์กร ช่วยให้ ประเมินอดีตและแนวโน้ มในปั จจุบนั การวิเคราะห์ภายในสามารถทําได้ โดยการ
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วิเคราะห์ปัจจัยที่จะนําไปสูค่ วามสําเร็จ โดยเฉพาะผู้บริ หาร เป็ นปั จจัยสําคัญในความสําเร็ จในการ
ดําเนินการองค์กรที่จะน้ อมนําขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางการ
บริ หารธุรกิจ สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร ว่าอะไรคือโอกาส ภาวะคุกคามในการดําเนินงานของ
องค์กร อาทิสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั ที่รูปแบบการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทําให้ คนใน
สัง คมให้ ค วามสนใจในสุข ภาพ ใส่ ใ จการดูแ ลตัว เอง การพักผ่ อ น ทํ า ให้ องค์ ก รต้ อ งพยายาม
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เป็ นทางเลื อกให้ กับผู้บริ โภค ที่อาจจะเป็ นโอกาสที่ทําให้ องค์กรมี
สมรรถนะที ่จ ะดําเนินการบางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง หรื อเป็ นอุปสรรคถ้ าเกิ ดขึน้ ก็ จ ะทํ าความ
เสี ย หายให้ แ ก่ อ งค์ กรถ้ าองค์ ก รขาดการติดตามสัง คม สภาพ แวดล้ อ มจึง นับ เป็ นปั จ จัยที ่ต้อ ง
คํานึงถึง ในการนํ าไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กร กํ าหนดทิศทางขององค์กร การกํ าหนด
วิสยั ทัศน์ ภารกิจหรื อกรอบในการดําเนินงานที่ชดั เจน ช่วยให้ องค์กรสามารถกําหนดกลยุทธ์ การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จะต้ อ งมี ทิ ศ ทาง
เป้าหมายที่ชดั เจนจะช่วยให้ องค์กรสามารถกํ าหนดทิศทางในระยะยาว อีกทัง้ ยังแสดงถึงความ
ตัง้ ใจในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที ่ต้ อ งระบุภ ารกิ จ และเป้าหมายหลัก ที ่สํ า คั ญของบริ ษั ท เป็ นการ
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ผู้บริ หาร ผู้นําองค์กร ผู้ก่อตังที
้ ่กําหนดว่าจะทําอะไรในปั จจุบนั และจะ
ทําอะไรในอนาคต ตามแนวทางการดําเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทัง้ 4 กรณีศกึ ษาเป็ นต้ นแบบความสําเร็ จที่น้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงมากํ าหนดเป็ นกลยุท ธ์ ใ นการบริ ห าร ถึงแม้ ว่าบริ ษัททัง้ 4 กรณี ศึกษาจะมี การก่อตัง้ ที่
แตกต่างกัน กล่าวคื อ บริ ษัท พิ บูล ย์ ชัยนํ า้ พริ กเผาไทยแม่ประนอม จํ ากัดเป็ นบริ ษัท ที่ก่อตัง้ มา
ยาวนานที่สุดคือตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2502 ต่อมาคือบริ ษัท ชุมพรคาบาน่ารี สอร์ ตและศูนย์ กีฬ าดํานํ า้
จํากัด ปี พ.ศ. 2525 ต่อมาบริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ ง(2005) จํากัด ปี พ.ศ. 2539 สุดท้ ายคือ
บริ ษทั นิธิฟ้ ดส์
ู จํากัด ปี พ.ศ. 2541 สําหรับบริ ษัท ชุมพรคาบาน่าฯ แต่เดิมจะบริ หารเช่นธุรกิจทัว่ ๆ
ไป คือต้ องการกํ าไร มีการลงทุน กระทัง่ ปี 2540 มาเจอวิกฤติเศรษฐกิจ บริ ษัทต้ องมีภาระหนี ้สิน
มาก ทําให้ ผ้ บู ริ หารพบกับจุดเปลี่ยนในการดําเนินธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2541 ได้ พบกับอาจารย์วิวฒ
ั น์
ศัลยกําธร ซึง่ ทํางานในโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เดินทางมา
พักและได้ มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์วิวฒ
ั น์ ซึ่งอาจารย์วิวฒ
ั น์ได้ ให้ คําแนะนําว่า ถ้ าอยากให้ ธุรกิจ
อยูร่ อดต่อไป ถ้ าจะให้ ธุรกิจดําเนินการต่อไปได้ ต้ องหันมาใช้ แนวทางพระราชดําริ ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยยินดีรับเป็ นที่ปรึกษาให้ จึงเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ ทิศทางการพัฒนา การบริ หาร
ชุม พรคาบาน่า รี สอร์ ต นําแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการ
อย่า งจริ งจัง และปี พ.ศ. 2543 จึงประกาศให้ พนักงานและผู้เข้ าใช้ บริ การได้ รับทราบว่าองค์กรได้
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ดําเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ ภายใต้ การบริ หารของ วริ สร รักษ์ พนั ธุ์ เป็ นผู้
ริ เริ่มนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการธุรกิจ แก้ ไขวิกฤต จนสามารถ
พลิกฟื น้ ธุรกิจให้ อยู่ได้ อย่างยัง่ ยืน อีก 3 บริ ษัทที่เหลือมีเป้าหมายการดําเนินธุรกิจก่อนทีจ่ ะนํา
แนวคิ ด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาดํ า เนิ น การ เริ ่ม จากผู้ ก่ อ ตัง้ ที ่ก ารบริ ห ารองค์ ก รมี
เป้าหมายสร้ างความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของพนักงาน ชุมชน และท้ องถิ่น มีคณ
ุ ภาพ ศักยภาพ
และคุณธรรม มีชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ดํารงชีพสามารถพึง่ พาตัวเองได้ ประสานอุตสาหกรรม
เข้ ากับเกษตรกรรม บริ ษทั พิบลู ย์ชยั นํ ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด ให้ ความสําคัญกับลูกค้ า ยึด
หลักซือ่ สัตย์ ยุติธรรมไม่เอาเปรี ยบผู้บริ โภค บริ ษัท นิธิฟ้ ูดส์ จํากัด กําหนดเป้าหมายว่าเป็ นผู้ผลิต
อาหารที่ลกู ค้ าคิดถึงเป็ นอันดับหนึง่ เดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืน
แก่ผ้ รู ่ วมงาน วิสยั ทัศน์นี ้กําหนดในปี พ.ศ. 2545 หลังจากบริ ษัทเปิ ดดําเนินการได้ 4 ปี และทัง้ 3
บริ ษัทนี ้ ในช่วงที ่เ กิ ดวิ กฤตเศรษฐกิ จ ไม่ไ ด้ รับผลกระทบใดๆ แสดงให้ เ ห็นว่าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงสามารถนํ ามาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารธุรกิจได้ แม้ ไม่ได้ ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิ จ
ต่อ มาในปี 2549 สํ า นัก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื ่อ ประสานงานโครงการอัน เนื ่อ งมาจาก
พระราชดําริ(กปร.) จัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิมพระเกียรติ “80
พรรษา ปวงประชาเป็ นสุขสานต์” บริ ษัทส่งประกวดและได้ รับรางวัล เป็ นรางวัลความสํ าเร็ จ ที่
ดําเนินธุรกิจสอดคล้ องตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ บริ ษัท มีความภาคภูมิใจ และ
สร้ างความเข้ าใจหลักปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงให้ ม ากยิง่ ขึน้ และตระหนักถึง แนวคิดปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการดําเนินธุรกิจ สามารถดําเนินการได้ ในธุรกิจทุกระดับทําให้ สามารถ
ผ่านพ้ น ช่วงวิ กฤตต่าง ๆ มาได้ และสามารถดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงได้
เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ ต่างๆ ได้ จึงมีความมุ่งมัน่ โดยน้ อมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงมาประยุกต์ใ ช้ ในการบริ หาร และเมื่อมี โอกาส ก็ ขยายผลสู่สังคมในลํ าดับต่อไป การ
ขับเคลื่อนจากภาครัฐจึงควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็ นหน่วยงานที่เป็ นศูนย์กลางในการ
ขั บเคลื ่อนในเชิ งนโยบายที ่ต้องดํ าเนิน การอย่างมีขัน้ มีตอน กระตุ้น ส่งเสริ มให้ ภ าคธุรกิจ เป็ น
เครื อข่ายความร่วมมืออย่างแข็งขัน มิใช่ทําเพื่อสร้ างภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว
หลังจากบริ ษัทได้ กําหนดกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ ทุกบริ ษัท
ต้ องมีการแปลงกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั ิผ่านกิจกรรมโครงการ เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจที่
สอดคล้ องตามหลักแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสําเร็ จขององค์กรนัน้ เกี่ยวข้ องกับ
ประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ ผู้บริ หารมีการมอบหมายหน้ าที่ในการดําเนินการ
ชัดเจน ให้ การสนับสนุนในเรื่ องบประมาณ รวมทังคํ
้ าแนะนํา คําปรึกษา ลงมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
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เพื่อที่ จะเป็ นแบบอย่างให้ กับพนักงานและกําหนดแนวทางในการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิให้ ประสบ
ผลสําเร็ จ ผู้บริ หารควรต้ องพิจารณาตัวผู้รับการถ่ายทอดกลยุทธ์ คือผู้ปฏิบตั ิจะต้ องมีความรู้ ความ
เข้ าใจ และทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างดี กิจกรรมโครงการ ต้ องสอดประสานกับบทบาทหน้ าที่
ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทําให้ ทราบว่า เป้าหมายของตนเองที่ชดั เจนนันคื
้ ออะไร และควร
จะดําเนินการที่เรื่ องใดก่อน ซึ่งนอกจากจะทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในระดับล่างสุดเข้ าใจเป้าหมายที่ไม่
คลาดเคลื่อนแล้ ว ยังมีประโยชน์ตอ่ กระบวนการในการประเมินผลที่เหมาะสมด้ วย ทังยั
้ งช่วยให้ มี
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมพอดี เพียงเพื่อให้ บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละกิจกรรม
โครงการที่มาจากกลยุทธ์ ในการนําไปสู่การปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ ที่มีการดําเนินการ เช่น
ด้ านส่งเสริ มการเกษตรอินทรี ย์ การดําเนินการด้ วยต้ องคํานึงถึงความพร้ อมในระดับพื ้นที่ สถาน
ที่ตงั ้ และลักษณะการดําเนินธุรกิจ การดําเนินกิจกรรมโครงการในองค์กร ทุกๆกิจกรรมโครงการที่
ดํ า เนิ น การจะมี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายความสํ า เร็ จ เพื ่อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การสํ า เร็ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ จึงต้ องมี การติดตามคว้ ามก้ าวหน้ าในการดําเนิ น การต่างๆ ว่าการนํ ากลยุทธ์ ไ ป
ปฏิบตั ินนมั
ั ้ กจะเกิดข้ อผิดพลาดที่ต้องการปรับปรุ งเพื่อให้ แน่ใจว่ากลยุทธ์ นนจะก่
ั้
อให้ เกิดผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ตรงตามแผนที่ได้ ตงไว้
ั้
พบปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินการอะไรหรื อไม่ อย่างไร
กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสอดคล้ องกับ Thomas L. Wheelen and
J.David Hunger.(2000 : 8-21) ที่มีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นขันเป็
้ นตอน ที่ประกอบด้ วย
(1) การประเมินสภาพแวดล้ อมขององค์กร (2) การกําหนดกลยุทธ์ (3) การนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ
และ (4) การประเมินผลและการควบคุม ควรนําเอาหลักปรัชญาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากํ าหนดเป็ นกลยุท ธ์ ใ ห้ ส อดรั บกับแผนกลยุทธ์ ขององค์กร และนํ าไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ มี
กิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรม ในรู ปของแผนปฏิบตั ิการ จึงจะนําความสําเร็ จในการขับเคลื่อนได้ อย่างมี
เป้าหมายและจะเชือ่ มโยงในการติดตามประเมินผล ทําให้ เกิดความชัดเจนในหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ ้น
การเรี ยนรู้ ขององค์กรจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมาย
เพื ่อนํ าไปสู่การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานที่ สามารถนํ าสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ ไปสู่การปฏิ บัติ
เพื่อให้ เกิ ดทักษะและความชํานาญ ที่เหมาะสมในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิ ภาพขององค์กร
และนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการดํ า รงชี วิ ต ต่ อ ไป เพื ่อ นํ า ความรู้ ความเข้ า ใจจากการเรี ย นรู้ ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วัน พัฒ นาการเรี ย นรู้ สู่ ก ารสามารถพึ ง่ ตัว เองได้ ผลการ
ศึกษาวิจยั พบว่าองค์กรพนักงานจะเรี ยนรู้และเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ ้ง เข้ าถึง
เข้ าใจ ปฏิบตั ิได้ พนักงานจะมีความสนใจ กระตือรื อล้ น ในการเข้ าร่ วมฝึ กอบรม เปิ ดใจ ได้ เห็น
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ตัวอย่าง เห็น แบบอย่างจากผู้บริ ห าร ผู้นํา ได้ เห็นคุณค่า เสริ มสร้ างแรงบันดาลใจ จึงตัดสินใจ
นําไปใช้ กบั ตัวเอง ลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีประสบการณ์ด้วยตนเอง เพราะเมื่อมีประสบการณ์จากการ
ดําเนินการในด้ านใด ๆ ก็จะได้ บทเรี ยน ข้ อคิด ข้ อปฏิบตั ิจากประสบการณ์นนั ้ ๆ มาก เช่นการทํา
ปุ๋ยหมัก การปลูก ผัก สวนครั ว เป็ นต้ น การเรี ย นรู้ ต้ อ งอาศัย ประสบการณ์ ต รงในการปฏิ บัติ
สอดคล้ องกับ David A. Kolb (2001) ซึ่ง Kolb กล่าวว่าการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ จึงจะเรี ยนรู้ได้ ดี
ที่สดุ และจากการศึกษาวิจยั ของฉัตรวรัญ องคสิงห์(2545) พบว่าการเรี ยนรู้อย่างแท้ จริ งนันเกิ
้ ดขึ ้น
เมื่อชาวนาสามารถนํ าความรู้ ไปปฏิบตั ิจริ งแล้ วเห็นผลจากการปฏิบตั ิ ซึ่งองค์กรธุรกิจได้ ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ จากการปฏิ บตั ิอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นผลดีกับบริ ษัท แต่ต้องพิจ ารณาปั จจัยหลายด้ าน
ประกอบด้ วย และต้ องใช้ เวลาในการพัฒนา การลองผิดลองถูก ลองทําและดูผลว่าเป็ นอย่างไร
โดยทดลองทําสิง่ ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยทํา และเรี ยนรู้ จากผลของการทําสิ่งนัน้ ถือเป็ นการสร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เช่นการนําความรู้ การปลูกไผ่ ของบริ ษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005)
จํากัดที่ให้ พนักงานมีส่วนร่ วมได้ ลงมือทํา เมื่อทําเองจะเข้ าใจปั ญหาในการผลิต ว่าควรจะรดนํา้
ปริ มาณเท่าไรถึงจะเหมาะสม ไม่ควรรดนํ ้าช่วงเวลาใด ถึงแม้ จะมีคมู่ ือการปลูก การดูแล แต่ความ
แตกต่างในพื น้ ที่ สภาพอากาศ อาจไม่เ หมือนกัน ก็ค่อยๆเรี ยนรู้ กัน ไป เป็ นต้ น อีกทัง้ ต้ องมีการ
สังเกตและไตร่ ตรองอยู่เสมอ การเรี ยนรู้ โดยการสังเกตจากกรณี ตวั อย่างของผู้อื่นดูผลสําเร็ จ แล้ ว
นํ า มาคิด ใคร่ ครวญไตร่ ต รอง ตัง้ ข้ อ สัง เกต ซึ ง่ มัก ทํ าให้ ไ ด้ ความคิด บทเรี ย นหรื อ ตัว แบบที ่จ ะ
สามารถนําไปปฏิบตั ติ อ่ ไปได้ ในอนาคต ซึ่งการเรี ยนรู้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนับเป็ นหัวใจสําคัญ
ในการเรี ยนรู้ ร่วมกันขององค์กร เมื่อพนักงานได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เป็ นการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่มีการพูดคุยกัน กล้ าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สร้ างสายสัมพันธ์ ที่ดีในตัวพนักงานและผู้บริ หาร ส่งเสริ มให้ การทํางานประสบความสําเร็ จ บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตงไว้
ั ้ นับเป็ นปั จจัยความสําเร็ จที่ไม่ควรมองข้ าม การเรี ยนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้ องมีการบูรณาการการเรี ยนรู้เป็ นองค์รวม หากองค์กรใดเน้ นที่จะเรี ยนรู้โดยอาศัยเพียงวิธี
หนึง่ ใดแต่อย่างเดียวก็อาจก่อให้ เกิดผลเสียได้ เช่น องค์กรที่มงุ่ แต่การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง
ของตนเองอย่างเดียว ก็จะเป็ นองค์กรที่ขาดความกล้ าในการริเริ่มทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ และในโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนัน้ สิ่งที่เคยเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องมาในประสบการณ์ในอดีต อาจกลายเป็ นสิ่ง
ที่ผิดไปแล้ วก็ได้ ในปั จจุบนั หรื อองค์กรที่ใช้ แต่การสังเกตและเลียนแบบ จากผู้อื่นอย่างเดียว ก็จะ
พบว่าตนเองได้ เพียงแค่ผ้ ตู ามเท่านัน้ ส่วนองค์กรที่เรี ยนรู้ด้วยการคิดเชิงนามธรรม โดยไม่ได้ นํามา
ปฏิบตั ิ ก็เปรี ยบเสมือนคนที่ฝันเฟื่ องเพ้ อเจ้ อโดยไม่ลงมือทําอะไรจริ งๆจังๆ และองค์กรที่มงุ่ แต่การ
ทดลองทําแบบลองผิดลองถูกแต่เพียงอย่างเดียว ก็อาจจะทําผิดพลาดซํ ้ากับที่คนอื่นเขาเคยพลาด
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มาแล้ ว เพราะขาดการศึกษาตัวอย่างและขาดการคิดคาดการณ์ให้ รอบครอบ(ปั ณรส มาลากุล
ณ อยุธยา, 2543 : 4-8)
ภาคธุรกิ จ เอกชนประกอบธุรกิจสอดคล้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงที่
คณะอนุ ก รรมขับ เคลื ่อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กํ า หนดกรอบ 3 ห่ ว ง 2 เงื่ อ นไข
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2548 : 4-5)ประกอบด้ วยความพอประมาณ
หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การ
ผลิตและการบริ โภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ การไม่ลงทุนที่เกินตัว ความมีเหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนันจะต้
้
องเป็ นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้ องตลอดจนคํ านึงถึ ง ผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ จากการกระทํ านัน้ ๆอย่างรอบคอบ การมี
ภูมิค้ มุ กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ที่
จะเกิดขึ ้นโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตทังใกล้
้
และไกล การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆให้ อยู่ในระดับพอเพียงนัน้ ต้ องอาศัยทังความรู
้
้
และคุณธรรมเป็ นพื ้นฐาน กล่าวคือเงื่อนไขความรู้ ประกอบด้ วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ
ที่เกี่ ยวข้ องอย่างรอบด้ าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้ เหล่านันมาพิ
้
จารณาให้ เชื่อมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขัน้ ปฏิบตั ิ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้ องเสริ มสร้ าง
ประกอบด้ วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการดําเนินชีวิต การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ จะเห็นว่าเป็ นการ
เรี ยนรู้ ที ่ยึดโยงกัน ทุกองค์ประกอบ บูรณาการเป็ นความพอเพียงอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นไม่
ลงทุนที่เกินตัว เริ่มจากความพอประมาณ การที่ร้ ูจกั ว่าพอประมาณ ต้ องได้ มีการพิจารณาตัดสินใจ
อย่างรอบคอบจากข้ อมูลที่มีอยู่ ใช้ หลักเหตุและผล ตัดสินใจลงทุนแต่พอดี ยังเหลือสภาพคล่องที่
เป็ นภูมิค้ ุมกันให้ องค์กร การปฏิ บตั ิที่เกิดขึน้ เป็ นผลจากผู้บริ หารต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ มี
ความใส่ใจพิจารณาอย่างถ้ วนถี่ มีสติ ไม่ประมาท ยึดหลักคุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเป็ นหลักคิดหลักปฏิบตั ทิ ่ีทกุ คนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ทา่ มกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การขั บ เคลื ่อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ชุ ม ชน จากจิ ต สํ า นึ ก ที ่ดี ข อง
ผู้ประกอบการ ที ่ต้องการตอบแทนคุณแผ่น ดิน มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิ จควบคู่กับการ
สร้ างสรรค์ชุมชนและเศรษฐกิ จไทยให้ พัฒนาสู่ความยั่งยืน เป็ นกลยุทธ์ สําคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ ภาคธุรกิจเอกชนมีการปรั บมุมมองความคิดให้ เป็ นชุมชน เพื่อที่จะได้ เข้ าใจ เข้ าถึง ชุมชน
นําแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาวิเคราะห์ตวั ชุมชน ร่ วมพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่าน
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โครงการต่างๆ สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน ความพร้ อมของชุมชน ศักยภาพของชุมชน
แก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่ ชุม ชน เพื ่อสร้ างเสริ ม การเรี ย นรู้ ของชุม ชน การเรี ยนรู้ แนวคิดหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศนู ย์การเรี ยนรู้หรื อต้ นแบบ เป็ นการขยายผลองค์ความรู้แบบองค์รวม เช่น
การปลูกพื ชผักปลอดสารพิษ การทําเกษตรอินทรี ย์ ที่ทําให้ เห็นเป็ นรู ปธรรม เปิ ดให้ เป็ นสถานที่
ศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม เผยแพร่ ขยายผล เข้ าร่ วมงานประเพณี วัฒนธรรมกับชุมชน ร่ วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ร่วมสนับสนุนทุนการศักษา การ
เรี ย นรู้ ของชุ ม ชน พบว่ า เป็ นการเรี ย นรู้ บนฐานของการดํ า รงชี วิ ต ของชาวบ้ า นในชุม ชน จาก
ประสบการณ์ จริ งด้ วยตนเอง โดยทําความเข้ าใจ ทดลองปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ คิดจากประสบการณ์การ
ปฏิบตั ิ เมื่อมีประสบการณ์ จากการดําเนินการในด้ านใด ๆ ก็จะได้ บทเรี ยน ข้ อคิด ข้ อปฏิบตั ิจาก
ประสบการณ์นนั ้ ๆ การทําตามต้ นแบบที่ดี เป็ นแรงบันดาลใจ ทําให้ ได้ ความคิด บทเรี ยนหรื อตัว
แบบที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ นรูปธรรม ที่เห็นจากต้ นแบบที่ทําสําเร็ จ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ประเพณีวฒ
ั นธรรม สร้ างความสัมพันธ์กนั ในชุมชน ศึกษาดูงานศูนย์การ
เรี ยนรู้ การสนับสนุน จากภาครั ฐ เป็ นการเรี ยนรู้ เพื่อการดํารง ชี วิต สร้ างสรรค์ สิง่ ใหม่จ ากภูมิ
ปั ญญาในท้ องถิ่น เกิดความตระหนักในคุณค่า สํานึกรักในท้ องถิ่น ผูกพันกันในชุมชน ตระหนักใน
ความสํ าคัญของการดําเนินชี วิต เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในชีวิตประจํ าวัน ปฏิบัติตนให้ มี
ความพอประมาณ รู้ จกั การประมาณตน รู้ จกั ศักยภาพของตนที่มีอยู่ และรู้ จกั สภาพแวดล้ อมของ
ชุมชนสังคม ที่อาศัยอยู่ ปฏิบตั ติ นอย่างมีเหตุผล บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง โดยใช้ สติ ปั ญญา มี
ความรอบรู้ และรอบคอบในการคิด พูด ทํา โดยยึดทางสายกลางในการปฏิบตั ิ มีภูมิค้ มุ กันในตัว
พร้ อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ทังภายในและภายนอก
้
ภายใต้ กระแสโลกาภิ
วัต น์ มี ค วามรอบรู้ ในเรื ่ อ งที ่เ กี ่ย วข้ อ ง สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บัติ ด้ ว ย ความรอบคอบ
ระมัดระวัง ปฏิ บตั ิตนบนฐานของคุณธรรม ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ขยัน อดทน ขยันหมั่นเพี ยร
แบ่งปั น มีสติ ปั ญญา มีวินยั พึง่ ตนเอง เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ เกือ้ กูล มีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ อย่างมี ความสุข มีผ้ ูนําทํ าเป็ นแบบอย่างของคนในชุมชม ชักชวน เชิญชวนคนในชุมชน
สอดคล้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนของ Mezirow ประกอบด้ วย 3 ส่วนร่วมกันคือ
1) ประสบการณ์ 2) การคิดไตร่ ตรอง และ 3) การสนทนาอย่างมีเหตุผล(Jack Mezirow, 1995.
อ้ างถึงใน พจนา เอื ้องไพบูลย์, 2544 : 90-92) เพราะจะเห็นได้ วา่ การที่คนในชุมชนได้ เห็นต้ นแบบที่
ดีและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ทําให้ เห็นคุณค่าในการดํารงชีวิตที่นําแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิ เห็นประโยชน์ที่ทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตดีขี ้น เข้ าใจสภาพแวดล้ อม
รู้ จกั ใช้ ประหยัด อดออม อย่างน้ อยได้ ปลูกพืชผักสวนครัว ไว้ บริ โภคเอง ลดการใช้ จ่าย เพิ่มความ
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ปลอดภัย ดีตอ่ สุขภาพ เรี ยนรู้ร่วมกันทังในชุ
้ มชนและระหว่างชุมชน เกิดเครื อข่ายความร่วมมือ โดย
การดํารงชีพบนฐานวิถีความพอเพียง บูรณาการเข้ าสูว่ ถิ ีชีวติ ชีวิตคุณภาพคือชีวิตที่พอเพียง สร้ าง
สังคมที่สมดุลและยัง่ ยืน ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาจากการใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมโดยรวมต่อไป
2. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการประยุกต์ ใช้ แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
การประยุกต์ใช้ ต้องคํานึงถึงปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จ ดังนี ้
2.1) ความศรัทธาแนวคิด
ในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนําไปปฏิบตั จิ ริงได้ ทกุ ระดับ ตังแต่
้ บริษัท
ขนาดเล็ก จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ประชาชนทุกระดับ(จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา,2548 : 41-47.)
จิตสํ านึกของนักธุรกิ จ ในการเป็ นผู้ประกอบการทีมีคุณธรรม รวมทัง้ การมีต้นแบบที่นําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบตั ิจริ งจนเป็ นวิถีชีวิต เชื่อมโยงไปยังภาคส่วนต่างๆของสังคมให้ มี
ความสมดุล ความพร้ อมรั บต่อการเปลี่ยนแปลงและการก้ าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
ศรัทธาทําให้ เกิดความมุง่ มัน่ ตังใจ
้ ความเพียรพยายาม สร้ างแรงจูงใจไผ่สมั ฤทธิตลอดเวลา
2. 2) ผู้บริหารองค์กร
เป็ นผู้มีภาวะผู้นํา คือมีจิตสํานึกความเป็ นผู้ประกอบการที่ดี ที่มีคณ
ุ ลักษณะของคนที่มี
คุณธรรม จริ ยธรรม มุง่ ความสําเร็ จ ผูกพันต่อเป้าหมาย ยืนหยัดต่อสู้ทํางานหนัก มีความอดทน อด
กลัน้ มีบทบาทหลักในการส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นแบบอย่างที่ดี ให้ ความสําคัญกับการ
พัฒนา ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทําให้ พนักงาน คนในชุมชนได้ ตระหนักถึง
การดําเนินชีวิตได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า พอกิน พอใช้ ไม่เบียดเบียนใคร อยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
2.3) ผู้นําชุมชน
ให้ ความร่ วมมือ เป็ นผู้จดุ ประกายทางความคิดที่สําคัญ คนในชุมชนให้ การยอมรับนับถือ
ส่งเสริ มสนับสนุนพัฒนาคนในชุมชน ให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน ใน
การดําเนินกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัด
หน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินการ จัดพื ้นที่สําหรับทําเป็ นตัวอย่างเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ หากในชุมชน
ไม่มีศนู ย์เรี ยนรู้มีทางเลือกอื่นคือศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่

383
2.4) ต้ นแบบความสําเร็ จ
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดํารงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตอย่างเป็ นรู ปธรรม ไม่ได้
เป็ นเพียงการทําใกิจกรรม การเข้ าร่วมกิจกรรม แต่เป็ นการนําไปประยุกต์ใช้ เข้ าไปในหัวใจ เข้ าไป
เป็ นวิถีการดํารงชีวิตอย่างแท้ จริ ง จึงจะเป็ นต้ นแบบที่ดีได้ การทําเป็ นแบบอย่าง ให้ ได้ เป็ นผลผลิต
ออกมาทําให้ พนักงานเห็นผลผลิตเป็ นรู ปธรรม เมื่อเห็นตัวอย่างและเห็นประโยชน์ ผ่านการเรี ยนรู้
จากการปฏิ บตั ิจริ ง การมี ส่วนร่ วมในการทํากิจ กรรมของพนักงาน พนักงานมี ความต้ องการ มี
แรงจูง ใจอยากทํ า ตามต้ น แบบ ตามสิ ่ง ที ่ไ ด้ เ ห็ น จึ ง เป็ นการเรี ย นรู้ ที่ นํ า ไปสู่ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ปรับวิถีชีวิตสูก่ ารดํารงชีวิตที่สมดุล พร้ อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ปัจจุบนั
สร้ างจิตสํานึกใหม่ในการเรี ยนรู้เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตามการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ความรู้ตา่ งๆ ควรมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ความพร้ อมและความต้ องการของผู้เรี ยนรู้ ใน
แต่ละพื ้นที่ และที่สําคัญคือการสร้ างการส่วนร่วมในกิจกรรม
2.5) การมีสว่ นร่วมของพนักงาน
การกําหนดกิจกรรมและโครงการควรให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจหรื อคํานึงถึง
ความต้ องการของพนักงาน เป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพของพนักงานได้ เรี ยนรู้ กล้ าแสดงความ
คิดเห็น กล้ าพูด กล้ าแสดงออกได้ อย่างมีเ หตุมีผล และสร้ างความภาคภูมิใ จ เสริ ม พลังในการ
พัฒนาจากเพื่อสร้ างความเข้ าใจในตัวตนเองได้ อย่างยิง่ ใหญ่ ทําให้ การต่อยอดองค์ความรู้ขยายผล
ต่อไปได้ รวมทังพนั
้ กงานและผู้เข้ าร่วมในกิจกรรมในการร่ วมกันดําเนินการ ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา
ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมตัดสินใจร่วมกันลงมือปฏิบตั ิ เรี ยนรู้จากใจตนเองที่ตอั งมีความอดทน
เห็นผลผลิตจากการได้ ปฏิบตั ิ นําไปสู่การประยุกต์ใช้ ในชิวิตประจําวันมีความเพียรพยายาม เกิด
กระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ทําให้ เกิ ดความสัมพันธ์ ที่ดี ความสามัคคีกัน ภาคธุรกิจเอกชนต้ องมี
ความจริ งใจในการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานอย่างจริงจัง
2.6) การสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้ องจริ งจังและต่อเนือ่ ง ให้ ความรู้
ความเข้ าใจอย่างถูกต้ อง เป็ นการปลูกฝั งความคิด ค่านิยมในการดํารงชีวิตบนฐานการประพฤติ
ปฏิ บตั ิชอบ ภาครั ฐควรวางแผนการดําเนิ นการอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนนํ าระบบการศึกษาที่มี
หลักสูตรที่พร้ อมจะปลูกฝั งในทุกระดับการเรี ยนรู้ จัดหลักสูตรที่พร้ อม เหมาะสมในแต่ละดับการ
เรี ยนรู้ ส่งเสริม ปลูกฝั งให้ คนในสังคมได้ ตระหนักถึงแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง และถูกต้ อง ปลูกฝั งอยู่ภายในตน ทําให้ เกิดความรัก ความศรัทธา ต่อแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ดําเนินการอย่าง
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ต่อเนื่อง เพราะการนําไปปฏิบตั ติ ้ องอาศัยความอดทน ความพยายาม การเข้ าใจอย่างแท้ จริ งจึงจะ
เป็ นความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น สนับสนุนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต กระตุ้นให้ ชมุ ชนเกิดการเรี ยนรู้ อย่างมีส่วนร่วม
เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชน ช่วยแก้ ปัญหาแบบยัง่ ยืน แนวทางให้ ยึดหลัก
พึง่ ตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก ซึง่ เศรษฐกิจพอเพียงในขัน้ ต้ นคือ การพออยู่ พอกิน พอใช้
เมื่อชุมชนพึง่ ตนเองได้ แล้ ว ก็ หมายถึงว่าได้ พ้นจากความยากจนแล้ ว จากนัน้ ก็จะสามารถก้ าว
ต่อไปในระดับที่ก้าวหน้ าได้ โดยนําผลผลิตที่เหลือใช้ มาแปรรูปให้ เกิดเป็ นการต่อยอด สร้ างร้ ายได้
เพิ่มเติม ชุมชนอาจรวมกลุม่ มาดําเนินการ พัฒนาให้ สามารถพึง่ พาตัวเองได้
2.7) เครื อข่ายความร่วมมือ
ขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้ไปสูภ่ ายนอก โดยต้ องสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือทังบุ
้ คคล
ชุมชน บริ ษัท หรื อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยเสริ มพลังกันการขยายผลการนําแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ สร้ างพลังความร่ วมมือขับเคลื่อนไปสู่ทุกภาคส่วนของ
สังคม ทุกระดับ สร้ างความร่วมมื/อกับทุกฝ่ าย เสริ มศักยภาพให้ ชมุ ชนมีแนวร่วมในการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ สร้ างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างแครื อข่าย ทําให้ ชมุ ชนมี
ความเข้ มแข็ง ขยายผลการเรี ยนรู้ได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.8) ทุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นวัด วิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมของคนในสังคม วัฒนธรรมที่
ดีงามของไทย ต้ องมีการอนุรักษ์ ทํานุบํารุ งรักษา ส่งต่อไปยังรุ่ นต่อๆไปและสร้ างเสริ มให้ คนได้
ตระหนักถึงความสําคัญของทุนทางสังคม ให้ การดํารงชีวิต ความเอือ้ เฟื อ้ เผื่อแผ่ สํานึกส่วนรวม
สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั สังคมโดยนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การกระตุ้นจิตสํานึก
ของคนในสังคม
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1) ภาครัฐควรมีหน่วยงานรวบรวมกรณีศึกษาในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ
เอกชน ที่นําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการทําวิจยั และค้ นคว้ าเพิ่มเติม และเพื่อเป็ นตัวอย่างให้ บริ ษัทหรื อภาคส่วนอื่นๆ ศึกษา
หรื อใช้ ปรัชญาฯเป็ นแนวทางในการทําธุรกิจบนพื ้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

385
1.2) ขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคธุรกิจเอกชนผ่านการทําธุรกิจพื ้นฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม CSR หรื อ Corporate Social Responsibility เป็ นแนวคิดที่เป็ นกระแสไปทัว่
โลก องค์กรหรื อบริ ษัทต่างๆ ได้ ยึดเป็ นแนวปฎิบตั ิในการดําเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสมโดยไม่ไปเบียดเบียน
ฝ่ ายใด ย่อมไม่ขดู รี ดแรงงาน ลูกจ้ าง ไม่ฉ้อโกงลูกค้ า ไม่เอาเปรี ยบคูค่ ้ า ไม่ทําลายสิ่งแวดล้ อม หรื อ
ทําร้ ายชุมชนบนพื ้นฐานธรรมาภิบาลและอาศัยจริยธรรมในการทําธุรกิจ
1.3) ควรกํ าหนดนโยบายด้ านการส่งเสริ มสนับสนุนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และการ
บริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคธุรกิจเอกชน ให้ มีความเข้ าใจในหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที ่ถูก ต้ อ ง นํ า เสนอกรณี ศึก ษาที ่นํ า หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงไปใช้ ใ นองค์กร นํ าไปปฏิบัติใช้ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็ นภาคอุตสาหกรรม ชุม ชนเมือง
ชุมชนชนบทและกลุ่มประชาชนที่ยากจน การขับเคลื่อนขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงจึง
นับเป็ นกระบวนการที่ต้องดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.4) เผยแพร่องค์ความรู้ ที่เป็ นความสําเร็ จของธุรกิจทุกขนาดบริ หารจัดการสอดคล้ องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ วประสบความสําเร็ จในลักษณะที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร
และต่อสังคมส่วนรวม ให้ สาธารณชนให้ รับรู้อย่างกว้ างขวาง รวมทังส่
้ งเสริ มงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้ างองค์ความรู้เฉพาะสําหรับ
การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
1.5) ควรมี ศู น ย์ ใ ห้ คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาด้ า นการน้ อมนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป
ประยุกต์ใช้ ในธุรกิจ เพื่อให้ บริ การ ให้ คําแนะนําแก่นกั ธุรกิจต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจและพัฒนา
ธุรกิจของตนให้ สอดคล้ องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทังการนํ
้
าแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการบริหารธุรกิจ
2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1) ควรสร้ างการสื่อสารทําความเข้ าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ทุกภาคส่วนของสังคม รวมทังรั
้ บทราบการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็ นกลไกสําคัญที่
ร่วมเป็ นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนระดมความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อ
หาแนวทางที่จะร่วมกันทํางานในลักษณะบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสังคมให้ เข้ มแข็งโดย
ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทําให้ เกิดความประหยัด ลดความซํ ้าซ้ อน และลดความเข้ าใจที่
สับสนให้ เกิดขึ ้นได้ ในสังคม
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2.2) ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ควรแสดงบทบาทอย่า งเต็ ม ที ่ใ นการเป็ นผู้มี ส่ วนร่ ว มในการ
สนับสนุนให้ ความช่วยเหลื อด้ านงบประมาณ วิชาการ ที่ปรึ กษา หรื ออื่นๆ ในกิจกรรมต่าง ร่ วม
ดําเนินการพัฒนา ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างจริ งใจสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้ างสังคมเพื่อการ
พึง่ พาตนเอง เกื ้อกูลซึง่ กันและกัน ร่วมมือกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2.3) ส่งเสริ มกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ มีโครงการที่เน้ นการ
พัฒนาขีดความสามารถของคนในการพึง่ ตนเองทังในกิ
้ จกรรมการผลิต การสร้ างวินยั ในการใช้ จ่าย
และการจัดการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้ที่เป็ นต้ นแบบ
ของคนในชุมชน
2.4) สนับสนุนให้ เกิดเครื อข่าย เพื่อนํามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาเสริ มสร้ างพลัง
การขับเคลื่อนเพื่อเป็ นแนวร่วมในการพัฒนาองค์กร ชุมชนต่อไป ที่ปัจจุบนั เครื อข่ายการพัฒนาเป็ น
ความร่วมมือที่มีศกั ยภาพสูงมากในการพัฒนา
3. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
3.1) ควรมี ก ารศึก ษาวิ จัย ในแต่ ล ะบริ บ ทสภาพแวดล้ อ ม แล้ ว นํ า ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์
เปรี ย บเที ย บผลการศึก ษา เพราะการศึ ก ษาวิ จัย แต่ ล ะกรณี ศึก ษามี ข้ อ จํ า กั ด ในแต่ ล ะบริ บ ท
สภาพแวดล้ อมของภาคธุรกิจเอกชนที่มีความแตกต่างกัน ในขนาดของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิ จ
ลักษณะของชุมชน รวมทังผลการศึ
้
กษาที่ได้ เมื่อนําไปปฏิบตั ติ ้ องคํานึงถึงบริ บทสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจและชุมชนสังคม
3.2) การวิจยั ศึกษานี ้เป็ นข้ อค้ นพบที่พิสจู น์ถึงผลการดําเนินธุรกิจที่เป็ นรูปธรรมในการนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถประยุกต์ใช้ ได้ ในทุกระดับ เป็ นบทสรุ ปที่สามารถ
นํ า กระบวนการ กิ จ กรรม แนวทางการขับ เคลื ่อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เชื ่อ มโยงขยาย
ผลการวิจยั ไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม โดยการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิจยั พัฒนา
เพื่อทําการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research) เพื่อสร้ างจิตสํานึก
เชิงวิพากษ์ ปรับเปลี่ยนวิธีคดิ สูว่ ถิ ีชีวติ แห่งความพอเพียง จนเป็ นวิถีแห่งการดํารงชีวิตอย่างแท้ จริ ง
ในทุกพื ้นที่ของประเทศไทย
3.3) ควรมีการศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของการดําเนินงานธุรกิจภาคเอกชนที่เน้ นทุนทาง
เศรษฐกิจกับทุนทางสังคมว่ามีผลแตกต่างหรื อเหมือนกันในเรื่ องอะไร อย่างไร
3.4) ควรมีการศึกษาการดําเนินธุรกิจภาคเอกชนที่เน้ นปั จจัยทุนทางเศรษฐกิจจะมีการ
สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ าไปสูร่ ะบบการบริหารจัดการได้ หรื อไม่อย่างไร
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเครื่องการวิจัย (แบบสัมภาษณ์ )
1. ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด เสริมศรี สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเครื่องมือการวิจัย(ตรวจสอบแนวทาง)
1. รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. อาจารย์ ดร.วิสทุ ธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้ มนิล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

399
ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants)
แนวคําถามสําหรั บภาคธุรกิจเอกชน
ข้ อมูลส่ วนตัวผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ชื่อ-นามสกุล.............................................................. อายุ................. ตําแหน่ง.................
วัน/เดือน/ปี ที่ให้ สมั ภาษณ์........../............../.............เวลา.............. สถานที่........................
บุคคลที่ร่วมในการสัมภาษณ์
...............................................................................................................
การสังเกตที่พบเห็นขณะให้ สมั ภาษณ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้ อมูลชุดนี ้ถูกเก็บบันทึก  แบบสัมภาษณ์ ภาพถ่าย วิดโี อ เครื่ องบันทึกเสียง
 บุคคลที่ร่วมในการสัมภาษณ์ อื่นๆ ระบุ................................
ประเด็นการสัมภาษณ์ ครอบคลุมเนือ้ หาดังต่ อไปนี ้
1. กระบวนการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประเมินสภาพแวดล้ อมขององค์กร การกําหนดยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ การดําเนินกิจกรรม
โครงการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
แนวคําถาม
1.1 การดําเนินการเพื่อได้ มาซึง่ ยุทธศาสตร์ ทิศทางการดําเนินงานขององค์กรอย่างไร
1.2 ในทัศนะของท่าน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ เป็ นนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจในองค์กรท่านได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับบริ บทแวดล้ อมทางธุรกิจท่านอย่างไร
เพราะเหตุใด
1.3 แนวทางในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการในองค์กรโดยผ่านกระบวนการ
การดําเนินการธุรกิจอย่างไร
1.4 การดําเนินกิจกรรมโครงการในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะไรบ้ าง มีการ
ดําเนินการอย่างไร ผลของการดําเนินการเป็ นอย่างไร
1.5 การติดตามการดําเนินการ หรื อประเมินผลโครงการ กิจกรรมที่มีการใช้ แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรอย่างไร
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2. ด้ านการเรี ยนรู้ขององค์กร ความสามารถในการเรี ยนรู้ขององค์กรและนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลที่สามารถนําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดทักษะและความชํานาญ
แนวคําถาม
2.1 ดําเนินการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรอย่างไร
2.2 พนักงานได้ เกิดการเรี ยนรู้และเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2.3 จากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การ พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น
ในพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลประสิทธิภาพในการทํางานอย่างไร
3. ท่านคิดว่าจากการดําเนินธุรกิจโดยการใช้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรท่านสู่
ชุมชนส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของชุมชน หรื อไม่ อย่างไร ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
แนวคําถาม
4.1 มีการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชนอย่างไร
4.2 การดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีสว่ นร่วมอย่างไร
4.3 การเสริ มสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันในการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์กระบวนทัศน์และ
ค่านิยมเกี่ยวกับวิธีคดิ วิถีการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชน
4.4 ปั จจัยความสําเร็ จที่ทําให้ ชมุ ชนเกิดการเรี ยนรู้จากการที่องค์กรเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของชุมชน
4 ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จอะไรบ้ างที่ทําให้ องค์กรขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ ว
นําไปสูค่ วามผลสําเร็ จ
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แนวคําถามประกอบการสนทนากลุ่ม Focus Group
ข้ อมูลส่ วนตัวผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ชื่อ-นามสกุล....................................................อายุ................. ตําแหน่ง............................
ชื่อ-นามสกุล....................................................อายุ................. ตําแหน่ง............................
ชื่อ-นามสกุล....................................................อายุ................. ตําแหน่ง............................
ชื่อ-นามสกุล....................................................อายุ................. ตําแหน่ง............................
ชื่อ-นามสกุล....................................................อายุ................. ตําแหน่ง............................
วัน/เดือน/ปี ที่ให้ สมั ภาษณ์........../............../.............เวลา.........................สถานที่..................
การสังเกตที่พบเห็นขณะให้ สมั ภาษณ์.......................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้ อมูลชุดนี ้ถูกเก็บบันทึก  แบบสัมภาษณ์ ภาพถ่าย วิดโี อ เครื่ องบันทึกเสียง
 บุคคลที่ร่วมในการสัมภาษณ์ อื่นๆ ระบุ................................
ประเด็นการสัมภาษณ์ ครอบคลุมเนือ้ หาดังต่ อไปนี ้
2. กระบวนการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประเมินสภาพแวดล้ อมขององค์กร การกําหนดยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ การดําเนินกิจกรรม
โครงการ การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการ
แนวคําถาม
1.1 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาในองค์กร มีการดําเนินการอย่างไร
1.2 การดําเนินกิจกรรมโครงการในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะไรบ้ าง ทํา
อย่างไร ผลของการดําเนินการเป็ นอย่างไร
1.3 การติดตามการดําเนินการ หรื อประเมินผลโครงการ กิจกรรมที่มีการใช้ แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรอย่างไร
2. ด้ านการเรี ยนรู้ขององค์กร ความสามารถในการเรี ยนรู้ขององค์กรและนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลที่สามารถนําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดทักษะและความชํานาญ
แนวคําถาม
2.1 การดําเนินการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรอย่างไร
2.2 การเรี ยนรู้และเข้ าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
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2.3 ได้ นําหลักการปฏิบตั ติ ามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวิตประจําวัน การ
ทํางานอย่างไร เพราะอะไร ส่งผลถึงประสิทธิผลประสิทธิภาพในการทํางานอย่างไร
2.4 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน ชีวิตประจําวัน การดําเนินชีวิตอย่างไร
3. ท่านคิดว่าจากการดําเนินธุรกิจโดยการใช้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรท่าน
ส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของชุมชน หรื อไม่ อย่างไร ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
แนวคําถาม
3.1 มีการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชนอย่างไร
3.2 การดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีสว่ นร่วมอย่างไร
3.3 กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันในการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์กระบวนทัศน์และค่านิยม
เกี่ยวกับวิธีคดิ วิถีการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชน
3.4 ปั จจัยความสําเร็ จที่ทําให้ ชมุ ชนเกิดการเรี ยนรู้จากการที่องค์กรเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของชุมชน
5. ปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็ จใดที่ทําให้ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสําเร็จ
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แบบสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants)
สําหรั บชุมชน
ข้ อมูลส่ วนตัวผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ชื่อ-สกุล............................................................อายุ............. อาชีพ..........................
วัน/เดือน/ปี ที่ให้ สมั ภาษณ์........../............../......... เวลา................ สถานที่..............................
บุคคลที่ร่วมในการสัมภาษณ์
...............................................................................................................
การสังเกตที่พบเห็นขณะให้ สมั ภาษณ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้ อมูลชุดนี ้ถูกเก็บบันทึก  แบบสัมภาษณ์ ภาพถ่าย วิดโี อ เครื่ องบันทึกเสียง
 บุคคลที่ร่วมในการสัมภาษณ์ อื่นๆ ระบุ................................
ประเด็นการสัมภาษณ์ ครอบคลุมเนือ้ หาดังต่ อไปนี ้
การเรี ยนรู้ของชุมชน
แนวคําถาม
1. ท่านคิดว่าภาคธุรกิจเอกชนมีความสําคัญในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของชุมชนอย่างไร
2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากภาคธุรกิจเอกชน ชุมชนได้ มีสว่ นร่วมอะไร
อย่างไร
3. ชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจอย่างไรเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
4. การเรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากภาคธุรกิจเอกชน ที่นําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ
อย่างไร
5. ท่านคิดว่าอะไรคือปั จจัยเงื่อนไขความสําเร็จที่ทําให้ ชมุ ชนเกิดการเรี ยนรู้จากการที่องค์กร
เข้ าไปขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบสังเกต
งานวิจยั กระบวนการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
: การวิเคราะห์เชิงพหุกรณีศกึ ษา
สังเกตครัง้ ที.่ ............... วัน /เดือน/ ปี ทีส่ งั เกต................./............................./.....................
1. สถานทีต่ งั ้ ทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อ แผนทีบ่ ริษทั /ชุมชน
2. สภาพแวดล้อมทัวไปของบริ
่
ษทั ชุมชน
การเดินทาง สิง่ ก่อสร้าง ห้องทํางาน บรรยากาศองค์กร การจัดสถานที่ พืน่ ทีก่ จิ กรรม
การจัดบอร์ด
3. บรรยากาศการทํางานร่วมกัน การติดต่อสือ่ สารของของบริษทั /ชุมชน
4. การเชือ่ มโยงการดําเนินธุรกิจกับชุมชน กิจกรรมโครงการ
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นายภัท ร์ พลอยแหวน เกิ ด วัน ที ่ 22 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2512 ที่ ตํ า บลนครเดิ ฐ
อําเภอศรี นคร จังหวัดสุโขทัย สํ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช า
อุต สาหกรรมการบริ ก าร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย รามคํ า แหง ในปี การศึ ก ษา 2537
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเวชระ เบี ย น คณะสั ง คมศาสตร์ และม นุ ษ ยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ในปี การศึก ษา 2539 และปริ ญ ญาโทบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขา
บริ หารธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในปี การศึกษา 2544 และเข้ าศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็ นผู้นําทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2549 ปั จจุบนั
ดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

