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1.  ความนํา 

บทความนี้สังเคราะหการบรหิารการพัฒนาตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเอกสาร
วิชาการโครงการสัมมนาประจําป 2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนพื้นฐาน พิจารณาวา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอง ขยาย หรือขัดแยง องคความรูพัฒนบริหารศาสตรในปจจุบัน
อยางไร ช้ีนาํแนวทางในการบริหารอยางไร รวมทั้งจะประยุกตปรัชญาเพื่อการบริหารพัฒนาทีด่ีและ
สังคมที่พอเพียงอยางไร 

2. บทเรียนจากกรณีศึกษาการบริหารรายสาขา 

 ในกลุมงานวิจยันี้ได มีการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองคกร (สมบัต ิ     
กุสุมาวลี, 2550)  การบริหารภาครัฐ (ไพโรจน ภัทรนรากุล, 2550) และภาคเอกชน (ผลิน ภูเจริญ, 2550)           
การบริหารระดับชุมชน (วิชัย รูปขําดี, 2550) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ธวัชชัย ศุภดษิฐ, 2550) 
และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ (ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, 2550)  การศึกษามีจุดเนนและกรณีศกึษาที่
แตกตางกัน แตใชกรอบของปรัชญาเดียวกนั ซ่ึงอาจจะเปนบทเรียนทีท่ําใหเห็นองคความรูและประยุกต
ในลักษณะที่สําคัญรวมกัน ดงันี้ 

 ก)  ปรัชญาเปนองคความรูรวมสมัย 

องคความรูการบริหารสมัยใหมจะมีความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวา 
องคความรูดานการบริหารแบบดั้งเดิม การบริหารแบบดั้งเดิมอยูในสภาพแวดลอมที่การเปลี่ยนแปลง   
มีไมรวดเรว็นกั มกัจะมุงเนนการบรหิารเฉพาะดาน สวนนกับรหิารสมัยใหมจะตองเผชิญการเปลี่ยนแปลง
                                                 
∗

 ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  ผูเขียนขอขอบคุณตอขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนจากคณาจารย
ผูเขียนบทความในโครงการนี้ ผูเขารวมในการประชมุระดมความคิด ณ จังหวักสมุทรสาคร วันท่ี 2 มีนาคม 2550 รศ. ดร. อดิศร อิศรางกรู ณ 
อยุธยา และ ผศ. ดร.ณดา จันทรสม บทความนี้ม ีนางสาวศริพิรรณ  ไชยรัตน เปนผูชวยวิจัย 
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ที่รวดเร็ว ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กระแสโลกาภวิัตน วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงกระทบทั้งตอ องคกร การใหบริการของภาครัฐ การพัฒนาธุรกิจ การกําหนดนโยบาย
การพัฒนา การบริหารชุมชน และทรัพยากรองคความรู  พัฒนบริหารศาสตรสมัยใหมจึงตองบริหาร
เพื่อใหมกีารปรับตัวไดอยางดี มองการพฒันาในระยะยาวขึ้น รวมทั้งเห็นความเชื่อมโยงของปจจยัตางๆ
ที่ชัดเจนขึน้ 

ดังนั้นการบริหารการพัฒนาสมัยใหมจะมวีิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่มองภาพการพฒันาที่เปน
องครวม มองภาพกวางขึ้น เชน นโยบายพฒันาเศรษฐกิจ เดิมมุงเฉพาะการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การใช
กลไกตลาดและเปดเสรี ตามแนว Washington Consensus พบวามีปญหา1  จึงเกิดกระแสแนวคดิการ
พัฒนาใหม เปนการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ ตองเปนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะทีสํ่าคัญ
คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สม่าํเสมอ การเจริญเติบโตที่ตองชวยใหเกิดความกินดีอยูดีของ
ประชากรสวนใหญของประเทศไมกระจุกตัว การเจริญเติบโตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิที่ดี สามารถรับมือกับปจจัยเสี่ยงจากโลกภายนอกที่เขามากระทบได ซ่ึง
การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคณุภาพนี้จะตองคํานึงถึงสถาบันตางๆ ในสังคมนอกเหนือจากทางเศรษฐกจิดวย 

การบริหารการพัฒนาดานอื่นๆ ก็เชนกัน มีการขยายองคความรูใหครอบคลุมมากขึ้น การบริหาร
องคกร ความรูเดิมมององคกรแบบกลไก แตทฤษฎีการบริหารองคกรสมัยใหมวิเคราะหความสัมพันธที่
ซับซอนขององคกรกับภาคสวนตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  ในการบริหารการพฒันาภาครัฐ แนวใหม
เปนการนําแนวคิดหรือตัวแบบการจัดการสมัยใหมแนวธุรกิจมาประยุกต เพื่อใหการบริหารงานของ
ภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกดิประโยชนสูงสุดตอประชาชน รวมทั้งมีความเชือ่มโยง
กับแนวคิดการเสริมพลัง โดยเฉพาะแนวทางการมีสวนรวมของสมาชิกในองคกร และการมีสวนรวม
ของผูรับบริการ มีแนวทางหลักๆ ไดแก การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการประชาชนสูความเปน
เลิศ และการมธีรรมาภิบาล  

การบริหารธุรกิจในองคความรูดังเดิมจะเนนที่ผลตอบแทนทางการเงิน เพื่อเพิ่มมูลคาหุน เพราะ
มองวาผูมีสวนไดสวนเสยีคือผูถือหุน ทฤษฎีสมัยใหมมองหลายมิติขึน้ เพราะตองการใหองคกรพัฒนา
อยางยั่งยืน เชน Balanced Score Card ทีต่องพิจารณามติิอยางนอย 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดานลูกคา 
ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและพัฒนา และมีการพจิารณาผูมีสวนไดสวนไดสวนเสียที่
กวางขวางขึ้น นอกจากผูถือหุน รวมถึง ผูบริโภคพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) พนักงาน สังคม  

                                                 
1  ตัวอยางคําวิจารณ เชน Joseph Stiglitz and others (2006) 
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การพัฒนาใหธุรกิจมีความสามารถในการแขงขัน (Competitive advantage)  ก็สามารถใชหลัก
ปรัชญานี้ผลักดันในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันได  ผลิน ภูเจริญ (2550) ช้ีวาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนคําตอบของการสรางและพัฒนาความไดเปรียบในการแขงขันที่มีความสมดุลลงตัวกับสภาวะ
แวดลอมที่เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน เพราะกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนน
พลวัตการพัฒนาที่ลงตัว (Dynamic optimum) สงผลทําใหองคกรตองมีการปรับตัวตลอดเวลา โดยสราง
ความสามารถในการแขงขนั ตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ปรัชญาสามารถชี้นําการสรางกลยุทธที่มี
ความรวมสมัย คือ กลยุทธที่มีการปรับตัวตลอดเวลามีความพอดี คํานงึถึงความเสี่ยง  และกลยุทธที่มีการ
พัฒนาตลอดองคกร เพราะ ความสามารถในการแขงขนัจะมาจากความรูขององคกร ซ่ึงเปนตามเงือ่นไข 
การมีความรอบรูตามปรัชญา   

จุดรวมกันที่เดนชัดอีกประการหนึ่งคือ ความสําคัญของคน  เพราะจุดสุดทายของการพัฒนาคือ
การทําใหคนมคีวามเปนอยูทีด่ีขึ้น และคนเปนปจจัยทีสํ่าคัญที่สุดที่ทําใหการพัฒนาเปนไปได เพราะ
เปนผูใชทรัพยากรอื่นๆ ในการพัฒนา การบริหารจึงใหความสําคัญของคนทั้งสองดาน เชน ในดาน
บริหารภายในขององคกรธุรกิจชั้นนํา จะใหความสําคญักับทรัพยากรมนุษยกอนเสมอ โดยมุงเนนการ
สรางสติปญญา ความซื่อสัตยสุจริต ขยนั อดทน ซ่ึงกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อสรางใหเกดิสังคมองค
ความรู ทั้งยังตองใหความเคารพกับบุคคลในองคกรใหมคีวามสําคัญเทาเทียมกนั  

สวนอีกดานหนึ่ง ธุรกิจตองใหความสําคญัของผูบริโภคและประชาชนทั่วไป เพื่อภาพลักษณ
ของธุรกิจและการยอมรับของสังคม การวางนโยบายเศรษฐกิจใหความสําคัญของคนที่เปนผลลัพธของ
การพัฒนา และเปนพลังทําใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารภาครัฐที่เนนจุดมุงหมายคือการใหบริการ 
การใหความพอใจแกคนผูรับบริการ  โดยคนตองมีประสิทธิภาพในการใหบริการ รวมทั้งคนตองมีสวน
รวมในการพัฒนา  ทฤษฎีการบริหารองคกรสมัยใหมก็ถือวาคนเปนปจจยัที่สําคัญที่สุดในการจดัการองคกร 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแนวทางเหมาะกับองคความรูสมัยใหม   มีสวนสนับสนุน 
และขยายความรู เพราะกรอบความคิดและเปาหมายตรงกันโดยปรัชญาเนนความเปนพลวัต ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตนโดยรูเทาทัน หลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤติ เพื่อเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและสมดุล คํานึงถึงผลระยะยาว  (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550) ตรงกับการบริหารการพัฒนารวม
สมัย 

เมื่อการบริหารมองภาพเปนองครวมมากขึน้ ปรัชญาก็ใหแนวทางถึงมติิตางๆ ที่การบริหารตอง
พิจารณา เชน วัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม วฒันธรรม เทคโนโลยี ปรัชญาทําใหการบริหารมองในแงจิต
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วิญญาณมากขึน้  ปรัชญาเนนองคความรูดวยวา การจะทาํการพัฒนาไดตองมีพื้นฐานที่สําคัญของความรู
และคุณธรรม 

เมื่อการบริหารสมัยใหมมองคนเปนศูนยกลางของการบริหาร ทําใหเห็นคณุคาของคนมากขึ้น 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ใหความรูทีจ่ะสรางคน โดยเปนไปตามหลักของความพอเพียง ทั้งในการ
ดํารงชีวิตและการตัดสินใจ เปนการขยายความรูวา เมื่อจะพัฒนาคนไมวาดานของผลหรือดานของปจจัย
ใหใชหลักที่ทาํให มีความพอประมาณ มีเหตุ มีผล มีภูมคิุมกัน มีความรูและคุณธรรม 

ปรัชญาจึงเปนองคความรูที่ชวยในการบริหารการพัฒนารวมสมัย 

 ข)  ปรัชญาชีน้ําการพัฒนาที่มีความสมดลุยั่งยืน 

จุดมุงหมายของปรัชญาคือการพัฒนาที่สมดลุและยังยนืดังกลาวแลว ในกลุมงานวิจยันีม้ีกรณีศึกษา
ที่แสดงวา การประยุกตปรัชญาเพื่อการบริหารการพัฒนาในโลกแหงความเปนจริงทําได และทําใหเกิด
ความยั่งยืนจรงิ 

การศึกษาของ ผลิน ภูเจริญ (2550) ช้ีวาบริษัทที่มีความยั่งยืนทางธุรกิจอยางยาวนานมาก (Living 
Company) มีหลักการสําคัญหมือนๆ กันในดานยุทธศาสตรและการจัดการที่เปนไปตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ 

 (ก)  แนวคิดอนุรักษนยิมทางการเงิน ตรงกับหลักการพอประมาณ คือ ไมลงทุนเกินตวั 
สัดสวนของหนี้สินสูงไมเกนิมาตรฐาน ทําใหมีการเตบิโตที่มั่นคง การพัฒนาที่ลงตัวของการจัดสรร
ทรัพยากรองคกรที่สมดุลและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจภายใตการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ยังมี ความ
มีเหตุมีผลและความรู เมื่อจะขยายกําลังการผลิตที่ตองมีการลงทุนก็จะกระทําอยางรอบคอบ 

 (ข)  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมองคกรที่ยั่งยืนเหลานี ้  ใหความสําคัญกับ
การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ทําใหมกีารสรางภูมิคุมกันในตัวทีด่ีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ
ทางธุรกิจลักษณะเดียวกนัในการพัฒนาตนเองอยูเสมอใหมีความรวมสมัยกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

 (ค)  ใหความสําคัญกับภาพลักษณและลักษณะเดนเฉพาะพิเศษของธุรกิจ  องคกรธุรกิจ
จะคํานึงถึงผูมสีวนไดสวนเสียกับบริษัท มีการสรางความสัมพันธแบงปนความสําเร็จกับสังคมรอบขาง 
เปนไปตามเงื่อนไขคุณธรรม  ปจจุบันอาจอยูในรูปของการใหความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social 
Responsibility- CSR) ใหความชวยเหลือตอบแทนคืนกําไรใหสังคมในรูปแบบตางๆ ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาว หากจะไดรับการยอมรับจากชุมชนนั้น ตองเปนเงินที่ไดจากการดําเนินธุรกจิที่ซ่ือสัตย สุจริต 
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 (ง)  มีความอดทนสูงกับความคิดนวตกรรมใหม นัน้คือใหความสําคญักับการพัฒนาองค
ความรูใหมๆ เพื่อการพัฒนาองคกร  ทั้งความรูจากพนกังานขององคกร หรือจากความตองการของลูกคา  
ซ่ึงพฤติกรมมเชนนี้สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เงื่อนไขความรู คือรอบรู รอบคอบ 
ระมัดระวัง คูกับ มีความขยนั อดทน มีความเพียร ตามเงือ่นไขคุณธรรม  

การศึกษากรณศีึกษาการใชทรัพยากรดนิ 4 กรณี ของ ธวัชชัย ศุภดษิฐ (2550)  ทุกกรณีแสดงถึง
การพัฒนาและการใชชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน โดยมีกรณีที่บุคคลเคยเปนหนี้สามารถใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงจนพนจากความเปนหนี้ได นอกจากนีย้ังมีกรณีที่ชุมชนที่เคยทําไรเล่ือนลอย ปลูกพืชเสพติด แต
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนไปตามปรัชญาก็ทําใหมีความเปนอยูที่ดไีด  ทั้งนี้หลักการใหญๆ รวมกัน
ของกรณีศึกษาคือ มีความพอดีในการใชประโยชนจากพืน้ดินและมีการจัดสรรที่ดินตามความเหมาะสม
กับภูมิสังคม  มีความมีเหตผุลในการใชประโยชนจากพืน้ดินโดยยดึหลักความสมดลุและใชเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติไดงายและมีตนทนุต่ํา สรางภูมิคุมกัน ในการใชประโยชนจากที่ดินใหเกิดความ
ยั่งยืน โดยลดแนวทางการปฏิบัติที่อาจกอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรดินทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว มีการศึกษาทดลองตามภูมิประเทศที่เปนจริงตามแนวพระราชดําริ นอกจากนี้ยังมีความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผทั้งองคความรูและผลตอบแทนที่ไดรับจากพื้นดินของตนเองใหกับชุมชนรอบขาง ตาม
หลักคุณธรรม ซ่ึงสิ่งดังกลาวไดกอใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรดินและความเขมแข็งของชุมชน
โดยเฉพาะสําหรับชุมชนที่มอีาชีพดานการเกษตรกรรม 

วิชัย รูปขําดี (2550) ชุมชนทั้งเมืองและชนบทในการเผชิญการเปลี่ยนแปลงจากภายในและ
ภายนอกประเทศที่ทําใหชุมชนมีความออนแอ การพัฒนาชุมชนใหยั้งยืนไมใชเร่ืองงาย กรณีศึกษา
ชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง ของคณะอนกุรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียง (2548) วิเคราะหกรณศีึกษา
ชุมชนที่มีความยั่งยืน 5 ชุมชน พบวามีการบริหารตามแนวของปรัชญา เชนเดียวกับ UNDP (2007) ซ่ึง
เสนอการพัฒนาเครื่อขายอนิแปง 

เครื่อขายอินแปงมีจุดกําเนิดในป 2530 จากกลุมเล็กๆ ชุมชนเล็กๆ จนมีความสําเร็จเปนเครื่อขาย
ที่เขมแข็งมีสมาชิกมากกวาแสนคน ในหมูบานเกือบ 9 แหง ใน 4 จังหวัดเปนที่รูจักทัว่ไป โดยเดิมมปีญหา
หนี้สิน มีความเดือดรอนจากการปลูกพืชพาณิชยเชิงเดีย่ว พึ่งพาตนเองไมได แตปจจุบันมีความเขมแข็ง
ทั้งดานการเกษตร วิสาหกิจชุมชน การดูแลสุขภาพ การดูแลสิ่งแวดลอม การใหการศึกษา ปญหาหนี้สิน
หมดไป โดยชุมชนไมไดโดดเดีย่วจากสงัคม มีความเกี่ยวพันกับระบบตลาด สภาพเศรษฐกจิสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศเปนปกติ  แตควบคุมวิถีชิวติของคนในชมุชนและการดาํเนินการของชุมชน
ไดมีความสงบ 
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การศึกษาดงักลาวระบุวา ชุมชนใชหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการแกปญหา เมื่อตองการ
ขจัดความยากจน ตองการที่จะเลี่ยงกระแสโกลาภิวัตนที่ทําใหควบคุมชีวิตไดยาก กพ็ยายามยืนบนขาของ
ตนเอง (Self-reliance) โดยใชความรูจากภูมปิญญาทองถ่ิน พัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน ดวยความรอบคอบ
ตามศักยภาพของชุมชน โดยมีหลักทางสายกลาง ทั้งนี้ชุมชนสามารถสรางความรวมมือและขยายเครือขาย
ความมีคุณธรรมของผูนําและคนในชุมชน มีการสรางภมูิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยการลงทนุใน
กองทุนเพื่อสวสัดิการตางๆ โดยการสะสมความรูที่ไดจากการพัฒนา และโดยการสรางผูนํารุนใหมใหมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การคนพบดังกลาวเปนสิ่งทีค่าดหวังได เพราะความพอเพียงของปรชัญาเปนทั้งวิธีการ(mean)   
และจุดหมายปลายทาง (end) คือ ความสมดุล ยั่งยืน เมือ่ผูใดเลือกที่จะดําเนินวิธีการทางปรัชญาก็จะนํา 
ไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ตองการไดตามแตกรณี2  หากใครตองการดาํเนินชวีิตที่เรียกวา โลดโผนหรือ
ไมใหความสําคัญกับความสมดุล แนวทางนี้ของปรัชญาก็คงไมใช 

 ค)  การประยุกตเพื่อบริหารการพัฒนาคือ เนนคนใหพอเพียง สรางวิสัยทัศน และการจัดการ
ตามสามหวงสองเงื่อนไข 

 มักจะมีคําถามวาหากจะประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทําอยางไร จากการศึกษาใน
ดานตางๆ  กระบวนการควรเปนดังตอไปนี้ 

  การจัดการใหคนมีความพอเพียง 
 ดังไดกลาวแลววา การบริหารการพัฒนาสมัยใหม เนนทีก่ารพัฒนาคน หลักของปรัชญา
สามารถเปนแนวทางการชีน้าํพฤติกรรมของคนที่เหมาะสมได 

 ดังนั้น จุดสําคัญของการประยุกตไมวาเปนการบริหารระดับใด ในระดับคือทําใหคนมี
ความพอเพยีง  โดยใชหลักของปรัชญาเปนแนวทาง ลักษณะที่สําคัญคือ 

o พอประมาณ   :   รายจายสมดลุกับรายรับ ซ่ึงควรพิจารณาทัง้ดานรายรับและรายจาย 
โดยทั่วไปจะพบวา การดูแลดานรายจายจะสามารถควบคุมไดงายกวาการเพิ่ม
รายรับ รวมถึงมีความเสี่ยงนอยกวา เพราะสามารถจะพิจารณาดวยตนเองไดวา 
รายจายใดสามารถลดได โดยไมเบียนเบียดตนและผูอ่ืน 

                                                 
2 Anand Panyarachun ชี้ใหเห็นประเดน็นี้ในบทความ Herald Tribute May 26, 2006 วา “The king’s philosophy of ‘sufficiency economy’ 
offers….a more balanced, holistic and sustainable path of development and an alternative to the clearly unsustainable road the world is 
currently traveling down.”   
 



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา 
สัมมนาประจําป 2550   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

การบริหารการพัฒนา: บูรณาการตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รศ.ดร.ณัฏฐพงศ  ทองภักดี 

7

o มีเหตุมีผล   :   มีความรอบคอบในการใชจาย ไมใชจายเกินอัตถภาพ ใชของอยาง
คุมคา ไมเปนผูบริโภคนิยม 

o มีภูมิคุมกัน   :   การมีเงินออม มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ เพราะจะทําใหมีผูชวยเหลือ
ยามยาก รวมทัง้การดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคภัยไขเจ็บ 

o ความรูคูคุณธรรม : มีความรอบรูในการใชชีวิตและการงาน ประกอบอาชีพที่
สุจริต ดวยความขยันหมัน่เพียร ใชสติปญญาในการตดัสินใจตางๆ เพื่อใหเทา
ทันตอการเปลีย่นแปลง 

 ในการบริหารองคกรภาครัฐและเอกชน ก็ตองพยายามใหพนกังานมลัีกษณะเชนนี ้ ใน
การบริหารชุมชนก็ตองสรางชุมชนที่ทําใหสมาชิกของชุมชนมีลักษณะเชนนี้ ในการวางนโยบายพฒันา
ระดับชาติก็ตองมีมาตรการที่ทําใหคนมีพฤติกรรมเชนนี ้

 เปนที่นาสังเกตวา การบริโภคนิยมจะเปนลักษณะที่ขัดแยงกับความพอเพียงสูงมาก เพราะ
แสดงถึงการขาดความเหตุผลในการใชจาย บริโภคแบบสุดโตง มีแนวโนมที่จะมคีวามโลภ เพิม่ความ
เสี่ยงอาจมีพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมเพื่อใหไดจายตามที่ตองการ 

 การนําปรชัญาสรางวิสัยทัศน 
 ในการบริหารผูมีสวนเกีย่วของตองมีวิสัยทศันมองภาพของการพัฒนาตรงกัน ปรัชญา
สามารถชวยใหทิศทางการพัฒนาไปในทศิทางเดียวกนัได โดยผูบริหารที่จะใชหลักของปรัชญาในการ
ดําเนินการพัฒนา กําหนดใหกรอบของปรัชญาเปนวิสัยทัศนของการพัฒนา จะเปนการสื่อสารใหผูที่
เกี่ยวของทุกภาคสวนไดงายขึ้น เขาใจถึงความมุงมั่นที่จะพัฒนาอยางตอเนื่องเปนขั้นตอนไมกาวกระโดด 
ยึดทางสายกลาง โดยมีความเปนพลวัต (dynamics) คือการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง ที่คาํนึงถึง
ความเสี่ยง รวมทั้งเหน็ความสัมพันธของสวนตางๆ ของสังคม ไมวาจะเปนดานวัตถุ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม 

 สมบัติ กุสุมาวลี (2550) เสนอแนวทางการพัฒองคกรตามแนวปรัชญาประการหนึ่ง คือ 
การใชปรัชญาเปนเสมือน “ฐานราก” หรือ “เสาเข็ม” ขององคกร นั่นคือเปนหลักการพื้นฐานทีสํ่าคญั
สําหรับทุกคนไมวาผูบริหารและบุคลากร ซ่ึงจะตองเรียนรูทําความเขาใจ วิเคราะหแนวทางที่จะนํามาใช
ในการพัฒนา เมื่อเปนเชนนีอ้งคกรก็จะมีทศิทางที่ทุกคนเขาใจรวมกัน ทํางานปนแนวทางเดยีวกัน 
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 การบริหารจัดการตามสามหวงสองเงื่อนไข 
 การศึกษาในกลุมงานวิจยันีพ้บวา หลักของปรัชญาสามารถใชในการบริหารจัดการทุก
กรณีโดยอาจมจีุดเนนตางกนับาง  โดยในการบริหารใชหลักสามหวงสองเงื่อนไข ในการตัดสนิใจโดย
พิจารณาตามองคประกอบแตละดานของปรัชญา 

ในดานความพอประมาณ จะตองพิจารณาวาเปาหมายของการบริหารมีความเหมาะสมหรือไม มี
ความสุดโตงหรือไม เปนไปตามหลักทางสายกลางหรือไม หากตั้งเปาหมายสูงเกนิไปก็อาจจะมีตนทุน
ที่สูงเกินไปและอาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว หากตั้งเปาหมายต่ําเกินไปจะทําใหผลที่ไดนอย
เกินไป อาจทําใหศักยภาพการพัฒนาในระยะยาวไมยั่งยืนได นอกจากนั้นจะตองพิจารณาวา มี
ความคุมคาหรือไม การบริหารงานที่สุดโตงตองการผลงานที่มากและเร็ว มักจะมีตนทุนสูง ถึงจะ
บรรลุเปาหมายทีตั้งไว เมื่อพจิารณาผลตอบแทนที่ไดรับ กจ็ะขาดความคุมคาได 

การคํานึงถึงความพอประมาณทําใหมีความสมดุลทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ในทางธุรกิจก็จะ
ไมกอหนีเ้กินตัว ในการบรหิารภาครัฐกจ็ะคํานึงถึงทรัพยากรที่จํากัด รวมถึงความสมดุลของนโยบายทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม  การใชทุนในดานตางๆ ที่เหมาะสม ไมวาจะเปนทนุทาง
กายภาพ ทุนมนุษย ทนุธรรมชาติและทุนทางสังคม  

นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงความสามารถในการพึ่งตนเอง วาทําใหมีมากขึ้นหรือนอยลงอยางไร  
กรณีศึกษาในการบริหารทรัพยากรดนิแสดงความพอประมาณในการบริหาร ที่เนนความพอประมาณใน
ดานการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะดานอาหารและทรัพยากร ทําใหมีความมั่นคงเหมาะกับสภาพที่เปนอยู  
มีการจัดสรรที่ดินตามความเหมาะสมกับภมูิสังคม มีความสมดุลในการใชทรัพยากรทองถ่ินกับระบบ
ตลาดที่เหมาะสม 

ในดานความมเีหตุมีผล การบริหารจะมีความพอเพยีงเมือ่การศึกษาการวางแผนอยางรอบคอบ
เพียงใด รูวาผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวเปนอยางไร สามารถบรรลุผลไดหรือไม ยั่งยนืหรือไม 
พิจารณาถึง เปาหมายและการดําเนินงานผลกระทบตอคนกลุมไหน  

ตัวอยางที่เห็นไดชัดจากกรณีการใชทรัพยากร ที่จะตองมีความรอบรูมีสติวาทําอะไรใหเหมาะ
กับภูมิสังคม   ไมวาจะเปนกรณีบุคคล ชุมชน วิสาหกิจ ใชประโยชนจากพื้นดนิโดยยึดหลักความสมดุล
และใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบตัิไดงาย และมีตนทุนต่ํา มกีารดําเนนิธุรกิจและการตัดสินใจ
เชิงกลยทุธที่จะสามารถนาํพาบริษัทใหประสบความสําเร็จนั้น การศกึษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกจิ 
เพื่อหาขอมูลที่มีความถูกตองชัดเจน เพื่อนาํมาใชในการประกอบการตดัสินใจทั้งระดบัยุทธศาสตรและ
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ปฎิบัติเปนเรื่องที่มีความจําเปนมาก ในการบริหารภาครัฐและนโยบายกระบวนการตดัสินใจตองมีพืน้ฐาน
ของความรู การไตรตรองและการมีสวนรวมของประชาชน 

สวนประเด็นดานการมีภูมิคุมกัน คือ การพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางที่ทําใหการพัฒนาไม
บรรลุผลตามที่ตั้งไวได มีการเตรียมที่จะรับความเสี่ยงหรือไม ซ่ึงในแตละกรณีจะตางกัน ในทางธุรกิจ
เปนการจดัการเชิงกลยทุธใหความสําคัญกบัการจําลองสถานการณทั้งทีแ่ยที่สุดและดทีี่สุดของสิ่งแวดลอม
ของตัวแปรธุรกิจที่สําคัญ เพื่อสรางใหเกิดประสิทธิภาพและผลิตภาพขององคกรผานการวางแผนใน
เชิงกลยุทธที่วางแผนทั้งในระยะสั้น กลาง และระยะยาว และการเตรยีมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  

ในดานการบริหารใชทรัพยากร คือ มีการกระจายผลผลิต เพื่อลดความเสี่ยงจากระบบตลาด 
ลดแนวทางการปฏิบัติที่อาจกอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรทั้งใยระยะสั้นและระยะยาว  

ในดานการบรหิารภาครัฐและนโยบาย คือ มีการรวมมือระหวางรัฐกับองคกรประชาสังคม เพื่อ
รับรูและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน การสรางระบบตาขายนิรภยั (Social safety net) สําหรับรองรับผูที่
ประสบภัยจากการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้การจะมีความพอเพียงไดจะตองมีเงื่อนไข ความรูและคณุธรรม ในดานความรูการ
บริหารธุรกิจและองคกร ตองใหพัฒนาองคความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาหนวยงาน พัฒนาความรูของ
พนักงาน รูถึงความตองการของลูกคา และมีระบบการจัดการความรูที่ดี ในการจัดการทรัพยากรดิน 
กรณีศึกษาชี้วา ความสําเร็จอยูที่การมีภูมิความรูที่เหมาะสมกับทองถ่ิน ผูนําไปใชมีความรู มีการศึกษาหา
ความรูและมีการอบรมดานการจัดการทรัพยากรดินอยางตอเนื่อง มีการยอมรับนวตกรรมใหมๆ ในการ
ปรับปรุงที่ดินและเกษตรอินทรีย มีความใฝรูทดลองจากสภาพที่เปนจรงิ สวนการบริหารภาครัฐจะตอง
มีการจัดการความรูเพื่อการบริหาร การสงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม  มีการพัฒนาการศึกษา
และเสริมพลังประชาชนในการเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง  

ในดานเงื่อนไขคุณธรรม งานศึกษาดานการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจชีว้า ความซื่อสัตย เปนทุน
สังคมที่ผูกติดกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหเกิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะหากคน
ในสังคมมีความซื่อสัตย ก็จะทําใหคนในสังคมมีความไววางใจกนั เชื่อถือกัน ความไววางใจนี้จะชวย
สงเสริมธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ขจัดปญหาผูแสวงหาผลประโยชนจากสวนเกนิทางเศรษฐกิจ และ
ปญหาการเอาเปรียบจากการรับรูขอมูลที่ไมเทาเทียมกันใหหมดไปได และชวยลดตนทุนในการทํา
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจเชนการฟองรองได  นอกจากนี้หากประชาชนยดึมั่นในหลักคณุธรรม เชน มีความ
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ซ่ือสัตย คิดเพื่อประโยชนสวนรวม และแบงปนกัน กจ็ะเปนหัวใจสําคัญในการสรางระบบสถาบันอยาง
เปนทางการหรือทุนสังคมของภาครัฐที่เขมแข็งได  

กรณีศึกษาการใชทรัพยากรดนิ ก็แสดงวาเงื่อนไขคุณธรรมเปนเงื่อนไขที่ทําใหมีความพอเพียง 
เชน การที่ชุมชนเลิกปลูกพชืผล ลดการทําไรเล่ือนลอย มุงปลุกพืชอินทรีย การที่ผูนําใชหลักธรรมใน
การดํารงชีวิต เปนคนขยนั ซ่ือสัตย ใหความรูแกชุมชนและคนทัว่ไป ทําใหไดรับความเชื่อถือ การ
ยอมรับ มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผความรูทั้งองคความรูและผลตอบแทนที่ไดรับจากพื้นดินของตนใหคนรอบขาง 

การบริหารองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตองมีคุณธรรมตอสังคมรอบขาง จะทําใหไดรับการ
ยอมรับและอยูรวมกับภาคสวนของสังคมไดดี และตองมีความเปนธรรมมีการอภิบาลที่ดีในองคกร ทํา
ใหคนในองคกรมีความสามคัคี มีความพากเพยีร ทําใหองคกรดําเนินงานตามพนัธกิจไดสําเรจ็และมี
ประสิทธิภาพ 

ง)   การวางแผนและวิเคราะหโครงการคือ เคร่ืองมือหลักในการบริหารเพื่อสรางความพอเพียง 

เครื่องมือหลักในการสรางความพอประมาณและมเีหตุมผีลในการบริหาร คือ การวางแผน3 
และการวิเคราะหโครงการ การมีแผนของการบริหารการพัฒนาทําใหมีการพิจารณาเหตุผลความจาํเปน
และความเหมาะสมของมาตรการหรือกิจกรรมตางๆ ทําใหมีการกําหนดแนวทางหรอืยุทธศาสตรในการ
ดําเนินโครงการ เพื่อใหการปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงคได การวางแผนตองมีการพิจารณาผลกระทบ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จงึเปนการมองไปขางหนาเห็นภาพการดําเนินโครงการทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ 
ทั้งนี้การวางแผนก็จะตองเปนไปตามกรอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คือ พิจารณาความพอประมาณ 
ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกัน4 

การวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือสําคัญ ที่จะทําใหเห็นความคุมคาของมาตรการหรือโครงการ
สาธารณะ หลีกเลี่ยงการสุดโตงมากไปหรือนอยไป การวิเคราะหโครงการ คือ การคํานวณผลตอบแทน
สุทธิของการลงทุน เปนการเปรียบเทียบผลประโยชน กับตนทุนของโครงการ ตลอดระยะเวลาของการ
ดําเนินโครงการ  ดังนัน้ จึงเปนพิจารณาระยะยาวตามหลักของปรัชญา โดยหากโครงการมีผลประโยชน
มากกวาตนทนุ ก็จะเปนโครงการที่มีความคุมคาที่จะดําเนินการ หากผลตอบแทนสุทธิเปนลบก็ไมควร
                                                 
3

 ในการวางแผนจมีเครื่องมือดานการจัดการที่จะใชในการวางแผนไดตามความเหมาะสม เชน  SWOT Analysis Balanced Scored Card  KPI 
4 วิชัย รูปขําดี (2550) เสนอ การประยุกตหลักของปรัชญาในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน และทําแผนชุมชนโดยยึดหลักความพอประมาณ 
คือ  ทางสายกลางในการพัฒนา ความมีเหตมุีผล คือ การใชกระบวนการวางแผนชุมชนเปนเครื่องมือ การมภีูมิคุมกนั คือ การพึ่งตนเองและไม
ทอดทิ้งกัน เง่ือนไขความรู คือ การสํารวจวินัยชุมชนและการถกเถยีงแลกเปลี่ยน เง่ือนไขคุณธรรม คือ การลดความเสี่ยงจากการสรางวินัยตนเอง
และวินัยชมุชน 
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จะดําเนินโครงการ หากมีทรัพยากรจํากัด มาตรการหรือโครงการที่มีผลตอบแทนสุทธิสูง ก็จะไดลําดับ
ความสําคัญมากกวามาตรการที่มีผลตอบแทนสุทธิต่ํา 

ในการวิเคราะหโครงการตามหลักของปรัชญา จะตองมีการวิเคราะหทั้งทางการเงิน  และทาง
เศรษฐศาสตร ซ่ึงเปนการดูความคุมทุนตอสังคม ซ่ึงจะรวมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือตนทุนตอ
สังคมอื่นๆ ดวย นอกจากนีย้งัควรทําการวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทนตอกลุมคนตางๆ ดวย 

การวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือเชิงปริมาณที่สําคัญ  ทําใหวิเคราะหไดทั้งสามหวง  คือ 
ความคุมคาในแงของความพอประมาณ การวิเคราะหตลอดอายุของโครงการคือการมองระยะยาวตาม
หลักความมีเหตุมีผล  การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการคือการพิจารณาภูมิคุมกนั 

การวางแผนและการวิเคราะหโครงการเปนเครื่องมือทางการบริหารที่ใชกันทัว่ไป โดยมักจะไม
เห็นความเกีย่วพันกับปรัชญานี้ จึงไมเห็นความสําคัญและอาจละเลยไป เชนโครงการใหญๆ ในภาครัฐ
บางโครงการก็ขาดการวางแผนและวเิคราะหโครงการทีเ่หมาะสม  เมื่อเขาใจวาเปนเครื่องมือหลักก็จะ
ทําใหตองใหความสําคัญละเลยไมได  และทําใหการใชวเิคราะหองคประกอบของความพอเพยีงที่ครบถวน 

จ)  การมีภูมิคุมกันของการพัฒนาคือ การบริหารความเสี่ยง 

เมื่อพูดถึงความพอเพียงโดยท่ัวไปมักไมนึกการมีภูมิคุมกัน แตการมีภูมิคุมกันนี้สําคัญมาก เพราะ
ทําใหสามารถรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีสติ ทําใหความผันผวนจะนอยลง การทีจ่ะสรางภูมิคุมกันใน
การบริหารการพัฒนาคือการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง ซ่ึงสามารถประยุกตใชกับภาคธุรกิจ ราชการ ชุมชน  
ทําใหนกับริหารวิเคราะหอนาคตและมีความสามารถในการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงในทางลบ  

ในการมภีูมิคุมกันนี้จึงทาํไดโดยมีแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง (ทัง้ความเปนไปไดและผลกระทบ) การวางกลยุทธเพื่อจัดการความเสี่ยง (การหลีกเลี่ยง การ
ควบคุมความสูญเสีย การรับความเสี่ยง หรือการถายโอนความเสี่ยง) และการติดตามและประเมนิผล   

ความเสี่ยงของภาครัฐจะตางกับธุรกิจ เพราะทางธุรกิจผลกระทบตอความเสี่ยงจะกระทบฐานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของธุรกิจอยางชัดเจน มักจะมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณโดยเฉพาะทางการเงิน    
นฤมล สอาดโฉม (2550) อธิบายถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงสําหรับภาคเอกชนทั้งสถาบัน
การเงินและทีม่ิใชสถาบนัการเงิน โดยตองมีการบริหารความเสีย่งทั้งทางดานนโยบายของรัฐระดับมหภาค
และระดับจุลภาคคือองคกร  โดยระดับนโยบายคือการมกีฎหมายหรือระเบียบขอบังคบัเกีย่วกบัการจดัการ
ความเสี่ยง การมีองคกรกํากับดูแล การมีกองทุนประกันภยัการสูญเสีย  รวมทั้งการพัฒนาโครงสราง
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ตลาดทุนเพื่อความคลองตัวในการใชตราสารทางการเงินบริหารความเสี่ยง สวนการบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกรเอกชน กลุมที่เปนสถาบันการเงินมักจะมีกรอบแนวทางตามมาตรฐานสากลซึ่งนํามาใช
อางอิงได สวนธุรกิจที่ไมใชการเงินตองใหความสําคัญการจัดทําแผนและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงของภาครัฐเปนลักษณะที่จะตองคํานึงวา มคีวามเสี่ยงใดที่สําคัญที่จะ
เปนอุปสรรคทําใหการดําเนินมาตรการไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได ปจจัยทีจ่ะมีผลกระทบตอความ
เสี่ยงนั้นคืออะไร โดยประเภทของความเสี่ยงจะแตกตางกันตามลักษณะของมาตรการหรือโครงการ 
โครงการลงทุนที่มีการกูเงินจากตางประเทศ ความเสี่ยงที่สําคัญอาจเปนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน 
โครงการที่การนําเขาเครื่องจักรและวัสดุมาก ความเสีย่งจะมาจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ
ราคาสินคานําเขา โครงการที่เกี่ยวกับการประกันราคาสนิคา ความเสีย่ง คือ การเปลี่ยนแปลงของราคา
สินคาในตลาดตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงความตองการสินคา ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติที่มี
ผลกระทบตอปริมาณการผลิต รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต เมื่อเราสามารถวิเคราะหประเมิน
ความเสี่ยงจากสาเหตุตางๆ ได กจ็ะสามารถหาเครื่องมือในการปองกันหรือเตรยีมตัวรับผลกระทบที่
เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามขอมูลเพื่อเปนการเตือนภยัลวงหนาได    

หากพิจารณาในระดับประเทศ  การจดัการความเสี่ยงเพื่อสรางภูมิคุมกัน คือ การมีระบบตาขาย
นิรภัยของสังคม (Social safety net) เชน การประกันสังคม การประกนัสุขภาพทั่วหนา อยางทัว่ถึงการ
ประกันรายไดกรณีวางงาน การมีกองทุนเพื่อการปรับตัวจากการปดเสรีทางการคา ประเทศไทยมีระบบ
เหลานี้มากขึ้นกวาในอดีตมาก แตยังตองพฒันาทั้งเชิงความครอบคลุมและคุณภาพ โดยมีความรอบคอบ
และคํานึงถึงความพอประมาณทางการเงินดวย 

อยางไรก็ตาม วีณา  ฉายศิลปรุงเรือง, วิชิต  หลอจีระชุณหกุล และนฤมล  สอาดโฉม (2550) ช้ีวา
เกษตรกรซึ่งเปนแรงงานนอกระบบ ตองเผชิญกับความเสี่ยงตลอดชวงชีวิตวัยทํางานจากความไมแนนอน
ดานรายไดและชีวิตหลังเกษียณ จากการที่ไมมีกลไกใดรองรับความเสี่ยงเหลานี้ ดังนั้นครัวเรือนเกษตรกร
โดยสวนมากจงึไมสามารถบรรลุเปาหมายของการดําเนนิชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คือ 
ความสมดุล มัน่คง และยั่งยนืไดอยางแทจริง เนือ่งจากขาดการมภีูมิคุมกนัที่ดี เกีย่วกบัตนทุนการผลิต และ
รายไดที่ตองใชในการดํารงชีพ เมื่อชราภาพหรือทุพพลภาพ   

 การศึกษาจึงเสนอแนวคิดเบือ้งตนในการประกันความเสีย่งนี้ ผูวิจยัไดวิเคราะหแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง โดยใชระบบประกนัสังคมเกษตรกร มีสองมาตรการ คือ การประกันภัยตนทุนการ
ผลิตพชืผล เพื่อบริหารความเสี่ยงดานรายไดใหกับเกษตรกรในวยัทํางาน เพราะลดความเสี่ยงจากการ
ผันผวนของปจจัยนําเขาที่สําคัญที่สุด และ การประกันสังคมเกษตรกร เพื่อบริหารความเสี่ยงดานรายได
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กับเกษตรกรหลังเกษียณอาย ุ โดยการศึกษาเสนอแนวทางเบื้องตนในการจัดการการประกันทั้งสองแบบ  
ตนทุนของรัฐบาล ผลประโยชนแตเกษตรกร แสดงถึงความเปนไปไดที่จะมีโครงการที่สรางภูมิคุมกัน
แกเกษตกรที่ครอบคลุม แตเนื่องจากเปนการศึกษาเบื้องตนจะตองมกีารศึกษาเพิ่มเตมิเพื่อการดําเนนิการ
ตอไป 

3.  การสรางเงื่อนไขเพื่อความพอเพียง 

 ก)  ความรูเกิดจากฐานระบบขอมูลการบริหารที่ดี  

กรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาในแตละดานไดแสดงใหเห็นความสําคัญของเงื่อนไขความรู  
การศึกษาในระดับมหภาคของ วิชิต หลอจีระชุณหกุล, จิราวัลย จิตรถเวช และปราโทย กั่วเจริญ (2550) 
ช้ีวาประเทศไทยจําเปนที่จะตองมีระบบขอมูลที่สามารถปรับปรุงขอมูลและเผยแพรสารสนเทศตางๆ ตอ
สาธารณะไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพที่เปนอยู ตั้งแตระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน และระดับประเทศ  เพื่อใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของใชขอมูลสรางความรู เพื่อรับกบัการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ปนไปไดอยางรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวตัน ฐานขอมูลที่จําเปนตอการประยกุตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อาจจําแนกออกเปน 3 ฐานใหญ คือ ฐานขอมูลทางดานเศรษฐกจิ ฐานขอมูลทางดาน
สังคม และฐานความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

ฐานขอมูลทางดานเศรษฐกิจและทางดานสังคม มีหนวยงานหลายหนวยงานจดัเก็บและเผยแพร  
ซ่ึงก็ควรแกการพัฒนาปรับปรุงบางขอมูล เชน ขอมูลที่ยังไมครอบคลุมระดับพื้นทีก่ค็วรจะมกีารจดัทํา
ระดับพื้นที่ ขอมูลทางการเงินภาครัฐตองครอบคลุมการเงินนอกงบประมาณแผนดนิและภาระทางการ
คลังของภาครัฐที่โปรงใส ขอมูลการเงินของภาคเอกชนควรพัฒนางบการเงินจําแนกภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจ ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพืน้ฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค.) เปนฐานขอมูล
ที่เปนประโยชนในการแสดงสถานภาพครอบครัวและสังคมในระดับพืน้ที่ ควรมกีารปรับปรุงคุณภาพ
ขอมูล เปนตน 

ฐานขอมูลความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เปนระบบขอมูลที่มกีารจดัเกบ็นอย ทั้งที่เปนความรูที่สามารถ
ใชประโยชนในการพัฒนา เพราะเปนความรูที่สรางขึ้นอยางมีความสอดคลองกับสภาพความเปนอยู 
ภูมิศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมทองถ่ิน  วชิิต หลอจีระชณุหกุล, จิราวัลย จติรถเวช และ ปราโทย กัว่เจริญ 
(2550) เสนอวา “การจัดทําฐานความรูโดยการบันทึกภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนความรูที่ชัดเจน และความรู
ที่ฝงในตวัคนหรือในชุมชน จึงเปนกระบวนการนําเสนอสูภายนอก เพื่อเปนฐานสําหรับกระบวนการ
ผสมผสานกระบวนการซึมซาบและกระบวนการสังสรรคเสวนา เพื่อเพิ่มพูนองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
ตอไป ภูมิปญญาทองถิ่นควรครอบคลุมถึงแนวคดิของปราชญชาวบาน การประยกุตที่เปนรูปธรรมของ
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แนวคดิเหลานัน้ โครงการพระราชดําริที่ไดดําเนนิการในระดับพืน้ที่ การบันทึกเปนไดทั้งรูปแบบขอมูล 
ภาพ เสียง และ/หรือวดีีทัศน” 

การจัดทําฐานขอมูลที่เปนระบบมีความสะดวกในการเขาถึง จะทําใหผูวางแผนและประชาชนมี
ความรูที่จะดําเนินการตามปรชัญาได ฐานขอมูลสําหรับการประยกุตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง จะตอง
เปนฐานขอมูลที่เอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชสาธารณะ เพื่อจะไดทราบถึงสถานภาพความพอเพียง
ในดานเศรษฐกิจและสังคม  

การศึกษาดังกลาวจึงเสนอระบบคลังขอมูลสําหรับการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเปนคลังขอมูลที่หนวยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการขอมูลที่หนวยงานตางๆ จดัเก็บเปนประจําอยู
แลว เพื่อแสดงสถานภาพความพอเพียงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนขอมูลสาธารณะที่สามารถนําไป
ประเมินความพอเพียงในมิตติางๆ ได 

เนื่องจากคลังขอมูลลักษณะนี้ จะตองใหความสะดวกแกคนทั่วไปในการสืบคน   จึงจําเปนตอง
กําหนดวิธีการแปลงขอมูลที่มีลักษณะที่เจาของระบบเปนศูนยกลาง มาเปนขอมูลที่มีลักษณะที่ผูใชเปน
ศูนยกลาง โดยมียุทธศาสตร 3 ดาน คือ การเผยแพรขอมลู Meta data การใชเว็บเทคโนโลยีและการสราง
ชุมชนผูสนใจ (Community of Interest - COI) และการลงทะเบียน Metadata 

 ข)  การขับเคลื่อนพฤติกรรมและจิตสํานึกท่ีพอเพียง 

ความพอเพยีงจะเกิดขึ้นไดโดยทัว่ไปในสังคมเมื่อคนมีพฤติกรรมที่พอเพียง การสรางเงื่อนไขที่
ทําใหคนมจีิตสํานึกพอเพยีง (Sufficiency Economy mind set) จึงเปนสิง่สําคัญ อยางไรการจะกําหนดให
ชัดเจนยอมรับเปนการทั่วไปถึงจิตสํานึกทีพ่อเพียงวาเปนอยางไรไมใชเร่ืองงาย UNDP (2007) พจิารณา
ลักษณะผูนําชมุชนที่นําหลักของปรัชญาไปใชสรางชุมชนพอเพยีงอยางไดผล สรุปวาลักษณะรวมกันคือ 
ก) ไมเปนผูบริโภคนิยม แตเขาใจถึงการมกีารบริโภคที่ยัง่ยืน ข) มีความใฝรู มีการทดลองกับความเปน
จริง ไมติดตํารา ค) มีความพากเพียร ง) มีความเอื้ออาทร จ) มีคณุธรรม ซ่ึงคุณสมบัตินี้สะทอนจิตสาํนึก
ความพอเพยีง 

ดุจเดือน พันธมุนาวิน และดวงเดือนพันธุมนาวิน (2550)  แบงพฤติกรรมพอเพียงที่สําคัญเปนสี่
กลุมซึ่งสอดคลองกับงาน UNDP (2007)  คือ  ก) พฤติกรรมตามคุณธรรม (การแสดงความเพยีร ความ
พอประมาณ ความอดทน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความสามัคคี การประหยัดและการออม)  ข) พฤติกรรม
รับนวตกรรม (มีความตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง มกีารนําแนวทางใหมมาประยกุตใช ค) พฤตกิรรม
ไมเบียดเบียนตนเอง ง)พฤตกิรรมไมเบียดเบียนผูอ่ืน  
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อาจกลาวโดยทัว่ไปไดวา  ผูทีม่ีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่พอเพียงจะเปนผูที่  ก) ไมทําอะไรสุดโตง 
ไมเปนผูบริโภคนิยม เห็นคณุคาของการออม  ข) มองระยะยาว  ค) เปนผูใผรู ศึกษาจากความเปนจริง   
ง) มีวินยัและความขยันอดทน  จ) มีคณุธรรม เอื้ออาทร 

องคความรูทางทางพฤติกรรมศาสตรจะสามารถระบุไดวา ปจจยัใดจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทํา
ใหมีจิตสํานกึพอเพียง  ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550)  ประมวลองคความรู
จากงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร เพื่อวิเคราะหปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุม
ขางตน  ปจจยัที่สําคัญในการทํานายพฤตกิรรมตามคุณธรรม คือ ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม สุขภาพจิต 
ปทัสถานทางสังคม การสนับสนุนทางสงัคม  การเปดรับขาวสารในดานตางๆ  ลักษณะมองอนาคต
ควบคุมตน และการเหน็แบบอยางที่ดีแกคนรอบขาง 

ในดานพฤติกรรมรับนวตกรรม  ปจจัยที่สําคัญคือทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม ในขณะทีพ่ฤติกรรม
ไมเบียดเบียนตัวเอง ตัวแปรที่สําคัญในการทํานายคือทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน ความรู การรับรูความเสี่ยง การเปดรับขาวสาร  

ปจจัยที่มีผลสําคัญในการทํานายพฤติกรรมที่ไมเบียดเบยีนผูอ่ืน คือ การเห็นแบบอยางที่ดีจาก
คนรอบขาง การไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรับสนับสนุนและใชเหตผุล การเปดรับขาวสาร การรับรู
ปทัสถานของสังคม 

ปจจัยตางๆ แสดงวา จิตลักษณะของตนเอง สภาพแวดลอมของสังคม คานิยม ระบบขาวสาร
ขอมูล วัฒนธรรม เหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหคนมีพฤติกรรมพอเพียง   

ในดานวัฒนธรรม จุฑาพรรธน ผดุงชีวิต (2550) วิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทางวัฒนธรรม
ของไทย  โดยพิจารณาเปนสี่ประเด็น คือ  ก) ปรัชญาในฐานะอุดมการณกระแสหลักและพันธกิจของชาติ  
ข) ในฐานะพทุธทัศน พัฒนามิติแหงจติตานภัย “ระลอกวิกฤตแหงยุคสมัยใหม”  ค) ในฐานะภาคปฏิบัติ
การจริงของวาทกรรมในการถอนรื้อสรางใหมของอัตลักษณไทยวาดวยความสัมพันธของสังคม  ง) ใน
ฐานะขบวนการขับเคลื่อนระดับชาติเชิงเอนกประสงคสูการปฎิรูปคานิยมบางประการของไทย 

การศึกษาสรุปวา ในมิติวัฒนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรจะไดรับการสงเสริม 
สนับสนนุ และขับเคลื่อนอยางแทจริงในสังคมไทย โดยเนนหลักการพึง่พาตนเองไดดวยหลักทางสายกลาง
ซ่ึงเปนหลักสําคัญในพุทธศาสนา ซ่ึงจะสามารถนําไปสูกระบวนการสรางจิตสํานึกนิยมไทยและการสราง
ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่ทําใหคนในชาติสามารถดํารงชีวิตและดํารงชาติอยูบนพื้นฐานความเขมแข็ง
ทางภูมิปญญาและภูมิธรรมของตนเอง 
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กลาวไดวา การศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางเงื่อนไขนี้ ทั้งเปนสวนของการขับเคล่ือนวัฒนธรรม 
และการสรางพฤติกรรมพอเพียงแกเด็กและเยาวชน โดยระบบการศึกษาตองใหความรูเพื่อใหผูรับการศึกษา
คิดเปน วิเคราะหเปน มีสติ ใชขอมูลใหเปนประโยชน เพราะความรอบรูจะเปนเงื่อนไขใหสามารถสราง
ความพอเพียงได ซ่ึงมีการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุวาการศึกษาไทยมีปญหาในการสรางความรูที่ไดมาตรฐาน
แกเยาวชน (ตวัอยางเชน Kobsak Pootrakool and others) ดังนั้นการพฒันาระบบการศึกษาจึงตองไดรับ
การลําดับความสําคัญสูง 

ทั้งนี้การศึกษานอกจากการศกึษาอยางเปนทางการในสถานศึกษาแลว ตองนําความรูของปรัชญา
เผยพรทั้งในระดับอาชีวะ มหาวิทยาลัย และการศึกษาที่ไมเปนทางการดวย โดยนอกเหนือจากความรู 
การศึกษาแตละระดับจะตองมีกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะปลูกฝงคุณธรรม พฤติกรรมที่มีความพอประมาณ 
ไมเปนผูบริโภคนิยม ไมเบียดเบียนตน เห็นแกประโยชนของสังคม คุณคาสิ่งแวดลอม รูจักสรางภูมิคุมกัน
ตอความเสี่ยงและสิ่งเยายวนในดานตางๆ  

นอกจากการศกึษา ส่ือมวลชนก็มีอิทธิพลสูงในการกําหนดจิตสํานกึและพฤติกรรม ส่ือจึงตอง
ตระหนกัถึงความสําคัญของตัวเอง ในการสรางความรูและคุณธรรมในสังคม ส่ือจึงควรมีความรู ความ
ซาบซึ้งในปรัชญา มีบทบาทในการเผยแพรปรัชญาและรวมขับเคลื่อนสรางจิตสํานึกพอเพยีง 

ค)  การสรางคณุธรรม คือ การพัฒนาธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล 

 ธรรมาภิบาล 
 ในการบริหารการพัฒนา หากภาครัฐไมมีธรรมาภิบาล จะทําใหมีแรงจูงใจใหเกิดการ   
ฉอราษฎรบังหลวง ทําใหรายไดของประเทศและประชาชนนอยกวาที่ควร ขาราชการก็จะไมมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการประชาชน  ยิ่งกวานัน้หากระบบสังคมไมมีการอภิบาลทีด่ี ก็ยากที่จะมคีวามสงบในสงัคม 
และความเปนธรรมในการการกระจายความเจริญ การพฒันาก็จะไมยั่งยืน 

 ในการสรางคุณธรรมภาครัฐ บทบาทและพฤติกรรมของขาราชการมีความสําคัญสูง หาก
มีความโลภ ไมคํานึงถึงจริยธรรม ทําใหตัวเองมีความเสี่ยงที่จะมพีฤตกิรรมที่สุดโตง ไมพอประมาณทั้ง
ในดานวัตถุและจิตใจ การสงเสริมคุณธรรมของราชการจึงสําคัญ 

 ณัฐฐา วินจินยัภาค (2550) วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอจริยธรรมของขาราชการที่สําคัญ 12 
ปจจัย  สรุปวา ปจจยัสงเสริมจริยธรรมคือ  แบบอยางที่ดใีนการทํางานอยางมีจริยธรรม สถานการณในที่
ทํางานที่ยัว่ยุนอย สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวดี สถานการณที่เอื้ออํานวยตอการมจีริยธรรม การมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง การมีลักษณะมุงอนาคต มีทัศนคติตออาชีพรับราชการที่ดี มีความรูดาน
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จริยธรรมของขาราชการ การมีลักษณะทางศาสนาสูง การมีทัศนคติดีตอพฤติกรรมจริยธรรมในงาน  
การมีสุขภาพจติดีในการทํางานราชการ และการมีความเชือ่อํานาจในตนในการทํางาน 

 ปจจัยดังกลาวมีสวนที่เปนลักษณะขาราชการ ดังนั้นการสรางจิตสํานึกทีม่ีคุณธรรม สงเสริม
ปจจัยที่มีผลตอการจริยธรรมรายบุคคลจะชวยในการสรางคุณธรรมของราชการได อีกดานหนึ่งเปนสวน
ของระบบ หากใหขาราชการและสังคมมีคุณธรรม ตองมีการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี คือ     
ธรรมาภิบาลนั่นเอง  

 หลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารและจดัการระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบ
การเมืองที่สงเสริมการมีสวนรวม (participatory) มีความโปรงใส (transparent) โดยผูที่มีอํานาจมีความ
รับผิดชอบตอผลของการตัดสินใจของตน (accountability) ธรรมาภิบาลทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิผล
และสรางความเทาเทียมกนัในสังคม โดยอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎระเบียบ
ตามกรอบของกฏหมาย   (rule of law) 

 ลักษณะของธรรมาภิบาล คือ 
  ความซื่อสัตยและโปรงใส (Honesty and Transparency) ผูบริหารและการดําเนนิการ
ตองมีความซื่อสัตยและเปดเผย ประชาชนและผูเกี่ยวของสามารถไดรับขาวสารขอมูลที่ทันสมัยและถูกตอง 
ที่จะชวยในการตรวจสอบการบริหารได 

  การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) ประชาชนตองมีสวนรวมแสดง
การบริหารจัดการ ระบบประชาธิปไตยจึงเปนพื้นฐานของธรรมาภิบาล แตประชาชนยังตองมีสิทธิที่จะ
แสดงความคิดเห็น และมีชองทางในการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐได นอกเหนือจากสิทธิ
การเลือกตั้ง 

  ความรับผิดชอบ (Accountability) คือการมีความระบุผูที่รับผิดชอบตอสังคมในการ
บริหารหรือการดําเนินงานใหเปนที่ประจกัษ ซ่ึงจะทําใหการตรวจสอบได รวมทั้งมปีระสิทธิภาพในการ
ทํางาน เพราะมีผูรับผิดชอบในการบริหารงานที่ชัดเจน 

  ความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy) ระบบการเมืองตองเปนที่ยอมรับ 
ตัวระบบไมเปนที่ยอมรับ ผูบริหารก็ไมสามารถทํางานได 

  ความเปนธรรมของกฎระเบยีบ (Fair Regulatory) กฎหมายและกฎระเบียบทีใ่ชใน
การบริหารและดําเนินการตองมีความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีความชัดเจนความคงเสนคงวาในการ
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ตีความ กรอบเหลานีจ้ะทําใหการบงัคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ประชาชนมีความสมานฉันท 
มีความยินดีทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ความมีประสิทธิภาพและความสําเร็จของผลลัพธ (Efficiency and Effectiveness) 
การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ คือตนทุนตองเหมาะสม มีความคุมคา เพราะ
หากมีตนทนุสูงเกินไป การดําเนินงานก็อาจจะไมบรรลุผล หรือมีผลกระทบในดานลบในมิติอ่ืนๆ ได 
นอกจากนี้ การบริหารที่ดีตองมุงผลลัพธมากกวาการเนนที่กระบวนการดวย 

 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจึงตองดําเนินการตามหลักการนี้ โดยกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่มีสวนรวมของประชาชนเปนพื้นฐานสําคัญ 

 ปญหาสําคัญจากการขาดธรรมาภิบาลที่มีผลกระทบสูง คือ การฉอราษฎรบังหลวง 
(Corruption) ซ่ึงคือ การใชประโยชนของสถาบันสาธารณะ (Public Institution) เพือ่ประโยชนสวนตวั 
ทําใหการพัฒนาไมพอเพยีง เพราะทําใหตนทุนของสงัคมทุกดานสงูขึ้น มักจะกีดกนัการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ บัน่ทอนประสิทธิภาพของการบริหารงานของรัฐ และทําใหคนจนเดือดรอน 

 ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร แรงจูงใจที่ทาํใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวง มีสาเหตสํุาคัญ
ที่การมีอํานาจและตัดสินใจใหประโยชนแกผูใดกไ็ดของเจาหนาที ่ เชน การใหอํานาจออกใบอนญุาตทํา
ธุรกิจตางๆ การที่ใหอํานาจการประเมินภาษี บางทีระเบียบกฏเกณฑนโยบายตางๆ ก็มาจากผูบริหารหรือ
เจาหนาที่เองที่จะสรางอํานาจตนเองในการใหคุณใหโทษ ซ่ึงหากขาดระบบตรวจสอบที่ดีก็จะกลายเปน
การใหอํานาจที่เบ็ดเสร็จ ชองทางและแรงจูงใจในการฉอราษฎรบังหลวงจึงเกดิขึ้น 

 ผูที่รับบริการก็อาจมีแรงจูงใจที่จะสงเสริมการฉอราษฏรบังหลวงได หากวาจะเปนประโยชน
แกตวั เชน ทําใหการตดิตอมคีวามสะดวกรวดเรว็ข้ึน หรือเพื่อกีดกนัคูแขง หรือเพื่อเสียภาษนีอยลง 

 ดังนั้นหลักการสําคัญเพื่อลดการฉอราษฎรบังหลวง คือ การลดอํานาจการใชดุลพินจิโดย 
ตองลดกฎระเบียบที่ไมจําเปนที่เปนโอกาสใหเจาหนาที่ใชอํานาจในทางมิชอบ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมากขึน้เพื่อใหมีความโปรงใส ความชัดเจนโปรงใสของกฏหมาย กฏเกณฑตางๆ และกระบวนการ
ของราชการ ลดบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ 

 อีกดานหนึ่งคือ การสงเสริมขาราชการที่สุจริตทํางานไดดี โดยการมีขาราชการที่มีคุณภาพ 
การที่ขาราชการมีเงินเดือนแขงขันไดกับภาคเอกชน ตัวอยางที่ดีจากผูนํา ในขณะเดยีวกันก็มกีารลงโทษ
ผูกระทําผิดอยางจริงจัง 
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 โดยทั่วไปตองมีการปฎิรูปสถาบัน องคกรดานปองกันและปราบปรามการฉอราษฎรบัง
หลวง มีความเปนอิสระและมีประสิทธิภาพ การกระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบ
การฉราษฎรบังหลวงไดงายขึ้น การมีกฏเกณฑการเลือกตั้งที่เหมาะสม มีความยตุิธรรม เพื่อใหผูมี
อํานาจมีคุณธรรม ความอิสระของสื่อและองคกรสาธารณะประโยชนที่มีความรับผิดชอบ เพราะสถาบัน
นี้จะตรวจสอบภาครัฐแทนประชาชนได 

 โดยสรุปคุณธรรมในการบริหารการพัฒนา คือ การปกครองแบบประชาธิปไตยอยางมี
สวนรวม ตามหลักธรรมาภิบาล และมีเครื่องมือในการแกปญหาการฉอราษฎรบังหลวง 

 บรรษัทภิบาล 
 ถาภาครัฐมีคุณธรรม แตภาคเอกชนไมมีคุณธรรม ความพอเพียงตามปรัชญาก็เกิดขึ้นไมได  
วิกฤตเศรษฐกจิของไทยในป 2540 เกิดจากความไมพอเพียงของภาคเอกชนมากกวาของภาครัฐ ตางจาก
ในกรณีของประเทศลาตินอเมริกาที่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดจากภาครัฐ 

 บรรษัทภิบาล คือ ระบบการบริหารและควบคุมการดาํเนนิงานของธุรกจิ ใหมปีระสิทธิภาพ 
มีความโปรงใส มีขอมูลที่เปดเผย เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ทีจ่ะใหประโยชนสูงสุดแกผูมี
สวนไดสวนเสียของธุรกิจ ซ่ึงในหลักการแลวคือการดําเนินงานเพื่อผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
ไดประโยชนในระยะยาว ซ่ึงแนวการปฎิบัติแบบดั้งเดมิจะเปนกําไรเพื่อผูถือหุน การบริหารจัดการจึง
ตองการใหหุนมีราคาสูงๆ พิจารณาเนนเรื่องบัญชี เพราะวาถาราคาหุนสูง ผูถือหุนก็ไดกําไรมาก แต
ปจจุบันทําใหความหมายในเชิงบริหารเปลี่ยนแปลงไป ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ประกอบดวย 
ผูถือหุน เจาหนี้ ผูขายวัตถุดบิ ลูกคา สังคม พนักงาน หลักการบรรษัทภิบาลจึงตองการใหบริษัททําใหผู
มีสวนไดสวนเสียไดประโยชน 

 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอธิบายความจําเปนของการมีระบบบรรษัทภิบาลวา เพื่อปองกัน
ปญหาที่ผูมีสวนไดสวนเสีย มีขอมูลการบริหารไมเทากบัฝายบริหารจดัการ (Asymmetric information) 
ผูบริหารจะมีขอมูลมากกวา เพราะเปนผูดาํเนินงาน สวนเจาของจะไดขอมูลตามที่ฝายจัดการเสนอ ถา
หากฝายจัดการมิไดคํานึงถึงผลประโยชนของเจาของจะนําไปสูพฤติกรรมที่ทําใหตัวองคกร หรือเจาของ 
ไมไดประโยชนสูงสุด หรือถาแยกวานั้นตวัแทนก็จะหาผลประโยชนสวนตัว มแีนวโนมที่ฝายจดัการจะ
โกง ทําใหเกิดปญหาขึ้น (Principal-agent Problem) จําเปนตองมีระบบบรรษัทภิบาลเขามาควบคุมดูแล 
มิใหเกิดความเสียหายได 

 เดือนเดน นิคมบริรักษ และชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ (2549) กลาวถึงลักษณะปญหา
บรรษัทภิบาลกอนวกิฤตเศรษฐกิจ เชน  ก) การปลอยเงนิกูโดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ดําเนินธุรกิจที่
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ไมรอบคอบและมีความเสี่ยงสูง  ข) การถายโอนกําไรระหวางบริษทั โดยทั่วไปการถายโอนกาํไรจาก
บริษัทที่มีผูรวมทุนหรือผูถือหุนหลายราย ไปยังบริษัททีต่นเองเปนผูถือหุนรายใหญหรือปนเจาของแตผู
เดียว  ค) การอนุมัติใหผลตอบแทนแกกรรมการที่สูงเกินควรโดยไมสอดคลองกับผลงาน  ง) การใช
ขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการคากําไรจากหุน 

 หลักสําคัญในการแกปญหา คือ การมีระบบกํากับใหผูบริหารรักษาผลประโยชนของ
เจาของ และตรวจสอบได โดยการมีระบบใหผูบริหารมคีวามรับผิดชอบ (Accountability) ความโปรงใส
Transparency) ความเสมอภาค (Equity) มีการลงโทษผูบริหารที่ฉอโกง 

 นอกจากนี้ยังตองมีระบบขาวสารขอมูลที่ดีแกผูลงทุน เพื่อใหลงทุนในบริษัทที่มีผล
ประกอบการที่ดี มีบรรษัทภิบาลที่ด ีมีระบบการตรวจสอบภายในที่ด ี

 หลังวิกฤติเศรษฐกิจ ธุรกิจไทยจะมีโครงสรางการกระจายตัวของหุนมากขึ้น ทําใหระบบ
บรรษัทภิบาลเปลี่ยนไป องคกรที่กํากับดแูลไดมีการพฒันาระบบบรรษัทภิบาลมีการออกกฏเกณฑการ
ประกอบธุรกจิตามมาตรฐานตางประเทศ มีการนํามาตรฐานบัญชีที่เปนมาตรฐาน นอกจากนี้ ในป 2547 
ประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานบรรษทัภิบาล (Corporate 
Governance-Report on the Observance of Standards and Codes) โดยเกณฑในการประเมิน
ประกอบดวย 6 หมวด ดังนีโ้ครงสรางพื้นฐานดานบรรษัทภิบาล สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือ
หุนอยางเทาเทยีม ผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส บทบาทและ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท จากผลการประเมินจะเห็นไดวา โดยทั่วไปแลว มาตรฐานอภิบาล
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลภาคธุรกิจของ OECD โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการเปดเผยขอมูลทั้ง ก.ล.ต. และตลท.  กลาวไดวาหลังวกิฤติบรรษัทภิบาลของไทยดีขึ้น อยางไรกต็าม
เดือนเดน  นคิมบริรักษ และชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ (2549) ระบุวามีปญหาการอภิบาลใหมในตลาด
หลักทรัพยที่มกีารขยายตวัสูงแตขนาดตลาดหลักทรัพยยงัเล็ก  ทําใหมกีารสรางราคาหุนได 
4.  สรุปและนัยยะเชิงนโยบาย 

การทบทวนองคความรูการบริหารการพัฒนาในดานตางๆ สรุปไดวาปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
เปนความรูพฒันบริหารศาสตรรวมสมัย และยังขยายความรูโดยใหแนวทางและจุดเนนในการพัฒนาที่
เปนองครวม ใหความสําคญัทั้งวัตถุ  จิตปญญา วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี พัฒนาใหโดยคนมี
ความสําคัญสูงสุดและเสนอกรอบการดํารงชีวิตและลักษณะของคนที่เหมาะสม เนนความเขาใจและรูเทาทัน
ในความเปนพลวัตของการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงทําใหการพฒันามีความสมดุลและยั่งยืน 
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กรณีศึกษาตางๆ แสดงวาการประยุกตใชปรัชญาทําไดจริงไมวาในระดบัใด และนําไปสูความ
ยั่งยืนในการพฒันา  โดยหลักการสําคัญในการประยกุตคอื การมีวิสัยทศันการบริหารตามปรัชญา ที่จะ
ไมทําอะไรที่สุดโตง มีความรอบรูรอบคอบ และคาํนึงถึงความเสี่ยง มีการบริหารจัดการตามหลัก      
สามหวงสองเงือ่นไข โดยเครื่องมือสําคัญคอื การวางแผน การวิเคราะห โครงการและการบริหารความเสี่ยง 

การสรางเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อความพอเพยีงในสังคมคือ การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการบริหาร คือ  
ฐานขอมูลเศรษฐกิจ ฐานขอมูลสังคม และฐานขอมูลภูมปิญญาทองถ่ิน ซ่ึงควรมีระบบคลังขอมูลที่จะมี
ความสะดวกในการเขาถึงเพือ่วิเคราะหความพอเพียงในดานตางๆ   

นอกจากนี้จะตองสรางเงื่อนไขเพื่อใหคนในสังคมมีจิตสํานึกเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการขับเคลื่อน
ทางวัฒนธรรมลการศึกษา และการพัฒนาธรรมาภิบาลและบรรษัทภบิาล 

 ทั้งนี้สังคมไทยยังตองทําอะไรหลายอยางเพื่อสรางความพอเพียง โดยรัฐบาลตองมีบทบาทใน
การสรางสถาบันสนับสนุนความพอเพยีงในสังคม เชน  การมีฐานขอมูลและระบบคลังขอมูลเพื่อความ
สะดวกในการสืบคนดังกลาวแลว   

การพัฒนาการศึกษาที่ตองใหความรูเพื่อใหผูรับการศึกษาคิดเปน วิเคราะหเปน มีสติ ใชขอมูลให
เปนประโยชน นอกเหนือจากความรู การศึกษาแตละระดับจะตองมีกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะปลูกฝง
คุณธรรม พฤติกรรมที่มีความพอประมาณ ไมเปนผูบริโภคนิยม ไมเบยีดเบยีนตน เห็นแกประโยชนของ
สังคม คุณคาสิ่งแวดลอม รูจกัสรางภูมิคุมกนัตอความเสี่ยงและสิ่งเยายวนในดานตางๆ  

การพัฒนาธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลกย็ังมีความจําเปนสูง แมวาหลังวิกฤติบรรษทัภิบาลจะ
ดีขึ้น แตก็มีปญหาใหมในการอภิบาลตลาดหลักทรัพย และยังไมมหีลักฐานวาธรรมาภิบาลมีการพฒันาที่
ชัดเจน ธรรมามาภิบาลภาครัฐจะมีความสลับซับซอนมากกวาการอภิบาลในภาคเอกชน เพราะตรวจสอบ
และประเมินผลยากกวา เนื่องจากภาครัฐไมมีตัวช้ีวัดแสดงปญหาที่วัดไดที่ชัดเจน แมวาตนทุนของปญหา
จะสูงกวาภาคเอกชน รวมทัง้กลไกตลาดไมสามารถแสดงออกถึงปญหาได การพัฒนาธรรมาภิบาลตอง
อาศัยการขับเคลื่อนอยางจริงจังจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 

การสรางระบบตาขายนิรภยัของสังคมใหทั่วถึงจะชวยสรางภูมิคุมกันไดอยางดี ภาคเกษตรยังมี
ความเสี่ยงดานรายไดสูง และขาดมาตรการจัดการความเสี่ยง ระบบประกันความเสี่ยงในภาคเกษตรจะ
ชวยสรางภูมิคุมกันได จึงควรมีการศึกษาตอไป อยางไรกต็ามระบบตาขายนิรภยัของสังคมนี้ตองทําอยาง
รอบคอบและพอประมาณ เพราะประสบการณจากหลายประเทศพบวา การวางแผนและจดัการทีไ่มด ี
ทําใหเปนปญหาที่รายแรงตอภาระการคลงัของรัฐได 
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การขับเคลื่อนดานวัฒนธรรมเปนเรื่องที่จําเปน เพราะความพอเพยีงเปนเรื่องของพฤติกรรมคน  
ตองสรางวัฒนธรรมจิตสํานึกความพอเพยีง (Sufficiency Mind set) ดงันั้นสื่อมวลชนซึ่งอิทธิพลสูงใน
การกําหนดจิตสํานึกและพฤติกรรม จะตองตระหนกัถึงความสําคัญของตัวเองในการสรางความรูและ
คุณธรรมในสังคม ส่ือจึงควรมีความรู ความซาบซึ้งในปรัชญา เพื่อมีบทบาทในการเผยแพรปรัชญาและ
รวมขับเคลื่อนสรางจิตสํานึกพอเพียงในสังคม   
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