
ทฤษฎคีวามพอเพียงทฤษฎคีวามพอเพียง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันพฤหัสบดีที่วันพฤหัสบดีที่  ๒๗๒๗  กรกฎาคมกรกฎาคม  ๒๕๔๙๒๕๔๙

ดรดร..ปรียานุชปรียานุช    พิบูลสราวุธพิบูลสราวุธ
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
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หยุดคิด ๕ นาที

๑ “เศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับทานหมายความวาอยางไร 
(กอนฟงบรรยาย)

๒ ในชีวิตประจําวัน ทานไดทํากิจกรรมอะไรบาง
ที่ทานคิดวาสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นกับ ตนเอง/ครอบครัว/สังคม
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๑๑..  การรบัรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการรบัรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปผลการสํารวจความรูความเขาใจ
ของประชาชนที่มีตอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(สวนดุสิตโพล ๒๕๔๗)

ปจจุบัน การรับรูมีอยู ๒ ประเภท
• คนที่รู เขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจน
และนําไปใชในการดําเนินชีวิต

• คนที่ไมเขาใจปรัชญานี้อยางลึกซึ้งเพราะไมไดรับขอมูลที่
ถูกตอง 
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สิ่งที่ประชาชนเขาใจเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง

การรูจักความพอดี พอประมาณ ไมโลภ 52.76%
การกินอยูอยางประหยัดเหมาะกับฐานะ 32.76%
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา เพียงพอ 5.05%
ความมีเหตุผล/การใชจายอยางมีเหตุผล 3.94%
การดํารงชีวิตความเปนอยูที่พึ่งพาตนเองได 2.67%
การกินดี อยูดีมีรายไดสมดุลกับรายจาย 1.81%
การทําเศรษฐกิจแบบเรียบงาย 0.78%
ประหยัด ขยัน เพื่อมีพอกินพอใช 0.22%
ความสามัคคี ความสงบสุขในสังคม 0.02%

• เศรษฐกจิพอเพียงในความเขาใจของประชาชน ยังอยูในเรื่องของความพอประมาณ ประหยัด 
ความพอดี (มากกวารอยละ 50)

• กวารอยละ 80 สามารถนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใชไดกับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน เชน 
การประหยัด การรูจักคิด เพิม่ความรอบคอบใหกับตนเอง
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๒๒..  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร



สรุปปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสรุปปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
แนวคดิหลัก
เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบรหิารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ
เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน

ทางสายกลาง

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี

พอประมาณ

เงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม

นําสู

เปาหมาย
มุงใหเกิดความสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคมและสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

หลักการ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง
ภูมคิุมกันทีด่ใีนตวัพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

เงื่อนไขพื้นฐาน (ความรูคูคุณธรรม)
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง 
ในการนําวชิาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุก
ขั้นตอน
การเสริมสรางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นกัทฤษฎี
และนกัธุรกจิในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ
ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนนิชวีติดวยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปญญา และความรอบคอบ
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การประยุกตใชการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เปนหลัก
การทําอะไรอยางเปนขั้นเปนตอน รอบคอบ ระมัดระวัง
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล และ
การพรอมรับความเปลี่ยนแปลง
การสรางสามัคคีใหเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลใน
แตละสัดสวนแตละระดับ
ครอบคลุมทั้งทางดานจิตใจ วัฒนธรรม สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมถึงเศรษฐกจิ 
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๓๓..  การประยุกตใชการประยุกตใชในชืวิตปในชืวิตประจําวันระจําวัน
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คุณลักษณะของ คน/กิจกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณพอประมาณ
  พอเหมาะกับสภาพพอเหมาะกับสภาพ
ของตนของตน
  พอควรกับสิ่งแวดลอมพอควรกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพทางกายภาพ  //  สังคมสังคม
((ไมโลภจนเบียดเบียนตัวเองไมโลภจนเบียดเบียนตัวเอง//
  ผูอื่นผูอื่น  //  ทําลายสิง่แวดลอมทําลายสิง่แวดลอม))

มีเหตุมีผลมีเหตุมีผล
  ไมประมาทไมประมาท  
((รอบรูรอบรู//มีสติมีสติ))

รูสาเหตุรูสาเหตุ  ––  ทําไมทําไม
รูปจจัยที่เกี่ยวของรูปจจัยที่เกี่ยวของ
รูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรูผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในดานตางๆในดานตางๆ

มีภูมิคุมกันที่ดีมีภูมิคุมกันที่ดี
สุขภาพดีสุขภาพดี
พรอมรับความเสี่ยงตางๆพรอมรับความเสี่ยงตางๆ  
((วางแผนวางแผน//เงินออมเงินออม//ประกันประกัน))
ทําประโยชนใหกับผูอื่นทําประโยชนใหกับผูอื่น//
สังคมสังคม
เรียนรูเรียนรู  //  พัฒนาตนพัฒนาตน
อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง

สามารถพึ่งตนเองไดสามารถพึ่งตนเองได  และเปนที่พึ่งของผูอื่นไดและเปนที่พึ่งของผูอื่นได  ในที่สุดในที่สุด  
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๒.๑ตัวอยางการประยุกตใชตัวอยางการประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
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การประยุกตใชในระดับการประยุกตใชในระดับ
บุคคลและครอบครวั

๒.๑
บุคคลและครอบครวั

ตัวอยางการใชจายอยางพอเพียงตัวอยางการใชจายอยางพอเพียง
พอประพอประมาณ : รายจายสมดุลกับรายรับ

มีเหตุมีผลมีเหตุมีผล  : ใชจายอยางมีเหตุผล /มีความจําเปน /ไมใชสิ่งของเกิน
ฐานะ /ใชของอยางคุมคาประหยัด

มีภูมิคุมกันมีภูมิคุมกัน  : มีเงินออม /แบงปนผูอื่น /ทําบุญ
ความรูคูคุณธรรม : ประกอบอาชีพที่สุจริต ดวยความขยันหมั่นเพียร 

ใชสติปญญาในการตัดสินใจตางๆ เพื่อใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
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๔๔..  เศรษฐกิจพอเพียงมีเปนขั้นๆเศรษฐกิจพอเพียงมีเปนขั้นๆ
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เศรษฐกิจพอเพียงมีหลายระดับ

“....ไฟดับถามีความจําเปน หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไมเต็มที่ เรามี
เครื่องปนไฟก็ใชปนไฟ หรือถาขัน้โบราณวา มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะ
แกปญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีเปนขั้นๆแตจะบอกวา

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นตนี่เปนสิ่งที่
ทําไมได จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน ถาไมมีการชวยกัน 
แลกเปลี่ยนกัน ก็ไมใชพอเพียงแลว แตวาพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ 

คือ ใหสามารถที่จะดาํเนินงานได…”

จากกระแสพระราชดํารัสวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๔๒
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เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง  &&  ทฤษฎใีหมทฤษฎใีหม ๑

ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๓

ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๒ 

ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑
เศรษฐกจิพอเพียง

แบบพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง

แบบกาวหนา

ความพอเพยีงระดบัชุมชน
/องคกร

ความพอเพยีงระดบับุคคล

ความพอเพยีง
ระดับประเทศ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบแนวคดิที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎใีหม
ทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ
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การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
ในดานตางๆในดานตางๆ

ดานจิตใจ มีจิตใจเขมแข็ง พึ่งตนเองได /มีจิตสํานึกที่ดี /เอื้ออาทร
ประนีประนอม /นึกถึงผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก

ดานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน /รูรักสามัคคี /สรางความเขมแข็ง
ใหครอบครัวและชุมชน

ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ /
เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด

ดานเทคโนโลยี
รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการและสภาพแวดลอม (ภูมสิังคม) /พัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานเองกอน /กอใหเกิด
ประโยชนกับคนหมูมาก
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๕๕..  จะสรางความพอเพียงไดอยางไรจะสรางความพอเพียงไดอยางไร
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๑

พระปฐมบรมราชโองการ
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษณิ  

วันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
เนื่องในวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

““เราจะครองแผนดินโดยธรรมเราจะครองแผนดินโดยธรรม
  เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม””
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สรุปหลักการทรงงาน ๑

ระเบิดจากขางใน
ปลูกจิตสํานึก
เนนใหพึ่งตนเองได
คํานงึถงึภูมสิงัคม
ทําตามลําดับขัน้
ประหยัด เรียบงาย
ประโยชนสงูสุด
บริการที่จุดเดยีว
แกปญหาจากจุดเล็ก
ไมติดตาํรา
ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ
การมีสวนรวม

รู รัก สามัคคี
มุงประโยชนคนสวนใหญ

คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา

ปฏิบัติอยางพอเพียง

เปาหมายคือสังคมพอเพียง
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๒แนวทางการวิเคราะหความพอเพียงแนวทางการวิเคราะหความพอเพียง
สัปสัปปุปุรสิรสิธรรมธรรม  ๗๗

๑.๑. รูเหตุรูเหตุ  
๒.๒. รูผลรูผล        
๓.๓. รูตนรูตน
๔.๔. รูประมาณรูประมาณ
๕.๕. รูกาลรูกาล
๖.๖. รูบุคคลรูบุคคล
๗.๗. รูชุมชนรูชุมชน

ความมีเหตมุีผล

ความพอประมาณ

ภูมิคุมกัน
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พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออกมหาสมาคม 
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมือ่วันศุกรที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

มีใจความบางตอนวา…

ประการแรก คือการที่ทุกคนคิดพูดทาํดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญ ตอกาย ตอใจ
ตอกัน

ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน
กัน ใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตนแกผูอื่นและแกประเทศชาติ

ประการที่สาม คือการที่ทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบ
แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ การที่ตางคนตางพยายามทําความคดิความเห็นของตนใหถูกตอง 
เที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจติใจและการประพฤติ
ปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกัน ในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูล
ในกาย ในใจ คนไทย ก็มั่นใจวาประเทศชาติไทยจะดาํรงมั่นคงอยูไปได
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๖๖..  เศรษฐกิจพอพยีงในภาคธุรกิจเอกชนเศรษฐกิจพอพยีงในภาคธุรกิจเอกชน
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๒.๓เศรษฐกิจพอเพียงและภาคธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงและภาคธุรกิจ  

ภาคธรุกิจเปนปจจัยที่จะกําหนด คาเงิน คาจาง การ
เจริญเติบโตของระบบ  

หลายคนคิดวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของชุมชนและ
ชนบทเทานั้น แตความจริงแลว เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถประยุกตใชไดกับภาคธุรกจิเชนเดียวกนั

หัวใจคือการตัดสนิใจในการดําเนินธุรกิจที่พอประมาณ มี
เหตุผล และสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง บนพื้นฐานของ
ความรูและคุณธรรม
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ขอสงัเกตเกี่ยวกับการประยุกตใช
ในภาคธุรกิจเอกชน

๒.๓

• การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดไดหลาย
ดาน และหลายรูปแบบ   ไมมีสูตรสําเร็จ   ผูประกอบการ
แตละคนจะตองพิจารณาตามความเหมาะสม ใหสอดคลอง
กับเงื่อนไข และสภาวะที่ตนเผชิญอยู
• ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะชวยใหผูประกอบการ 

“ฉุกคิด” วามีทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่จะชวยใหเกิดความ
ยั่งยืน และสมดุลในระยะยาว
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เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดการบริหารธุรกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับ
แนวคดิการบริหารธุรกิจตะวนัตกสมยัใหม

ที่ไมเนนการหากําไรสูงสุดในชวงสั้นๆ เพียงอยางเดียว
Balanced scorecard 
Organization of choice
Cluster development
Core competency
Learning organization
Risk management
Good corporate governance
Corporate social responsibility
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