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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 
 

  หนังสือเรียนสรุปเน้ือหารายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช 21001 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิตท่ีจัดทําขึ้น สําหรับ

ผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพยีง ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

   1.  ศึกษาโครงสรางรายวิชาเศรษฐกจิพอเพียง สาระทักษะการดําเนินชีวิต ทช 21001 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ใหเขาใจกอน 

   2.  ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแตละบทอยางเพื่อความเขาใจอยางชัดเจนจนครบ   

4 บท 

   3.  หากตองการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากตํารา  หนังสือเรียนที่มีอยูตามหองสมุดหรือ 

รานจําหนายหนังสือเรียนหรือครูผูสอน 
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บทท่ี 1 

ความเปนมา ความหมาย หลักการแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เรื่องที ่1 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความเปนมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2517            

มีใจความวา  “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความ

พอมีพอกิน  พอใช  ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและใชอุปกรณ 

ที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควร และปฏิบัติไดแลว  

จึงคอยสรางคอยเสริม ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...”  และนับ

จากนั้นเปนตนมาพระองคไดทรงเนนย้ําถึงแนวทางการพัฒนาหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อใหเกิด

ความพอมี พอกิน พอใชของคนสวนใหญ โดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมี

เหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยไมใหประมาท มีความ

ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนที่ถูกตองตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเปน

กรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต 

 ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ นับวาเปนบทเรียนของ

การพัฒนาที่ไมสมดุลและไมมีเสถียรภาพ  ซึ่งสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน 

สวนใหญ สวนหน่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไมไดคํานึงถึงระดับความ

เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ หรือความพรอมของคนและระบบและอีกสวนหน่ึงน้ัน  

การหวังพึ่งพิงจากตางประเทศมากเกินไปทั้งในดานความรู เงินลงทุน หรือตลาด โดยไมได

เตรียมสรางพื้นฐานภายในประเทศใหมีความมั่นคงและเขมแข็ง หรือสรางภูมิคุมกันที่ดีเพื่อให

สามารถพรอมรับความเสี่ยงจากความผกผันเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอก 

บทเรียนจากการพัฒนาที่ผานมาน้ันทําใหประชาชนคนไทยทุกระดับในทุกภาคสวนของสังคม 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ หันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาและการ

ดําเนินชีวิตของคนในชาติ แลวมุงใหความสําคัญกับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ                   

พระเจาอยูหัวในเรื่องการพัฒนาและการดําเนินชีวิตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษา

คนควาพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเชิงกรอบแนวคิดทาง

ทฤษฎีและใชเปนแนวในการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น 
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 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก

หนวยงานตางๆ มารวมกันพิจารณา กลั่นกรอง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ที่ไดพระราชทานแกปวงชนชาวไทยในโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแลว

สรุปเปนนิยามความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดอัญเชิญเปนปรัชญานําทางใน

การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และฉบับที่ 

10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกระดับและทุกภาคสวนของสังคมมีความ

เขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปเปนพื้นฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิต

อันจะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ประชาชนมีความเปนอยูรมเย็นเปนสุข สังคมมีความ

เขมแข็ง และประเทศชาติมีความมั่นคง 

 

หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อที่จะใหพสกนิกรชาวไทยไดเขาถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไวซึ่งทฤษฎีของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยูระหวางสังคมระดับทองถิ่นและ

ตลาดระดับสากล จุดเดนของแนวปรัชญานี้คือแนวทางที่สมดุล โดยใชหลักธรรมชาติที่เปนเหตุ

เปนผลอยางเช่ือมโยง พัฒนาใหทันสมัย และกาวสูความเปนสากลได โดยปราศจากการตอตาน

กระแสโลกาภิวัตน 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในชวงป พ.ศ. 2540 เมื่อปที่ประเทศ

ไทยตองการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งตนเอง

และพัฒนานโยบายที่สําคัญเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจ

ที่พึ่งตนเองได ซึ่งคนไทยจะสามารถเลี้ยงชีพโดยอยูบนพื้นฐานของความพอเพียงและการนํา

แนวคิดดังกลาวมาใชก็ไดผานการทดลองในพระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐานและโครงการ 

ในภูมิภาคตาง ๆ หลายโครงการ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา มันไมไดมีความจําเปนที่เราจะกลายเปน

ประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) พระองคไดทรงอธิบายวา ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ 

ทางสายกลางที่จะปองกันการเปลี่ยนแปลงความไมมั่นคงของประเทศได และการดําเนินชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่ือวาจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางสังคมของชุมชนใหดีขึ้น 

โดยมีปจจัย 2 อยาง คือ 
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1. การผลิตจะตองมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณผลผลิตและการบริโภค 

2. ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองอยางครบวงจร 

ผลที่เกิดขึ้น คือ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไวซึ่งขนาดของประชากรที่ไดสัดสวน 

2. ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3. รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปจจัยภายนอก 

ปจจุบันแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการนําไปใชเปนนโยบายของรัฐบาล และ

ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (1) วา “การบริหาร

ราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน 

โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชนของ

ประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ” 

 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลาง

และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว 

ที่ดีตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ

กระทํา 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการพิจารณา 5 สวน ดังน้ี 

 1.  กรอบแนวคิด  เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทาง 

ที่ควรจะเปนโดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่นําประยุกตใชไดตลอดเวลา และ

เปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและ

วิกฤติเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

 2.  คุณลักษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติตนไดในทุกระดับโดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

 3.  คํานิยามความพอเพียง ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ดังน้ี 

      3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป 

 โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น การจะทําอะไรตองมีความพอดี พอเหมาะ พอควร ตอความ

จําเปน เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สภาวะสังคมแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น 



4 

 

และไมนอยเกินไปจนกระทั่งไมเพียงพอที่จะดําเนินการได ซึ่งการตัดสินวาในระดับพอประมาณ

น้ันจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบในการวางแผนและตัดสินใจอยางมีคุณธรรมดวย  

เชน ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น  ไมทําใหสังคมเดือดรอน ไมทําลายธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะตอง

เปนไปอยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวา 

จะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันอยางรอบคอบ ครบวงจรบนพื้นฐานของความถูกตอง ความเปน

จริง ตามหลักวิชาการ  หลักกฎหมาย  หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งใน

ระยะยาว ทั้งตอตนเอง ผูอื่น และสวนรวม การคิดพิจารณาแยกแยะใหเห็นความเช่ือมโยง 

ของเหตุ ปจจัยตางๆ อยางตอเน่ือง อยางเปนระบบจะทําใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีขอผิดพลาดนอย การที่จะวางแผนดําเนินการสิ่ งใดอยางสมเหตุสมผล  

ตองอาศัยความรอบรู ขยันหมั่นเพียร อดทนที่จะจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและแสวงหา

ความรูที่ถูกตองอยางสม่ําเสมอ มีความรอบคอบในความคิด พิจารณาตัดสินใจ โดยใชสติ 

ปญญา อยางเฉลียวฉลาดในทางที่ถูกที่ควร 

 3.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพื่อให

สามารถปรับตัวและรับมือไดทันที หรือกลาวไดวาการที่จะทําอะไรอยางไมเสี่ยงเกินไป  

ไมประมาท คิดถึงแนวโนมความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได แลวเตรียม

ตนเอง เตรียมวิธีการทํางานรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อใหการทํางานสามารถดําเนิน

เปนไปไดอยางราบรื่นและนํามาซึ่งผลประโยชนในระยะยาวและความสุขท่ียั่งยืน 

 4.  เงื่อนไขการตัดสินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย

ทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน ดังน้ี 

 4.1  เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ

อย างรอบดาน ความรอบคอบที่ จะ นําความรู เหลา น้ันมาพิ จารณาให เ ช่ือมโยงกัน 

เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

4 
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 4.2  เงื่อนไขคุณธรรม คุณธรรมที่จะตองเสริมสรางใหเปนพื้นฐานของคนในชาติ 

ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร  

รูผิด รูชอบ ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตอยางถูกตองและเหมาะสม ไมโลภและไมตระหน่ี 

รูจักแบงปนและรับผิดชอบในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 

 5.  แนวทางการปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 

 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
แผนภาพแสดงแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข 

 

 ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใช

จายเงินที่ไดมาอยางพอเพียงและประหยัด  ตามกําลังของเงินของบุคคลนั้น โดยหลีกเลี่ยงการ 

กูหนี้ ยืมสิน และถามีเงินเหลือก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผูอื่นบางสวน และอาจจะใช

จายมาเพื่อปจจัยเสริมอีกบางสวน (ปจจัยเสริมในที่น้ีเชน ทองเที่ยว ความบันเทิง เปนตน) 

สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอยางพอเพียง ไดถูกกลาวถึงอยางกวางขวางในขณะน้ี เพราะ

สภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปจจุบันไดถูกปลูกฝง สราง หรือกระตุนใหเกิดการใช

จายอยางเกินตัว ในเรื่องที่ไมเกี่ยวของหรือเกินกวาปจจัยในการดํารงชีวิต เชน การบริโภคฃ 

เงื�อนไข ความรู้ 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื�อนไข คุณธรรม 

(ซื�อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน นํา
สู่ 
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เกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวย  ความงามการแตงตัวตามแฟช่ัน การพนัน

หรือเสี่ยงโชค เปนตน จนทําใหไมมีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการเหลาน้ัน สงผลให

เกิดการกูหนี้ยืมสิน เกิดเปนวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยนแนวทาง 

ในการดํารงชีวิต 

 13 นักคิดระดับโลกเห็นดวยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอบทความ                   

บทสัมภาษณเปนการยื่นขอเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกโลก เชน  

 ศ.ดร.วูลฟกัง ซัคส นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมคนสําคัญของประเทศเยอรมนี สนใจ

การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนที่รูจักในเยอรมนี 

 ศ.ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารยชาวอินเดีย เจาของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร           

ป 1998 มองวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการใชสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ 

และใชโอกาสใหพอเพียงกับชีวิตท่ีดี ซึ่งไมไดหมายถึงความไมตองการ แตตองรูจักใชชีวิตใหดีพอ 

อยาใหความสําคัญกับเร่ืองของรายไดและความร่ํารวยแตใหมองท่ีคุณคาของชีวิตมนุษย 

 นายจิกมี ทินเลย กษัตริยแหงประเทศภูฎานใหทรรศนะวา หากประเทศไทยกําหนด

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนวาระระดับชาติ และดําเนินตามแนวทางน้ีอยางจริงจัง “ผมวา

ประเทศไทยสามารถสรางโลกใบใหมจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสรางชีวิตที่ยั่งยืน

และสุดทายจะไมหยุดเพียงแคในประเทศ แตจะเปนหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทํา

ไดสําเร็จไทยก็คือผูนํา” 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ (UN)           

โดยนายโคฟ อันนัน ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล                     

The Human Development Lifetime Achievement Award แกพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงวา เปนปรัชญาที่มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ่มไดจาก

การสรางภูมิคุมกันในตนเองสูหมูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในที่สุด นาย Hakan 

Bjorkman รักษาการผูอํานวยการ UNDP ในประเทศไทยกลาวเชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และ UNDP น้ันตระหนักถึงวิสัยทัศนและแนวคิดในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ โดยท่ีองคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิก 166 

ประเทศ ยึดเปนแนวทางสูการพัฒนา ประเทศแบบยั่งยืน 
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เรื่องที ่2 ความหมาย และหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่เปนแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน

ของแตละบุคคลและองคกรทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ 

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยคํานึงถึงความ

พอประมาณกับศักยภาพตนเองและสภาวะแวดลอม ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีใน

ตัวเองโดยใชความรูอยางถูกหลักวิชาการดวยความรอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการมี

คุณธรรม ไมเบียดเบียนกัน แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกันและรวมมือปรองดองกันในสังคมซึ่ง

นําไปสูความสามัคคีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแส

โลกาภิวัตนได 

หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยใน

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน คือการมุงเนนใหยึดวิถีชีวิตไทย โดยหันกลับมายึดเสนทางสายกลาง 

(มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดําเนินชีวิตใหสามารถพึ่งตนเองได โดยใชหลักการพึ่งตนเอง 5 

ประการ คือ (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ,  2547:2-3) 

 1.  ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรค

ใหตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตยสุจริต เห็นประโยชน

สวนรวมเปนที่ต้ังดังกระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับการพัฒนา

ความวา “...บุคคลตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรมและความ

มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน 

ประกอบพรอมดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอนและบังเกิดประโยชนอันยั่งยืนแกตนเองและ

แผนดิน...” 

 2.  ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เช่ือมโยงกันเปนเครือขายชุมชน           

ที่แข็งแรง เปนอิสระ ดังกระแสพระราชดํารัสความวา “...เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน          
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ไมลดหลั่น จึงขอใหทุกคนพยายามที่จะทํางานในหนาที่อยางเต็มที่ และใหมีการประชาสัมพันธ

กันใหดี เพื่อใหงานท้ังหมดเปนงานท่ีเกื้อหนุนสนับสนุนกัน...” 

 3.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหใชและจัดการอยางฉลาดพรอมทั้งการ

เพิ่มมูลคาโดยใหยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด ดังกระแสพระราชดํารัส

ความวา “...ถารักษาสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม นึกวาอยูไดอีกหลายรอยป ถึงเวลาน้ันลูกหลาน

ของเรามาก็อาจหาวิธีแกปญหาตอไปเปนเรื่องของเขา ไมใชเรื่องของเรา แตเราก็ทําได ไดรักษา

สิ่งแวดลอมไวใหพอสมควร...” 

 4.  ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เขามาใหมทั้ง

ดีและไมดี จึงตองแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบาน และเลือกใชเฉพาะที่สอดคลองกับ

ความตองการของสภาพแวดลอม ภูมิประเทศ สังคมไทยและควรพัฒนาเทคโนโลยีจาก 

ภูมิปญญาของเราเอง ดังกระแสพระราชดํารัสความวา “...การสงเสริมที่ชาวบานชาวชนบทขาด

แคลน และความตองการ คือ ความรูในดานเกษตรกรรมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนสิ่งที่

เหมาะสม...” “...การใชเทคโนโลยีอยางใหญโตเต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของ

ประเทศยอมจะมีปญหา...” 

 5.  ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพัฒนามักมุงที่จะเพิ่มรายไดและไมมีการมุงที่การลด

รายจาย ในเวลาเชนน้ีจะตองปรับทิศทางใหม คือ จะตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญและยึด

หลักพออยู พอกิน พอใช และสามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตน ดังกระแสพระราชดํารัส

ความวา “...การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรูและสรางตนเองใหมั่นคงน้ีเพื่อตนเอง 

เพื่อที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุขพอมี พอกิน เปนขั้นหน่ึงและขั้นตอไป  

ก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตนเอง...” “...หากพวกเรารวมมือรวมใจกันทําสักเศษหน่ึงสวนสี่ 

ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพนจากวิกฤติได...” 
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ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและพัฒนาคน ดังน้ี 

 1.  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน และ

การลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

 2.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชนและ

การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ 

 3.  เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดวยการสราง 

ขอปฏิบัติในการทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 

 4.  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการปรับปรุงมาตรฐานของ               

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

 5.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของ

ชาติ เพื่อสรางภูมิคุมกันตอสถานการณที่เขามากระทบโดยฉับพลัน เพื่อปรับปรุงนโยบายตางๆ 

ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และเพื่อวางแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน 

 6.  ในการปลูกฝงจิตสํานึกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน 

คานิยม และความคิดของคนเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

 7.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยมีความเปนอยูอยางพออยู พอกิน พอใช 

พึ่งตนเองได และมีความสุขตามอัตภาพ 

 8.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับผูอื่นตลอดจนอยูในสังคมได

อยางสันติสุข ไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอาเปรียบ แบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผ มีจิตเมตตาและจิต

สาธารณะ 

 9.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได

อยางยั่งยืน โดยไมทําลาย เห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 10. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูอยางมีรากเหงาทางวัฒนธรรม 

ประเพณี ประวัติศาสตร ภูมิปญญา คานิยม และเอกลักษณของแตละบุคคล/สังคม 
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การแสวงหาความรู 

 

 การแสวงหาความรูของมนุษยเกิดจากความตองการของคนที่ตองการพัฒนาชีวิตความ

เปนอยูของตนเองใหดีขึ้น จึงเปนแรงกระตุนใหมีความอยากรู  อยากเห็น อยากเขาใจ 

ในปรากฏการณธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหรูและเขาใจถึงความจริงที่ควรเช่ือและยอมรับ

ในความเปนจริงของปรากฏการณตางๆ เหลานั้น 

 

 วิธีการแสวงหาความรูของมนุษย  มีดังน้ี 

 1.  การแสวงหาความรูจากประสบการณ (Experience) เปนวิธีการแสวงหาความรูของ

แตละบุคคลจากการคนพบดวยตนเองหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ (By Chance) เชน การคนพบ

ความรูของชารลส  กูดเยียร (Charls Goodyear) เกี่ยวกับยางพาราดิบเมื่อถูกความรอนจะชวย

ใหยางน้ันแข็งตัว และมีความทนทานเพิ่มขึ้น ซึ่งนําไปสูการประดิษฐยางรถยนตที่แพรหลายใน

ปจจุบันน้ี หรือเกิดจากการลองผิดลองถูก (By Trial and Error) เชน ผูเดินทางไปเที่ยวในปาถูก

แมลงกัดตอยเกิดเปนผื่นคัน ไมมียาทาจึงนําใบไมชนิดใดชนิดหน่ึงมาทาแลวหาย จึงเกิดการ

เรียนรูวาใบไมชนิดน้ันสามารถนํามาใชแกผื่นคันได 

 2.  การแสวงหาความรูจากผูรู (Authority) เปนการแสวงหาความรูจากคําบอกเลาของ

ผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีอํานาจหนาที่เปนที่ยอมรับทั่วไป เชน นักปราชญ ผูนํา นักบวช หรือการ

เรียนรูจากประเพณี วัฒนธรรมที่มีผูรู หรือผูที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ เปนผูบอกหรือ

ถายทอดความรูโดยการเขียนหนังสือตํารา หรือบอกโดยผานสื่ออื่นๆ 

 3.  การแสวงหาความรูโดยอาศัยเหตุผลจากการอนุมาน (Deductive Reasoning)  

เปนการแสวงหาความรูจากความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางขอเท็จจริงใหญและขอเท็จจริงยอย

แลวนํามาสรุปเปนความรู 

 

 ขอเท็จจริงใหญ  :  เปนขอตกลงที่กําหนดขึ้นเปนขอเท็จจริงในวงกวาง 

 ขอเท็จจริงยอย   : เปนเหตุ เฉพาะกรณี ใดๆ เปนขอ เท็จจริ งในวงแคบที่ มี

ความสัมพันธกับขอเท็จจริงใหญ 

ขอสรุป :  เปนขอสรุปจากความสัมพันธของขอเท็จจริงใหญและขอเท็จจริงยอย  

ซึ่งกลาววาการอนุมานคือการสรุปจากสวนใหญไปหาสวนยอย 
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ตัวอยางเหตุผลจากการอนุมาน 

 ขอเท็จจริงใหญ  :  ลูกชายของลุงกํานันทุกคนเรียนเกง 

 ขอเท็จจริงยอย   :  พงไพรเปนลูกชายคนที่สองของลุงกํานัน 

 ขอสรุป   :  พงไพรเปนคนที่เรียนเกง 

 

 4.  การแสวงหาความรูโดยอาศัยเหตุผลจากการอุปมาน (Inductive Reasoning)  

เปนวิธีการแสวงหาความรูท่ียอนกลับกับวิธีอนุมาน เปนการคนหาความรูจากขอเท็จจริงยอยๆ 

โดยพิจารณาจากสิ่งที่เหมือนกัน ตางกัน สัมพันธกัน แลวสรุปรวมเปนขอเท็จจริงใหญ 

 

ตัวอยางเหตุผลจากการอุปมาน 

 ขอเท็จจริงยอย :  คนที่เปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย แตละคนไมสามารถรักษาใหหายได  

                             และจะตองตายในท่ีสุด 

 ดังน้ัน  :  กลุมคนที่เปนโรงมะเร็งระยะสุดทายตองตายทุกคน 

 

 5.  วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Approach) เปนวิธีแสวงหาความรูของมนุษย 

ที่ชารลส ดารวิน (Charles Darwin) และจอหน ดิวอี้ (John Dewey)  ไดพัฒนาและนําแนวคิด       

เชิงยอนกลับ (Reflective Thinking) และแนวคิดการแกปญหา (Problem Solving) มาเปน

พื้นฐานในการคิดเปนกระบวนการศึกษาขอเท็จจริงและความรูตางๆ โดยผานการสังเกต  

การดําเนินการตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ การทดสอบ  การคนพบ  การทบทวน และการทําซ้ํา  

ผลิตความรูใหม จากกระบวนการที่มีความสัมพันธกันและเกี่ยวของเปนวัฏจักร โดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร คือ  การพิจารณาใหใกลความจริงมากที่สุด โดยอาศัยการศึกษาขอเท็จจริง ทฤษฎี

และการทดสอบเคร่ืองมือ ดังน้ันวิธีการวิทยาศาสตร ถือวาเปนวิธีการที่มีหลักเกณฑและเหตุผล

ที่สามารถอธิบายได   มีลักษณะการศึกษาที่เปนระบบ ตรงไปตรงมาปราศจากความลําเอียง

และสามารถพิสูจนได ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดวยกัน ซึ่งเรียกวาขั้นตอนวิธีการทาง

วิทยาศาสตร ดังน้ี 

  1. ขั้นปญหา (Problem) เปนการระบุและกําหนดขอบเขตของปญหาของสิ่งที่

ตองการศึกษาใหชัดเจน 



12 

 

  2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypotheses) เปนการคาดเดาหรือคาดคะเนคําตอบของ

ปญหา ไวลวงหนาอยางมีเหตุผล 

  3. ขั้นรวบรวมขอมูล (Collecting data) เปนการรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริง 

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่กําหนด 

  4. ขั้นวิเคราะหขอมูล (Analysis) เปนการจัดกระทํากับขอมูลที่รวบรวมมาได  

โดยวิธีการตรรกศาสตรหรือวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมติฐานที่ต้ังไว 

  5. ขั้นสรุปผล (Conclusion) เปนการสรุปจากการวิเคราะหขอมูลวาขอเท็จจริง            

ของปญหาที่แทจริงน้ันคืออะไร 

 

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

 

 การแสวงหาความรู เปนทักษะที่ตองอาศัยการเรียนรูและวิธีการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ

ทําใหเกิด แนวความคิดความเขาใจที่ถูกตองและกวางขวางยิ่งขึ้น เน่ืองจากผูที่แสวงหาความรู

จะเกิดทักษะในการคนควาสิ่งที่ตองการและสนใจอยากรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ จะทําใหทราบ

ขอเท็จจริง และสามารถเปรียบเทียบขอเท็จจริงที่ไดมาวาควรเช่ือไดหรือไม 

 ทักษะในการสรางปญญาเพื่อนําไปสูการแสวงหาความรูดวยตนเองมี 10 ขั้นตอน ดังน้ี 

(พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูใหกับตนเอง, 2554 : ออนไลน) 

 1.  ทักษะการสังเกต  คือ การสังเกตสิ่งที่เห็น สิ่งแวดลอมหรือสิ่งที่ตองการจะศึกษา       

โดยสังเกตเกี่ยวกับแหลงที่มา  ความเหมือน ความแตกตาง สาเหตุของความแตกตาง ประโยชน 

และผลกระทบ  วิธีฝกการสังเกต  คือ การฝกสมาธิเพื่อใหมีสติและทําใหเกิดปญญา   

มีโลกทรรศน  มีวิธีคิด 

 2.  ทักษะการบันทึก  คือ  การบันทึกสิ่งที่ตองจําหรือตองศึกษา  มีหลายวิธี  ไดแก   

การทําสรุปยอ การเขียนเคาโครงเรื่อง  การขีดเสนใต การเขียนแผนภูมิ การทําเปน

แผนภาพ  หรือทําเปนตาราง เปนตน  วิธีฝกการบันทึก  คือ  การบันทึกทุกครั้งที่มีการสังเกต   

มีการฟง หรือมีการอาน  เปนการพัฒนาปญญา 

3.  ทักษะการนําเสนอ คือ การทําความเขาใจในเรื่องที่จะนําเสนอใหผูอื่นรับรูได  

โดยจดจําในสิ่งที่จะนําเสนอออกมาอยางเปนระบบ  ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การทํา

รายงานเปนรูปเลม  การรายงานปากเปลา การรายงานดวยเทคโนโลยี  เปนตน วิธีฝกการ
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นําเสนอ คือ  การฝกตามหลักการของการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ  

จนสามารถนําเสนอไดดีซึ่งเปนการพัฒนาปญญา 

     4. ทักษะการฟง คือ การจับประเด็นสําคัญของผูพูด สามารถตั้งคําถามเรื่องที่ฟงได                  

รูจุดประสงคในการฟง  แสวงหาความรูจะตองคนหาเรื่องสําคัญในการฟงใหได  วิธีฝกการฟง 

คือ การทําเคาโครงเรื่องที่ฟง จดบันทึกความคิดหลักหรือถอยคําสําคัญลงในกระดาษบันทึก 

ที่เตรียมไว อาจตั้งคําถามในใจเชน  ใคร  อะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร  เพราะเหตุใด  อยางไร  เพราะ

จะทําใหการฟงมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      5. ทักษะการถาม คือ การถามเรื่องสําคัญ ๆ การตั้งคําถามสั้น ๆ เพื่อนําคําตอบมา 

เช่ือมตอใหสัมพันธกับสิ่งที่เรารูแลวมาเปนหลักฐานสําหรับประเด็นที่กลาวถึง สิ่งที่ทําใหเราฟง              

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  การถามเกี่ยวกับตัวเราเอง การฝกถาม-ตอบ เปนการฝกการใช

เหตุผลวิเคราะห สังเคราะห  ทําใหเขาใจในเรื่องน้ัน ๆ อยางชัดเจน ถาเราฟงโดยไม 

ถาม-ตอบ  ก็จะเขาใจ   ในเรื่องน้ัน ๆ ไมชัดเจน 

      6. ทักษะการตั้งสมมติฐานและตั้งคําถาม   คือ การตั้งสมมติฐาน และตั้งคําถาม สิ่งที่

เรียนรูไปแลวไดวา คืออะไร มีประโยชนอยางไร  ทําอยางไรจึงจะสําเร็จได  การฝกตั้งคําถาม  

ที่มีคุณคาและมีความสําคัญ ทําใหอยากไดคําตอบ 

      7. ทักษะการคนหาคําตอบจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน จากหนังสือ อินเทอรเน็ต 

คุยกับผูสูงอายุ แลวแตธรรมชาติของคําถาม  การคนหาคําตอบตอคําถามที่สําคัญจะสนุก และ

ทําใหไดความรูมาก บางคําถามหาคําตอบทุกวิถีทางแลวไมพบ ตองหาคําตอบตอไปดวย 

การวิจัย 

      8. ทักษะการทําวิจัยสรางความรู  การวิจัยเพื่อหาคําตอบเปนสวนหน่ึงของ 

กระบวนการเรียนรูทุกระดับ การวิจัยจะทําใหคนพบความรูใหม ทําใหเกิดความภูมิใจ   

สนุก และมีประโยชนมาก 

      9. ทักษะการเชื่อมโยงบูรณาการ คือ  การเช่ือมโยงเรื่องท่ีเรียนรูมาใหเห็นภาพรวม 

ทั้งหมด  มองเห็นความงดงาม  มองใหเห็นตัวเอง  ไมควรใหความรูนั้นแยกออกเปนสวน ๆ 

      10. ทักษะการเขียนเรียบเรียง คือ การเรียบเรียงความคิดใหประณีตขึ้น โดยการ

คนควา หาหลักฐานอางอิงความรูใหถี่ถวน แมนยําขึ้น การเรียบเรียงทางวิชาการจึงเปนการ

พัฒนาปญญาอยางสําคัญและเปนประโยชนในการเรียนรูของผูอื่นในวงกวางออกไป 
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 กลาวโดยสรุป การแสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดขึ้นได ผูแสวงหาความรูจะตอง

ฝกฝนทักษะในการสังเกต การบันทึก การนําเสนอ การฟง การถาม การตั้งสมมติฐานและ 

ตั้ งคํ าถาม การคนหาคําตอบจากแหล งการเรียนรู ต า งๆ การทํ าวิ จั ยสร า งความรู  

การเช่ือมโยงบูรณาการ และ การเขียนเรียบเรียง 
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บทท่ี 2   

การประกอบอาชีพอยางพอเพียง 
 

เรื่องที ่1  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการจัดการทรพัยากรที่มีอยู 

            ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

 

  เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตนเองทําใหอยูไดไมตองเดือดรอน  

มีสิ่ งจํา เปนที่ทําได โดยตัวเองไมตองแขงขันกับใคร และมีเหลือเพื่ อชวยเหลือผูที่ ไมมี  

อันนําไปสูการแลกเปลี่ยนในชุมชน และขยายไปจนสามารถที่จะเปนสินคาสงออก เศรษฐกิจ

พอเพียงเปนเศรษฐกิจระบบเปดที่เริ่มจากตนเองและความรวมมือ วิธีการเชนนี้จะดึงศักยภาพ

ของประชากรออกมาสรางความเขมแข็งของครอบครัว ซึ่งมีความผูกพันกับ “จิตวิญญาณ” คือ 

“คุณคา” มากกวา “มูลคา” 

 ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดลําดับความสําคัญของ “คุณคา” มากกวา “มูลคา” 

มูลคาน้ันขาดจิตวิญญาณ  เพราะเปนเศรษฐกิจภาคการเงินที่เนนที่จะตอบสนองตอความ

ตองการที่ไมจํากัดซึ่งไรขอบเขต ถาไมสามารถควบคุมได  การใชทรัพยากรอยางทําลายลาง 

จะรวดเร็วขึ้นและปญหาจะตามมา เปนการบริโภคที่กอใหเกิดความทุกขหรือพาไปหาความทุกข 

และจะไมมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงคในการบริโภค ที่จะกอใหเกิดความพอใจและความสุข 

(Maximization of Satisfaction) ผูบริโภคตองใชหลักขาดทุนคือกําไร (Our loss is our 

gain) อยางน้ีจะควบคุมความตองการที่ไมจํากัดได และสามารถจะลดความตองการลงมาได  

กอใหเกิดความพอใจและความสุขเทากับไดตระหนักในเรื่อง “คุณคา” จะชวยลดคาใชจายลงได 

ไมตองไปหาวิธีทําลายทรัพยากรเพื่อใหเกิดรายไดมาจัดสรรสิ่งที่เปน “ความอยากที่ไมมี               

ที่สิ้นสุด” และขจัดความสําคัญของ “เงิน” ในรูปรายได ที่เปนตัวกําหนดการบริโภคลงไดระดับ

หน่ึง  แลวยังเปนตัวแปรที่ไปลดภาระของกลไกของตลาดและการพึ่งพิงกลไกของตลาด   

ซึ่งบุคคลโดยท่ัวไปไมสามารถจะควบคุมได  รวมทั้งไดมีสวนในการปองกันการบริโภคเลียนแบบ 

(Demonstration Effects) จะไมทําใหเกิดการสูญเสีย  จะทําใหไมเกิดการบริโภคเกิน  

(Over Consumption) ซึ่งกอใหเกิดสภาพเศรษฐกิจดี สังคมไมมีปญหา การพัฒนายั่งยืน  
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  ประเทศไทยอุดมไปดวยทรัพยากรและยังมีพอสําหรับประชาชนไทยถามีการจัดสรรที่ดี     

โดยยึด" คุณคา " มากกวา " มูลคา " ยึดความสัมพันธของ “บุคคล” กับ “ระบบ” และปรับ

ความตองการที่ไมจํากัดลงมาใหไดตามหลักขาดทุนเพื่อกําไร และอาศัยความรวมมือเพื่อใหเกิด

ครอบครัวท่ีเขมแข็งอันเปนรากฐานที่สําคัญของระบบสังคม  

 ในการผลิตน้ันจะตองทําดวยความรอบคอบไมเห็นแกได  จะตองคิดถึงปจจัยที่มีและ

ประโยชนของผูเกี่ยวของ มิฉะนั้นจะเกิดปญหาอยางเชนบางคนมีโอกาสทําโรงงานแตไมไดคํานึง

วาปจจัยตาง ๆ ไมครบ ปจจัยหน่ึงคือขนาดของโรงงาน หรือเครื่องจักรที่สามารถที่จะปฏิบัติได 

แตขอสําคัญที่สุด คือวัตถุดิบ ถาไมสามารถที่จะใหคาตอบแทนวัตถุดิบแกเกษตรกรที่เหมาะสม 

เกษตรกรก็จะไมผลิต ยิ่งถาใชวัตถุดิบสําหรับใชในโรงงานน้ัน เปนวัตถุดิบที่จะตองนํามาจาก

ระยะไกล หรือนําเขาก็จะยิ่งยาก  เพราะวาวัตถุดิบที่นําเขาน้ันราคายิ่งแพง บางปวัตถุดิบมี

บริบูรณ ราคาอาจจะต่ําลงมา แตเวลาจะขายสิ่งของที่ผลิตจากโรงงานก็ขายยากเหมือนกัน 

เพราะมีมากจึงทําใหราคาตก หรือกรณีใชเทคโนโลยีทางการเกษตร เกษตรกรรูดีวาเทคโนโลยี

ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น และผลผลิตที่เพิ่มน้ันจะลนตลาด ขายไดในราคาที่ลดลง ทําใหขาดทุน  

ตองเปนหน้ีสิน  

 การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนจะชวยใหดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน และเกิดความยั่งยืน โดยคํานึงถึง 

 1.  รูจักใชและจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางชาญฉลาดและรอบคอบ โดยเริ่มตนผลิต

หรือบริโภคภายใตขอจํากัดของรายไดหรือทรัพยากรที่มีอยูไปกอน คือใชหลักพึ่งพาตนเอง  

โดยมุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก  

เมื่อเหลือจากการบริโภคแลวจึงคํานึงถึงการผลิต เพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา รูจักประมาณ

ตนโดยใชทรัพยากรอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย ในการลงทุนประกอบอาชีพใหเปนไปตามกําลัง

ทรัพยและศักยภาพของตนเอง เชน 

1.1 ปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย 

1.2 นําน้ําที่ผานการใชแลวในครัวเรือนมารดพืชผักสวนครัว 

 1.3 นําพืชผักสวนครัวที่เพาะปลูกไดมาบริโภค แบงปนเพื่อนบาน บางสวนนําไปขาย        

ที่ตลาด สวนที่เหลือนําไปเลี้ยงหมู 

 1.4 นําเงินจากการขายพืชผักสวนครัวและหมูไปซื้อสินคาและบริการที่สมาชิกใน

ครัวเรือนตองการและมีความจําเปนในการอุปโภคบริโภค 
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 1.5 เก็บออมเงินสวนที่เหลือจากการบริโภคไวใชจายในอนาคต 

 1.6 นําเงินสวนหน่ึงมาลงทุนซื้อเมล็ดพืช เพื่อเพาะปลูกตอไป 

 2.  เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด  โดยการนําทรัพยากรหรือวัสดุ

ตางๆ ที่สามารถหาไดงายในชุมชนมาใชประโยชน ใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางคุมคาดวย

การหมุนเวียนทุนธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตไดดวย

ตนเอง ช วยลดภาระการ เสี่ ย งด านราคาจากการ ไมส ามารถควบคุมระบบตลาด  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชทรัพยากร  โดยคํานึงถึงสิ่งที่ไมเปนภัยกับสิ่งแวดลอม เชน 

 2.1 การทําไรนาสวนผสมและการเกษตรผสมผสานเพื่อใหมีการหมุนเวียน มีสินคา

หลากหลาย ลดภาวะเสี่ยงดานราคา 

 2.2  การจางแรงงานภายในชุมชน เพื่อสงเสริมใหตนเอง ครอบครัว และชุมชนมี

รายได 

 2.3  การทําปุยหมักปุยคอกและใชวัสดุเหลือใชเปนปจจัยการผลิต (ปุย) เพื่อลด

คาใชจายและบํารุงดิน 

 2.4 การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใชในไรนา 

 2.5 การปลูกไมผลสวนหลังบาน และไมใชสอยในครัวเรือน 

 2.6 การปลูกพืชสมุนไพร ชวยสงเสริมสุขภาพอนามัย 

 2.7 การเลี้ยงปลาในรองสวน ในนาขาวและแหลงนํ้า เพื่อเปนอาหารโปรตีนและ

รายไดเสริม 

 2.8 การเลี้ยงไกพื้นเมือง และไกไข ประมาณ 10 – 15 ตัวตอครัวเรือนเพื่อเปนอาหารใน

ครัวเรือน โดยใชเศษอาหาร รํา และปลายขาวจากผลผลิตการทํานา การเลี้ยงสัตวจากการปลูก 

พืชไร เปนตน 

 2.9 การทํากาซชีวภาพจากมูลสัตว         

 

เรื่องที ่2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการประกอบอาชพี 

 

จากพระราชดํารัส  : เศรษฐกิจพอเพียง มิไดจํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไรชาวนา

เพียงเทาน้ัน แตเปนเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งที่อยูในเมืองและอยูในชนบท เชน ผูที่ไดเปน

เจาของโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถาจะตองขยายกิจการเพราะ
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ความเจริญเติบโตจากเน้ือของงาน โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป หรือหากจะกูยืม 

ก็กระทําตามความเหมาะสม ไมใชกูมาลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่มั่นใหยืนอยูได เมื่อภาวะของ

เงินผันผวน ประชาชนก็จะตองไมใชจายฟุมเฟอยเกินตัว  และ (จากการศึกษารายงานการวิจัย

ศึกษาการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานโงกนํ้า) นําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกระบวนการประกอบอาชีพของชุมชนบานโงกนํ้า   

ตําบลนาขยาด  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานเศรษฐกิจ

ชุมชนพึ่งตนเอง ของจังหวัดพัทลุง ในป 2544 และเปนหมูบานตนแบบในการสงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้งในระดับครัวเรือน กลุมองคกร  และระดับหมูบาน ไดยึดหลักทางสายกลาง อันไดแก 

3 หวงยึดเหน่ียว และ 2 หวงเงื่อนไขการปฏิบัติ โดยเสนอผลการวิเคราะหในแตละดานดังน้ี 

 

3 หวงยึดเหนี่ยว 

 

 1.  ดานความพอประมาณ 

       ชุมชนรูจักใช ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางพอเพียง  เหมาะสมแบบคอยเปน 

คอยไป  ใชเทคโนโลยีเทาที่จําเปน มีรายไดเสริมจากการปลูกผัก เลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เลี้ยงปลาดุก

ไวจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเหมาะสมตามอัตภาพของตน    

 2.  ดานความมีเหตุผล 

      ใชทรัพยากรทกุชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธภิาพสูงสุด เนนการใชวัตถุดิบ

ภายในทองถ่ินและตอบสนองตลาดในทองถ่ิน  เนนการจางงานเปนหลัก โดยไมนําเทคโนโลยีมา

ทดแทนแรงงาน  มีขนาดการผลิตท่ีสอดคลองกับความสามารถในการบรหิารจัดการ เชน ใชพื้นที่

ทางการเกษตรท่ีวางอยูอยางคุมคา  โดยการปลูกพืชผกัสวนครัวขางบาน  พื้นที่สวนขางบาน   

รั้วบาน  บางครอบครวั ก็ปลูกพืชผักและผลไมครบวงจรเพื่อลดคาใชจาย  บางครอบครวัก็เลีย้ง

โค   เลี้ยงสุกร  เลี้ยงปลาดุก  กลุมอาชพีทําขนมเพือ่เพิ่มรายไดใหแกครวัเรือนจากอาชพีเสริม  

 3.  ดานความมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

       เนนการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลผลิตหลากหลาย  ไมกอหน้ีจนเกิน

ความสามารถในการบริหารจัดการ ถายทอดความรูและประสบการณใหกับคนในชุมชน  และ

กลุมอาชีพตางๆ  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการอยางตอเน่ือง  มีการทํากลุมปุยชีวภาพ

อัดเม็ด   ซึ่งทําใหลดคาใชจายในการซื้อปุยเคมีไดคอนขางมาก  การรวมกลุมทําปลาราเพื่อเพิ่ม
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มูลคาของปลาดุก และถนอมอาหารเก็บไวรับประทานไดนานขึ้น  นอกจากชวยในดานการ

ประกอบอาชีพหลักแลว ยังมีกลุมทําสบูเหลว  ยาสระผม  ซึ่งก็ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมอยู

เสมอ  ในสวนของขอเสนอแนะนั้นยังบอกวาอยากใหหนวยงานทางราชการเขามาสงเสริม และ

ใหความรูกับกลุมตางๆ อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  และอยากใหมีกลุมอาชีพเสริม  การให

ความรูดานอาชีพบางอยาง  เชน การซอมรถจักยานยนต การเย็บผา การเช่ือมโลหะ ชางตัดผม  

เปนตน  เพราะหลายคนอยากใหหนวยงานทางราชการเขามาอบรมใหบาง  เพื่อใหสามารถ

ซอมแซมของตนเองไดและประกอบอาชีพเปนธุรกิจ หรือกลุมของตนเอง เพื่อใหมีรายไดเสริม

ของครอบครัวดวย 

 

2 หวงเงื่อนไขการปฏิบัติ 

 1.  เงื่อนไขความรู  

      ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนบานโงกนํ้า  มีความรอบคอบ  มีความรู  และ

มีความระมัดระวัง  มีการทําแผนแมบท  การแบงงานความรับผิดชอบในแตละกลุม  รูจักการ

อนุรักษทั้งสิ่งแวดลอมและประเพณี  รูจักการฟนฟูสิ่งที่มีคุณคาที่หายไปแลวใหกลับมาเปน

ประโยชนอีกครั้งหน่ึงตลอดจนมีการประยุกตภูมิปญญาของการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม  

นํามาบูรณาการกับเทคนิคและวิธีการของการประกอบอาชีพในสมัยปจจุบัน  แตทั้งน้ีการ

สงเสริมการใหความรูก็ตองทําอยางเปนระบบและตอเน่ือง  ตลอดจนใหเกิดความทั่วถึงเพื่อให

บรรลุเปาหมายสวนบุคคลและของแตละกลุมอาชีพตางๆ  ตลอดจนใหสอดคลองกับกระแสโลก

ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และความตองการของผูรับสินคาและผูรับบริการใหมากขึ้น  ทายที่สุดคือ

การสงเสริมใหเยาวชนคนรุนใหมไดรับการศึกษาสูงสุดเทาที่จะทําได เพื่อใหเขาเหลาน้ันกลับมา

พัฒนาบานเกิดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หัวหนาครอบครัวสวนใหญไดอธิบายให

ทราบวา  การประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญเปนอาชีพเกษตรกรรมน้ัน  มีการถายทอดความรูจาก

คนรุนปู  รุนพอ  รุนแม  มายังรุนลูกและหลานไปตลอด สวนใหญแลวเปนการใหความรูจาก

การไดลงมือปฏิบัติรวมกัน เชน เมื่อไปปลูกยางก็จะพาลูกหลานไปดวย ในขณะที่ไปชวยเปนการ

ใหเขาไดมีสวนรวม  โดยการสอน แนะนํา ใหลูกหลานไดเห็น การเลี้ยงสุกรก็เชนกัน และอื่นๆ  

ก็เปนลักษณะน้ี ถามมาใหทางราชการนําความรูมาใหก็นานๆ มาครั้ง แตก็ตองเปนหมูบาน  

แตก็ถือวาเปนหมูบานที่โชคดีที่มีประชากร ชาวบาน ที่เปนแหลงใหความรูไดคอนขางมาก 
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ถึงแมวาคนรุนใหมจะไปเรียนนอกบานมากขึ้น แตทานก็รวบรวมความรู และวัสดุอุปกรณในการ

ทํามาหากินหรือประกอบอาชีพใหเห็น 

 2.  เงื่อนไขคุณธรรม 

      มีความซื่อสัตยในการประกอบการ  ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคและไมเอารัดเอา

เปรียบลูกคา มีความขยันอดทน การประกอบอาชีพของชุมชนบานโงกนํ้าสวนใหญแลว เปนคน

ที่มีความซื่อสัตยในการประกอบอาชีพของตนเอง มีความขยัน อดทน มีการแบงปนระหวาง

ครัวเรือน หัวหนาครอบครัวท่ีมีอาชีพการทําสวนยางพารา มีความซื่อสัตยตอตนเองในการขาย

ผลผลิตจากยางพาราที่เปนนํ้ายางมีคุณภาพ ไมมีการใสน้ําและสิ่งแปลกปลอม มีความตระหนัก

ในการเพาะปลูก โดยพยายามหลีกเลี่ยงในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช หันมาใชสารกําจัด

แมลงในธรรมชาติแทน ปุยที่ใชสวนใหญก็ใชปุยนํ้าชีวภาพ ที่ผลิตขึ้นมาเอง ใชมูลปุยคอก หรือ

ปุยชีวภาพอัดเม็ด เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในครัวเรือนเอง และยังผลไปถึงผูที่ซื้อไป

บริโภค 

      สวนการเลี้ยงสัตวก็ใชอาหารสัตวจากธรรมชาติที่มีหรือเพาะปลูกเอง เชน หญาที่ใช             

เลี้ยงโค อาหารสุกรที่เหลือจากเศษอาหาร และอาหารจากพืชผัก พืชธรรมชาติที่หาไดเอง 

หลีกเลี่ยงการใชสารเรงเน้ือแดง  เวลาสวนใหญใชไปในการทํามาหาเลี้ยงครอบครัว ใหสมาชิก

ไดมีสวนรวมหางไกลยาเสพติด ถึงแมวาหมูบานโงกนํ้าจะเปนชุมชนปลอดยาเสพติดก็ตาม  

ซึ่งในขณะนี้ไดทํางานรวมกัน และมีการสอนคุณธรรมกับครอบครัวดวย 
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บทท่ี  3 

การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง 

เรื่องที่  1  การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง 

 การประกอบอาชีพ  คือการทํามาหากินของมนุษย  เปนการแบงหนาที่ การทํางานของ

คนในสังคม  และทําใหดํารงชีวิตในสังคมได  บุคคลที่ประกอบอาชีพจะไดคาตอบแทน หรือ

รายไดที่จะนําไปใชจายในการดํารงชีวิต  และสรางมาตรฐานที่ดีใหแกครอบครัว ชุมชน และ

ประเทศชาติ  ความจําเปนของการประกอบอาชีพ  มีดังน้ี 

1.  เพื่อตนเอง การประกอบอาชีพทําใหมีรายไดมาจับจายใชสอยในชีวิต 

2.  เพื่อครอบครัว ทําใหสมาชิกของครอบครัวไดรับการเลี้ยงดูทําใหมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

3.  เพื่อชุมชน ถาสมาชิกในชุมชนมีอาชีพและมีรายไดดีจะสงผลใหสมาชิกมีความ

เปนอยูดีข้ึน อยูดีกินดี สงผลใหชุมชนเขมแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาตนเองได 

4.  เพื่อประเทศชาติ  เมื่อประชากรของประเทศมีการประกอบอาชีพที่ดี  มีรายไดดี  

ทําใหมีรายไดที่เสียภาษีใหกับรัฐบาลมีรายไดไปใชบริหารประเทศตอไป 

มนุษยไมสามารถผลิตสิ่งตางๆ  มาสนองความตองการของตนเองไดทุกอยางจําเปนตองมี

การแบงกันทําและเกิดความชํานาญ  จึงทําใหเกิดการแบงงานและแบงอาชีพตาง ๆ ข้ึน สาเหตุ

ที่ตองมีการแบงอาชีพ  คือ การที่มนุษยมีความรูความสามารถของแตละคนแตกตางกัน 

มีตําแหนงทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศที่แตกตางกันและไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ที่

แตกตางกัน การประกอบอาชีพ เปนเรื่องสําคัญในชีวิตเรื่องหน่ึง  เน่ืองจากทุกคนตองมีอาชีพถึง

จะดํารงชีวิตอยูได  แตจะเปนอาชีพแบบใด ทําอะไร ทําอยางไรใหมีชีวิตอยูได  หรือทําอยางไร

ถึงจะประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทําอยู  ก็ข้ึนอยูกับการวางแผนการประกอบอาชีพนั้น ๆ  

การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตามความตองการ  จําเปนตองมีการวางแผนการ

ประกอบอาชีพที่ชัดเจน เปนระบบ  

 การวางแผน  เปนเรื่องของการกําหนดความตองการ วิธีการดําเนินการ  และคาดหมาย           

ผลการดําเนินการในอนาคต โดยใชหลักวิชาการ เหตุผล มีขอมูลตัวเลขประกอบ  มีการเสนอ
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ปญหาเพื่อขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเปาหมายขางหนาได  ทําใหผูปฏิบัติรูไดวาจะทําอะไร ที่ไหน

เมื่อใด กับใครทําอยางไร  และทําเพื่ออะไรไดอยางชัดเจน ซึ่งนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงาน 

ที่ถูกตองและไดผล  

  ดังน้ัน การวางแผนการประกอบอาชีพ  จึ งเปนการกําหนดทิศทาง ขอบเขต 

วัตถุประสงค เปาหมายและวิธีการประกอบอาชีพ  โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนอยางเปนระบบ  

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และความตองการดานอาชีพของตนเอง การประกอบอาชีพมีหลาย

รูปแบบ  หลายวิธีการ หลากหลายแนวทางที่จะทําใหประสบความสําเร็จในอาชีพน้ันๆ   

การวางแผนการประกอบอาชีพ ก็เหมือนกับ เสาไฟที่ใหแสงสวางตามทองถนนที่ผานไป

มา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเสนทางน้ัน การวางแผนการประกอบอาชีพ

จึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง  การจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได  ก็ขึ้นอยูกับการวาง

แผนการประกอบอาชีพที่ถูกตอง  และการที่จะวางแผนการประกอบอาชีพ ควรจะตองศึกษา 

ดังน้ี 

1.  การรูจักตนเอง  การเลือกอาชีพดูเหมือนจะเปนการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญในชีวิตของ

คนเรา เพราะน่ันคือตัวกําหนดรายไดที่จะเกิดข้ึน จากความสามารถของเราเอง และไมนาเชื่อวา

หลายคนยอมทนอยูกับอาชีพที่ตนเองเกลียดได หรือไมไดใชความสามารถที่แทจริงในการทํางาน

เลย เพราะพวกเขาไมเคยเกิดความสงสัยวา จริงๆแลวตนเองตองการอะไร  “การขาดความ

เช่ือมั่นในตนเอง คือสาเหตุหน่ึงที่ทําใหคนบางคนเลือกทํางานที่หางไกลจากความสามารถที่

แทจริงของตนเอง และเปนสาเหตุใหคนยายตําแหนงงานของตนเอง หรือเปนสาเหตุที่ทําให

คนเราเลือกเปลี่ยนอาชีพทั้งที่กาวไปไดเพียงครึ่งทางเทานั้น”  

การสรางความเชื่อมั่นใหตนเอง ควรเร่ิมตนจากการคนหาตนเองวา “เราเปนใคร” “เรา

อยากทําอะไร” “เราทําอะไรไดดี” “เราทําอะไรบอยที่สุด” และคําตอบที่ไดกลับมาจะชวยให

เราทราบวาตนเองมีทักษะความสามารถ ความสนใจ คานิยม ความชอบสวนตัว และรูปแบบ

การทํางานในดานใดและในชวงที่กําลังสํารวจตัวตนของตนเองน้ันอยาลืมบอกเรื่องน้ีใหคนใน

ครอบครัวเพื่อนสนิทของเราทราบ เพราะพวกเขาอาจชวยใหคุณคนพบตัวตนของตนเองไดเร็วขึ้น 

ซึ่งคนเหลานั้นตองเปนคนที่รูจักคุณมาเปนเวลาหลายป จึงจะสามารถบอกไดวาคุณมีจุดออน-จุด
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แข็งในดานใดบาง  หรือทําแบบทดสอบบุคลิกภาพหรือความถนัด แลวใชประโยชนจาก

คําแนะนําที่ไดจากการทําแบบสํารวจ “การตอบคําถามที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอาจทําให

ทราบขอมูลของตนเอง ซึ่งเราไมเคยทราบมากอน แตผูเช่ียวชาญดานการประกอบอาชีพ

สามารถชวยใหมองเห็นความสามารถในสวนน้ันๆได”  

2. การศึกษาการประกอบอาชีพ ปจจุบันนี้มีอาชีพตางๆเกิดขึ้นหลายพันอาชีพ หาก

ขาดแผนการทํางาน อาจกอใหเกิดการเลือกอาชีพที่ไมเหมาะสมกับตนเองได หากรูจักประเมิน

ความสามารถของตนเองอยางซื่อสัตย โอกาสที่จะเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสมยอมสูงตามไป

ดวย ควรเลือกประกอบอาชีพโดยยึดจากความรูสึกภายในเปนหลัก เลือกงานที่เหมาะสมกับ

ตนเองเทานั้น วิธีท่ีจะชวยใหเก็บขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองไดมี 2-3 วิธี น่ันก็คือ 

อานรายละเอียดอาชีพตางๆในประกาศรับสมัครงาน หาขอมูลในอินเตอรเน็ต เพราะ

อินเตอรเน็ตเปนแหลงขอมูลที่สามารถใหขอมูลทุกเรื่องไดอยางนาอัศจรรย นอกจากน้ียัง

สามารถหาขอมูลจากประสบการณของผูอื่นไดดวย เชน บทสัมภาษณของผูอื่นที่ประกอบอาชีพ

ที่คุณสนใจ หรือสอบถามขอมูลการทํางานจากผูอื่น ซึ่งขอมูลการสัมภาษณ เหลาน้ีอาจจะชวย

ใหคุณทราบสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับการทํางานน้ัน ๆ อีกดวย 

3. การตัดสินใจ เปนขั้นตอนสําคัญหลังจากไดจับมือกับตนเอง เพื่อมองหางานที่

เหมาะสมกับตนเองแลว ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญ  กลยุทธหน่ึงที่จะทําใหสามารถตัดสินใจได น่ันก็

คือ การรางความตองการของตนเองภายใน ระยะเวลาหน่ึงปลงในกระดาษ จากนั้นก็เพิ่มเปน  

5 ป หรือ 10 ป ตอไป อีกวิธี คือ เปรียบเทียบ ขอดีและขอเสียของการทํางาน สําหรับสองหรือ

สามอาชีพที่ตนเองสนใจมากที่สุด และเลือกอาชีพที่ตนเองคิดวาเหมาะสมที่สุด 

เมื่อตัดสินใจเลือกแลว ก็ถึงเวลาทดสอบสิ่งที่เลือกเอาไว ตองคนหาโอกาสใหตนเองอีก

ครั้ง ยอมรับการฝกงาน เพื่อโอกาสที่จะไดงานในอนาคต หรือเลือกเรียนเกี่ยวกับการทํางาน

น้ันๆ เพิ่มเติม รวมทั้งหาทางอบรมหรือฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจนั้นดวย 

การเตรียมตัวอยางดี ยอมดีกวาการสละสิทธิ์โดยไมไดลองทําอะไรเลย การทํางาน

ช่ัวคราว หรืองานอาสาสมัครเปนการสั่งสมประสบการณในงานทํางานอยางชาๆ เปนสิ่งจําเปน 

สําหรับการทํางานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะกลายเปนที่พอใจของนายจางตอไป นอกจากน้ีควรเปน 
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สมาชิกชุมชุมที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน เพราะจะชวยใหสามารถหาคําแนะนําไดจาก 

สมาชิกทานอื่นๆ ในการคนหางาน  คําแนะนํา  รวมทั้งเปนบุคคลอางอิงใหเราไดอีกดวย                

ก็เหมือนกับคุณใชน้ิวจุมลงไปในนํ้าเพื่อทดสอบ  คุณจะพบวาตนเองไดประสบการณตางๆ 

มากมายโดยไมมีขอผูกมัดทั้งดานเวลา และความมุงมั่น หากคุณคนพบวา อาชีพที่คุณเลือก 

ไมไดเปนไปตามที่ตนเองคาดหวังไว ก็สามารถหาตัวเลือกใหมได จนกวาจะพบสิ่งที่ตนเอง

ตองการ 

แตการวางแผนการประกอบอาชีพก็ยังไมใชจุดสิ้นสุดสําหรับเรื่องน้ี กิจกรรมตาง ๆ                  

จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ “คุณตองรูจักการยืดหยุน และพรอมที่จะ

พัฒนาแผนการของตนเอง เพื่อคนหาสิ่งใหมๆ ใหกับตนเอง รวมทั้งมองหาโอกาสสราง

ความกาวหนาใหตนเองอยูเสมอ”  ในเรื่องของการทํางาน การวางแผนยอมทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพมากกวาการนิ่งเฉย 

การประกอบอาชีพ  สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

    1. การประกอบอาชีพอิสระ มีลักษณะเปนเจาของกิจการ  ดําเนินการบริหารจัดการ

ดวยตนเองในรูปของกลุมอาชีพ หางหุนสวน บริษัท ฯลฯ การประกอบการหรือเจาของตองมี

ความตั้งใจ อดทน ทุมเท ไมยอทอตออุปสรรค เพื่อใหกิจการดําเนินไปจนเกิดความมั่นคง

ประสบความสําเร็จ   การประกอบอาชีพอิสระยังสามารถแบงเปน  

1.1 อาชีพอิสระดานการผลิต ผูประกอบอาชีพตองมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการ

ผลิตหรือการแปรรูปสินคาออกไปจําหนายในทองตลาด ในลักษณะขายสงหรือขายปลีก เชน 

การทําอาหาร การทําสวนผลไม การเลี้ยงปลา ฯลฯ 

1.2 อาชีพอิสระดานการใหบริการ เปนอาชีพที่ นิยมกันอยางแพรหลายตาม

สภาพแวดลอมและวิถีชีวิต ทําใหคนที่มีเวลาวางนอยหันมาพึ่งเทคโนโลยีประกอบกับการ

ประกอบอาชีพงานการใหบริการมีความเสี่ยงนอย การลงทุนต่ํา การประกอบอาชีพดานน้ี

ปจจุบันจึงแพรหลาย เชน บริการทําความสะอาด บริการซักรีดเสื้อผา บริการลางรถยนต ซอม

อุปกรณไฟฟา การทํานายโชคชะตา เปนตน 

    2. การประกอบอาชีพรับจาง  เปนการประกอบอาชีพโดยไมไดเปนผูประกอบการ  

แตตองทํางานตามที่เจานายมอบหมาย ไดรับคาตอบแทนเปนเงิน อาหาร ที่พักอาศัย และ

สิ่งจําเปนอื่น ๆ ปจจุบันสังคมไทยสวนใหญนิยมเปนลูกจาง เน่ืองจากความรับผิดชอบมีจํากัดไม
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เสี่ยงกับผลกําไรขาดทุน ซึ่งอาจทํางานในสถานประกอบการขนาดใหญ หรือขนาดเล็ก หรือเปน

ธุรกิจการผลิตหรือ การบริการ  เชน โรงงาน  พนักงานขาย  พนักงานบริษัท  พนักงานธนาคาร  

พนักงานบัญชี เปนตน  

 เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพเกษตรกรรม 

 อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพหลักและเปนอาชีพสําคัญของประเทศ ประชากร

ของไทยไมนอยกวารอยละ 60  ยังประกอบอาชีพนี้อยู อาชีพเกษตรกรรมเกี่ยวของกับการผลิต 

และการจัดจําหนายสินคาและบริการทางดานการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใชใน

การบริโภคแลวยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกดวย  ไดแก  การทํานา  การทํา

ไร  การทําสวน การเลี้ยงสัตว ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระราชดําริฯ 

ใหเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศมีความแข็งแรงพอกอนที่จะไปผลิตเพื่อการคาหรือเชิง

พาณิชย โดยยึดหลักการ “ทฤษฎีใหม” 3 ขั้น คือ 

 ขั้นที่  1  มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการ 

ใชจาย 

 ขั้นที่  2  รวมพลังกันในรูปกลุม เพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดาน

สวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม 

 ขั้นที่ 3  สรางเครือขาย กลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย  

โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในดาน

เงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการและขาวสารขอมูล 

 ทฤษฎีใหมเปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีการแบงพื้นที่เปนสวน ๆ 

ไดแก พื้นที่นํ้า พื้นที่ดินเพื่อเปนที่นาปลูกขาว พื้นที่ดินสําหรับปลูกพืชไรนานาพันธุ และที่

สําหรับอยูอาศัย/เลี้ยงสัตว ในอัตราสวน 3 : 3 : 3 : 1 เปนหลักการในการบริหารการจัดการ

ที่ดินและน้ํา เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ี 

 1. มีการบริหารและจัดแบงที่ดินแปลงเล็ก ออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน

สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน 

 2.  มีการคํานวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณนํ้าที่จะกักเก็บใหพอเพียง ตอการ

เพาะปลูกไดตลอดป 
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 3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบ สําหรับเกษตรกรรายยอย 3 ขั้นตอน เพื่อใหพอเพียง

สําหรับเลี้ยงตนเองและเพื่อเปนรายได 

 ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหมขั้นตน  สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นที่นอย คอนขางยากจน    

อยูในเขตเกษตรนํ้าฝนเปนหลัก โดยในขั้นที่ 1 น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสถียรภาพของการผลิต 

เสถียรภาพดานอาหารประจําวัน ความมั่นคงของรายได ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคง

ของชุมชนชนบท เปนเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัย  

ใหแบงพื้นที่ ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10  ซึ่งหมายถึง พื้นที่สวนที่หน่ึง

ประมาณ 30%        ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใชเก็บกักนํ้าฝนในฤดูฝนและใชเสริมการปลูกพืช

ในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวนํ้าและพืชนํ้าตาง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชนํ้า เชน ผักบุง 

ผักกะเฉดฯ ไดดวย) พื้นที่สวนที่สองประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหาร

ประจําวันในครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได พื้นที่สวนที่

สามประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเปนอาหาร

ประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย และพื้นที่สวนท่ีสี่ประมาณ 10% ใชเปนที่อยูอาศัย 

เลี้ยงสัตว และโรงเรือนอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด 

คอกสัตว ไมดอกไมประดับ พืชผักสวนครัวหลังบาน เปนตน) 

 ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา  เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดลงมือปฏิบัติตามขั้นที่

หน่ึงในที่ดินของตนเปนระยะเวลาพอสมควรจนไดผลแลว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น 

“พออยูพอกิน” ไปสูขั้น “พอมีอันจะกิน” เพื่อใหมีผลสมบูรณยิ่งข้ึน จึงควรที่จะตองดําเนินการ

ตามขั้นที่สองและขั้นท่ีสามตอไปตามลําดับ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2542) 

 ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหมขั้นกลาง  เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของ

ตนจนไดผลแลว ก็ตองเริ่มขั้นที่สอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือ สหกรณ  

รวมแรง รวมใจกันดําเนินการในดาน 

   (1)  การผลิต เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต ขั้นเตรียมดิน การหา

พันธุพืชปุย การหาน้ํา และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก 

   (2)  การตลาด เมื่อมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพื่อการขายผลผลิตใหได

ประโยชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่อง

สีขาว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดี และลดคาใชจายลงดวย 
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   (3)  ความเปนอยู ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมี

ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชน อาหารการกินตาง ๆ กะป นํ้าปลา เสื้อผา ที่พอเพียง 

   (4)  สวัสดิการ แตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จําเปน เชน มีสถานีอนามัย 

เมื่อยามปวยไข หรือมีกองทุนไวใหกูยืมเพื่อประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ 

   (5)  การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุน

เพื่อการศึกษาเลาเรียนใหแกเยาวชนของชุมชนเอง 

   (6)  สังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนศูนยกลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมี

ศาสนาเปนที่ยึดเหน่ียว 

 กิจกรรมท้ังหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวา

สวนราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนน้ันเปนสําคัญ 

 ขั้นที่  3  ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา  เมื่อดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกรจะมี

รายไดดีขึ้น ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูขั้นที่สาม

ตอไป คือ ติดตอประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัทหางราน

เอกชน มาชวยในการทําธุรกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งน้ี ทั้งฝายเกษตรกรและ

ฝายธนาคารกับบริษัท จะไดรับประโยชนรวมกัน กลาวคือ 

   (1)  เกษตรกรขายขาวไดในราคาสูง (ไมถูกกดราคา) 

   (2)  ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร

มาสีเอง) 

   (3)  เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก                         

(เปนรานสหกรณซื้อในราคาขายสง) 

   (4)  ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ             

ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น) 

 ในปจจุบันน้ีไดมีการนําเอาเกษตรทฤษฎีใหมไปทําการทดลองขยายผล ณ ศูนยศึกษา             

การพัฒนาและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการ

จัดทําแปลงสาธิต จํานวน 25 แหง กระจายอยูทั่วประเทศ นอกจากน้ี กรมพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค 

กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการดําเนินงานใหมีการนําเอาทฤษฎีใหมน้ีไป

ใช อยางกวางขวางขึ้น 
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แผนภาพ จําลองการจัดสดัสวนพื้นที่ตามแนวทฤษฎีใหมระบบการจัดการพื้นที ่

 

1. สระน้ํา ขนาดประมาณ 3 ไร ไวเก็บกักนํ้าและเลี้ยงปลาไวบริโภค 

2. นาขาว ประมาณ 3 ไร ปลูกขาวไวบริโภค และปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล 

3. ไมผลที่เหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ ประมาณ 3 ไร ควรเปนแบบผสมผสาน และ

พึ่งพาอาศัยกันเปนช้ัน ๆ เชน 

- ไมผลหรือไมใชสอยขนาดใหญ ตนสูง เชน สะตอ, มังคุด ฯลฯ 

- ไมผลพุมขนาดกลาง เชน มะมวง ลําไย ขนุน ชมพู สมโอ ฯลฯ 

- ไมผลพุมเตี้ย เชน มะนาว สมเขียวหวาน สมจี๊ด ฯลฯ 

- ไมผลและพืชผักขนาดเล็ก เชน มะเขือ พริก กระเพรา ผักหวาน ฯลฯ 

- ผักสวนครัว เชน ตะไคร และพืชผัก ฯลฯ 

- ผักประเภทเถา เกาะตนไมใหญ เชน ตําลึง, ฟก, บวบ, ถั่วชนิดตางๆ, พริกไทย 

ฯลฯ 

- ผักเลื้อยกินหัว เชน มัน ขิง ขา  ฯลฯ 

4. ที่อยูอาศัยตามสภาพ คอกปศุสัตว และพืชผักสวนครัวที่ตองการแสงแดด และแปลง

ปุยหมัก (หากไมใชมุสลิม แนะนําใหเลี้ยงหมูหลุม) ใชเน้ือที่ประมาณ 1 ไร จัดระบบ

ภูมิศาสตร และสิ่งแวดลอมที่ดี 

5. แนวรั้วควรเปนพืชสวนครัวรั้วกินได เชน หากมีเสารั้วควรปลูกแกวมังกร ระหวาง

เสารั้ว ควรเปนผักหวาน, ชะอม, ตนแค, มะละกอ ฯลฯ 

6. รอบ ๆ ขอบสระนํ้า ปลูกพืชผักไดตามสภาพ เชน กลวย, ออย, มะรุม, แค สวนของ

สระดานในควรปลูกหญาแฝกกันการพังทลายของดินลงสระ 

หมายเหตุ  การออกแบบวางผัง ควรคํานึงถึงสภาพพื้นที่ของแตละรายตามสภาพจริง 
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เรื่องที่ 2   โครงการและแผนงานประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 การประกอบอาชีพของคนเรามีมากมายหลากหลายอาชีพ เชน เกษตรกรรม  การปศุสัตว 

การปาไม การขนสง อุตสาหกรรม การคาขาย การแกะสลักไม การเจียระไนพลอย การทอผา 

ฯลฯ อยางไรก็ตามการที่จะคิดประกอบอาชีพใด ๆ น้ัน จะตองผานการศึกษาและวิเคราะห

ความเปนไปได โดยมีขอมูลตาง ๆ อยูมาก เพียงพอที่จะมาใชในการตัดสินใจประกอบอาชีพ 

น้ันได เมื่อคิดแลวก็ควรกําหนด ใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเห็นเปนขั้นตอน แสดงถึงความ

ตอเน่ือง มองเห็นขอบกพรองหรือขอมูลที่ขาดไปได เพื่อความสมบูรณของโครงการและ

แผนงานการดําเนินงาน   

 การจัดทําโครงการและแผนงานประกอบอาชีพ  หรือโครงงานการประกอบอาชีพ                   

มีความสําคัญ และจําเปนตอการประกอบอาชีพเพราะถือวาไดมีการคิดไตรตรองไวลวงหนาแลว     

จึงลงมือปฏิบัติ ความผิดพลาดทั้งหลายยอมนอยลงโดยเฉพาะการวางแผนการดําเนินงานนั้นจะ

มีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการผลิต แผนการลงทุน และแผนการตลาด 

 

ประโยชนของโครงงานการประกอบอาชีพ 

  1. ทําใหการประกอบอาชีพบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว มีระบบการทํางาน

และลดการทํางานท่ีซ้ําซอนกัน 

 2. ชวยใหการใชประโยชนจากการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ชวยใหเจาของกิจการมีความเช่ือมั่นในการบริหารงาน และเมื่อเกิดปญหาขึ้นเพราะมี

การวางแผน และคิดอยางรอบคอบมาแลว 

 4. ชวยใหเจาของกิจการสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงาน และความสําเร็จของ

เปาหมาย 

 

องคประกอบของโครงการการประกอบอาชีพ 

 

 เมื่อตัดสินใจเลือกอาชีพ และมีการวิเคราะหความพรอม และความเปนไปไดของอาชีพ 

ที่ตัดสินใจเลือกแลว ขั้นตอนตอไปคือ การเขียนโครงการการประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือก  

การเขียนโครงการการประกอบอาชีพ มีองคประกอบหรือหัวขอที่ตองเขียนดังน้ี 
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   1. ชื่อโครงการ ควรตั้งช่ือโครงการที่สื่อความหมายไดชัดเจน เชน โครงการเลี้ยงไก

กระทงโครงการขายผักปลอดสารพิษ โครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป เปนตน 

   2. เหตุผล/แรงจูงใจในการทําโครงการ ใหเขียนถึงเหตุผลที่เลือกทําโครงการน้ัน เชน 

เปนอาชีพที่เปนความตองการของตลาด/ชุมชน หรือตัวผูประกอบอาชีพมีความถนัด  

ความสนใจ ในอาชีพนั้นๆ อยางไร เปนตน 

 3. วัตถุประสงค ใหเขียนวัตถุประสงคในการทําโครงการน้ัน ๆ ใหชัดเจน เชน เพื่อใหมี 

ประสบการณในการทําอาชีพน้ัน ๆ หรือเพื่อศึกษาความเปนไปไดของตนเองในการประกอบ

อาชีพนั้น ๆ 

   4. เปาหมาย ควรกําหนดเปาหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพใหชัดเจน เชน การเลี้ยง

ไกกระทงจะเลี้ยง 5 รุน รุนละกี่ตัว 

   5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการใชเวลาดําเนินการนาน

แคไหนเริ่มตนโครงการเมื่อใด จะสิ้นสุดโครงการหรือขยายกิจการชวงใด 

 6. สถานที่ประกอบการ ตองระบุที่ต้ังของสถานที่ท่ีจะประกอบอาชีพนั้น  

 7. การดําเนินงาน ใหเขียนแสดงข้ันตอนการดําเนินงานอยางละเอียดตั้งแตขั้นวางแผน

ปฏิบัติการการปฏิบัติการตามแผน และประเมินปรับปรุง การเขียนแผนการดําเนินงานการ

ประกอบอาชีพ ควรมีองคประกอบหรือหัวขอ ดังน้ี  

 7.1 แผนการผลิต ใหเสนอรายละเอียดวาในการผลิต หรือขายสินคาหรือบริการ ตาม

โครงการท่ีกําหนดน้ัน มีข้ันตอนการผลิตอยางไร และกําหนดเวลาตามขั้นตอนน้ัน ไวอยางไร  

 7.2  แผนการลงทุน ใหระบุวาที่มาของเงินทุนที่ใชในโครงการประกอบอาชีพ

น้ัน ไดมาอยางไร เงินทุนออกเอง หรือกูยืมมาจากแหลงเงินทุนตาง ๆ  

 7.3 แผนการตลาด ใหเสนอรายละเอียดวาสินคา หรือบริการในโครงการ

ประกอบ อาชีพนั้น ๆ มีลูกคาที่คาดหวังจํานวนเทาใด และจะวางแผนเพื่อขยายตลาด

ให กวางขวางขึ้น อยางไร ในระยะเวลาใด 

 8. ปญหาและแนวทางแกไข ใหระบุปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับการประกอบอาชีพ 

น้ัน ๆ 

 9. ผลที่คาดวาจะไดรับ แสดงใหเห็นถึงผลของการดําเนินงานในการประกอบอาชีพใน

ดานตาง ๆ เชน ดานความรูและประสบการณที่ไดรับ ดานกําไร และความพึงพอใจตาง ๆ 
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 10. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ระบุช่ือผูที่เปนเจาของกิจการ หรือรับผิดชอบโครงการใน

กรณีที่มีผูรวมโครงการหลาย ๆ คน ก็ใหช่ือผูรวมโครงการทั้งหมดดวย 

 การกําหนดโครงการการประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือก  กอนการเร่ิมตนเขียนโครงการ

การประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือก มีความจําเปนตองศึกษา รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ในอาชีพ

น้ัน ๆ ดังน้ี 

 1. ศึกษาสํารวจความตองการของตลาด โดยการสํารวจสภาพ และความตองการ ของ

ชุมชน ที่จะเปนแหลงประกอบอาชีพเกี่ยวกับ จํานวนประชากร ลักษณะเฉพาะของประชากร 

ซึ่งประกอบดวย  เพศ  อายุ รายได อาชีพ ระดับการศึกษาความตองการสินคาและบริการใน

อาชีพน้ัน ๆ จํานวนและอุปนิสัยในการซื้อของประชากรในพื้นที่ สภาพปญหาและอุปสรรค 

ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น เชน มีคูแขงขันขายสินคาหรือบริการประเภทเดียวกันในพื้นที่น้ัน 

เปนตน 

   2. ทําเลที่ตั้งกิจการ จะตองพิจารณาวา ทําเลที่ตั้งกิจการที่จะประกอบอาชีพที่ตัดสินใจ

เลือกน้ันมีลักษณะที่จําเปนในสิ่ งตอไปน้ีหรือไมเพียงใด การคมนาคม ขนสงสะดวก

หรือไม สภาพแวดลอมเหมาะสมหรือไม มีคูแขงขันที่ขายสินคาบริการ ประเภทเดียวกันหรือไม 

ถามีจะแกปญหาอยางไร 

   3. สํารวจความพรอมของตนเองในทุกดาน เชน ดานความรู ความสามารถในอาชีพ             

ดานปจจัยการผลิตตาง ๆ วามีความพรอมหรือไม อยางไร ถาไมพรอมจะแกปญหาอยางไร 

   4. ศึกษาความเปนไปไดของอาชีพ จะตองพิจารณาวาอาชีพที่เลือกน้ันจะทําใหรายได

มากนอยเพียงใด คุมกับทุนที่ลงไปหรือไม จะใชเวลาเทาใดจึงจะคุมทุน รายไดหรือกําไรเพียงพอ

จะเลี้ยงชีพหรือไม หากรายไดไมเพียงพอจะแกปญหาอยางไร เมื่อไดศึกษารวบรวมขอมูล

ดังกลาวแลว และเห็นวามีแนวทางจะดําเนินโครงการได ก็เริ่มลงมือเขียนโครงการการประกอบ

อาชีพ ตามหัวขอที่กําหนด  

 

ตัวอยาง  การเขียนโครงงานการประกอบอาชีพ  

 1. ช่ือโครงการ โครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป  

 2. ช่ือ ผูดําเนินโครงการ.......................................  

           3. ช่ือ อาจารยที่ปรึกษาโครงการ...........................  
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            4. หลักการและเหตุผล  อาหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน เราตองรับประทานอาหาร   

ทุกวัน  คนในหมูบานของกลุมผูดําเนินโครงการสวนใหญประกอบอาชีพนอกบาน มักไมมีเวลา

ประกอบอาหารเอง  ใกลหมูบานยังมีสํานักงานของเอกชนซึ่งมีพนักงานจํานวนมาก แตใน

บริเวณน้ีมีรานจําหนายอาหารสําเร็จรูปนอยคุณภาพอาหารและการบริการไมคอยดี ไมมีราน

จําหนายอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณภาพดี และราคาปานกลาง สมาชิกของกลุมมีความสามารถใน

การประกอบอาหารไดดี และบริเวณบานของสมาชิกมีสถานที่กวางเหมาะที่จะจัดเปนราน

จําหนายอาหาร จึงไดจัดทําโครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป 

 5. วัตถุประสงค 

                   1. เพื่อใหมีประสบการณในการประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป 

         2. เห็นชองทางและมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพจําหนายอาหาร

สําเร็จรูป 

                   3. สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนและประสบการณการปฏิบัติโครงงาน

อาชีพไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

 6. เปาหมาย 

                   ดานปริมาณ    ปรุงและจําหนายอาหารสําเร็จรูปในวันเสารและวันอาทิตย 

                   ดานคุณภาพ    นักเรียนทุกคนในกลุมเห็นชองทางในการประกอบอาชีพและ

พัฒนาการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

 7. ระยะเวลาดําเนินโครงการตลอดโครงการต้ังแตเปดภาคเรียนจนถึงปดภาคเรียน  

                (20 พฤษภาคม - 30 กันยายน และ 1 พฤศจิกายน – 15 มีนาคม ) 

 8. สถานที่ประกอบอาชีพ  บานเลขที่.....หมูที่ .....ตําบล.........อําเภอ.......... 

จังหวัด................ 

 9. งบประมาณ 

            9.1 แหลงเงินทุน เงินสะสมของสมาชิกกลุม คนละ 1,000 บาท  

  9.2 จํานวนเงินทุนเริ่มโครงการ 15,000 บาท 

  9.3 ทรัพยสินถาวร โตะ เกาอี้ ถวย ชาม และเครื่องครัว สวนหน่ึงยืมใชช่ัวคราว / 

จัดซื้อ 

  9.4 ทรัพยสินสิ้นเปลือง  อาหารสด ซื้อเปนรายวัน 
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               9.5 เงินทุนขยายกิจการ  หากกิจกรรมประสบความสําเร็จก็จะนํากําไรมาขยาย

กิจการ  

                9.6 กําไร (คาดการณ) ในระยะเริ่มแรกมีกําไรประมาณวันละ 300-500 บาท 

 10. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

                 1.  การเตรียมการ 

                         - ศึกษาสํารวจขอมูล 

                         - เขียนโครงการ 

                         - ขออนุมัติโครงการ 

                         - เตรียมหาทุน 

                         - กําหนดรายการอาหารที่จะปรุงจําหนาย 

                         - ประชาสัมพันธใหลูกคาเปาหมายทราบ 

                 2.  การเตรียมสถานท่ี 

                         - จัดตกแตงสถานที่ 

                         - เตรียมวัสดุอุปกรณ 

                 3.  ข้ันตอนการดําเนินงานอยางละเอียด 

                         - ศึกษาหาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาชีพ 

                         - ศึกษาสํารวจขอมูลตาง ๆ เพื่อสํารวจความสนใจประกอบการเลือกอาชีพ 

                         - วิเคราะหขอมูล 

                         - ตัดสินใจเลือกอาชีพ 

                         - ศึกษาวิธีเขียนโครงงานอาชีพ 

                         - ขออนุมัติโครงงานอาชีพ 

                         - ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

                         - กําหนดรายการอาหารที่จะจําหนาย 

                         - ประชาสัมพันธบอกกลุมลูกคาเปาหมาย 

                         - เตรียมอุปกรณการปรุงอาหาร ภาชนะตาง ๆ 

                         - ตกแตงสถานที่ 

                         - ลงมือปรุงอาหารจําหนาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ดังน้ี  

  ซื้ออาหารสด  ตกแตง / ทําความสะอาดราน / ลางภาชนะ บริการลูกคา  เก็บเงิน  
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  – ทําบัญชี 

                         - ประเมินการปฏิบัติงานเปนรายวัน / รายสัปดาห 

                         - ประเมินสรุปเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

                         - เสนอแนะแนวทางการพัฒนาอาชีพ 

 11. ปญหาและแนวทางแกไข 

                  1. ปญหา ที่คาดวาจะเกิดข้ึนระหวางปฏิบัติงาน 

                          -  ลูกคามีไมเปนไปตามเปาหมาย 

                            - ประสบการณในการจําหนายสินคาไมเพียงพอ 

                 2. แนวทางแกไข 

                          - นําอาหารสําเร็จรูปใสถุงไปจําหนายตามบาน / ชุมชน 

                          - ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ 

 12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

                 1. ดานความรูและประสบการณ  นักเรียนทุกคนมีประสบการณในการประกอบ

อาชีพ เห็นชองทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

                 2. ดานผลผลิต  ทรัพยสิน  กําไร  นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน  ทําใหเห็น

คุณคาของการประกอบอาชีพ แบงเบาภาระผูปกครอง 

 

  ลงชื่อผูเสนอโครงการ………………………………….. 

 

 โครงการการประกอบอาชีพ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การจัดทําโครงการการประกอบอาชีพ มีความสําคัญ และจําเปนตอการประกอบอาชีพ

เพราะถือวาไดมีการวางแผน กอนลงมือปฏิบัติ ความผิดพลาดทั้งหลายยอมนอยลงโดยเฉพาะ

การวางแผนการดําเนินงานน้ันจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับ แผนการผลิต แผนการลงทุน และ

แผนการตลาด การจัดทําโครงการการประกอบอาชีพที่ดี ยอมทําใหการประกอบอาชีพบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  

มีระบบการทํางาน  และลดการทํางานที่ซ้ําซอนกัน ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ชวยใหเจาของกิจการมีความเช่ือมั่นในการบริหารงาน และเมื่อเกิดปญหาขึ้นก็
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สามารถแกไขปญหาไดอยางดี  เพราะมีการวางแผน และคิดอยางรอบคอบมาแลวชวยให

เจาของกิจการสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงาน และความสําเร็จ ของเปาหมายได

อยางตอเน่ือง   

  การจัดทําโครงการการประกอบอาชีพ สามารถนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการวางแผน  การดําเนินงานไดโดยจะเห็นไดวา “เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือ

หลักการดําเนินชีวิตที่จริงแทที่สุด  กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุงเนนความมั่นคงและความ

ยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ สามารถประยุกตใชในทุกระดับ ตลอดจนให

ความสําคัญกับคําวา ความพอเพียง ท่ีประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล  

มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ภายใตเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมท่ีตองอาศัยเงื่อนไข

ความรูและเงื่อนไขคุณธรรม”  

 

เรื่องที่ 3 การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานในการประกอบอาชีพ 

 เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพธุรกิจ 

ธุรกิจทุกประเภทไมวาจะเปนธุรกิจประเภทการผลิต การคา หรือบริการ ลวนแตมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากผลประกอบการทางธุรกิจมีอิทธิพล

ตอมูลคาทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตของประเทศ การดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 

ที่ผานมามีเปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยระบบทุนนิยมที่กระตุนใหคนบริโภค

ตลอดเวลาและมากยิ่งขึ้น  เพื่อผลตอบแทนสูงสุดโดยไมคํานึงถึงวิธีการอันชอบธรรม   

การขยายตัวของผลผลิตมุงการพึ่งพาอุปสงค  เทคโนโลยีและทุนจากตางประเทศ  ทําให

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองต่ําลง  องคกรธุรกิจถูกครอบงําความคิดจากกระแสโลกา 

ภิวัตนดานลบ สงผลกระทบตอคานิยมและทัศนคติที่เนนความร่ํารวยและความสะดวกสบาย

เปนเปาหมาย  เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม และขาดจิตสํานึกตอสาธารณะ องคกร

ธุรกิจตองเผชิญกับความเสี่ยงภายใตเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความสลับซับซอนและมี

การเปลี่ยนแปลงรอบดาน  
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ดังน้ัน การปรับตัวตอกระแสโลกาภิวัตน  จึงจําเปนตองอาศัยการเรียนรูและการยืนหยัด

อยูบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสราง

ศักยภาพการดําเนินธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบ

จากสภาพแวดลอมภายนอก ในบริบทของความเช่ือมั่นตอการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในองคกรจากประเด็นตางๆ ไดแก เศรษฐกิจพอเพียงใชไดผลดีเฉพาะในภาคเกษตร 

เศรษฐกิจพอเพียงคือการประหยัดและไมเปนหน้ี การแสวงหากําไรขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมเหมาะสมกับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน  เมื่อพิจารณา

จากแนวคิด หลักการ และองคประกอบตางๆ ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

อธิบายในประเด็นดังกลาว ดังน้ี 

เน่ืองจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดนําไปประยุกตใชกับภาคเกษตรในระยะแรก 

เพราะมีความขัดสนสูงกวาภาคอื่นๆ ทําใหเกิดความเขาใจผิดวา เศรษฐกิจพอเพียงใชไดผลดี

เฉพาะภาคเกษตรเทาน้ัน ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (2549: 286) ไดอธิบายวา “เศรษฐกิจ

พอเพียงมิไดจํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเพียงเทาน้ัน แตเปนเศรษฐกิจของ 

ทุกคนทุกอาชีพ ทั้งท่ีอยูในเมืองและอยูในชนบท เชน ผูที่เปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรมและ

บริษัทในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ถาจะตองขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตของเน้ืองาน 

โดยอาศัยการขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป หรือหากจะกูยืมก็กระทําตามความเหมาะสม ไมใช

กูมาลงทุนจนเกินตัวจนไมเหลือที่มั่นใหยืนอยูได ตองรูจักใชจาย ไมฟุมเฟอยเกินตัว” อยางไร 

ก็ตาม เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในดานองคประกอบและเงื่อนไข 

จะเห็นไดวา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชไดในทุกระดับและประกอบ

อาชีพไดในทุกสาขาไมจํากัดเฉพาะภาคเกษตร การประยุกตใชกับภาคธุรกิจและภาคเศรษฐกิจ

อื่นๆ มีความสําคัญมาก เน่ืองจากแนวโนมสังคมไทยเปนสังคมเมืองมากขึ้น และการผลิตของภาค

ธุรกิจมีสัดสวนสูงมาก หากภาคธุรกิจไมใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางแลว ยากที่

จะเกิดความพอเพียง (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550: 18) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําทางการบริหารธุรกิจ โดยไมปฏิเสธระบบ

การตลาด แตเปนเครื่องช้ีนําการทํางานของกลไกตลาดใหมีเสถียรภาพดีขึ้น และไมขัดกับ
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หลักการแสวงหากําไร จึงไมจําเปนตองลดกําไรหรือลดกําลังการผลิตลง แตการไดมาซึ่งกําไร

ของธุรกิจ ตองอยูบนพื้นฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น หรือแสวงหาผลกําไรเกินควรจาก

การเบียดเบียนประโยชนของสังคม ตลอดจนตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรในธุรกิจอยาง 

ประหยัดและมีคุณภาพ ดังพระราชดํารัสเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม 

2550 ความวา (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2551ก: 2)  

“ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ไมใชเพียงพอ ไมไดหมายความวา ใหทํากําไร

เล็กๆ นอยๆเทานั้นเอง ทํากําไรก็ทํา ถาเราทํากําไรไดดี มันก็ดี แตวาขอใหมันพอเพียง  

ถาทานเอากําไรหนาเลือดมากเกินไป มันไมใชพอเพียง นักเศรษฐกิจเขาวาพระเจาอยูหัว  

นี่คิดอะไรแปลกๆ ก็แปลกสิ ขายไมใหไดกําไร ซื้ออะไรไมขาดทุน เปนเศรษฐกิจพอเพียง คือ

ไมตองหนาเลือด แลวไมใชจะมีกําไรมากเกินไป หรือนอยเกินไป ใหพอเพียง ไมใชเรื่องของ

การคาเทานั้นเอง เปนเรื่องของการพอเหมาะพอดี” 

นอกจากนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมปฏิเสธการเปนหน้ีหรือการกูยืมเงินเพื่อการ

ลงทุนในภาคธุรกิจ โดยยังคงมุงสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต  

เพื่อความกาวหนาขององคกร แตเนนการบริหารความเสี่ยงต่ํา กลาวคือ การกูยืมเงินเพื่อลงทุน

ทางธุรกิจ จะตองมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบตอธุรกิจ โดยคํานึงถึงหลัก

ความคุมคาและกําหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น (พิพัฒน ยอดพฤติการ,  

2551: 1) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนใน

ระยะยาวและสรางความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ธุรกิจที่ใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจะแขงขันอยางพอประมาณตามศักยภาพของตนเอง โดยทําธุรกิจที่มีความ

ชํานาญหรือสรางความรู เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการแขงขันที่ ดีข้ึน 

ดังน้ัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงไมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจปดที่ไม

เกี่ยวของกับใครไมคาขาย ไมสงออก หรือหันหลังใหกับกระแสโลกาภิวัตน แตเปนปรัชญาที่ 

เนนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนบนรากฐานที่ เขมแข็ง โดยองคกรธุรกิจตองรู เทาทัน

ความสามารถของตนเอง ใชหลักตนเปนที่พึ่งของตนเองใหไดกอน จากน้ันจึงพัฒนาตนเอง 
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เพื่อใหธุรกิจมีคุณภาพและเขมแข็งขึ้น สามารถเปนที่พึ่งแกผูอื่นได และนําไปสูสังคมที่มีการ

เกื้อกูลซึ่งกันและกันไดในที่สุด (สุทิน ลี้ปยะชาติ, นริสา พิชัยวรุตมะและอาทิสุดา ณ นคร,  

2550: 9)  

จากการรายงานของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย เรื่อง 

“เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน” ในป 2550 ไดสนับสนุน การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในภาคธุรกิจวา เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท ดวยการสรางขอปฏิบัติในการทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 

การบริหารธุรกิจใหเกิดกําไรในโลกทุกวันน้ี มีความซับซอนมากกวาการคิดถึงตนทุนและ

ผลตอบแทน ธุรกิจตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกกลุม ตั้งแตนายจางไปจนถึงลูกคาและ

สังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม ธุรกิจยังตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลา

ในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยางผูนําธุรกิจกับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียงในองคกรรวดเร็ว (สุทิน ลี้ปยะชาติ, นริสา พิชัยวรุตมะ และอาทิสุดาณ นคร, 

2550 : 8)  จะเห็นไดวา แทจริงแลวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการเกี่ยวกับการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองกิจการตางๆ รอบดาน โดยไม จํากัด

เฉพาะภาคเกษตร องคกรที่ตองการเติบโตไดอยางยั่งยืนทามกลางกระแสโลกาภิวัตนจําเปนตอง

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ซึ่งไมขัดกับหลักการแสวงหากําไร โดยอยูบน

พื้นฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นและคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะกระทบตอธุรกิจ 

 

เรื่องที ่4  คณุธรรมในการประกอบอาชพีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

การประกอบอาชีพของบุคคลทุกคน  ยอมมุงหวังใหตนเองประสบความสําเร็จในอาชีพ 

หนาที่การงานทั้งน้ัน และแนวทาง วิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จ  สามารถยึดเปนหลักการ 

แนวทางในการประกอบอาชีพไดทุกอาชีพ  คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 การประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ควรยึดหลักในการ

ปฏิบัติตน ดังน้ี 
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 1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต

อยางจริงจัง ดังพระราชดํารัสวา  “ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางที่

ถูกตอง” ปฏิบัติไดดวยวิธีจดบันทึกหรือทําบัญชีครัวเรือน 

 2.  ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนใน

การดํารงชีพก็ตาม ดังพระราชดํารัสที่วา “ความเจริญของคนทั้งหลายยอมเกิดมาจากการ

ประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพของตนเปนหลักสําคัญ” 

 3. ละเลิกการแกงแยงประโยชน  และแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบ

ตอสูกันอยางรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดํารัสเรื่องน้ีวา “ความสุขความเจริญอันแทจริงน้ัน 

หมายถึง ความสุข ความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนา และการ

กระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น” 

 4. ใฝหาความรู  ไมหยุดน่ิงที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากครั้ง น้ี  

โดยตองขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ 

พระราชดํารัสตอนหน่ึงที่ใหความชัดเจนวา “การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่ จะหาความรู 

และสรางตนเองใหมั่นคงน้ีเพื่อตนเอง เพื่อที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนาที่มีความสุข 

พอมีพอกินเปนขั้นหน่ึง และขั้นตอไป ก็คือ ใหมีเกียรติวายืนไดดวยตัวเอง” 

 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลดละสิ่งยั่วกิเลสใหหมดสิ้นไป ทั้งน้ีดวยสังคมไทยที่ลม

สลายลงในครั้งน้ี เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทวา “พยายามไมกอความช่ัวให

เปนเครื่องทําลายตัวทําลายผูอื่น พยายามลด พยายามละความช่ัวที่ตัวเองมีอยู พยายามกอ

ความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษา และเพิ่มพูนความดีที่มีอยูน้ันใหงอกงามสมบูรณขึ้น”  

ทรงยํ้าเนนวาคําสําคัญท่ีสุด คือ คําวา “พอ” ตองสรางความพอที่สมเหตุสมผลใหกับตัวเองให

ไดและเราก็จะพบกับความสุข 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนํามาเปนแนวทางในการประกอบอาชีพได

ทุกอาชีพ  เชน อาชีพเกษตรกรรม  อาชีพธุรกิจ ฯลฯ   “เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือหลักการ

ดําเนินชีวิตที่จริงแทที่สุด   กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุงเนนความมั่นคงและความยั่งยืน

ของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ สามารถประยุกตใชในทุกระดับ ตลอดจนให

ความสําคัญกับคําวา ความพอเพียง ที่ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล  
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มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ภายใตเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ตองอาศัยเงื่อนไข

ความรูและเงื่อนไขคุณธรรม” หรือที่เรียกวา  3 หวง และ 2 เงื่อนไข ดังน้ี 

 ความพอประมาณ ไดแก เรียบงาย ประหยัด  การทําอะไรที่พอเหมาะพอควร สมดุล

กับอัตภาพ ศักยภาพของตนและสภาวะแวดลอม  ตามความสามารถของแตละคน พอประมาณ

กับภูมิสังคม สิ่งแวดลอม สถานการณ การทํางานทุกอยางตองเรียบงาย ประหยัด อยาทํางาน

ใหยุง ทําใหงายตอการเขาใจ มีกําหนดการทํางานตามลําดับขั้นตอน  และมีการปฏิบัติชัดเจน 

เชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตองรูวานักศึกษาตองการอะไร ผูใชบัณฑิตตองการอะไร   

เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานที่ทํามีตนทุนอยาทํางานทิ้งๆ ขวาง ๆ การทํางานตองมีประโยชน   

มีผลผลิตท่ีเกิดขึ้น  

ความมีเหตุผล คือ การคิด ฟง ปฏิบัติ  การทํางานตองใชหลักความรูในการทํางาน 

วางแผนงานตองระมัดระวัง ตองใชหลักวิชาการชวยสนับสนุน อยาใชความรูสึกและอารมณใน

การทํางาน  ทุกคนมีศักยภาพในการทํางาน การพัฒนาตัวเองตองเกิดขึ้นจากภายในตัวเองของ

แตละคน จึงตองแสดงศักยภาพออกมาใหได 

มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี คือ ตองมีแผนกลยุทธ เชน เปนอาจารยตองมีแผนการสอน 

องคกรตองมีแผนกลยุทธ เปนตน การทํางานตองใหเกิดประโยชนสูงสุด ตองมองภาพรวม  

ทุกคนมีสวนรวม คือการประสานงาน และการบูรณาการปรับวิธีการทํางาน หนวยงานองคกร

ตองมีธรรมาภิบาลเพื่อเปนการสรางภูมิคุนกันภายในตัว  

 มีความรู การเรียนรูเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทุกคนมักจะมองขามไป เมื่อคิดวาตนเองมี

ความรูเพียงพอแลว แตในความเปนจริงแลว ทุกอาชีพยอมตองมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง  

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพื่อแสวงหาความรูใหม ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยาง

รอบดาน  ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน  เพื่อประกอบการ

วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  หรือแมแตใหตนเองมีความตระหนักที่จะลับความรู

ของตนใหแหลมคมอยูเสมอ เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงาน 

  มีคุณธรรม การประกอบอาชีพตองสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคล สังคมและสิ่งแวดลอม

อยางหลีกเลี่ยงไมได  เพื่อใหการประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดรับการ

สนับสนุนจากผูเกี่ยวของ ผูรวมงาน และลูกคา ผูประกอบอาชีพตองมีคุณธรรม ดังน้ี 
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  - ความขยัน  อดทน   คือความตั้ ง ใจเพียรพยายามทําหน าที่ การงาน  

การประกอบอาชีพอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ  ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญา 

แกปญหาจนงานเกิดผลสําเร็จ  ผูที่มีความขยัน  คือผูที่ตั้งใจประกอบอาชีพอยางจริงจังตอเน่ือง  

ในเรื่องท่ีถูกท่ีควร    มีความพยายามเปนคนสูงาน ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา 

ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง 

 -  ซื่อสัตย  คือการประพฤติตรง ไมเอนเอียง จริงใจไมมีเลหเหลี่ยมผูที่มีความ

ซื่อสัตย คือผูที่ประกอบอาชีพตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมใชวัตถุที่เปน

อันตราย และคํานึงถึงผลกระทบกับสภาพแวดลอม 

 - ความอดทน  คือ การรักษาสภาวะปกติของตนไวไมวาจะกระทบกระทั่ง

ปญหาอุปสรรคใด ผูมีความอดทน ในการประกอบอาชีพ นอกจากจะอาศัยปญญาแลว ลวนตอง

อาศัย ขันต ิ หรือความอดทนในการตอสูแกไขปญหาตางใหงานอาชีพบรรลุความสําเร็จดวยกัน

ทั้งสิ้น 

 - การแบงปน / การให  คือการแบงปนสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่เราสามารถใหแก

ผูอื่นไดและเปนประโยชนแกผูที่รับ การใหผูอื่นที่บริสุทธิ์ใจไมหวังสิ่งตอบแทนจะทําใหผูใหไดรับ

ความสุขท่ีเปนความทรงจําที่ยาวนาน การประกอบอาชีพโดยรูจักการแบงปนหรือใหสิ่งตาง ๆ  

ที่สามารถใหไดแกลูกคาและชุมชนของเรายอมไดรับการตอบสนองจากลูกคาในดานความ

เช่ือถือ 

โครงการการประกอบอาชีพ  สามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหาร

จัดการไดจริง  ดังจะเห็นไดวา  เศรษฐกิจพอเพียงไมไดทําใหเราอยูรอดไปวันๆ เทานั้น แตจะทํา

ใหเรามีความสุขอยางยั่งยืน  และยังพัฒนาตนเองใหร่ํารวยขึ้นไดดวย ซึ่งเปนการร่ํารวยอยาง

ยั่งยืนแบบพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมี

ภูมิคุมกัน ในดานการบริหารธุรกิจ เราก็ตองดูกอนวา เปาหมายธุรกิจของเราคืออะไร มีแผนการ

อยางไร ในการดําเนินตามแผน โดยที่ไมใชจายมากเกินความจําเปน แตอะไรที่จําเปนเราก็ควร

จะจาย  อะไรที่ไมจําเปนเราตองลดรายจายสวนน้ันลง น่ีก็เปนการใชจายเงินดวยความ

พอประมาณ  

นอกจากน้ัน เราก็ตองมีเหตุผลดวย บริหารธุรกิจอยางมีเหตุผลอะไรที่จําเปนหรือไม

จําเปนก็ตองพิจารณาใหดี ไมใชวาเห็นคนอื่นทําอะไรก็ทําตาม คนอื่นโปรโมช่ันพิเศษอื่นๆ ก็ทํา
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ตามคนอื่นโฆษณาก็ทําตาม ซึ่งน่ีเปนการใชความรูสึกนึกคิดตัดสินปญหา ไมไดใชเหตุผลเลย

ดังน้ันเราตองมีเหตุผลดวย  ในการทําอะไรสักอยางก็ตองพิจารณาใหละเอียดถี่ถวนดูวา

เหมาะสมกับธุรกิจของเราหรือไม สมควรทําหรือไม และถาทําเชนน้ันแลวจะเปนอยางไร 

เมื่อเรามีความพอประมาณ  มีเหตุผลแลวก็ตองมีภูมิคุมกันดวย  ธุรกิจของเราจะมี

ภูมิคุมกันที่แข็งแรง  จึงจะอยูรอดไดอยางยั่งยืนเพราะถาเราไมมีภูมิคุมกันในดานตางๆ  เวลา

เกิดปญหาอะไรขึ้นธุรกิจของเราก็จะออนแอลง  กําไรลดลง  กระแสเงินสดลดลง  ถาถึงขั้น

รายแรงอาจจะทําใหธุรกิจ  จบลงไปเลยก็เปนได  ตัวอยางเชน เรามีแผนธุรกิจและทุกอยาง

เปนไปตามแผน แตเราก็ยังเตรียมแผนสํารองไวดวย เผื่อเกิดความผิดพลาดหรือบางทีเราเห็นวา

ธุรกิจของเรามีกระแสเงินสดที่ไหลเวียนดี แตเราก็ยังกันเงินบางสวนไว เผื่อเกิดปญหาดาน

การเงินซึ่งเราไมไดคาดคิด ...ดังที่กลาวมาก็เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับธุรกิจของเราไดเชนกัน  

เศรษฐกิจพอเพียงจึงไมใชเพียงแคการปลูกพืช เลี้ยงสัตว หรือการใชชีวิตตามชนบทเทาน้ัน   

แตเราสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจของเราอยูรอดและเติบโต

อยางยั่งยืนตลอดไป  

การทํางาน  จึงตองยึดความพอเพียง ประกอบดวย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ 

และระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี  มีกระบวนการพัฒนาที่ยึดคุณธรรม ความเพียร ความรอบรู 

ความซื่อสัตยสุจริตใหเขาจิตใตสํานึก  การทํางานกับมนุษยตองใชหลักการ หลักวิชาการให

สอดคลองกับภูมิสังคม คือภูมิประเทศและสิ่ งแวดลอม  ตองปรับกระบวนการทํางาน                

การบริหารจัดการ  ตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย  การยอมรับจากเพื่อนรวมงานในองคกร  

เพื่อขับเคลื่อนการทํางานใหไปสูความสําเร็จ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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บทท่ี 4 

สรางเครือขายดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 

เรื่องที ่1 การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัตติามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

           พอเพียงของบคุคล ชุมชน ทีป่ระสบผลสําเร็จ  

 

   การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จน้ัน มีหลายองคกร  หลายหนวยงาน  ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน ที่ดําเนินการสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติของบุคคล ชุมชนที่นอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ไปเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต และการแกไขปญหาของชุมชน  อาทิ เชน  

1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย   

2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

3. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ   

4. มูลนิธิชัยพัฒนา   

5. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด   

6. มูลนิธิสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย)   

7. กระทรวงศึกษาธิการ  

8. สํานักนายกรัฐมนตรี (ชุมชนพอเพียง) ศูนยเครือขายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนฯลฯ 

 นอกจากน้ียังมีองคกรอิสระที่ดําเนินการสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติ  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จ ไดแก สถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดระดมความรวมมือจากทุกฝายในการขับเคลื่อน การแกวิกฤตชาติ  

โดยการนอมนําศาสตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาสูการปฏิบัติ จัดตั้งขึ้นจากการ

ประชุมหารือกัน ณ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาของ 4 องคกร ไดแก โครงการสวน

พระองคสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ



44 

 

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการสงเสริมกสิกรรมไรสารพิษ และมูลนิธิกสิกร

รมธรรมชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 

 การดําเนินงานท่ีผานมา   สถาบันฯ ไดเปนศูนยกลางในการสรางเครือขายขยายผลใหมี

การเรียนรู การฝกอบรม ไปสูการปฏิบัติและการดํารงชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยมีผลงานดานตางๆที่ผานมาดังน้ี 

 • งานจัดตั้งและพัฒนาศูนยฝกอบรม โดยสามารถจัดตั้งศูนยฝกอบรมภายใตเครือขาย

เศรษฐกิจพอเพียงไดกวา 120 ศูนยฝกอบรมทั่วประเทศ 

 • งานฝกอบรม ณ ศูนยฝกอบรมเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทีมวิทยากร

เพื่อฝกอบรมนอกสถานที่ใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป 

 • งานเผยแพร ประชาสัมพันธ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรอื่นๆของ

พระราชาในการแกวิกฤตของประเทศ ผานสื่อตางๆ อาทิเชน สื่อโทรทัศน รายการคนหวง

แผนดิน รายการจารึกไวในแผนดิน รายการเวทีชาวบาน รายการคนละไมคนละมือ รายการ 

108 มหัศจรรยพอเพียง รายการทําดีใหพอดู รายการคนพอเพียง รายการคลินิกเถาแก ละคร

เรื่องหัวใจแผนดิน และอื่นๆอีกมากมายสื่อสิ่งพิมพ  บทความหนังสือพิมพคมชัดลึก “พอแลว

รวย” ทุกวันเสาร หนังสือ/แผนพับ เผยแพรองคความรูและการดําเนินงานของเครือขายอยาง

ตอเน่ือง สื่ออื่นๆ เสื้อ สติกเกอร วีซีดี กระเปา และผลิตภัณฑตางๆ ที่ผลิตขึ้นเองภายใน

เครือขาย 

 • กิจกรรมเพื่อเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดึงแนวรวมการ

ขับเคลื่อนสูรูปธรรมการปฏิบัติจริงในรูปแบบเบญจภาคี 

  - งานมหกรรมคืนชีวิตใหแผนดินในเดือน มีนาคม ของทุกป 

 - งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษทรัพยากรที่รวมกับโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุกๆ 2 ป 

 - งานกิจกรรมฟนฟูลุมนํ้าและทะเลไทย เพื่อฟนฟูปาตนน้ํา กลางนํ้า ปลายนํ้า และ

ทองทะเลตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฟนฟูสัมมาชีพใหเต็มแผนดิน

ตั้งแตภูผาสูมหานที ใหครอบคลุม 25 ลุมนํ้าทั่วประเทศ โดยไดดําเนินงานไปแลวในลุมนํ้าภาคใต 

ภาคตะวันออก และภาคกลาง 
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 • การสถาปนามหาวิชชาลัยเพื่อพอ ในการฟนฟูปฐพีไทยดวยศาสตรของพระราชา  

ดวยความรวมมือของเบญจภาคี โดยมีการจัดตั้ง โพธิวิชชาลัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

จ. สระแกว ในป 2550 และมีเปาหมายในการจัดตั้ง โพธิวิชชาลัย ณ สถานที่อื่นๆทั่วประเทศ 

เพื่อเปนที่รวมและถายทอด องคความรูศาสตรของพระราชา ใหเต็มแผนดิน 

 และนอกจากน้ียังมีเว็บไซต ที่สงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน  

 1. http://www.chaipat.or.th/   

 2. http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king.aspx  

 3. http://longlivetheking.kpmax.com/   

 4. http://www.sufficiencyeconomy.org/   

 5. http://www.nesdb.go.th/ 

 

ตัวอยางบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จและไดรับการเผยแพร ผลงานการปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. บุคคลที่ประสบผลสาํเร็จและไดรับการเผยแพร ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   คณุสมบูรณ ศรีสบุตั ิ เจาของ“สวนลุงนิล”ซึ่งเปน “ศูนยกสิกรรมธรรมชาตพิืชคอนโด  

9 ช้ัน” ชาวบานแหงบานทอนอม หมูที่ 6 ตําบลชองไมแกว อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร และ

เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดชุมพรคงเคยไดยินชื่อบุคคลผูนี้ที่ไดรับการยอมรับจากหลาย

หนวยงานวาเปนเกษตรกรตัวอยาง ที่มีชีวิตนาสนใจเปนอยางมาก เพราะบุคคลผูน้ีมีความรูแคช้ัน

ประถมปท่ี 4 เคยมีอาชีพเปนชางตัดเสื้อ เปนเจาของรานอาหาร 9 แหง และเคยเปนเจาของ

สวนทุเรียนที่ประสบปญหาจนมีหน้ีสินกวา 2 ลานบาท แตสามารถเปลี่ยนชีวิตของตนดวยการ

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว จนสามารถปลดหน้ี และกลายเปนผูที่มีรายไดปละนับลานบาท 

 เกษตรกรตัวอยางที่ไมยอมแพตอโชคชะตาชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจนสามารถปลดหน้ีปลดสิน และยืนอยูไดดวยลําแขง

ตนเอง และยังพรอมแบงปนสิ่งที่ตนไดรับจาก"การเดินตามรอยพอ" ใหหลายคนที่อาจจะยังมอง

หาหนทางไมเจออยูในขณะนี้ดวย  

http://www.chaipat.or.th/
http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king.aspx
http://longlivetheking.kpmax.com/
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.nesdb.go.th/
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   นายเล็ก  กุดวงคแกว เปนบุคคลที่สมควรไดรับการยกยองในฐานะที่ทานเปน “ปราชญ

ชาวบาน” และเปนผูนําตามธรรมชาติของชุมชน ผลงานท่ีโดดเดนของนายเล็ก คือ การเผยแพร

ความคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นผสานกับแนวคิดทาง

พุทธศาสนา แนวความคิดของนายเล็กสามารถนําไปปฏิบัติและกอใหเกิดผล อีกทั้งยังสัมพันธ

กับวิถีเศรษฐกิจของชาวบาน บนพื้นฐาน ของการใชชีวิตอยางพออยู พอกิน 

 ปจจุบันนายเล็ก สามารถสรางเครือขายการเรียนรูเพื่อการ “พึ่งพาตนเอง พึ่งพา

ธรรมชาติดวยความเคารพ” ในกวา 300 หมูบาน 94 อําเภอ ในจังหวัด 3 จังหวัด และเปน

คณะกรรมการและวิทยากรใหหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐ หนวยงานเอกชนและองคกรชาวบาน

หลายแหงท่ัวประเทศ 

 นายเล็ก ใหความสําคัญตอการเรียนรู สูการปฏิบัติจริง โดยใชวิธีการรวมกลุม เพื่อจัด

กระบวนการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก พรอมขยายเครือขายการเรียนรู ดังคํากลาวของนายเล็กที่วา 

“อยากไดชางปา ก็เอาชางไปตอ ถาอยากไดคนชนิดเดียวกัน ก็ตองเอาคนไปตอ คนแบบ

เดียวกับเรามีอยูดวยกันทุกชุมชน เพียงแตเราตองไปคนหาเขาทั้งน้ัน” จนเกิดกลุมอินแปงอยูใน

สมาชิกเครือขายภูมิปญญาไท ซึ่งถือเปนเครือขายระดับชาติ มีสมาชิกเปนเครือขายองคกร

ชุมชน ระดับอําเภอ และจังหวัดอยูทุกภาคของประเทศ มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

แลกเปลี่ยนความรู และในป พ.ศ. 2541 เครือขายภูมิปญญาไทไดรวมกันพัฒนา “แผนแมแบบ

ชุมชน” ขึ้นมาจากประสบการณของชุมชนเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาชุมชน  

โดยแบงเปน 7 ประเด็น คือ การเกษตร สิ่งแวดลอม สุขภาพชุมชน อุตสาหกรรม ธุรกิจชุมชน 

กองทุนและสวัสดิการชุมชนและการเรียนรู ปจจุบัน  บทบาทหลักของนายเล็ก กุดวงคแกว 

ในขณะนี้ คือ การขยายแนวความคิดและสรางเครือขาย สวนงานภายในกลุมอินแปง สามารถ

ดําเนินงานละกําหนดแนวความคิดของตนเอง รวมท้ังกลุมเยาวชน “เด็กกะเลิงรักปา”  

ที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใหเยาวชนไดสืบทอดแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน  นับเปนการ

เผยแพร ถายทอด ผลงานที่ประสบผลสําเร็จจากรุนสูรุน  
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 2. ชุมชนที่ประสบผลสําเร็จและไดรับการเผยแพร ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ชุมชนบานจํารุง  ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  บานจํารุง ต้ังอยูหมู  ท่ี 7 ตําบลเนินฆอ    

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ภาคตะวันออกของประเทศไทย  ดวยสภาพความเปนอยูในชุมชน 

เนนการพึ่งพาตนเอง จนเปนที่ยอมรับและเปนตัวอยางที่ดี มีผูมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู

ตลอดท้ังป หมูบานจํารุงสงเสริมใหประชาชน ไดนําผักพื้นบานมารับประทาน อาทิ ดอกอัญชัน 

ยอดมะระ ขมิ้นชัน ชะอม ใบชะพลู ใบบัวบก ยอดเสม็ดแดง ฯลฯ ใชประกอบเปนอาหารหลัก 

รวมถึงชวนเชิญนักทองเท่ียวท่ีเขามาเปนลูกคาของรานสมตําจํารุง   ไดบริโภคผักพื้นบานเหลาน้ี 

จนกระทั่งไดเปนสัญลักษณของชุมชน ที่นักทองเที่ยวรูจักและคุนเคย กลุมผูสูงอายุบานจํารุง

เปนตัวอยางของการรวมกลุม  เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑคุณภาพมากมาย อาทิ ผลิตขาวซอมมือ

บรรจุถุงจําหนายในรานคาของชุมชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยมีโรงสีขาว

ชุมชนเองมีการผลิตขาวซอมมืออยางตอเน่ือง และนําเศษแกลบรําสงใหกับกลุมเกษตรกรพื้นบาน

ทําปุยชีวภาพ และนําปลายขาวขายใหกับกลุมผูเลี้ยงตะพาบนํ้า กอตั้ง กลุมธนาคารขยะ 

   ชุมชนไมเรียง เปนตําบลเล็ก ๆ แหงหน่ึง ขนาดพื้นที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร  

อยูในอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรจํานวนประมาณ 1,382 ครัวเรือน และ

ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราเปนหลักมาตั้งแตบรรพบุรุษ โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐมีนโยบาย

สงเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย ดวยการปลูกยางพาราเปนพืชเด่ียว และทําใหวิถีชีวิตของชาวไม

เรียงขึ้น อยูกับยางพาราตั้งแตน้ันเปนตนมา ความหวังและชีวิตของชาวบานยิ่งผูกติดกับ

ยางพาราอยางแนบแนนมากขึ้น หลังจากที่ชุมชนไมเรียงประสบวาตภัยแหลมตะลุมพุก ในป 

พ.ศ. 2505 วาตภัยครั้งน้ันไดทําใหพื้นที่ปาไมและสวนยางเดิม รวมทั้งพื้นที่เพาะปลูกของชุมชน

ไมเรียงถูกทําลายราบเรียบ ชาวบานจึงไดขยายพื้นที่การทําสวนยางพารามากขึ้น เพื่อทดแทน

พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ปาไมท่ีถูกทําลาย     โดยปลูกยางขึ้นมาใหมจากการสนับสนุนดานทุน

และพันธุยาง ของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  จนในที่สุด “กลุมเกษตรกรชาวสวนยางไม

เรียง” จึงกอเกิดขึ้นมา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 และเริ่มทําการผลิตเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 
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20 ตุลาคม 2527ดวยสมาชิกกอตั้งจํานวน 37 คน มีกําลังการผลิตยางอบแหงวันละ 500 

กิโลกรัม จนปจจุบันสามารถขยายสมาชิกเปน 179 คน และมีกําลังการผลิตสูงสุดไดถึงวันละ 

5 ตัน 

 

เรื่องที ่2 การสรางเครือขายการประกอบอาชีพ  การดําเนินชีวิตและกระบวนการ 

           ขับเคลือ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เครือขาย (Network) เปนรูปแบบทางสังคมที่เปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

องคการเพื่อการแลกเปลี่ยน การสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และการรวมกันทํางานโดย

มีฐานะเทาเทียมกันการสรางเครือขายการทํางานเปนวิธีการทํางานท่ีไดรับความนิยมท้ังในภาค

ธุรกิจและในการทํางานเชิงพัฒนาสังคม นอกเหนือจากคําวา "เครือขาย" หรือ "Network" 

ในทางดานธุรกิจ เราจะไดยินคําเรียกช่ือตาง ๆ ท่ีมีความหมายใกลเคียง เชน คําวา แนวรวมใน

เชิงกลยุทธ หรือ Strategic Alliance หุนสวนในการทํางาน  หรือ Partner เปนตน  ลักษณะ

ของเครือขาย  โดยท่ัวไปมีลักษณะ ดังน้ี 

 เครือขายมีลักษณะเปนโครงสรางทางความคิด (Cognitive structures) ไมวาจะ

พัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เกี่ยวของในองคกรเครือขายจะมีกรอบความคิดเกี่ยวกับองคกร

เครือขายใกลเคียงกันในดานความรูความสามารถและความตองการ 

 องคกรเครือขายไมมีลําดับขั้น (Hierarchy) การเช่ือมโยงระหวางองคกรเครือขาย

เปนไปในลักษณะแนวราบ แตละองคกรเปนอิสระตอกัน แตระดับความเปนอิสระของแตละ

องคกรอาจไมเทากัน 

 องคกรเครือขายมีการแบงงานกันทํา (Division of labour) การที่องคกรเขามารวม

เปนเครือขายกันเพราะสวนหน่ึงคาดหวังการพึ่งพิงแลกเปลี่ยนความสามารถระหวางกัน ดังน้ัน 

หากองคกรใดไมสามารถแสดงความสามารถใหเปนที่ประจักษ ก็อาจหลุดออกจากเครือขายได 

ในทางตรงกันขามหากไดแสดงความสามารถ ก็จะนําไปสูการพึ่งพิงและขึ้นตอกัน การแบงงาน

กันทํา ทั้งยังเปนการลดโอกาสที่องคกรใดองคกรหน่ึงจะแสดงอํานาจเหนือเครือขายดวย 

 ความเขมแข็งขององคกรที่รวมกันเปนเครือขาย จะนําไปสูความเขมแข็งโดยรวมของ

เครือขาย ดังน้ัน การพัฒนาของแตละองคกรเครือขาย จึงเปนสิ่งสําคัญ 

 องคกรเครือขายกําหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating) ในการทํางาน

รวมกันในลักษณะแนวราบ จํ าเปนตองมีความสมานฉันท โดยผานกระบวนการทาง
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ประชาธิปไตย   ซึ่งหมายถึงการตอรอง ตกลงระหวางองคกรเครือขายเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการภายใน เพื่อใหเครือขายสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 

 ความสําเร็จขององคกรเครือขายมิใชจะไดมาเพียงชั่วขามคืน แตตองอาศัย

ระยะเวลา  ในการบมเพาะความสัมพันธ ความศรัทธา และความไวเน้ือเช่ือใจ ตลอดจนการ

สรางกรอบทางความคิด เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแกไขปญหารวมกันอยาง

สรางสรรค รวมท้ังการดําเนินการรวมกันระหวางองคกร 

 

การสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชนอยางเปนระบบ 

 (1) สนับสนุนการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางคนใน

ชุมชนเดียวกันและระหวางองคกรชุมชนดวยกันในทุกรูปแบบโดยเนนการใชประโยชนจากภูมิ

ปญญาทองถิ่นหรือปราชญชาวบานที่มีอยู และมีการรับรองวิทยฐานะของการเรียนรู ดังกลาว 

 (2) สงเสริมการดําเนินงานในลักษณะวิทยาลัยประชาคม ที่ทําหนาที่จัดการศึกษาและ

ฝกอาชีพแกประชาชนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายตามความ

สนใจและความถนัดโดยไมจํากัดพื้นฐานความรู 

 (3) สงเสริมใหองคกรทางสังคมทุกฝาย เชน สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา 

สื่อมวลชน  สถาบันการศึกษาทั้งสวนกลางและภูมิภาค ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการสราง

เครือขายการเรียนรูของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของบาน วัด โรงเรียน 

 

การสรางเครือขายการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง  และทรงยึดมั่นหลักการน้ีมาโดยตลอด  แตนโยบายเกี่ยวกับเกษตรที่ผานมาของ

รัฐบาลเนนการ ผลิตสินคาเพื่อสงออกเปนเชิงพาณิชย  คือ  เมื่อปลูกขาวก็นําไปขาย  และก็นํา

เงินไปซื้อขาว  เมื่อเงินหมดก็จะไปกู เปนอยางนี้มาโดยตลอดจนชาวนาไทยตกอยูในภาวะหน้ีสิน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดานนี้  จึงไดพระราชทานพระราชดําริให

จัดตั้งธนาคารขาว ธนาคารโค-กระบือ 
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เพื่อชวยเหลือราษฎร  นับเปนจุดเริ่มตนแหงที่มาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”  นับตั้งแตอดีตกาล 

แมกระทั่งโครงการแรกๆ แถวจังหวัดเพชรบุรี  ก็ทรงกําชับหนวยราชการมิใหนําเคร่ืองกลหนัก

เขาไปทํางาน รับสั่งวาหากนําเขาไปเร็วนัก ชาวบานจะละทิ้งจอบ เสียม และในอนาคตจะชวย

ตัวเองไมได  ซึ่งก็เปนจริงในปจจุบัน 

 จากนั้นไดทรงคิดคนวิธีการที่จะชวยเหลือราษฎรดานการเกษตร  จึงไดทรงคิด“ทฤษฎี

ใหม”ขึ้นเมื่อป 2535  ณ  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริจังหวัดสระบุรี  เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการทําการเกษตรใหแกราษฎร  ในการ

จัดการดานที่ดินและแหลงนํ้าในลักษณะ 30 : 30 : 30 : 10   คือ ขุดสระและเลี้ยง

ปลา 30  ปลูกขาว  30  ปลูกพืชไรพืชสวน  30  และสําหรับเปนที่อยูอาศัย ปลูกพืชสวนและ

เลี้ยงสัตวใน  10  สุดทาย   

 ตอมาไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อใหเกษตรกร ซึ่งเปนคนสวน

ใหญของประเทศมีความแข็งแรงพอ กอนที่จะไปผลิตเพื่อการคาหรือเชิงพาณิชย  โดยยึดหลักการ 

“ทฤษฎีใหม” 3  ขั้น คือ ขั้นที่ 1 มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได ขั้นที่ 2  รวมพลังกันในรูปกลุม

เพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดานสวัสดิการ  การศึกษา  การพัฒนาสังคม  

ขั้นที่ 3  สรางเครือขาย   กลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย    

จากแนวทางหลักการ “ทฤษฎีใหม”  สามารถนําสูแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

ที่นําไปใชไดกับทุกภาคสวนในสังคมชุมชน ดังน้ี 

 ขั้นที่หนึ่ง  มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัด ขจัดการใชจาย 

เปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่วา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” โดยมุงเนนการผลิตพืชผลให

เพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรกเมื่อเหลือพอจากการบริโภคแลว  

จึงคํานึงถึงการผลิตเพื่อการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออกสูตลาดก็จะเปนกําไร

ของเกษตรกรในสภาพการณเชนนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเปนผูกําหนดหรือเปนผูกระทําตอ

ตลาด แทนที่วาตลาดจะเปนตัวกระทําหรือเปนตัวกําหนดเกษตรกรดังเชนที่เปนอยูในขณะน้ี 

และหลักใหญสําคัญยิ่ง คือ การลดคาใชจายโดยการสรางสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของ

ตนเอง เชน ขาว นํ้า ปลา ไก ไมผล พืชผัก ฯลฯ 
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 ขั้นที่สอง รวมพลังกันในรูปกลุม เพื่อทําการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดาน

สวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหความสําคัญกับการ

รวมกลุมของชาวบาน ท้ังน้ี กลุมชาวบานหรือองคกรชาวบานจะทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจตางๆ ใหหลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม   

การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจคาขายและการทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบาน

เหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง และมีเครือขายที่กวางขวางมากขึ้นแลวเกษตรกรทั้งหมดใน

ชุมชนก็จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งไดรับการแกไขปญหาในทุก ๆ ดาน เมื่อเปน

เชนน้ี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความ

วาเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอม ๆ กับสภาวการณดานการกระจายรายไดท่ีดีข้ึน 

 ขั้นที่สาม สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหหลากหลาย 

โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ ในดาน

เงินทุน การตลาด การผลิต  การจัดการ และขาวสารขอมูล  ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู

บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการ

รวมแรงรวมใจเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ ประโยชนที่เกิดขึ้น  จึงมิไดหมายถึง

รายไดแตเพียงมิติเดียว หากแตยังรวมถึงประโยชน  ในมิติอื่น ๆ ดวย ไดแก การสรางความ

มั่นคงใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น 

รวมท้ังการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป 

 นอกจากนี้ การสรางเครือขายใหประสบผลสําเร็จ จําเปนตองมีการสรางความผูกพัน

และความรับผิดชอบตอการสรางเครือขายรวมกันเองใชเวลา  ตองเคารพและความไววางใจซึ่ง

กันและกันเปนสิ่งสําคัญ และตองพึงระลึกไวเสมอวาในภาพรวม องคกรที่รวมเครือขายจะตอง

ไดรับประโยชนจากการสรางเครือขาย ตองหมั่นสรุปบทเรียนการทํางาน วิเคราะหจุดแข็ง

จุดออนตางๆ  และตองจําไวเสมอวาในชวงการรวมเปนเครือขายหรือประสานงานกัน 

สถานการณอาจมีการเปลี่ยนแปลง           เราตองตระหนักถึงปญหา และมีความยึดหยุน

พอสมควร ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  ตองมีความรับผิดชอบในความสําเร็จ หรือความลมเหลวรวมกัน 
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กระบวนการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  

 

  “...ในการพัฒนาประเทศน้ันจําเปนตองทําตามลาํดับขั้นเริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือ ความ

พอมีพอกิน พอใชของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา  

เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว  จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลําดับตอไป  ...

การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไปตามลําดับดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง  

และประหยัดน้ัน  ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว  และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอน

บริบูรณ” 

 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 19 

กรกฎาคม 2517จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค นับตั้งแตป 2517 เปน

ตนมา จะพบวา พระองคทานไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการ

พึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล 

การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการ

พัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการ

ดํารงชีวิตซึ่งท้ังหมดน้ีเปนที่รูกันภายใตช่ือวา เศรษฐกิจพอเพียง 

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายหลักเพื่อสรางเครือขายเรียนรู ใหมีการนํา

หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนกรอบความคิด เปนแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเปนสวน

หน่ึงของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคสวน 

 วัตถุประสงคของการขับเคลื่อนเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกตใหไดอยางเหมาะสม 

และปลูกฝงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตลอดจนนําไปสูการปรับแนวทางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง เปนการเสริมพลังใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางมั่นคงภายใตกระแส

โลกาภิวัตน  โดยใหความสําคัญกับการสรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งรักษา

ความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตางๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางเทาทัน และนําไปสูความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนชาวไทย 

 การดําเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน นอกเหนือจากที่ทรง

ทดลองและปฏิบัติจริงในสวนจิตรลดาฯ และโครงการพระราชดําริตาง ๆ แลว ไดมีผูสนใจ
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นํามาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตทั้งในประเทศและตางประเทศแลวมากมาย ซึ่งเราจําเปนที่

จะตองเขาไปศึกษาหาวา ในแตละพื้นที่ไดมีผูนําเอาปรัชญาน้ีไปใชอยางไรบาง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งที่นําไปใชแลวประสบความสําเร็จ 

 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะตองมุงพัฒนา 

ที่ตัวครูกอนเปนอันดับแรก เพราะครูถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญในการถายทอดความรู และ

ปลูกฝงสิ่งตางๆ ใหแกเด็ก  ดังน้ันจึงควรสงเสริมครูใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทกอน เพราะเมื่อครูเขาใจ ครูก็จะไดเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็กได 

ครูจะสอนใหเด็กรูจักพอ ครูจะตองรูจักพอกอนโดยอยูอยางพอเพียงและเรียนรูไปพรอมๆ  

กับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองมีสติในการเลือกรับขอมูลตางๆ  ที่เขามา รูจักเลือกรับและรูจัก

ตอยอดองคความรูที่มีอยู หมั่นศึกษา เพิ่มพูนความรู อยางเปนขั้นเปนตอนไมกาวกระโดด  

ในการเลือกรับขอมูลนั้น ตองรูจักพิจารณารับอยางเปนขั้นเปนตอน รูจักแกไขปญหาอยางเปน

ขั้นเปนตอน ประเมินความรูและสถานการณอยูตลอดเวลา   จะไดรูจักและเตรียมพรอมที่จะ

รับมือกับสภาพ และผลจากการเปลี่ยนแปลงในมติตางๆไดอยางรอบคอบและระมัดระวัง 

 เปาหมายสําคัญของการขับเคลื่อน คือ การทําใหเด็กรูจักความพอเพียง ปลูกฝง อบรม               

บมเพาะใหเด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยสอดแทรก

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร สาระเรียนรูตาง ๆ 

เพื่อสอนใหเด็กรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของ

ทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ รูวาตนเอง

เปนองคประกอบหน่ึงในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของโลก  การกระทําของตนยอมมีผลและ

เช่ือมโยงกับสภาพแวดลอมในโลกที่ตนเองเปนสมาชิกอยูดวย ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายดังกลาว

ขางตน สําคัญคือครูจะตองรูจักบูรณาการการเรียนการสอนใหเด็กและเยาวชนเห็นถึงความ
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เช่ือมโยงในมิติตางๆ ทั้งดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความเปนองครวม

น้ีจะเกิดขึ้นได ครูตองโดยใชความรูและคุณธรรมเปนปจจัยในการขับเคลื่อน 

 นอกจากนี้ ในการสงเสริมใหนําหลักปรัชญาฯไปใชในสถานศึกษาตางๆ น้ัน อาจจะใช

วิธี“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ตามหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา สําคัญที่สุดครู

ตองเขาใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอน โดยเขาใจวาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงน้ันเปนแนวคิดที่สามารถเริ่มตน และปลูกฝงไดผานการทํากิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน 

เชน กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนการกําจัดขยะในโรงเรียนการสํารวจทรัพยากร

ของชุมชนฯลฯ 

 กอนอื่น ครูตองเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทําตัวเปนแบบอยางที่ดี โดยกลับมา

พิจารณาและวิเคราะหดูวา ในตัวครูน้ันมีความไมพอเพียงในดานใดบาง เพราะการวิเคราะห

ปญหาจะทําใหรูและเขาใจปญหา ที่เกิดจากความไมพอเพียง รวมทั้งควรใหเด็กมีสวนรวมใน

การวิเคราะหปญหาดวย โดยการวิเคราะหน้ีตองดําเนินไปบนพื้นฐานของความรูและคุณธรรม 

โดยเฉพาะคุณธรรมน้ัน เปนสิ่ง ที่ควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นในใจเด็กใหไดกอน ผานกิจกรรมท่ีครูเปนผู

คิดขึ้นมา โดยครูในแตละโรงเรียนจะตองมาน่ังพิจารณากอนวา จะเริ่มตนปลูกฝง แนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจากจุดไหน ทุกคนควรมารวมกันคิดรวมกันทํา สามัคคีกันในกระบวนการ

หารือ 

   หลังจากที่ครูไดคนหากิจกรรมที่จะปลูกฝงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว  

ครูควรจะตองตั้ง เปาหมายการสอนกอนวาครูจะสอนเด็กใหรูจักพัฒนาตนเองไดอยางไรโดย

อาจเริ่มตนสอนจากกิจกรรมเล็กๆนอยๆ ที่สามารถเริ่มตนจากตัวเด็กแตละคนใหไดกอน เชน 

การเก็บขยะ การประหยัดพลังงาน ฯลฯ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูถึงความเช่ือมโยงระหวางปจจัย  

ที่ตนเองมีตอสิ่งแวดลอมภายนอกในดานตางๆ 4 มิติ 

ในสวนของการเขาถึงน้ัน เมื่อครูเขาใจแลว ครูตองคิดหาวิธีที่จะเขาถึงเด็ก พิจารณา

ดูกอนวาจะสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เขาไปในวิธีคิดและในวิชาการ 
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ตาง ๆ ไดอยางไร ท้ังน้ี อาจจัดกิจกรรมกลุมใหนักเรียนไดรวมกันคิด รวมกันทํา รูจักแบงหนาที่

กันตามความสามารถของเด็กในแตละชวงช้ัน เชน ในกิจกรรมการเก็บขยะเพื่อรักษาความ

สะอาดของโรงเรียนน้ัน ครูอาจจัดกิจกรรมสําหรับเด็กในแตละชวงช้ัน คือ  

ชวงช้ันที่ 1 สรางกิจกรรมที่สนับสนุนใหเด็กชวยกันเก็บขยะ (ใหเด็กรูหนาที่ของตน  

ในระดับบุคคล) 

ชวงช้ันที่ 2 สรางกิจกรรมที่สนับสนุนใหเด็กชวยกันเก็บขยะและนับขยะ (ใหรูจักการ

วิเคราะหและรูถึงความเช่ือมโยงของตนเองกับสมาชิกคนอื่นๆ ในโรงเรียน)  

ชวงช้ันที่ 3 สรางกิจกรรมที่สอนใหเด็กรูจักเช่ือมโยงกับชุมชนภายนอกรอบๆ โรงเรียน 

เชนสรางกิจกรรมที่สอนใหเด็กรูจักแบงแยกขยะ รวมมือกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดลอมใน

พื้นที่ท่ีโรงเรียนและชุมชนของเขาตั้งอยูดวย 

 กิจกรรมทั้ งหมดน้ีสํ าคัญคื อ  ต อง เน นกระบวนการมีส วนร วมของทุกฝ า ย                    

โดยสถานศึกษาควรตั้งเปาใหเกิดการจัดการศึกษาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดแทรกเขาไปในกระบวนการเรียนรูสอนใหเด็กพึ่งตนเองใหไดกอนจนสามารถเปนที่พึ่งของ

คนอื่นๆในสังคมไดตอไป   

การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดําเนินการไดใน 2 สวน 

ไดแก สวนที่ 1 เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา สวนที่ 2 เปนการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

ซึ่งสวนที่ 2 น้ีประกอบดวยการสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรและสาระเรียนรู

ในหองเรียนและประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาในระยะแรก ไดเริ่มจากการไปคนหา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีคุณลักษณะ และการจัดการที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ

พอประมาณกับศักยภาพของนักเรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ต้ัง เชน 

เด็กชวงช้ันที่ 2ทําสหกรณได เด็กชวงช้ันที่ 4 ดูแลสิ่งแวดลอม มีการสงเสริมใหใชความรูอยาง

รอบคอบระมัดระวัง ฝกใหเด็กคิดเปนทําเปนอยางมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันสงเสริมใหเด็กทํางาน

รวมกับผูอื่น มีความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีวินัย มีสัมมาคารวะ 

ปลูกฝงจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  สืบสานวัฒนธรรมไทย กลาวคือ สอนใหผูเรียน ยึดมั่นในหลัก
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ศีลธรรม พัฒนาคนใหเขารูจักทําประโยชนใหกับสังคมและชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และตัว

กิจกรรมเองก็ตองย่ังยืน โดยมีภูมิคุมกันในดานตาง ๆ ถึงจะเปลี่ยนผูอํานวยการแตกิจกรรมก็ยัง

ดําเนินอยูอยางน้ีเรียกวามีภูมิคุมกัน 

 การคนหาตัวอยางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ก็เพื่อใหมีตัวอยางรูปธรรม ในการสรางความ

เขาใจภายในวงการศึกษาวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงหมายความวาอยางไร และสามารถนําไปใช

ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางไรบาง หลังจากน้ัน ก็สงเสริมใหบูรณาการการเรียนรูผาน

กิจกรรมเหลาน้ี เขาไปในการเรียนรูสาระตาง ๆ บูรณาการเขากับทุกสาระเรียนรู  เชน 

วิทยาศาสตร เพื่อทําใหเกิดสมดุลทางสิ่งแวดลอม บูรณาการเขากับวิชาคณิตศาสตร ในการสอน

การคํานวณที่มีความหมายในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง หรือบูรณาการเขากับสาระภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพเทคโนโลยีตาง ๆ ไดหมด นอกเหนือจากการ

สอนในสาระหลัก คือ ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมเทานั้น 

    สําหรับมาตรฐานการเรียนรู มีวัตถุประสงคใหทุกชวงช้ัน เขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถประยุกตใชได แตถามาตรฐานเรียนรูของทุกชวงช้ันเหมือนกันหมดก็จะมีปญหา

ทางปฏิบัติ จึงตองกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนในการเรียนการสอนของแตละชวงช้ัน และแตละช้ัน

ป ดังน้ี 

  ชวงช้ันที่ 1 เนนใหเด็กพึ่งตนเองได หรือใชชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 

เชน ประถม 1 ชวยเหลือคุณพอคุณแมลางจานชาม เก็บขยะไปทิ้ง กวาดบาน จัดหนังสือไป

เรียนเอง แบงปนสิ่งของใหเพื่อน กินอาหารใหหมดจาน  ประถม 2 วิเคราะหรายจายของ

ครอบครัว จะมีตารางกรอกคาใชจายตางๆของครอบครัว คุณแมซื้ออะไรบาง  คุณพอซื้อ

อะไรบาง เด็กจะไดรูพอแมหาเงินมายากแคไหน เชน ยาสีฟนหลอดละ  46 บาท จะตองไมเอา

มาบีบเลน จะตองสอนใหเด็กเห็นคุณคาของสิ่งของ ใหเด็กตระหนักถึงคุณคาของเงินทอง จะได

ฝกนิสัยประหยัด ครอบครัวมีรายไดและรายจายเทาไร เด็กจะไดฝกจิตสํานึกและนิสัยพอเพียง 

มีหลายโรงเรียนทําแลว ประถม 3 สอนใหรูจักชวยเหลือครอบครัวอยางพอเพียงและรูจัก

แบงปนชวยเหลือผูอื่น มีสวนรวมสรางครอบครัวพอเพียง 



57 

 

ชวงช้ันที่ 2 ฝกใหเด็กรูจักประยุกตใชหลักความพอเพียงในโรงเรียน สามารถวิเคราะห 

วางแผนและจัดทําบันทึกรายรับ - รายจายของตนเองและครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ มีสวน

รวมในการสรางความพอเพียงระดับโรงเรียน และชุมชนใกลตัว โดยเริ่มจากการสํารวจ

ทรัพยากรตาง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน มีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรตาง ๆ  

ทั้งดานวัตถุ สิ่งแวดลอม ภูมิปญญา วัฒนธรรมและรวบรวมองคความรูตาง ๆ มาเปนขอมูล 

ในการเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนและเห็นคุณคาของการใชชีวิตอยางพอเพียง 

ชวงช้ันที่ 3 ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

ของชุมชนสามารถสํารวจและวิเคราะหความพอเพียงในระดับตาง ๆ และในมิติตาง ๆ ทั้งทางวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมในชุมชนใกลตัว เห็นคุณคาของการใชหลักพอเพียงในการ

จัดการชุมชน และในท่ีสุดแลวสามารถนําหลักการพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของ

แตละคน จนนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูความพอเพียงไดในที่สุด 

ชวงช้ันที่ 4 เตรียมคนใหเปนคนที่ดีตอประเทศชาติ สามารถทําประโยชนใหกับสังคมได 

ตองเริ่มเขาใจความพอเพียงระดับประเทศ และการพัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

เชน การวิเคราะหสถานการณการคาระหวางประเทศ หรือการศึกษาสถานการณสิ่งแวดลอม

สภาพปญหาดานสังคมเปนอยางไรแตกแยกหรือสามัคคี เปนตน 

ขณะ น้ีคณะทํ า งานขับ เคลื่ อนด านการศึ กษาและ เยาวชน ทํ า ง านร วมกั บ 

กระทรวงศึกษาธิการ และอีกหลายหนวยงาน วิสัยทัศนของการขับเคลื่อน คือ สานเครือขาย 

ขยายความรู ควบคูประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และใหบุคลากรดานการศึกษา สามารถนําหลักคิดหลักปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง  

มาบูรณาการสูการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรูของทุกระดับไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

และเปนรูปธรรม ตลอดจนผูบริหารสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

บริหารสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนและความสุข 

 

 

 

 



58 

 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรธุรกิจ 

เมื่อองคกรธุรกิจตระหนักถึงความจําเปนและมีความเช่ือมั่นตอการดําเนินธุรกิจดวยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจะขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองคกร ให

มีความชัดเจนเปนรูปธรรมไดน้ัน ผูนําธุรกิจตองมีความมุงมั่นและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งการ

พัฒนาองคกรและกลไกตาง ๆ เริ่มจากกําหนดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง นําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับกลยุทธขององคกร โดยใชหลักความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดี บนพื้นฐานความรูและคุณธรรม พรอมทั้งถายทอดเปน

แผนงาน และผลักดันไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเน่ือง เพื่อใหการดําเนินกิจการของ

องคกรมีความสมดุลและเจริญเติบโตในระยะยาว อยางไรก็ตาม แมวาปรัชญาเศรษฐกิจของ

พอเพียงจะมีแนวคิดในกรอบเดียวกัน แตการนําไปประยุกตใชในองคกรธุรกิจ สามารถปรับ

ใชไดหลายรูปแบบ โดยไมมีสูตรสําเร็จตายตัว  ดังน้ัน ผูนําธุรกิจจึงตองพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกับเงื่อนไขและสภาวะที่องคกรกําลังเผชิญอยู โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเขากับการบริหารธุรกิจดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

ดานการผลิต 

ผูนําธุรกิจกําหนดขนาดการผลิตที่เหมาะสม ตามกําลังความสามารถในการผลิตของ

องคกรโดยไมรับคําสั่งซื้อสินคาหากความสามารถในการผลิตไมเพียงพอ วางแผนการใช

ทรัพยากร โดยยึดหลักความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ

ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะสนับสนุนการใชวัตถุดิบที่ มีอยู ในประเทศ และเทคโนโลยี

ในการผลิตจากภูมิปญญาไทย มุงเนนคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ไมเอารัดเอาเปรียบคูคา 

วางระบบการจัดการวัตถุดิบและสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ กระจายความเสี่ยงโดยมี

ผลผลิตท่ี หลากหลาย มีนโยบายการจางงานเพื่อกระจายรายได โดยไมนําเคร่ืองจักรมาทดแทน

แรงงานโดยไมจําเปน และจัดระบบบําบัดของเสียโดยไมสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอมดาน

การตลาด 
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ผูนําธุรกิจตองมีความรอบรูในธุรกิจที่ดําเนินการอยู และนําความรูในขอเท็จจริงมาใช 

ในการกําหนดนโยบายการตลาด วางแผน และบริหารจัดการอยางมีเหตุผลและเปนธรรม เพื่อ

ประโยชนแกองคกรธุรกิจอยางแทจริง ยึดหลักการรักษาความสมดุลในการแบงปน 

ผลประโยชนของธุรกิจระหวางผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมเหตุสมผล ตั้งแตผูบริโภค พนักงาน 

บริษัทคูคา สังคม และสิ่งแวดลอม ไดแก  การตั้งราคาสินคาในราคายุติธรรม หลีกเลี่ยงการ

โฆษณาชวนเช่ือเกินจริง เพื่อมุงหวังยอดขาย 

ในระยะสั้น ใชกลยุทธดานการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมในสินคา ทั้งดานการออกแบบ

และพัฒนาสินคาใหม รวมถึงการแกไขและปรับปรุงสินคาเดิมใหมีคุณสมบัติ คุณประโยชน และ

คุณภาพเพิ่มขึ้น รักษาความลับของผูบริโภค ซึ่งจะชวยใหเกิดความสัมพันธทางธุรกิจ มุงดําเนิน

ธุรกิจ โดยไมเอาเปรียบผูอื่น ซื่อสัตย และมีคุณธรรมตอคูคา เพื่อสรางคุณคาใหแกองคกรธุรกิจ 

ในระยะยาวสวนการขยายธุรกิจขององคกร ผูนําธุรกิจตองพิจารณาถึงความพรอม 

ทุกดานอยางรอบคอบ เนนธุรกิจที่มีความถนัด และขยายธุรกิจอยางคอยเปนคอยไป  

โดยตอบสนองตลาดทองถิ่นกอนขยายไปสูสวนภูมิภาคและตางประเทศ มีมาตรการกระจาย

ความเสี่ยง โดยเพิ่มชองทางการกระจายสินคาใหม ๆ อยูเสมอ มีความรอบคอบและระมัดระวัง

ในการคิดพิจารณาตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ใหกระจางแจงในทุกแงมุม เพื่อปองกันความผิดพลาด

หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ผูนําธุรกิจควรตรวจสอบและติดตามสภาวะทางการตลาดอยางตอเน่ือง 

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง คาดการณไดถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการแขงขัน สรางความพรอมและปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบันไดอยาง

เหมาะสม ดวยการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนภายในองคกร ประเมินสถานการณความเสี่ยง

ลวงหนา เพื่อวางแผนรับมือไดทันทวงที เนนการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑที่

หลากหลาย และแปรสภาพไดงายเพื่อลดผลกระทบจากวัฏจักรทางเศรษฐกิจ 
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ดานการเงิน 

ผูนําธุรกิจวางแผนการลงทุนในธุรกิจที่สุจริต  ไมกอใหเกิดผลเสียตอสังคม วิเคราะหถึง

ความคุมคาในการลงทุนอยางรอบคอบดวยเหตุผล และลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อลด

ความเสี่ยงดานการเงิน หลีกเลี่ยงการลงทุนบนพื้นฐานของเงินกูที่ เกินขีดความสามารถในการ

ชําระหนี้ รักษาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนใหเหมาะสม และกําหนดนโยบายการลงทุน โดยไมหวัง

ผลกําไรในระยะสั้นควรเนนความมั่นคงในระยะยาว ทํากําไรแต พอประมาณ โดยไมมากเกินไป  

จนธุรกิจตองประสบภาวะเสี่ยงหรือขาดภูมิคุมกันในธุรกิจ และทํากําไรไมนอยเกินไป จนธุรกิจไม 

สามารถอยู รอดได จัดระบบการสะสมเงินออมและเงินทุนหมุนเวียนอยางเหมาะสม 

ผูนําธุรกิจควรสนับสนุนการกระจายอํานาจและการตัดสินใจไปยังสวนงานตาง ๆ  

ในองคกรโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางและครอบคลุมทุกสวนงาน 

มุงเนนการใชงบประมาณอยางสรางสรรค โดยกําหนดกรอบแนวทางในการตัดสินใจอนุมัติและ

ดําเนินงานโครงการตางๆ ขององคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีระบบกลไกการ

ตรวจสอบและติดตามผลการใชงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง และการดําเนินงานตางๆ อยาง

โปรงใส 

ดานทรัพยากรบุคคล 

ผูนําธุรกิจเห็นคุณคาและใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานอยางตอเน่ือง โดยนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลดานตาง ๆ ไดแก  

การคัดเลือกพนักงานดวยหลักยุติธรรม โดยเนนคนดีที่ซื่อสัตยและคนเกงที่มีคุณภาพ เนนการ

ทํางานเปนทีม ฝกอบรมการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกพนักงานทุกระดับใน

องคกร สงเสริมการศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม ในดานผูนําธุรกิจกับ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคและองคกร 

วางแผนการเตรียมความพรอมของพนักงานในอนาคต กําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลงานดวย

ความโปรงใสและเปนธรรม เปลี่ยนแปลงระบบการเลื่อนตําแหนงจากหลักความอาวุโสหรือหลัก

อุปถัมภ เปนยึดหลักความสามารถของบุคคล กําหนดระดับคาจางพอประมาณแกฐานะของ
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องคกรและสอดคลองกับตลาดแรงงาน กําหนดนโยบายการดูแลพนักงานอยางทั่วถึง  

โดยสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน 

นอกจากน้ี ผูนําธุรกิจตองปลูกจิตสํานึกความพอเพียงใหแกพนักงาน สงเสริมการมี

คานิยมสรางสรรค และสรางจรรยาบรรณการทํางานดวยความสุจริต ขยันอดทน มีความมุงมั่น 

และใชความเพียรในการฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหเกิดความกาวหนาอยางตอเน่ือง ตลอดจน

กระตุนใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่เชิดชูคุณธรรม สงเสริมความเกื้อกูลกันในองคกร และความ

รับผิดชอบตอสังคม ไดแก จัดทําแผนการประชาสัมพันธหรือรณรงคการใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตาม กฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา การยอมรับพนักงานใน

องคกรที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ผูนําธุรกิจผลักดันการยึดมั่นในระบบคุณธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมเบียดบัง

ผลประโยชนสวนรวม ไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือสงผลกระทบเชิงลบตอสังคมโดยรวม 

นอกจากนี้ ผูนําธุรกิจกระตุนใหพนักงานเห็นคุณคาในการแบงปนสูสังคม ไดแก การแบงปนองค

ความรู โดยสรางเครือขายแหงการเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพรไปยังสังคมให

กวางขวางยิ่งขึ้น ดวยการนําเสนอตัวอยางผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณและความรูรวมกัน รวมถึงการแบงปน ทรัพยากรระหวางพันธมิตรในธุรกิจ  

เพื่อชวยเหลือกันในเรื่องวัตถุดิบ เทคโนโลยี และองคความรูดานตาง ๆ  

กรณีตัวอยาง บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด  

ผูประกอบการธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ถือเปนองคกรตัวอยางที่ไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศ การดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบริษัทไดนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนในกิจการสําคัญ ไดแก  ดานการผลิต 

กระบวนการผลิตจะใชวัตถุดิบท่ีมีอยูในประเทศ เพื่อลดปญหาการขาดดุลทางการคา ปรับปรุง

เทคโนโลยีและการพัฒนาสินคาอยูเสมอโดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคาและความปลอดภัยใน

การใชสินคา จัดโครงการ MIC ที่เปดโอกาสใหพนักงานไดริเริ่มและประดิษฐสิ่งตาง ๆ โดยใชภูมิ

ปญญาไทย เปนตน  
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ดานการตลาด เขาใจฐานลูกคาของตนเอง จัดนโยบายดานการสงเสริมการตลาดและ

การขายที่สอดคลองและเหมาะสมกับสัญญาและขอกฎหมายของแตละประเทศ เพื่อใหดําเนิน

ธุรกิจถูกตองและเปนธรรม ดานการเงิน นับตั้งแตบริษัทเริ่มดําเนินกิจการ เมื่อป 2512 บริษัท

ไดขยายกิจการอยางตอเน่ืองโดยขยายกิจการอยางคอยเปนคอยไป ยึดหลักการลงทุนอยาง

รอบคอบและมีเหตุผล จัดทํารายงานการเงินบนพื้นฐานของความเปนจริงและสงมอบในเวลาที่

กําหนด โดยไมมีการแตงรายงานการเงินที่ไมถูกตอง บริหารการเงินโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

เนนความโปรงใส และตรวจสอบได  

ดานทรัพยากรบุคคล กําหนดนโยบายสนับสนุนใหมีการจางแรงงานไทย การรักษา

ระดับคาจางและสวัสดิการใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด การสนับสนุนให

พนักงานเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ จัดตั้งสหกรณออม

ทรัพยในหนวยงานเพื่อสงเสริมใหพนักงานวางแผนการใชจายเงิน ลดปญหาหน้ีสิน สรางวินัย

การออม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน นอกจากน้ี พนักงานทุกคนจะไดรับการปลูกฝง

ใหใชชีวิตแบบเรียบงาย มีคุณธรรมซื่อสัตย และมีจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคม   

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยนํานํ้าที่ไดรับการบําบัด

แลวกลับไปใชเปนนํ้าชักโครกในหองสุขา  การนําความรอนที่ปลอยทิ้งมาใชประโยชนในการ

อบโฟม รณรงคการประหยัดพลังงานโดยใชโซลาเซลลในการผลิตนํ้ารอน  ใชกาซ LPG แทน

นํ้ามันเบนซิน รณรงคการจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อลดจํานวนขยะ บริษัทจัดโครงการและ

กิจกรรมเพื่อชวยสังคมมากมายและตอเน่ือง เชน สรางเครือขายทางสังคม โดยเปดโอกาสให

หนวยงานภายนอกเขามาศึกษาดูงาน  จัดโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ไดแก การจัดแพทย

เคลื่อนที่ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย  การบริจาคสิ่งของ การมอบทุนการศึกษาแก บุตรพนักงาน

และบุคคลภายนอก การบริจาคโลหิต และจัดกิจกรรมชวยเหลือเด็กกําพรา เปนตน (สํานักงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: 1-10) 

ในปจจุบันบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด มุงทําธุรกิจดวยกลยุทธ “Green” 

หรือ“นวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกสีขาว” ในทุกสวนงานขององคกร ซึ่งประกอบดวย 5 สวน คือ 

(นงคนาถ หานวิไล, 2551: 1)     
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   1. Green Product หมายถึง สินคาทุกชนิดของบริษัทจะตองประหยัดพลังงานและ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกรอน  

   2. Green Factory หมายถึง โรงงานของบริษัทปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่เนนการ

รักษาสิ่งแวดลอม โดยสินคาเกือบทุกชนิดสามารถนํามารีไซเคิลได และใชวัตถุดิบทีไมกอใหเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม  

   3. Green Office หมายถึง สภาพแวดลอมภายในองคกร รวมถึงพนักงานทั้งหมด 

รวมกันปรับเปลี่ยนใหเปนองคกรสีเขียวที่ ทุกฝายรวมรักษาสิ่งแวดลอม เชน การรณรงคให

พนักงานชวยกันประหยัดไฟและประหยัดนํ้า  

   4. Green Purchasing หมายถึง การซื้อใชวัตถุดิบที่รักษาสิ่งแวดลอม เชน การใช

กระดาษรีไซเคิล  

   5. Green CSR หมายถึง การทําประโยชนสูงสุดเพื่อสังคม  

จากการวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขสรรค กันตะบุตร (2551: 35) เรื่อง 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษยเพื่อความยั่งยืน” 

โดยศึกษาจากองคกรธุรกิจขนาดยอมจํานวน 296 แหงของประเทศไทย และองคกรธุรกิจขนาด

ใหญจากกลุมประเทศตะวันตก จํานวน 28  องคกร ซึ่งใชระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น 4 ป 

พบวา องคกรธุรกิจที่ทําการวิจัยทุกองคกรสามารถประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนได โดยผูนํา 

องคกรดําเนินธุรกิจสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  มุงเนนเพื่อสรางความรู  ความเขาใจ ปลูกฝง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทุกคน                     

จนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหไดอยางเหมาะสมกับตนเอง 

ครอบครัว องคกร ชุมชน  ตลอดจนนําไปสูการปรับแนวทางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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กิจกรรมทายเลม 

 

1. ใหผูเรียนอฺธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไขพอสังเขป 

   ความหมาย

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

   3 หวง ไดแก 

1............................................................................................................................................. 

2............................................................................................................................................. 

3............................................................................................................................................. 

   2 เงื่อนไข ไดแก      

1.................................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................................... 

 

2. ใหผูเรียนบอกการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

เพื่อเปนภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และชุมชนสังคม  

 

ระดบัการปฎิบตั ิ หลักปรัชญา วิธีการปฏบิตัิ  

 

ตนเอง 

 

  

 

ครอบครัว 

 

  

 

ชุมชน/สังคม 
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