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ขอน าเสนอในส่วนของการประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการบริหารธุรกิจนะครับ ความ
จริงก็ประสบการณ์คล้ายๆ กับท่านอาจารย์สุเมธ คือ สมัย
วิกฤติเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ประสบปัญหา
คล้ายๆ ปูนซีเมนต์นะครับ ในที่สุดก็จบลงด้วย ต้องมาคิด
ว่าแค่ไหนถึงจะพอประมาณ แค่ไหนมันถึงจะมีเหตุมีผล 
แล้วแค่ไหนถึงจะไม่มีความเสี่ยงนะครับ ก็หันกลับมาที่ 
Core business (ธุรกิจหลัก) เหมือนกัน  

กระบวนการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ   โดยอาศัยความรู้ อาศัยคุณธรรม  โดยใช้เหตุผล ใช้ความ
พอประมาณ ใช้ความคุ้มกัน  ก็เพื่อท าธุรกิจให้มีความยั่งยืน มีความสมดุล  นั้นคือหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

ประสบการณ์ตอนนั้น ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ว่าเมื่อหวน
กลับมาร าลึกถึงก็ได้ใช้วิธีการคล้ายๆ กันนะครับ ก็พอที่จะรอดมาได้จนทุกวันนี้นะครับ คนทั่วไปมักจะคิดถึงว่า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะน าเอามาใช้กับภาคธุรกิจคงจะใช้ได้น้อย หลายๆ คนก็คงจะคิดอย่างนั้น หรือ
ว่าบางคนก็อาจจะคิดเลยเถิดไปด้วยซ้ าไปว่า แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะเดินสวนทางกันกับธุรกิจ
ครับ โดยคนมักจะคิดว่าเศรษฐกิจมีแต่ความไม่รู้จักพอ จะต้องขยาย จะต้องแข่งขัน จะต้องฉวยโอกาส บางทีก็
เอาเปรียบเขานะครับ หรือบางทีก็เลยไปถึงการท าสิ่งที่มันขาดคุณธรรม ท าในสิ่งที่เป็นผู้ร้ายไปก็มี บางคนก็มอง
ภาคธุรกิจไปอย่างนั้นนะครับ  

ต้องขอกราบเรียนว่า ในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่  ในเวลานี้ต้องเน้นในเรื่องของความยั่งยืน เ น้น
เรื่องของความสมดุล เ น้นเรื่องของความมั่นคง  ว่าธุรกิจควรจะท า อย่างไร ถึงจะสามารถอยู่ได้ยั่งยืน 
เพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นความจ าเป็น จะเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารธุรกิจ  ซึ่งกระผม
มองว่าจะแยกส่วนกันไม่ได้  และไม่ใช่ว่าธุรกิจบางคนถ้าจะบริหารให้ประสบความส าเร็จดีแล้ว เลือกที่จะท า
เศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ ไม่ท าก็ได้ คงจะไม่เป็นอย่างนั้นครับ ผมคิดว่าจ าเป็นต้องน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ เพราะอะไร กระผมขอเสนอดังนี้นะครับ 
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ปกติ ธุรกิจก็ต้องอาศัยหลายๆ อย่าง ท้ังความรู้ เงินทุน คน เครื่องจักร โดยปัจจัยส าคัญของธุรกิจก็คือ 
ต้องมีเงิน ต้องมีคน ต้องมีกระบวนการ ต้องมีลูกค้าแน่นอน ไม่ เช่นนั้นก็คงไม่สามารถท าธุรกิจได้ จุดมุ่งหมาย
ของธุรกิจซึ่งก็ทราบกันดี คือต้องท าให้มีผลก าไร ไม่เช่นนั้นแล้วก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้น การจัดการธุรกิจในอดีต
ที่ผ่านมาก็จะมุ่งเน้นในการท าปัจจัย ๔ ตัวนี้ให้เกิดผล  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งเป็นความเชื่อมานาน  แต่มา
ระยะตอนหลัง เริ่มมาตระหนักว่าธุรกิจไม่ได้มีเพียงแต่พนักงาน มีกระบวนการ มีเงิน มีลูกค้า มันยังจะต้องมีคน
อื่นด้วย ธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี้ก็จะต้องมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีผู้ถือหุ้นรายย่อย และจะต้องมี
การก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม ให้เกิดความโปร่งใส ไม่ใช่แต่เพียงท าเรื่องของการจัดการแล้วจะพอ  
จะต้องดูแลในส่วนคนที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วย ในส่วนนี้ความคิดก็ได้เริ่มขยายมานะครับ  

มาถึงตอนหลังก็เริ่มคิดว่า ส่วนที่พูดถึง นั้นเป็นส่วนของกลุ่มคนภายใน แต่ว่ายังมีคนภายนอกที่ธุรกิจ
จะต้องเกี่ยวข้อง เช่น ในเรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมที่พูดกันมาก นอกจากนี้ยังมี คู่ค้า คู่แข่งขัน ชุมชน  หรือว่า
สังคมโดยส่วนรวม เพราะฉะนั้นธุรกิจไม่สามารถที่จะด าเนินงานได้โดยปราศจากการค านึงถึงบุคคลเหล่านี้ ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอก จ าเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบของส่วนที่เป็นวงนอกเหมือนกัน คู่แข่ง ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
สังคมต่างๆ พวกนี้ก็เริ่มมีความคิดที่ขยายวง  มีความรับผิดชอบมากขึ้น  แต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องมาค านึงอย่างที่
กระผมว่านะครับ จะท าอย่างไรถึงจะมีเหตุมีผลในเรื่องต่างๆ มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน แล้วก็มีความรู้  มี
คุณธรรมในเรื่องของการด าเนินงาน ทั้งหมดเป็นเรื่องของขบวนการตัดสินใจทางธุรกิจครับ  

ในเรื่องของการบริหารธุรกิจ การตัดสินใจต้องอาศัยความรู้ไม่ว่าจะท าเรื่องอะไร ไม่ว่าจะเอามาบริหาร
การเงินให้ได้ก าไร  ไม่ว่าจะเอามาบริหารสิ่งแวดล้อม หรือการท าสิ่งต่างๆ ต้องอาศัยความรู้  และสิ่งที่ส าคัญที่
จะต้องควบคู่มาก็คือคุณธรรม ถ้ามีแต่ความรู้ แต่ขาด คุณธรรม  การตัดสินใจที่จะเป็นเหตุผล เป็นความ
พอประมาณ เป็นภูมิคุ้มกันต่างๆ หรือว่าความเสี่ยงต่างๆ  ผลที่จะเกิดขึ้น คือ การจัดการจะไม่มีประสิทธิภาพ  
ความรับผิดชอบหรือความยุติธรรมในด้านของการก ากับดูแลผู้ถือหุ้นก็จะไม่เกิดความเป็นธรรม  ในสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น ธุรกิจเราท าการบริหารการจัดการ เรื่องการเงิน เรื่องลูกค้า ไม่ว่าจะท าอะไรก็เพื่อ
จะสร้างประสิทธิภาพ ท าให้มันเกิดผลผลิตที่ดี น าไปสู่ผลตอบแทนคือผลก าไร เพราะฉะนั้นการจัดการก็มุ่ง
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับ 

ส่วนเรื่องของการก ากับดูแล จากคณะกรรมการ ไม่ว่าจะท าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยก็
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในส่วนที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน จะเห็นว่าในส่วนของที่จะต้องรับผิดชอบ
กับกลุ่มคนข้างนอก คู่แข่งขัน ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม หรือลูกค้า พวกนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องรับผิดชอบ ก็แล้วถ้า
ไม่ท าธุรกิจก็จะขาดการสนับสนุน ซึ่งในที่สุดธุรกิจก็จะอยู่ไม่ได้ ไม่มีความยั่งยืน ในส่วนเหล่านี้ครับที่ได้กราบ
เรียนตั้งแต่ต้น ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นกระบวนการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ   โดยอาศัยความรู้ อาศัยคุณธรรม  
โดยใช้เหตุผล ใช้ความพอประมาณ ใช้ความคุ้มกัน  ก็เพื่อท าธุรกิจให้มีความยั่งยืน มีความสมดุล  เพราะฉะนั้น
เมื่อเป็นอย่างนี้ ธุรกิจ องค์กรธุรกิจไม่ใช่เป็นองค์กรที่เป็นตัวโครงสร้างเฉยๆ ไม่ใช่เป็นตัวอาคาร ไม่ใช่เป็นตัว
สถานที่ เราจ าเป็นจะต้องสร้างจิตวิญญาณให้แก่ธุรกิจ ให้แก่คนที่อยู่ในธุรกิจ ธุรกิจถึงจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วย
ความมั่นคง ด้วยความยั่งยืน  ในส่วนเหล่านี้เราได้เห็นว่าเมื่อเราสร้างจิตวิญญาณในเรื่องต่างๆ นั่น ก็คือปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองที่ได้น้อมน าเอามาใช้นะครับ  
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ความแตกต่างของ CSR กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เวลานี้พูดกันมากในเรื่องของ GG (Good Governance) ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล  (CSR : 
Corporate Social Responsibility) ส่วนต่างๆ เหล่านี้บางทีบางท่านก็ท าโดยขาดจิตวิญญาณ  ขาดจิตส านึก 
บางที่ก็อยากจะท าโดยเพราะนึกว่าเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ถ้าเป็นอย่างนั้นธุรกิจก็จะ
ไม่มีความสามารถที่จะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงหรือว่ามีความยั่งยืน เพราะว่าขาดคุณธรรม ขาดจิตส านึกเหล่านี้  

เพราะฉะนั้นผมจึงพยายามกราบเรียนว่า เวลานี้แนวความคิดในการบริหารธุรกิจได้เปลี่ยนไป  แล้วก็
เรียนว่าแนวความคิดสมัยใหม่ของการบริหารธุรกิจที่มาจากตะวันตกเขาพูดมาถึงแค่เรื่อง CSR มาถึงเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นเอง  ว่าธุรกิจควรจะมี CSR รับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชน ต่อสิ่งแวดล้อมส่วนต่างๆ 
แต่ว่าไม่ได้พูดกันถึงเรื่องของจิตวิญญาณที่เราจะขับเคลื่อนธุรกิจ  ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรู้ที่จะเอามาใช้ ยังไม่ได้
พูดถึงเรื่องคุณธรรมที่จะน าเอามาใช้ในการตัดสินใจ การใช้เหตุใช้ผล ใช้ความพอประมาณ หรือว่าดูแลเรื่อง
ความเสี่ยง  เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เป็น กรอบที่ครอบกระบวนการตัดสินใจทั้งหมดของการ
บริหารธุรกิจก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นส่วนที่แยกไม่ออกจากแนวความคิดในการบริหารธุรกิจต่อไปในอนาคต 

อันนี้ครับที่อยากจะเรียนว่าตะวันออกกับตะวันตกมาเจอกัน  โดยทางตะวันตกมีความคิดว่าสิ่งที่ใหม่
ท่ีสุด ทันสมัยที่สุดก็คือ CSR แต่ว่าตะวันออกของเราเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวก ก็จะยิ่งล้ าสมัยไป
กว่าแนวความคิดทางตะวันตก ผมถึงกราบเรียนว่า การบริหารธุรกิจในสมัยใหม่  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะ
เป็นส่วนที่แยกไม่ออกจากแนวความคิดในการบริหารธุรกิจต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นที่มีคนพูดกันว่าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการถอยหลังเข้าคลอง เป็นเรื่องของการสวนกระแสกับกระแสโลกาภิวัตน์ก็ไม่
น่าจะจริง ถ้ามองจากในแง่มุมของการด าเนินธุรกิจ อันนี้ก็เป็นแนวความคิดของภาคเอกชนทางด้านเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในเวลานี้ทางภาคธุรกิจก็ได้มีการขับเคลื่อนอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์  ที่ได้ท าเรื่องของบรรษัทภิบาล เรื่องของ CSR แล้วก็น้อม
น าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งเป็นหัวรถจักรที่จะขับเคลื่อนขบวน  ส่วน
บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง อย่างทางด้านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ก็จะเป็นตัวที่จะชักน าให้ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางทั่วประเทศได้น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
น าเอาเรื่องของ CSR เรื่องของทางด้านบรรษัทภิบาลเข้าไปใช้ กระผมคิดว่ากระบวนการ แนวความคิดทางด้าน
ธุรกิจก าลังจะเริ่มต้นขึ้น แม้เวลานี้จะยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจ ยังมีคนที่ยังมีความคิดเห็นแตกต่างไปอยู่อีกเยอะก็
ตามที แต่ผมก็คิดว่าในด้านของเอกชนได้เริ่มประยุกต์เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วครับ..... 

  


