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 วันนี้รู้สึกยินดีท่ีได้มีโอกาสมาน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ความจริงงานนี้เริ่มต้นท่ี

สภาพัฒน์ฯ ต้ังแต่ปี 2546 แล้วเราก็พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้มาอย่าง

ต่อเนื่อง และเราคิดว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า จริงๆ แล้วองค์กรท่ีใช้

เศรษฐกิจพอเพียงจะสู้กับใครเขาไม่ได้จริ งหรือ  จะสู้กับธุรกิจ

ต่างประเทศไม่ได้ หรือจะมีต้นทุนสูง หรือก าไรจะสั้นลงจริงหรือ 

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงนี้ได้เริ่มต้นท่ีส านักงาน กปร. (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) เพ่ือท่ีจะเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของประเทศ ถ้าเราจ าได้เมื่อปี 2546 ท่ีสภาพัฒน์ฯ เริ่มขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผมยังจ าได้ว่า ดร.อาชว์ เตาลานนท์ เป็น

ประธานและช่วยกันขับเคลื่อนอยู่ ท่านบอกว่าการที่เราจะโน้มน้าวให้นัก

ธุรกิจท าก าไรแบบพอประมาณคงต้องมีตัวอย่างท่ีชัดเจน และต้องมี

หลักฐานว่าถ้าท าแล้วมันได้ผลดีอย่างไร ซึ่งในตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลย 

มีแต่ปรัชญาท่ีพระราชทานมาเท่านั้นเอง เราจึงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร แต่

ตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจแล้วเพราะว่างานวิจัยท่ีเราท ากันมานี้ 10 ปีแล้ว และ



จากงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในหนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมาของส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยบอกได้ว่า องค์กรที่ท าตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจะมีผลประกอบการที่แข่งขันได้ในตลาด มั่นคงและ

ในระยะยาวด้วย สองคือมีความเสี่ยงในการประกอบการต่ า  โดย

สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและมีนวัตกรรมในสินค้าและบริการและกระบวนการ

ท างานสูง จึงสามารถรักษาสถานะการเป็นผู้น าในตลาดได้ตลอดเวลา 

ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ใครๆ ก็อยากจะได้เช่นกัน และสุดท้ายคือมีความ

น่าเชื่อถือของตราสัญลักษณ์สูงซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างประโยชน์สุข

ให้สังคมอย่างต่อเนื่องนั่นเอง นี่คืองานวิจัยของส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในรายงานท่ีเว็บไซต์

ได)้ 

ส าหรับมาตรฐานธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขเบื้องต้นขององค์กรธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จะเป็นดังต่อไปนี้ 

1.  ด า เนินธุรกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ สติปัญญา และ

ความสามารถขององค์กร ต้องถามตัวเองว่าเราจะเอาปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นอย่างนี้หรือไม่ เราท าอะไรเกินตัว ท าในสิ่ง

ท่ีเราไม่รู้หรือไม ่

2. มีความพร้อมของทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนสิ่งแวดล้อม และทุน

กายภาพ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าทุนกายภาพหรือทรัพย์สินขององค์กร

จะมีความส าคัญเป็นอันดับสุดท้าย เราให้ความส าคัญกับทุนมนุษย์เป็น

อันดับแรก ทุนสังคม ทุนสิ่งแวดล้อม และทุนกายภาพตามล าดับ เรา

สะสมทุนแบบนี้หรือไม่ เพราะการสะสมทุนท้ัง 4 ทุนนี้มีความจ าเป็นต่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและของโลก 



3. รักษาองค์กรกับฅนให้อยู่คู่กัน เมื่อเกิดปัญหาวิกฤตทาง

เศรษฐกิจและสังคม องค์กรหลีกเลี่ยงการปลดพนักงานหรือไม่ หรือมอง

ว่าการปลดพนักงานคือส่ิงแรกที่ต้องท า  

จากการทบทวนการศึกษาองค์กรธุรกิจแบบยั่งยืนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงท้ังในและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์องค์กรธุรกิจ

ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบว่าตัวชี้วัดท่ีสามารถจะบอกว่าธุรกิจใด

เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ คือ ค่านิยมร่วมตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของคนในองค์กร เพราะค่านิยมร่วมเหล่านี้จะเป็นตัว

ผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจท้ังหมด (เช่น การตลาด การผลิต การเงิน 

การบริหารเทคโนโลยี) ขององค์กรนั่นเอง ซึ่งแท้จริงแล้วก็สอดคล้องกับ

หลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน”  

ส าหรับมาตรฐานนี้ เราได้คุยกับทางผู้บริหารของส านักงาน กปร. 

แล้ว เราอยากจะให้เป็นมาตรฐานที่ทุกคนอยากเอาไปใช้เองมากกว่า ไม่

อยากจะบังคับใคร คือเป็นมาตรฐานท่ีเราเห็นว่าดี ถ้าใครสนใจก็เอาไป

ใช้ได้  

เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคมท่ีผ่านมา เรามีการจัดงาน Global Dialogue 

ซึ่งผมโชคดีท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนี้ด้วย มีนักวิชาการระดับโลก

ท่านหนึ่ง คือ Prof. Gayle C. Avery ท่านเป็นนักวิชาการภาคธุรกิจและ

สิ่งท่ีท่านเล่าให้ฟังในวันนั้น คือว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

หลักท่ีสอดคล้องกับหลักการท าธุรกิจท่ียั่งยืนท่ีท่านส ารวจจากท่ัวโลก 

ท่านดูองค์กรท่ียั่งยืน เช่น Novartis , swatch ท าให้ท่านรู้สึกว่าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยท่ีด าเนินการกันมาสอดคล้องกับ

หลักการท างานขององค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมนี 

ซึ่งเราจะเห็นว่าขณะนี้ระบบเศรษฐกิจของเยอรมนีแข็งแกร่งมาก 



สามารถรองรับเศรษฐกิจประเทศอื่นๆ ใน EU ได้ท้ังหมด เพราะองค์กร

ธุรกิจของเขาเป็นองค์กรธุรกิจท่ีท าตามระบบทุนนิยมซึ่งเป็น Moderate 

Form of Capitalism นักวิชาการระดับโลกท่านนี้ได้กล่าวว่า จริงๆ แล้ว

เศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ท่านให้ค าแนะน าว่าถ้าเรา

อยากจะท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จแบบยั่งยืน อย่างแรกท่ีจะต้องท า

คือ ต้องดูค่านิยมของเราก่อน ท่านบอกว่าหนึ่งในค่านิยมนั้นคือ 

Sufficiency Economy นี่คือสิ่งท่ีฝรั่งพูดให้คนไทยฟัง ซึ่งเขาได้ศึกษา

เรื่องนี้มากว่า 10 ปีแล้วเช่นกัน แล้วท่านก็พบว่ามันคล้ายๆ กันจริงๆ  

 

เพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะเป็นธุรกิจยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็

ต้องเริ่มต้นจากค่านิยมในองค์กรของเราก่อน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน

ท่ีเราท าให้กับส านักงาน กปร. เช่นกัน ผมขอยกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งท่ี

แสดงให้ เห็นว่าค่านิยมขององค์กรหรือวัฒนธรรมขององค์กรมี

ความส าคัญมากจริงๆ เช่น Nordstrom เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน

อเมริกาและเป็นธุรกิจหนึ่งในการศึกษาของผมกับ Prof. Gayle C. 

Avery ซึ่งพบว่าธุรกิจนี้อยู่มาร้อยกว่าปีแล้ว และการท างานข้างในของ



เขาคล้ายกับองค์กรเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย เช่น SCG มาก

เลย บังเอิญผมศึกษาท้ังสององค์กร อย่างเช่นท่ี SCG ท่ีคล้ายๆ กันคือ 

พัฒนาผู้บริหารจากภายใน ไม่ปลดพนักงาน หลีกเลี่ยงการปลด

พนักงานในช่วงวิกฤต และลงทุนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง

มากๆ ด้วย และไม่สนใจกับแรงกดดันท่ีท าให้ก าไรสูงขึ้นในทุกๆ ไตร

มาส และอีกสิ่งหนึ่งท่ีผมค้นพบคือ เขามีค่านิยมร่วมท่ีส าคัญมากคือ Fun 

Family และ Virtue ซึ่ง Virtue คือคุณงามความดี ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเรา

ไปดูองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยจะมีสักกี่องค์กรท่ีพูดถึงคุณงามความดี

เพราะส่วนใหญ่จะพูดถึง Quality และ Excellence อีกอย่างท่ีเห็นได้

ชัดเจนท่ีจะสะท้อนให้เห็นว่าค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีจะมี

ความส าคัญต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืน เช่น ช่วงปี 1997 เขามีการน า 

CEO จากข้างนอกเข้ามาเป็นผู้บริหาร ปรากฎว่าผลประกอบการแย่ลง 

เพราะช่วงก่อนปี1997 เขาพัฒนาผู้บริหารจากภายในตลอด แต่พอปี 

1997 ท่ีน าเอาผู้บริหารจากภายนอกเข้ามาเป็น CEO พร้อมกับค่านิยม

ของตัวเองซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ

องค์กรท่ีมีอยู่แล้ว บังเอิญว่าคนนี้ไม่สอดคล้อง ท าให้เกิดปัญหา ท า

ให้ผลประกอบการแย่ลง วิธีการแก้ไขทางการเงินในขณะนั้นคือน าคน

ในขึ้นมาเป็นผู้บริหารอีกครั้ง และสิ่งแรกท่ีเขาท าคือฟ้ืนฟูวัฒนธรรม

องค์กรเดิมโดยไม่มีการปลดพนักงานแม้แต่คนเดียว ซึ่งแรกๆ ก็ไม่เป็นท่ี

ถูกใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะการท า

แบบนี้ท าให้ก าไรในระยะสั้นไม่ค่อยดีแต่เขาก็ไม่สนใจและยังท าต่อ 

ปรากฏว่าภายในระยะเวลาเพียงสามปีเท่านั้น บริษัทก็มีผลประกอบการ

ท่ีดีขึ้นและดีต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งผมคิดว่านี่คือค่านิยมร่วมแห่ง

องค์กร และมีหลายองค์กรในประเทศไทยท่ีเป็นแบบเดียวกันนี้ โดยเรา

จะเห็นว่าหลายๆ ท่านจะเน้นว่าวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วมแห่ง

องค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม คือ



เมื่อไรก็ตามท่ีเรามีวิกฤตเศรษฐกิจ ค่านิยมแห่งองค์กรเป็นสิ่งท่ีท าให้ทุก

คนอยู่ร่วมด้วยกัน และพยายามท่ีจะฝ่าฟันวิกฤตโดยเอาประโยชน์ของ

องค์กรเป็นหลักและเอาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ทีหลัง เราจะเห็นว่า

หลายๆ องค์กรพอเจอวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้บริหารจะยอมลดเงินเดือนของ

ตัวเองบ้าง ไม่ยอมรับเงินเดือนตัวเองบ้าง เพ่ือให้องค์กรอยู่รอด ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่ง  

ส าหรับงานวิจัยตัวชี้วัดธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงน าร่องก่อนท่ีจะ

การทดลองจริง ผมได้ท า Pilot test ซึ่งก็คืองานวิจัยที่สัมภาษณ์ผู้จัดการ

และเจ้าของธุรกิจ 112 คน ในปี  2553 และตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการซึ่งผมเข้าใจว่าคงไม่มีใครอยากอ่านเท่าไร แต่ปรากฏว่าเพียง

ไม่กี่เดือนจากนั้นมา ทาง All Businesses.com ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล

อ อ น ไ ล น์ ท า ง ธุ ร กิ จ ข น า ด เ ล็ ก ท่ี ใ หญ่ ท่ี สุ ด ข อ ง โ ล ก  แ ล ะ 

insurancenewsnet.com สื่อสิง่พิมพ์ออนไลน์ชั้นน าของอเมริกาส าหรับ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจประกัน เอาไปตีพิมพ์ซ้ าเผยแพร่ให้สมาชิก

เขาท้ังเรื่อง ก็ตกใจเหมือนกันเพราะเป็นงานวิจัยของ 100 กว่าคนแค่

นั้นเอง และรู้สึกว่าไม่ได้เป็นงานวิจัยท่ีส าคัญอะไร แต่เขาก็เอาไป

เผยแพร่ ผมจึงแปลกใจท่ีคนอเมริกาสนใจเรื่องพวกนี้  อาจจะเป็น

เพราะว่าเขาหาทางออกอยู่ และรายงานอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าพูดถึง

เศรษฐกิจพอเพียงท้ังหมด เขาอาจจะคิดว่านี่จะเป็นทางออกของเขาก็ได้

เลยเอาไปเผยแพร่  



 

หลังจากงานวิจัยน าร่อง เรามีงานวิจัยของจริง เราได้สัมภาษณ์ 

CEO หรือตัวแทน 298 คนท่ัวประเทศไทยด้วยความร่วมมือของ

หอการค้าไทย หลายๆ คนเป็นองค์กรท่ีไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนของงานวิจัยชิ้นนี้เหมือนกัน เพราะจะเป็น

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่ และมีธุรกิจท่ีจดทะบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงเล็กน้อย และเป็นธุรกิจจาก

หลากหลายอุตสาหกรรม สิ่งท่ีเกิดขึ้นเราพบว่าจากท่ีหลายๆ คนตอบมา 

เขาบอกว่าสิ่งที่เขาท าจะมีวิธีการซึ่งจะสะท้อนค่านิยมร่วมหรือแนว

ทางการด าเนินธุรกิจร่วมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ 5 

แนวทางด้วยกัน ประกอบด้วย 1.ภูมิคุ้มกัน 2.ความเพียร 3.ความ

พอประมาณ 4.การแบ่งปัน 5.การพัฒนาภูมิสังคม เขาท าตามนี้ และท า

ให้องค์กรเขาประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน  



 

ความส าเรจ็อยา่งยัง่ยนืในที่นี้มคี าจ ากดัความคือ มีผลประกอบการ

ที่ดี  มีความสามารถในการฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม และ

ความสามารถในการรักษาสถานะการเป็นผู้น าในตลาด  

ผลงานตัวชี้วัดตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากวารสารหนึ่งแล้ว ซึ่งอยู่ท่ี 

Performance Management Association ของมหาวิทยาลัย 

Cambridge วารสารนี้เป็นวารสารท่ีเน้นการวัดผลการด าเนินงานธุรกิจ

โดยไม่ใช้ตัวเลขทางการเงิน ซึ่งของเราจะใช้ค่านิยมร่วม เขาจึงสนใจท่ี

จะเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่  



 

ตัวชี้วัดต่างๆ เหล่านี้มีอะไรบ้าง กลุ่มแรกคือตัวชี้วัดของค่านิยม

ร่วมภูมิคุ้มกัน ตรงนี้จะเป็นการพัฒนานวัตกรรมหลายๆ ด้านด้วยกัน ท้ัง

กระบวนการท างาน แม้แต่ในผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ การวางแผน 

การคาดการณ์ เตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย  

 

ส าหรับตัวชี้วัดค่านิยมร่วมอีกตัวหนึ่งคือ ความเพียร ซึ่งจะเน้น

เรื่องของพนักงาน เช่น พนักงานไม่ถอดใจเมื่อเผชิญกับความ



ยากล าบากและพนักงานพยายามท าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากท่ีสุดในงานท่ีท า พนักงานพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้

งานส าเร็จลุล่วง และนี่คือค าตอบของความส าเร็จขององค์กรท่ีประสบ

ความส าเร็จยั่งยืน 3 ประการ ซึ่งไม่น่าแปลกใจว่าท าไมเขาถึงสามารถ

ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมได้ เพราะพนักงานส่วนใหญ่เขาเป็น

อย่างนี้  

 

อีกตัวชี้วัดหนึ่งคือค่านิยมร่วมความพอประมาณ  ซึ่งส าคัญมาก

และมีตัวชี้วัด 3  ข้อท่ีเด่นมาก คือ   1. บริษัทไม่มีนโยบายส่งเสริมการ

ขายสินค้าและบริการท่ีมุ่งหวังท าก าไรสูงสุดระยะสั้น 2. บริษัทไม่มี

นโยบายในการต้ังราคาสินค้าและบริการเพ่ือสร้างก าไรสูงสุดในระยะ

สั้น 3. ผู้บริหารท่ีมีความสามารถท่ีสุดคือผู้บริหารท่ีไม่ได้สร้างก าไร

สูงสุดในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดเสมอไป โดยปกติเราจะเห็นว่าผู้บริหารท่ี

เก่งๆ คือผู้บริหารท่ีท าก าไรสูงๆในระยะเวลาเร็วๆ แต่องค์กรธุรกิจตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าการ

ท าแบบนั้นบางทีก็เส่ียงเหมือนกัน  



 

ส าหรับตัวชี้วัดถัดมาคือค่านิยมร่วมการพัฒนาภูมิสังคม ซึ่งมี

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเขาท า ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมรักษาและพัฒนา

สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 

ส าหรับตัวอย่างของธุรกิจท่ีอาจจะได้มาตรฐานอื่นๆ แต่ไม่ได้

มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าตอนท่ีเริ่มท าและขับเคลื่อน



ในภาคธุรกิจ มีหลายคนให้ความเห็นว่าเรามีมาตรฐานอย่างอื่นอยู่แล้ว

ท าไมต้องมีมาตรฐานนี้อีก ซึ่งผมและทางส านักงาน กปร. ให้เหตุผลว่า

มาตรฐานอื่นๆ ท่ีมีอยู่อาจจะไม่ใช่มาตรฐานคุณธรรมจริงๆ  ก็ได้ 

เพราะว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีผมจะพูดดังต่อไปนี้ เราจะเห็นว่ามีการท ากัน

เยอะแยะ และธุรกิจพวกนี้จะได้มาตรฐานท่ีมีอยู่แล้วท้ังนั้นเลย เช่น 

ขยายฐานธุรกิจอย่างรวดเร็วบนพ้ืนฐานของเงินกู้เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของการตลาดเพียงอย่างเดียว ซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองในระยะสั้นๆ 

จะเห็นว่ามันไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร แต่จริงๆ แล้วเราอย่าลืม

ว่าตามท่ีท่าน ดร.สุเมธ ได้กล่าวไว้ว่ามีอีกกว่า 800 ล้านคนท่ัวโลกท่ียัง

อดอยากอยู่ เราค านึงถึงคนเหล่านั้นบ้างหรือเปล่า การขยายธุรกิจอย่าง

รวดเร็วบนพ้ืนฐานของเงินกู้นอกจากจะมีความเสี่ยงสูงแล้ว ยังเป็นการ

ใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็นอีกด้วย สร้างความต้องการการบริโภค

สินค้าและบริการเกินความจ าเป็น ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติมีอยู่อย่าง

จ ากัด โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นท่ีสร้างความกดดันให้คนต้องเปลี่ยนอยู่

ตลอดเวลา การบอกความจริงแต่บอกไม่หมดเพ่ือประโยชน์ในการขาย

สินค้าหรือบริการ เช่น บอกค าเตือนตัวเล็กๆ หรือพูดเร็วๆ ในโฆษณา ซึ่ง

จะเห็นได้อยู่ท่ัวไป แต่เดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้น ลองนึกดูว่าถ้าเราก าลังจะเตือน

เพ่ือนของเราซึ่งก าลังจะตกเหวข้างหน้า มีหลุมหรืออะไรก็แล้วแต่ เราคง

ต้องพูดเสียงดังๆ ไม่ใช่พูดเบาๆ พูดเร็วๆ ให้เขาไม่ได้ยิน แสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมแบบไม่ค่อยจริงใจเท่าไร เช่น บริจาคเงิน 5 ล้าน

บาทแต่งบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคนี้สูง

กว่าเงินบริจาค บริหารทรัพยากรบุคคลโดยไม่ส่งเสริมการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ท่ีแข็งแกร่ ง  เ ช่น  ปลดพนักงานบ่อยๆ ไม่ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาผู้บริหารจากคนภายในองค์กร ซึ่งเราได้มา

จากงานวิจัยว่าองค์กรท่ีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน  เขารักษา

พนักงานของเขาและลงทุนในการพัฒนาพนักงาน และเขามองพนักงาน

เป็นสินทรัพย์ขององค์กร ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย ไม่ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาธุรกิจโดยใช้ภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งผมคิดว่าการท่ีเราจะอยู่ใน



ตลาดโลกได้เราคงต้องเน้นอะไรท่ีเป็น Niche ของเราเอง ผมมีธุรกิจ

ตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ท่ีเชียงใหม่ท่ีใช้สีธรรมชาติ 

ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพ่ือผลิตสินค้าของเขา เป็นผลิตภัณฑ์กระดาษ

สาท่ีส่งขายท่ัวโลก ถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย เช่น Thai 

President Food ต้มย ากุ้งของเขาก็ใช้ภูมิปัญญาไทยท้ังนั้น ซึ่งผมคิด

ว่าถ้าเราจะอยู่ในตลาดโลกอย่างมีความสามารถในการแข่งขันได้ดี เรา

คงต้องกลับมาคิดว่าธุรกิจของเราสามารถใช้ภูมิปัญญาไทยได้หรือไม่ 

ผมไม่ได้บอกว่าทุกธุรกิจจะใช้ได้หมด เพราะบางทีก็อาจจะใช้ไม่ได้

เช่นกัน  

 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ หลาย

ท่านอาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้ว และผมก็พูดมาหลายท่ีแล้ว ผม

อยากให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือความยั่งยืนส าหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งเท่าท่ีผมทราบ ขณะนี้ศศินทร์ก็ได้เริ่มท าตรงนี้แล้วซึ่งก็

เ ป็ น เ รื่ อ ง ท่ี น่ า ยิ นดี  ก า รก าหนดนโยบายลดหย่ อ นภาษี ของ

กระทรวงการคลังเพ่ือส่งเสริมธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ



พอเพียง ผมเคยบรรยายให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังฟัง เขาบอก

ว่าบริษัทท่ีมีกิจกรรม CSR สามารถลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้ว แต่ผมมอง

ว่าจริงๆ แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงเป็นมากกว่า CSR เพราะไม่ใช่

ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวแต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบ

ต่อธุรกิจ ในกระบวนการท าธุรกิจจริงๆ ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการลดหย่อน

ภาษี การลดดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินก็ส่งเสริมธุรกิจตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้ช่นกัน  

ผมอยากจะสรุปว่า ธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คือธุรกิจที่เอาสังคมเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาธุรกิจเป็นตัวตั้ง และมองว่าถ้า

สังคมอยู่ไม่ได้ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าธุรกิจในโลกนี้

เป็นแบบนี้ท้ังหมดโลกของเราจะน่าอยู่แค่ไหน พอเราเอาสังคมเป็นตัวต้ัง 

ถ้าอะไรท่ีท าให้เกิดความเดือดร้อนกับสังคมเราก็จะไม่ท า ยกตัวอย่าง 

บริษัท BMW อยู่มา 90 กว่าปี ต้ังแต่เริ่มต้นปีแรกๆ เขาคิดแล้วว่าน้ าจะ

เป็นสิ่งขาดแคลนในอนาคตของโลก ท าให้ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมาเขาลงทุน

ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพ่ือท่ีจะใช้น้ าน้อยท่ีสุด ซึ่งปัจจุบัน BMW 

ใช้น้ าในกระบวนการผลิตน้อยมาก หรืออีกบริษัทหนึ่งคือ Gore and 

Associates เป็นบริษัทท่ีผลิตวัสดุท่ีใช้นอกโลก เช่น ยานอวกาศ ซึ่งมี

นวัตกรรมสูงมาก เขาได้ไปต้ังโรงงานอยู่ท่ีรัฐหนึ่งในอเมริกาและบังเอิญ

ว่าท่ีบริเวณนั้นมีฟาร์มโคนมจ านวนมาก วันหนึ่งชาวนาก็มาบ่นว่าต้ังแต่

โรงงานมาต้ัง วัวของเขาผลิตนมออกมาน้อยลง โรงงานตัดสินใจหยุด

โรงงาน 3 วัน เพ่ือท่ีจะตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ผมคิดว่านี่คือความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง เพราะการหยุดงานของบริษัทใหญ่คง

จะเป็นเงินไม่น้อย 



 

สุดท้ายท่ีอยากจะเล่าให้ฟังคือ ตอนนี้เราได้ตัวมาตรฐานนั้นแล้ว 

แต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดท่ีทุกคนควรเอาไปใช้ เป็น

เพียงการศึกษาท่ีให้ Guideline ให้คนเอาไปปรับใช้และท่ีเราท ากัน

ต่อเนื่องในขณะนี้คือ ส านักงาน กปร. จะปรับปรุงตัวชี้วัดนี้ไปเรื่อยๆ 

ตัวชี้วัดท่ีกล่าวไปข้างต้นนี้อาจจะเหมาะส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก แต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ผมยังมองเห็นภาพไม่ค่อยชัด 

เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราท าอยู่ขณะนี้ คือเราก าลังปรับปรุงตัวชี้วัดโดยใช้

องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ของส านักงาน กปร. ท่ี

รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบ 

แล้วเราก็จะดูว่าพอเอาตัวชี้วัดข้างต้นไปใช้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง

และจ าเป็นต้องปรับอะไรบ้าง หลังจากนั้นแล้วเราจะท าการพัฒนาแบบ

ประเมินตนเองตามสายงานขององค์กรธุรกิจ สมมุติว่าถ้าเราเป็น

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและเราอยากทราบว่าเราอยากจะใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเรื่อง

การตลาด การประชาสัมพันธ์เขาท ากันอย่างไร และต่างจากองค์กร

ธุรกิจท่ีไม่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าไร การเงินและการ

ลงทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการผลิต การบริการ การ



จัดการนวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยง ก็เช่นกัน และท้ายท่ีสุดสิ่งท่ี

เราอยากจะได้ก็คือว่าการพัฒนาผู้ประเมินและคู่มือการประเมินด้วย ใน

การประเมินตรงนี้คือการประเมินเพ่ือพัฒนาตนเอง ไม่ได้ประเมินเพ่ือให้

ใครมาปั๊มตรา และเราจะท าวีดิโอของธุรกิจท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน

ท้ังหมด 20 กว่าองค์กรด้วยกัน ว่าถ้าคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กและ

อยากจะท าการตลาดแบบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงก็ไปคลิกดู เช่น บริษัท 

นิธิฟู๊ด ท่ีเชียงใหม่ท าอย่างไร ถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลางอยากจะรู้เรื่อง

ของการจัดการนวัตกรรมก็ดู Bathroom Design ของคุณวัชรมงคล ใน

ท่ีสุดแล้วเราก็หวังว่าจะเป็น video on demand คือจะมีเว็บไซต์หนึ่งท่ี

ใครอยากจะเรียนรู้ก็ไปกดและเรียนรู้ว่าใครท าอย่างไร  

 

 

______________________________________ 

 


