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บทคัดย่อ

การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของผู้น�ำมาใช้ในองค์การธุรกิจ มีบทบาทส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งผู้น�ำควรน�ำหลักการจัดการธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
5 ประการ คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกัน 4) ความรู้ และ 5) คุณธรรม เป็นการด�ำเนินไปในทาง
สายกลาง และไม่ขัดต่อหลักการธุรกิจ  ดังตัวอย่างความส�ำเร็จของผลงานผู้น�ำองค์การที่น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านธุรกิจขนาดย่อม   โดยการน�ำของคุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการบริษัท               
นิธิฟู้ดส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นองค์การขนาดย่อมได้ด�ำเนินธุรกิจบนความพอเพียงมากว่า 10 ปี จากพืชผักการเกษตรของคนในชุมชน
และใช้ทรัพยากรท้องถิน่ ทีส่ ามารถใช้เทคโนโลยีแปรเปลีย่ น เพิม่ มูลค่าจนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชมุ ชนท้องถิน่ ได้อย่าง
ยั่งยืน พร้อมสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองเพื่อขยายฐานสู่ตลาดโลกในอนาคต โดยผู้เขียนได้น�ำเสนอการประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการด�ำเนินธุรกิจของผู้น�ำ ภายใต้กรณีศึกษาของบริษัทนิธิฟู้ดส์ จ�ำกัด อาจกล่าวได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ถกู น�ำมาใช้ทงั้ เป็นบทเรียนและเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พนักงาน ผูน้ ำ 
� ประชาชน และสังคม
โดยส่วนรวม ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ได้จากกรณีศึกษานี้เป็นหลักฐานว่า การด�ำเนินธุรกิจและการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค�ำนึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมประกอบการวางแผน ตัดสินใจ และการกระท�ำ ดังนั้นจะเห็น
ได้วา่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นทัง้ วิธกี ารในการประกอบอาชีพและเป็นทัง้ วิถชี วี ติ ทีจ่ ะน�ำพนักงาน ผูน้ ำ 
� และประชาชน
ไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและท�ำให้การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การด�ำเนินธุรกิจ, ผู้น�ำ 

ABSTRACT

The application of a sufficiency economy philosophy and business management by the leaders plays
a vital role in driving and developing the organization under 5 principles: 1) moderation, 2) reasonableness,
3) self-immunity, 4) knowledge and 5) virtue.  This theory follows the middle path and is applicable with
business principle, a successful example is from the leader who has applied sufficiency economy philosophy
in his organization and received a small-middle enterprises excellent award. This company is run by Mr.
Smit Taweelertnithi, a managing director of Nithipon Food Co., Ltd for more than 10 years. The company
has used local vegetables and resources with the technology to increase the value in the product, create
job and income for the local in a sustainable way. Simultaneously, this company can create their brand for
a future world market. The researcher proposes an application of a sufficiency economy philosophy and
business management by the leaders in a case study of Nithipon Food Co., Ltd. This is clearly seen that this
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philosophy has been used as a lesson and a guideline in business management that is beneficial for staff,
leaders, people and society as a whole.
The guideline in business management from a case study showed that a management under this
philosophy was a development under the middle way by not neglecting any circumstances, taking into
consideration of a moderation, reasonableness, self-immunity, along with using knowledge and virtue in
planning, making decision and acting. Sufficiency economy philosophy is therefore a guideline in working
and way of living that would lead leaders, staff and people to a happy life and, eventually develop               
economy, social and environment in a balanced, stable and sustainable way.
Keywords: application of sufficiency economy philosophy, business management, leaders

บทน�ำ

สถานการณ์ที่ผ่านมาธุรกิจมีการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูง ท�ำให้ผู้น�ำมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาองค์การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด�ำเนินธุรกิจของผูน้ ำ� จึงเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ ซึ่งผู้น�ำควรน�ำหลักการและ
เงื่อนไขปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินธุรกิจคือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันความรู้และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน ตัดสินใจ และการกระท�ำโดย
ใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจทีม่ เี ป้าหมายให้เกิดความมัน่ คง
และยั่งยืน บทความนี้น�ำเสนอการประยุกต์และแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจของผู้น�ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในองค์การธุรกิจ
การด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั ท�ำให้การก้าวขึน้ มาเป็นผูน้ ำ�
ในองค์ ก ารธุ ร กิ จ เป็ น เรื่ อ งที่ ย ากและมี ค วามส� ำ คั ญ มาก                
ซึง่ ทัง้ การขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� และการรักษาความเป็นผูน้ ำ 
� ต้องอาศัย
แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามยื ด หยุ ่ น ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์และสิง่ แวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ส�ำหรับ
ผู้น�ำในองค์การธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้มีการ
พัฒนาแนวคิด และแนวทางการบริหารจัดการองค์การให้กลาย
เป็นผูน้ ำ� ธุรกิจทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าคและระดับชาติ
จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งตัวผู้น�ำและแนวทางในการบริหาร
จั ด การองค์ ก ารดั ง กล่ า ว ในขณะที่ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ            
พอเพี ย งเป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว                        
ได้พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกระดับ ทุกอาชีพ        
ใช้เป็นแนวทางการด�ำรงชีวิต อยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั้น ได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในการ        
ตอบสนองความท้าทายทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง
แพร่หลาย ซึง่ ผูน้ ำ� ในองค์การธุรกิจไทยหลายคนต่างมีความคิด
ที่ ส อดคล้ อ งกั น ว่ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี ค วาม       
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เหมาะสมและเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้บริหารจัดการ
ธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งประสิทธิภาพดังกล่าวท�ำให้องค์การ
ธุรกิจสามารถแข่งขันได้และน�ำไปใช้ในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มั่ น คงและมี ค วามยั่ ง ยื น ตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ
ชาวไทย
วรเดช  จันทรศร (2554, น. 16) ได้อธิบายความ
หมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด�ำรงชีวติ อยูบ่ นทาง
สายกลางตามหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งสอนให้รู้จัก     
มองให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง มีความพึงพอใจ      
ในตนเอง ในสถานภาพทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียน         
ผูอ้ นื่ ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ค�ำนึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ด              ี
ใช้ ค วามรู ้ อ ย่ า งรอบคอบใช้ คุ ณ ธรรมในการวางแผนการ      
ด�ำเนินชีวิต การตัดสินใจ และการกระท�ำ
สมพร   เทพสิทธา (2549, น. 29-32) ได้อธิบาย    
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด�ำริมขี อบเขตกว้างขวางกว่าเศรษฐกิจระบบ
ทุนนิยมซึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์
ก�ำไร ไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งเป็นนามธรรมแต่เศรษฐกิจ         
พอเพียงมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมถึง 4 ด้าน คือ
1.1 มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
เศรษฐกิจแบบพออยูพ่ อกินให้มคี วามขยันหมัน่ เพียร ประกอบ
สั ม มาอาชี พ เพื่ อ ให้ พึ่ ง ตนเองได้ ใ ห้ พ ้ น จากความยากจน            
การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ เป็นตัวอย่าง
ของการปฏิบตั ติ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึง่ ได้ชว่ ยให้เกษตรกร
จ�ำนวนมากมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควร          
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แก่อัตภาพ พ้นจากการเป็นหนี้และความยากจนสามารถ           
พึ่งตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข
1.2 มิติด้านจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจ  
ที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดี          
ในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง           
โดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคง โดยเริ่มจากใจที่รู้จักพอ
เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1.3 มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิด
สังคมที่สงบสุข ประชาชนมีความเมตตาเอื้ออาทรช่วยเหลือ      
ซึง่ กันและกันไม่ใช่ตา่ งคนต่างอยูม่ งุ่ ให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือ
กันเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน
การเอาเปรียบกันการมุ่งร้ายท�ำลายกัน
1.4 มิติด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้
เกิดวัฒนธรรมหรือวิถชี วี ติ ทีป่ ระหยัด อดออม มีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย
ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมซึ่งท�ำให้เกิดการเป็น
หนีส้ นิ เกิดการทุจริตคอรัปชัน่ ซึง่ เป็นปัญหาสังคมทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ
ปัญหาหนึ่งที่บ่อนท�ำลายความมั่นคงของชาติ
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง   แนวทางในการด�ำเนินชีวิตและ     
การปฏิบัติตนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนิน
ไปในทางสายกลาง อั น ประกอบด้ ว ยความพอประมาณ         
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อรองรับผล
กระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทภายนอกและ
ภายใน ทัง้ นีก้ ารตัดสินใจเพือ่ ประกอบการวางแผนและน�ำไปสู่
การปฏิบัติด้วยความระมัดระวังอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้ และ
คุณธรรมมาเป็นพื้นฐานของการด�ำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความ
สมดุลและสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้     
กระแสโลกาภิวัตน์

2. เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของต่างประเทศ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้นั้น นอกจากจะเป็นที่รับรู้และ
น�ำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในประเทศไทยแล้ว ปรัชญา
ดั ง กล่ า วยั ง เป็ น ที่ รั บ รู ้ แ ละยอมรั บ ของต่ า งประเทศด้ ว ย
เนือ่ งจากภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ การถดถอยทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภัยธรรมชาติ ด้วยเหตุของการ
บริโภคเกินความจ�ำเป็นและการจัดสรรอย่างไม่พอเหมาะ ท�ำให้
ต่างประเทศน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางออกใหม่
ที่ทั่วโลกก�ำลังให้ความสนใจและน�ำไปใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเป็น
อย่ า งสู ง จากองค์ ก ารสหประชาชาติ โดยนายโคฟี อั น นั น              
ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลชิ้นแรกของ การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ คือ รางวัล
ความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ หรือ UNDP Award
“The Human Development Lifetime  Achievement
Award” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2549 และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าเป็นปรัชญาทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ประเทศไทยและนานา
ประเทศ ซึ่งสามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง         
สู่หมู่บ้านและสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด
โลกเริ่ ม รั บ รู ้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง                 
เมื่อต้นปี 2550 จากการที่สหประชาชาติ ได้จัดท�ำรายงานการ
พัฒนาคนกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�ำเอาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นประเด็นหลัก และเผยแพร่รายงานนี้ไปทั่วโลกกว่า 140
ประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีรวบรวมทัศนะของนักวิชาการ          
นั ก คิ ด และบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งชาวต่ า งประเทศในการน� ำ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม       
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (เทอดทูน ไทศรีวิชัย, 2552,           
น. 10-11; ทศพนธ์  นรทัศน์, 2557, น. 54-55) ดังแสดงตาม
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1  เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของต่างประเทศ
บุคคลส�ำคัญและนักวิชาการต่างประเทศ		
ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
นายโคฟีอันนัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชีถ้ งึ แนวทางการพัฒนาทีเ่ น้นความสมดุล
เลขาธิการสหประชาชาติ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลส�ำนึกในคุณธรรม  และการมีภมู คิ มุ้ กัน
ในตัวทีด่ พี อทีจ่ ะต้านทาน และลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
จากกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยปรัชญาดังกล่าวนี้ สหประชาชาติจึงมุ่งเน้น
ความเพียรพยายาม และส่งเสริมการพัฒนาคนให้ความส�ำคัญต่อการ
อยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บุคคลส�ำคัญและนักวิชาการต่างประเทศ		
ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ฯพณฯ จิกมี  ทินเลย์
หัวใจของหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การอยู่ได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่อย่างยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีประเทศภูฏาน
หลายประเทศทีส่ งั คมพัฒนารุดหน้าไปไกล มีความร�ำ่ รวยในทางวัตถุและ
ทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกัน กลับยากจนทางจิตใจจึงต้องพัฒนา
ทัง้ 2 ส่วนนีใ้ ห้ไปด้วยกัน ซึง่ ประเทศไทยเองจะสามารถสร้างโลกใบใหม่
จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตที่ยั่งยืน และสุดท้ายจะ
ไม่หยุดเพียงแค่ในประเทศ แต่จะเป็นหลักการ และแนวปฏิบัติของโลก
ซึ่งหากท�ำได้ส�ำเร็จประเทศไทย ก็คือ “ผู้น�ำ”
ศ.ปีเตอร์  บูทรอยด์
เศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยก�ำลังเป็นตัวอย่างน�ำร่องของทางเลือก
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่ง
ส�ำหรับการพัฒนาถ้าหากคนไทยสามารถท�ำให้เป็นตัวอย่าง  และมีแนว
มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดา
ปฏิบัติที่ปรากฏได้จริง
ศ.ดร.วิมาลา  วีระรัควาน
โลกก�ำลังอยูใ่ นยุคของระบบทุนนิยม แต่เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นทางออก
ผู้อ�ำนวยการสถาบันอมิตี้แห่งพฤติกรรมสุขภาพ ของยุคนี้
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประเทศอินเดีย
ศ.ดร.วูล์ฟกัง  ซัคส์
เศรษฐกิจพอเพียง มีสว่ นเชือ่ มกับสิง่ แวดล้อมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำสถาบันวุพเพิลทอล
พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ได้บอกให้ทิ้งเทคโนโลยี แต่ให้เลือก
เพื่อสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ที่ความเหมาะสมและเลือกใช้เทคโนโลยี  ให้เหมาะกับงาน  เศรษฐกิจ
ประเทศเยอรมนี
พอเพียงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับทุกประเทศในเวลานี้
ศ.ดร.ปีเตอร์วอรร์
เปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์สเี ขียวและเชือ่ ว่าการใช้
อาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
ทรัพยากรแบบไม่เบียดเบียน และการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง จะเป็น
แห่งชาติออสเตรเลีย
หนทางสู่ความสุขแท้จริงเพราะโลกไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่มีขีดจ�ำกัด
ที่มา : ดัดแปลงจาก เทอดทูน  ไทศรีวิชัย, 2552; ทศพนธ์  นรทัศน์, 2557.

หลักการจัดการธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 เงื่อนไข การท�ำงานหรือกิจการธุรกิจได้ผลดี
จะต้องมีเงื่อนไขส�ำคัญภายในตัวผู้ประกอบการ 2 ประการคือ
1.2.1 เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า
ไม่เอาเปรียบพนักงาน แรงงาน  ลูกจ้าง หรือผู้ส่งสินค้านั้นคือ
เป็นคนสุจริต เที่ยงธรรม
1.2.2 เป็ น คนที่ มี ค วามรอบรู ้ ใ นกิ จ การ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยความรู้จริง
1.3 แนวปฏิบัติ คือ วิธีการประกอบการธุรกิจ      
โดยต้องปฏิบัติตามแนวทาง 9 ประการคือ
1.3.1 ประหยัด อดออม ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
1.3.2 จ้ า งคนท� ำ งานเป็ น หลั ก มากกว่ า ใช้
เครื่องจักรหรือเครื่องมือราคาแพง
1.3.3 ขนาดกิ จ การต้ อ งไม่ เ กิ น ก� ำ ลั ง ของ           
ผูป้ ระกอบการนัน่ คือมีขนาดพอเหมาะกับศักยภาพของตนเอง

1. หลักส�ำคัญของการจัดการธุรกิจบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับหลักส�ำคัญของการจัดการธุรกิจบนพืน้ ฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้
1.1 หลักการ มีหลักส�ำคัญ 3 ประการคือ
1.1.1 ท�ำกิจการธุรกิจอย่างมีเหตุผล คือท�ำ
ตามความถนัดและความช�ำนาญของตนเอง
1.1.2 ท�ำกิจการธุรกิจอย่างพอประมาณ คือ
ท�ำตามก�ำลังความสามารถของตนเอง ท�ำอย่างรูเ้ ท่าทันและท�ำ
ตามศักยภาพที่ตนมี ไม่ท�ำเกินความสามารถ
1.1.3 ท�ำกิจการธุรกิจอย่างสามารถคุ้มกัน
ตนเองได้คอื ท�ำงานอย่างมีหลักประกัน ควบคุมงานได้ ควบคุม
ตนเองได้ไม่โลภเกินไป ไม่เสี่ยงจนเกินความสามารถในการ
ควบคุม
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1.3.4 ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ราคาถูกและ ต่อผูถ้ อื หุน้ แล้วยังต้องค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการด�ำเนิน
มีประสิทธิภาพ
ธุรกิจ ได้แก่ พนักงานบริษัทผู้บริโภค และสังคมโดยรวม             
1.3.5 ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
ซึ่งการรักษาความสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจ
1.3.6 ไม่โลภเกินไปจนควบคุมไม่ได้ ไม่เน้น ในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ดังกล่าวเป็นหลักส�ำคัญ
ก�ำไรในระยะสั้น
ของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง                
1.3.7 ไม่กอ่ หนีส้ นิ จนเกินตัว ต้องสามารถใช้ ดังจะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หนี้โดยปกติได้
ของภาคธุรกิจทีผ่ นู้ ำ� องค์การได้นำ� มาใช้จนประสบความส�ำเร็จ
1.3.8 กระจายความเสีย่ ง โดยท�ำกิจการหลาย ในบริษัทที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมดังนี้
อย่างที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน
ตั ว อย่ า งความส� ำ เร็ จ ของผลงานผู ้ น� ำ องค์ ก าร              
1.3.9 ใช้วัตถุดิบรวมทั้งแรงงานในท้องถิ่น
ที่น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ และ       
1.4 ผลที่คาดหวัง จากหลักการตามแนวพระราช ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านธุรกิจขนาดย่อม โดยการน�ำของ         
ด� ำ ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งดั ง กล่ า วแล้ ว มี ค วามเชื่ อ ว่ า หาก                   คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการบริษัทนิธิฟู้ดส์ จ�ำกัด        
ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามหลักการ เงื่อนไข และแนวทาง           ซึ่งเป็นองค์การขนาดย่อมได้ด�ำเนินธุรกิจบนความพอเพียง
ดังกล่าวจะท�ำให้เกิดผลดีแก่ตนเองและครอบครัว ตามล�ำดับ มากว่า 10 ปี จากพืชผักการเกษตรของคนในชุมชนและใช้
ขั้น ดังนี้
ทรัพยากรท้องถิน่ ทีส่ ามารถใช้เทคโนโลยีแปรเปลีย่ นเพิม่ มูลค่า
1.4.1 สามารถเลี้ยงตนเองได้ในระดับพอมี จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชมุ ชนท้องถิน่ ได้อย่างยัง่ ยืน
พอกิน
พร้อมสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองเพื่อขยายฐานสู่ตลาดโลก
1.4.2 เมื่ อ กิ จ การขยายตั ว ขึ้ น ถึ ง จะเจริ ญ ในอนาคต ดังแสดงการด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
เติบโตไปสู่ระดับฐานะดี คือ สามารถอยู่ดีกินดีได้
พอเพียงของบริษัท นิธิฟู้ดส์ จ�ำกัด ดังแสดงตามภาพที่ 1
1.4.3 เมื่ อ สามารถอยู ่ ดี กิ น ดี ไ ด้ ก็ พั ฒ นา           
ให้เจริญขึ้นไปสู่สภาวะมั่งมีศรีสุขต่อไปในอนาคต
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้กล่าวถึงทัง้ ในการ
พั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ด� ำ เนิ น ไปในทางสายกลาง          
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ก้าวทันต่อโลกาภิวตั น์ และ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มสี ำ� นึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรอบรู้
ทีเ่ หมาะสมด�ำเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปญ
ั ญา
และความรอบคอบซึ่งจะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเห็นความส�ำคัญของภาคธุรกิจ และไม่ขัดต่อหลักการ
ธุรกิจทีเ่ น้นการหาก�ำไรกล่าวคือ การยอมรับการมีกำ� ไรในระดับ
พอประมาณและมีเหตุผล เพราะหากไม่มีก�ำไรก็ไม่สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจไปได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว ไม่อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
การเอารัดเอาเปรียบทีม่ งุ่ ผลก�ำไรสูงสุดเป็นส�ำคัญโดยไม่คำ� นึง
ถึงผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตติดตามมา นอกจากนี้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังชี้ให้เห็นว่านักธุรกิจต้องมี
คุณธรรม เช่นความซื่อสัตย์สุจริต การแบ่งปันในการประกอบ
ธุรกิจด้วย กล่าวคือนอกจากนักธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบ
NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)
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การด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ�ำกัด
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

* เน้นใช้เงินทุนภายในกิจการตาม
ก�ำลังทุนและความสามารถ
* กระบวนการผลิต มีประสิทธิภาพ
* พนักงานทุกแผนกสลับงานกันได้
* ยอดการขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง

การมีภูมิคุ้มกัน

* ใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต
อย่างประหยัดคุ้มค่า
* หาทางเพิ่มมูลค่า หรือสร้างผลผลิต
ใหม่ขึ้นในชุมชนท้องถิ่น
* เน้นนโยบายคุณภาพการผลิต
การจัดการผ่านการรับรองมาตรฐาน
สากล
* มีแผนวิจัยและพัฒนาสินค้า มีการ
วางแผนโดยวัดผลทุกๆ 3 เดือน
และปรับปรุงทุกๆ 3 เดือน
* สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
โดยใช้เทคโนโลยีที่ผลิตและ
ประยุกต์เอง
* สร้างเครื่องจักร เครื่องมือเอง
* พัฒนา Brand สินค้าของตัวเอง  

ความรู้

* มีการปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรขยายอย่างต่อเนื่อง
อบรมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
* กระจายความเสี่ยง โดย
การหาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
ขยายฐานลูกค้า
* มีการบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการธุรกิจของตนเอง
เช่น การตลาด การผลิต

คุณธรรม
* บริหารอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
* มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อ เสียสละ
แก้ปัญหาในทันทีที่เกิดปัญหาข้อร้องเรียน
ด้านลูกค้า
* ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าจากเริ่มผลิตจนส�ำเร็จ
* มีใบรับรองการวิเคราะห์ก�ำกับสินค้าทุกครั้งที่จัดส่ง
* มีเอกสารการค�ำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง สินค้าทุกตัว
ถ้าลูกค้าต้องการตรวจสอบ
* มีการปรับราคาสินค้าตามจ�ำเป็นให้ลูกค้ากระทบน้อยที่สุด
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
* จ้างแรงงานในชุมชนให้มีงานท�ำไม่ไกลจากบ้าน
* ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นค�ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดแก่ชุมชน
* อุปกรณ์ในโรงงาน ใช้ฝีมือช่างและแรงงานในท้องถิ่น
* เผยแพร่ให้ความรู้และเทคนิคการปฏิบัติแก่ภายนอก
ด้านพนักงาน
* ค่าตอบแทนสูงกว่าค่าแรงขั้นต�่ำ
* มีสวัสดิการมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด

* พัฒนาและออกแบบเครื่องจักรที่ใช้
ผลิตเองกว่าร้อยละ 95 โดยใช้
องค์ความรู้เฉพาะของกิจการ
* น�ำหลักวิชาการความรู้มาใช้ในการ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ
* เน้นการบริหารสินค้าคงคลังที่
เหมาะสมกับก�ำลังการผลิต โดยมี
แผนการจัดการวัตถุดิบตามปริมาณ
การสั่งซื้อสินค้า
* พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เช่น สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่
พนักงาน

ภาพที่ 1  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริษัท นิธิฟู้ดส์ จ�ำกัด
ที่มา : ดัดแปลงจาก สมิต ทวีเลิศนิธิ, 2552.
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แนวทางการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับผู้น�ำตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1. มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจ      
ในเชิงนโยบาย โดยไม่มุ่งหวังก�ำไรในระยะสั้นแต่คิดถึงผล
กระทบในระยะยาว
2. ให้ คุ ณ ค่ า แก่ พ นั ก งานอย่ า งจริ ง จั ง และพั ฒ นา
พนักงานอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการปลดพนักงานออก แม้ใน
ยามทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ
3. จริงใจและหวังดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ
ทัง้ หมด (Stakeholders) รวมถึงประชากรและสังคมในอนาคต
4. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นานวั ต กรรมทั่ ว                    
ทั้งองค์การ ไม่ใช่แต่ในเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ     
เพียงอย่างเดียว
5. การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
6. การใช้ แ ละพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ           
แต่ราคาไม่สงู โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบไทยๆ หรือแบบพืน้ บ้าน
7. ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมือ่ พร้อมทุกด้าน
เท่านั้น ไม่ได้ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วเพียงเฉพาะมีความ
ต้องการส�ำหรับสินค้าหรือบริการในตลาดสูง
8. ลดความเสี่ยงโดยการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ตลาดที่หลากหลายและการลงทุนที่หลากหลาย โดยอยู่บน       
พื้นฐานของความรู้จริง
9. การแบ่งปัน รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ที่ม        ี
เพื่อการพัฒนาตลาด เพื่อผลประโยชน์ที่ตกแก่ผู้บริโภคและ
สังคม
10. สร้ า งวั ฒ นธรรมแห่ ง องค์ ก ารที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี
จริยธรรมความอดทนและขยันหมั่นเพียร เป็นค่านิยมพื้นฐาน

สรุป

สรุปความสอดคล้องจากการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส�ำหรับผู้น�ำมาใช้ของ บริษัท นิติฟู้ดส์ จ�ำกัด
ผูเ้ ขียนขอสรุปแนวทางการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงส�ำหรับผู้น�ำ  ซึ่งมีความสอดคล้องจากการน�ำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ�ำกัด ดังประเด็น           
ต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบของผู้น�ำ  เป็นภาระหรือพันธะ
ผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น�ำและพนักงานในองค์การ       
ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งความรับผิดชอบของ
ผู้น�ำ  ได้แก่ การวางนโยบายหลักขององค์การ การคัดเลือก       
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และแต่งตัง้ พนักงานให้เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ ค�ำนึง
ถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รักษาชื่อเสียงและภาพพจน์องค์การ
2. ความพอประมาณ ผู้น�ำควรให้พนักงานในองค์การ
เน้นการปฏิบัติงานโดยยึดถือทางสายกลางให้มีความพอเพียง
ความพอดี และไม่ฟุ่มเฟือย
3. ความมีเหตุผล ผู้น�ำควรให้พนักงานในองค์การ            
มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจและลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า งๆ   
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4. การมีภูมิคุ้มกัน ผู้น�ำควรให้พนักงานในองค์การ          
มีภูมิคุ้มกันในตัว ที่ดีพอสมควรในการเตรียม ความพร้ อ ม               
รู้เท่าทันจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การ
5. การพึ่งตนเอง ผู้น�ำควรให้พนักงานในองค์การและ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจขององค์การทีอ่ ยูไ่ ด้
ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นหรือองค์การอื่นจนเกินความ
จ�ำเป็น
6. การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพของพนั ก งาน ผู ้ น� ำ ควร        
เสริมสร้างคุณภาพของพนักงานในองค์การทั้งด้านวัตถุและ
ด้านจิตใจ โดยให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป
7. การรวมกลุ่ม การที่ผู้น�ำ  พนักงานและองค์การ          
ให้ความส�ำคัญกับการรวมกลุ่ม โดยทุกคนจะท�ำหน้าที่เป็น          
ผู้ด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้หลากหลาย
8. การสร้ า งเครื อ ข่ า ย การที่ ผู ้ น� ำ  พนั ก งาน และ
องค์การร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
และร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ต่อองค์การ
9. ความสมดุ ล และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การที่ ผู ้ น� ำ
สนับสนุนให้พนักงานและองค์การยึดถือการพัฒนาอย่างเป็น
องค์รวม โดยให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาองค์การและ
ประเทศชาติ ตามกระแสโลกาภิวัตน์
จากแนวทางการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และจริยธรรมส�ำหรับผู้น�ำที่กล่าวมา 9 ประการนั้น ผู้เขียน
สามารถสรุปและเชื่อมโยงแนวทางตามหลักการและเงื่อนไข
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ประการ คือ 1) ความพอ
ประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกัน 4) ความรู้ และ
5) คุณธรรม โดยผู้เขียนขอน�ำเสนอแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของผู้น�ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แสดงดังตาราง        
ที่ 2
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ตารางที่ 2 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจของผู้น�ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเงื่อนไข
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		
หลักการ 3 ประการ
1. ความพอประมาณ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2. ความมีเหตุผล
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3. การมีภูมิคุ้มกัน
3.1
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5. คุณธรรม

แนวทางการด�ำเนินธุรกิจของผู้น�ำ

พึ่งพาตนเอง โดยการผลิตสิ่งของบางอย่างใช้เอง
ลดบทบาทกิจการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เน้นการใช้เงินทุนภายในกิจการตามก�ำลังทุน และความสามารถ
พนักงานทุกแผนก สลับงานกันได้
เจริญเติบโตอย่างพอเพียง ค�ำนึงถึงศักยภาพขององค์การและสิ่งแวดล้อม
สร้างระบบการด�ำเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมของพนักงาน
จัดโครงสร้างองค์การใหม่ ให้เรียบง่ายไม่ซับซ้อนจ้างพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่
ประหยัดทรัพยากรเพื่อประหยัดทุนและให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ
ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาขึ้นเอง
กระจายความเสี่ยง โดยน�ำเสนอรูปแบบต่างๆ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์การให้บริการ
มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ โดยการขยายอย่างต่อเนื่องและอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงาน
3.3 กระจายความเสี่ยง โดยหาผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายฐานลูกค้า
3.4 สร้างทรัพยากรขึ้นแทนที่ เช่น ปลูกต้นไม้
3.5 สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อความเข้มแข็งและท�ำต่อยอดจากการ
ร่วมมือกัน
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ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ
การน�ำหลักวิชาความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่พนักงาน
ส่งเสริมการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมช่วยเหลือกัน
ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อเสียสละ แก้ปัญหาร่วมกัน
มีระบบการบริหารอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สนับสนุนสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งดูแลพนักงานหลังเกษียณ
รักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งการสร้างทรัพยากรขึ้นแทนที่
สนับสนุนชุมชน ด้วยการจ้างแรงงานในชุมชนให้มีงานท�ำและรายได้
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจทีไ่ ด้จากกรณีศกึ ษานีเ้ ป็นหลัก
ฐานว่ า การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท โดยค�ำนึงถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรมประกอบการวางแผน ตัดสินใจ และการกระท�ำ           

จากการที่ผู้เขียนได้น�ำเสนอการประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการด�ำเนินธุรกิจของผู้น�ำ  ภายใต้กรณี
ศึกษาของบริษัทนิธิฟู้ดส์ จ�ำกัด อาจกล่าวได้ว่าปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ ถู ก น� ำ มาใช้ ทั้ ง เป็ น บทเรี ย นและเป็ น
แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ผู้น�ำ 
ประชาชน และสังคมโดยส่วนรวม
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นทั้งวิธี
การในการประกอบอาชีพและเป็นทั้งวิถีชีวิตที่จะน�ำพนักงาน
ผู้น�ำ  และประชาชนไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและท�ำให้การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืน
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