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 5. แนวทางปฏิบัต ิ/ ผลที่คาดวาจะไดรับ  การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลย ี 
 

เปาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในคํานิยามคืออะไร พระปฐมบรมราชโองการ“เพ่ือประโยชน
สุขแหงมหาชนชาวสยาม”  การจะทําอะไรก็ตาม ประโยชนก็ตองเกิด ความสุขก็ตองมี แตเวลาพูดถึง
การท่ีจะสรางประโยชนใหเกิดขึ้น จะสรางความสุขใหเกิดขึ้น กับครอบครัว กับชุมชน กับองคกร  กับ
ประเทศชาติ บางครั้งคํานิยามก็อาจจะตางกัน แลวประโยชนสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะวัดไดจาก
ท่ีไหน ก็ตองพิจารณาจากเปาหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มุงใหเกิดความกาวหนาไปอยางสมดุล
และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ  กลาวคือ  ตองกาวหนาอยางสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน  
 

การประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(2547) ไดจัดทําแนวทาง 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตาง ๆ ซ่ึงขอนําเสนอบางสวน  ดังนี ้
 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล/ครอบครัว  (Application of  Sufficiency 
Economy at Individual and Family Levels)  เริ่มตนจากการเสริมสรางคนใหมีการเรียนรูวิชาการ       
และทักษะตางๆ ท่ีจําเปน เพ่ือใหสามารถรูเทาทันการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ พรอมท้ังเสริมสราง
คุณธรรม จนมีความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกันของคนในสังคม และอยูรวมกับ
ระบบนิเวศวิทยาอยางสมดุล เพ่ือจะไดละเวนตอการประพฤติผิดมิชอบ ไมตระหนี่ เปนผูให เกื้อกูล 
แบงปน มีสติยั้งคิดพิจารณาอยางรอบคอบ กอนท่ีจะตัดสินใจ หรอืกระทําการใดๆ จนกระท่ังเกิดเปน
ภูมิคุมกันท่ีดีในการดํารงชีวิต  โดยสามารถคิดและกระทําบนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผล  พอเหมาะ 
พอประมาณกับสถานภาพบทบาทและหนาท่ีของแตละบุคคลในแตละสถานการณแลวเพียรฝกปฏิบัติ
เชนนี ้จนตนสามารถทําตนใหเปนพ่ึงของตนเองได และเปนท่ีพ่ึงของผูอ่ืนไดในท่ีสุด  

 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน (Application of Sufficiency Economy at the 
Community  Level)  ชุมชนพอเพียง ประกอบดวย  บุคคล / ครอบครัวตาง ๆ ท่ีใฝหาความกาวหนา 
บนพ้ืนฐานของปรัชญาแหงความ พอเพียง คือมีความรูและคุณธรรมเปนกรอบในการดําเนินชีวิต        
จนสามารถพ่ึงตนเองได บุคคลเหลานี้มารวมกลุมกันทํากิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ
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สถานภาพภูมิสังคมของแตละชุมชน โดยพยายามใชทรัพยากรตาง  ๆท่ีมีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชน
สูงสุด ผานการรวมแรง รวมใจ รวมคิด รวมทํา แลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคคลหลายสถานภาพ ในส่ิงท่ีจะ
สรางประโยชนสุขของคนสวนรวม และความกาวหนาของชุมชน อยางมีเหตุผล โดยอาศัยสติ ปญญา 
ความสามารถของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ และบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุจริต อดกล้ันตอการกระทบ-
กระท่ัง ขยันหม่ันเพียร และมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือแบงปนกันระหวางสมาชิกชุมชน ทําให
เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ซ่ึงเปนภูมิคุมกันท่ีดีของชุมชน จนนําไปสูการพัฒนาของชุมชนท่ี
สมดุลและพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ตลอดจน พัฒนาไปสูเครือขายระหวางชุมชนตาง ๆ 

 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงระดบัประเทศ (Application of Sufficiency Economy at the 
National Level) มีแผนการบริหารจัดการประเทศท่ีสงเสริมใหบุคคล/ชุมชนตางๆ มีวิถีปฏิบัต ิมีความ-
รวมมือ และการพัฒนาในสาขาตาง ๆ ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดําเนินการตาม
แผนดังกลาวอยางรอบคอบ และเปนขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศใหมีความพอเพียง 
โดยสงเสริมใหประชาชนสวนใหญ สามารถอยูอยางพอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได ดวยมีความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางเทาทันตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  และมีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต 
ขยันหม่ันเพียร เอ้ือเฟอแบงปน และใชสติปญญา ในการตัดสินใจและดําเนินชีวิต พรอมท้ังสงเสริม
การแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางกลุมคนตางๆ จากหลากหลายภูมิสังคม หลากหลายอาชีพ หลากหลาย
ความคิด  และประสบการณ เพ่ือสรางความเขาใจ และรูความเปนจริง ระหวางกันของคนในประเทศ 
จนนําไปสูความสามัคคีและสรางจิตสํานึกท่ีจะรวมแรงรวมใจกันพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไป 
อยางสอดคลองสมดุลกับสถานภาพความเปนจริงของคนในประเทศ อยางเปนขั้นเปนตอนตอไป  

 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงระดับนักธุรกิจ (Application of  Sufficiency Economy for 
Businessmen)  นักธุรกิจพอเพียง จะตองคํานึงถึงความม่ันคงและยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจมากกวา
การแสวงหาผลประโยชนเพียงระยะส้ัน  ฉะนั้น จึงตองมีความรอบรูในธุรกิจท่ีตนดําเนินการอยูและ 
โดยศึกษาขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถกาวทันตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  นอกจากนี้    
มีความรอบคอบในการตัดสินใจในทุกเรื่องและทุกครั้ง เพ่ือปองกันขอบกพรองเสียหายตาง ๆ ไมให
เกิดขึ้นและตองมีคุณธรรม คือ มีความซ่ือสัตยสุจริตในการประกอบอาชีพ ไมผลิตหรือคาขายสินคา       
ท่ีกอโทษ หรือสรางปญหาใหกับคนในสังคมและส่ิงแวดลอม   มีความขยันหม่ันเพียร อดทนในการ
พัฒนาธุรกิจไมใหมีความบกพรอง และกาวหนาไปอยางตอเนื่อง  โดยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
การปรับปรุงสินคาและคุณภาพใหทันกับความตองการของตลาดและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
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และขณะเดียวกันตองมีความรับผิดชอบตอสังคม และระบบนิเวศวิทยา ในทุกขัน้ตอนของการดําเนิน
ธุรกิจ โดยการรักษาสมดุล ในการแบงปนผลประโยชนของธุรกิจในระหวางผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ 
อยางสมเหตุสมผล ตั้งแตผูบริโภค พนักงาน บริษัทคูคา ผูถือหุน และสังคมวงกวางรวมถึงส่ิงแวดลอม  

 สําหรับ  ตัวอยางการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในดานตาง ๆ ดังนี ้
 

ดานเศรษฐกิจ พ่ึงตนเองได ใชจาย/ใชของอยางประหยัด ใชชีวิตอยางประมาณตน 
คิด/วางแผนอยางรอบคอบ ไมประมาท เผ่ือทางเลือกสํารอง 

ดานจิตใจ รูผิดชอบช่ัวด ีละอายตอการทําความช่ัว เขาใจชีวิตและโลกตามเปนจริง  
มีจิตสาธารณะ นึกถึงผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

ดานสังคม เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รูรักสามัคค ี 
รวมสรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน 

ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ เลือกใชทรัพยากรท่ีมีอยู 
อยางคุมคา และเกดิประโยชนสูงสุด ฟนฟูทรัพยากรใหมีอยูและพอใช 
อยางยั่งยืน 

ดานเทคโนโลย ี รูจักใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม 
(ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาเดิมท่ีมีโดยคํานึงถึงประโยชนตอ
คนหมูมาก 

 
เอกสารอางอิง 

 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิสํานักงาน. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
 บริบทการพัฒนาประเทศ. 2549. แหลงท่ีมา: http://www.nesdb.go.th/planio/index.htm.  
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  
 กรุงเทพ ฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2547.   
                                 . ประมวลคําในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช         
 ตั้งแตพุทธศักราช 2493-2546 ท่ีเกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพครั้งท่ี 2. 

กรุงเทพ ฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2547. 
                                  . เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. กรุงเทพ ฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2548. 
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 ใบงานที่ 1   

 เรื่อง  การสรางคุณภาพสินคาและธุรกิจบริการแบบพอเพยีง เวลา  60  นาท ี
   

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการสรางคุณภาพสินคา
และธุรกิจบริการ 

คําชี้แจง 1. ใหผูเรียนแตละกลุมสรางคุณภาพของสินคาและธุรกิจบริการโดยใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้  

 1.1  สํารวจความสนใจของสมาชิกและเลือกสินคาและธุรกิจบริการตาม               
ความสนใจประเภทละ 1 รายการ 

1.2  ระบุคุณลักษณะท่ีแสดงถึง  การมีคุณภาพของสินคาและธุรกิจบริการนั้น ๆ 
อยางนอย  7 ประเด็น เชน นาฬิกา : เดินตรงเวลา, กันน้ํากันสะเทือน, 
รูปลักษณสวยงาม ................. 

1.3  วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกองคการท่ีสงผลตอการสรางคุณภาพของ
สินคาและธุรกิจบริการ 

1.4   กําหนดแนวทางปองกัน/แกไขและพัฒนาปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
1.5  ดําเนินงานอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูบริโภค  พนักงาน  

สังคมแวดลอม และประเทศชาต ิ
 2. สรุปการปฏิบัตกิิจกรรมลงในกรอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.   ตัวแทนกลุมนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียน 
  

 
1.  สินคาและธุรกิจบริการที่สนใจ   ไดแก 
      1.1  สินคา    คือ ……………………………………………………………………… 
      1.2  ธุรกิจบริการ   คือ ……………………………………………………………………… 
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2.  คณุลักษณะที่แสดงถึงการมีคุณภาพของสินคาและธุรกิจบริการ 
 

ชื่อสินคา 
………………………………………………… 

ชื่อธุรกิจบริการ 
………………………………………………….. 

คุณลักษณะที่แสดงถึงการมีคุณภาพของสินคา คุณลักษณะที่แสดงถึงการมีคุณภาพของธุรกิจบริการ 
  

1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 
6. ........................................................................ 
7. ........................................................................ 
............................................................................ 
 ........................................................................... 
............................................................................ 

1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................. 
4. ............................................................................. 
5. ............................................................................. 
6. ............................................................................. 
7. ............................................................................. 
................................................................................. 
............................................................................ 
............................................................................ 

       
3.  วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการสรางคุณภาพของสินคาและธุรกิจบริการ  คือ 
 

ปจจัยที่สงผลตอการสรางคุณภาพ แนวทางแกไข/ปรับปรุง/พัฒนา 
3.1  ปจจัยจากภายในองคการ    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


