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 1.2  วัตถุประสงคควรเปนระยะยาว   เพราะองคการท่ีมุงเปาหมายเฉพาะระยะส้ันนั้น
มักไมใหความสําคัญกับการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาและธุรกิจบริการ  ระบบงาน และวิธี
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงการท่ีองคการไมลงทุนเรื่องการวิจัยและพัฒนาจะทําใหองคการมีผลกําไรสูงในระยะส้ัน   
แตระยะยาวเปนการยากท่ีองคการจะรักษาสถานะท่ีเปนอยูและการอยูรอดของกิจการ  หากเรามอง
องคการธุรกิจของประเทศญี่ปุน  พบวา  สวนใหญเนนเปาหมายระยะยาวจึงพัฒนาคน แตองคการของ
ประเทศตะวันตกเนนเปาหมายระยะส้ันจึงใหความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี      
  1.3  มุงม่ันพัฒนาคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการอยางไมหยุดยั้ง เพ่ือใหไดสินคาและ
ธุรกิจบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงคุณภาพท่ีดีเทานั้นท่ีจะเปนจุดขายและดึงดูดใจลูกคา 
 2.   เนนความสําคัญกับเปาหมายดานคุณภาพ (Quality objectives) ผูบริหารจะตอง
ตระหนักวาเรามิไดดําเนินธุรกิจอยูในสังคมแบบท่ีเปนอยูในอดีตอีกตอไป  ท้ังนี้  จึงไมควรปลอยให
เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น เชน  ความลาชาในการทํางาน  ความผิดพลาดตาง ๆ  การใชวัตถุดิบท่ีไมมี
คุณภาพ  และการใชแรงงานท่ีไรความสามารถ  เปนตน  ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางคุณภาพใหเกิดขึ้น
ในทุก ๆ จุดของกระบวนการปฏิบัตงิาน พรอมท้ังไมหยุดนิ่งท่ีจะปรับปรุงคุณภาพตอไป   

2. ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอทุกขั้นตอน    องคการควรยกเลิกวิธีการควบคุมคุณภาพ
โดยการตรวจสอบขนาดใหญ (Mass Inspection) เพราะเปนวิธีท่ีไมมีประสิทธิภาพและยังทําใหมี
ตนทุนสูงอีกดวย  นอกจากนี้ การตรวจสอบเปนเพียงการรวบรวมขอมูลวาสินคาท่ีผลิตนั้นเปนไปตาม
ขอกําหนด (Specification)  และมีขอบกพรอง (Defective) หรือไมอยางไร  ซ่ึงเม่ือพบขอบกพรองตอง
สูญเสียเวลาและคาใชจายในการแกไขอยางไรประโยชน 

4.  คัดเลือกผูขายปจจัยการผลิตโดยเนนท่ีคุณภาพ    องคการควรพิจารณาความสามารถ
ของผูขาย เพราะหากวาผูขายปจจัยการผลิตไมมีคุณภาพ   ก็คงไมสามารถสรางวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ
ใหกับองคการ  ดังนั้น เม่ือเหตุไมดีผลท่ีปรากฏยอมไมดีดวย การคัดเลือกผูขายโดยเนนคุณภาพจึงเปน
หลักการสําคัญประการหนึ่งท่ีองคการตองยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด 
 5. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน   การปรับปรุงการปฏิบัติงานเปนกลยุทธประการหนึ่ง
ท่ีองคการตาง  ๆ   นําไปใชเพ่ือใหงานมีคุณภาพท่ีสูงขึ้น    ซ่ึงจะสงผลใหตนทุนการปฏิบัติงานลดลง  
อยางไรก็ตาม  ส่ิงท่ีมักเกิดขึ้นควบคูกับการเปล่ียนแปลง  คือ การตอตานของคนในองคกร  ดังนั้น  จึง
ตองทําความเขาใจเพ่ือใหการปรับปรุงสําเร็จตามเปาหมาย  สําหรับ ส่ิงท่ีองคการควรดําเนินการกอน
ปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงในเรื่องใด ๆ  ดังนี้ 
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1) ศึกษาความสําคัญและความจําเปนของการปรับปรงุอยางมีหลักการ 
2) เสนอแนวคิดตอคณะกรรมการบริหารองคการ   
3) ส่ือสารความเขาใจใหทุกคนรับทราบและพรอมรับฟงความคิดเห็นของทุกคน 
4) จัดอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองตรงกัน 

หลักการในการสรางคุณภาพท้ัง 4 ประการขางตน เปนเพียงแนวทางท่ีองคการสามารถนําไป 
ปรับใชเพ่ือสรางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจสูคุณภาพท่ียั่งยืน   
 
เอกสารอางอิง 
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 ใบความรูท่ี 1.2    

 ชื่อหนวย   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
หัวขอเร่ือง  

1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เปาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

-  ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 
เนื้อหาสาระ 
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency  Economy)  เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ทรงช้ีแนะการดําเนินชีวิตใหแกพสกนิกรชาวไทย  เพ่ือเปนแนวทางแกไข
ใหรอดพนและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนซ่ึงสามารถนําไปปฏิบัติไดทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ  ใหดําเนินการในทางสายกลาง  โดยมีความพอเพียง
ดานความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีด ี
 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประมวลและกล่ันกรอง
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงพระราชทานในวโรกาส 
ตาง ๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไป
เผยแพร  เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน  2542  เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยท่ัวไป  
ดังนี้  (คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง. 2547 : 6-7) 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
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ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
พอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน    และขณะเดียวกัน  จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคน 
ในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ- 
ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี  

  จากความหมายขางตน  สามารถเขียนเปนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได  ดังนี ้
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    

 
 

ทางสายกลาง 
แนวทางการดํารงอยู  การปฏิบัติตนในทุกระดับ 

ครอบครัว ชุมชน รัฐ - ในการพัฒนาการบริหารประเทศ 

 

    

 
 

  
 
 

 
   

     

   ความรอบรู  คุณธรรม  ความเพียร  
  ความรูในตัวตน ในหลักวิชา 

รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ซื่อสัตย 

สุจริต 
 อดทน ขยันหม่ันเพียร 

มีสติ 
 

         

 
 

 เชื่อมโยงวิถีชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/การเมือง 
สรางสมดุล/ม่ันคง/เปนธรรม/ยั่งยืน 

พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

     
 

แผนภาพท่ี  1.9  แสดงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ  2549. หนา 34. 

แนวคิด 

เปาประสงค 

หลักการ 
พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน   
ในตัวท่ีดี 

เง่ือนไข 
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หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท  โดยคํานึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
ตลอดจน ใชความรู ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบกับการวางแผนการตัดสินใจและการกระทํา 
ซ่ึงมีหลักพิจารณาอยู  5  สวน  ดังนี้ (คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง. 2548 : 13-17) 
 1.  กรอบแนวคิด  เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน  
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย  สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปน 
การมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพ่ือ
ความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา  
 2.  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต ิเพ่ือความม่ันคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา  
 3.  คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กันดังนี ้ 
 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอด ีท่ีไมนอยและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ  
 3.2 ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ  
 3.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบการเปล่ียนแปลง
ดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกลและไกล  
 4.  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัย
ท้ังความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ  
 4.1  เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของอยาง
รอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัต ิ 
 4.2  เงื่อนไขคุณธรรม  ประกอบดวย  มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต 
มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภและไมตระหนี ่ 


