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คำนำ 
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ กระทรวง
มหาดไทย กองทัพไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดใหมีการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาตัวอยางความสำเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องคกรภาครัฐและธุรกิจ ที่ไดนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองคกร จนประสบความ
สำเร็จ และเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด ไดรับ
รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภทธุรกิจ 
ขนาดยอม ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะเปนตัวอยางในการบริหารองคกรภาคธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผูที่สนใจสามารถเขามาศึกษาเรียนรูความสำเร็จของบริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด ได
สำนกังาน กปร. จงึพจิารณาเหน็สมควรให บรษิทั พรทพิย (ภเูกต็) จำกดั เปนศนูยเรยีนรู 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบื้องตนสำนักงาน กปร. ไดจัดพิมพหนังสือองคความรู 
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานธุรกิจขนาดยอม เพื่อเปน 
คูมือใหผูที่สนใจไดมองเห็นภาพการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินงาน              
รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคกรและสวนรวม 
 สุดทายนี้ สำนักงาน กปร. ขอขอบคุณ บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด     
เปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี ้        
โดยหวงัเปนอยางยิง่วา หนงัสอืการประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดานธรุกจิ
ขนาดยอม จะเปนประโยชนและใชเปนแนวทางในการขยายผลการบริหารจัดการ 
และพัฒนาองคกรใหสามารถพึ่งพาตนเองและสวนรวมอยางยั่งยืนตอไป 
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สำนักงาน กปร. 



รางวัลถวยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ตัวอยางความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด 

ตัวอยางความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดยอม 2



1. สุดยอดโชวรูมของฝากที่ดีที่สุดของเมืองไทย 

2. ผูนำในการทำตลาด Sea Snack ของเมืองไทย 

“มุงมั่นผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

สนองความพึงพอใจแกลูกคา และพัฒนาอยางตอเนื่อง” 

วิสัยทัศน (Vision)  
ของ บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด 

พันธกิจ (Mission) 

นายวีรวัฒน  เปยมวิวัตติกุล 
ประธานบริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด 

ประสบการณ 
 ประธาน OTOP ภูเก็ต ป 2548 
 ประธาน OTOP ภาคใต ป 2549 
 นายกสมาคมผูผลิตและผูสงออกภูเก็ต 
 นายกสโมสรโรตารีอันดามัน ป 2551 -2552 
 คณะกรรมการหอการคาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแตป 2548 – ปจจุบัน 
 ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงาน ภาค 8   

ประวัติผูบริหาร 
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ประวัติความเปนมา 
 บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด นำโดย คุณวีรวัฒน เปยมวิวัตติกุล (ประธาน
บริษัท) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลแหงแปรรูป และสินคาของฝากพื้นเมือง
ของจังหวัดภูเก็ต โดยนำวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาพัฒนาใหเปนที่รูจักทั้งในและ 
ตางประเทศ เริม่ตนดวยธรุกจิเปนตวัแทนจำหนายผลติหมแูผน หมหูยอง ใหกบัแบรนด 
พรทิพย (น่ำงวน) จากโคราช เม่ือป 2535 โดยเชาอาคารรานเลก็ๆ 2 คูหา ในตวัเมือง
ของจังหวัดภูเก็ต  
 ตอมาในป 2540 ธุรกิจประสบวิกฤตเศรษฐกิจตมยำกุง จึงไดลองไปขาย
เฉากวยที่หาดใหญ การเริ่มตนธุรกิจใหมในที่ใหมนั้นเต็มไปดวยความยากลำบาก 
เหนื่อยลา ทอแทและหมดหวัง แตบังเอิญไดเห็นปฏิทินภาพในหลวงกำลังทรงงาน 
ซึ่งมีหยาดเหงื่อไหลหยดอยูที่พระนาสิก จึงทำใหฉุกคิดไดวา แมแตในหลวงซึ่งเปน
เจาฟา เจาแผนดิน ยังตองตรากตรำทำงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยที่ทานรักอยาง
ไมยอทอตอความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากเลย จึงเกิดเปนแรงบันดาลใจให
ลุกขึ้นสูอีกครั้ง ปลายปเดียวกันจึงกลับมาภูเก็ตและเริ่มหาขอมูล และวิเคราะหธุรกิจ
จากประสบการณที่มี พบวา ภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว มีกลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติ ซึ่งมีประมาณ 1.5 ลานคนตอป หลังจากไดดื่มด่ำกับความสวยงาม
ทางธรรมชาติที่แสนประทับใจ ก็มักจะนิยมซ้ือสินคาของฝากพื้นเมือง เพื่อเปนของ 
ที่ระลึกฝากครอบครัว ตลอดจนเพื่อนสนิทมิตรสหาย แตสินคาอาหารของฝาก 
พื้นเมืองที่มีอยู เดิมนั้น มีคุณภาพต่ำ ไมมีมาตรฐานพอ และไมเปนที่ยอมรับ  
จึงเริ่มศึกษาหาความรู และพัฒนาหาสินคาพื้นเมืองภูเก็ต และจังหวัดใกลเคียง เชน 
ปลาฉ้ิงฉาง กุงเสียบ ไตปลาแหง ปลาขาวสาร ฯลฯ โดยไดเริ่มขอความชวยเหลือจาก
คุณแมของภรรยา ผูมีภูมิปญญาฝมือในเรื่องการทำอาหารพื้นเมือง เชน น้ำพริก     
กุงเสียบ แกงไตปลาแหงสำเร็จรูป กุงเสียบปรุงสมุนไพร น้ำพริกกุงรสชาติตางๆ ฯลฯ 
และขอความรูเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการในทองถิ่นในการพัฒนาคุณภาพของ
สินคา ตลอดจนสถานที่ผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน  
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 นอกจากการพัฒนาดานคุณภาพแลว ก็ยังพัฒนาในดานบรรจุภัณฑที่
สวยงาม อีกท้ังยังสามารถเพิ่มคุณภาพใหกับสินคา เชน ขยายเวลาในการเก็บรักษา
สินคาไดมากยิ่งขึ้น เหมาะกับการเปนของฝากทำใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
ตรงตอความตองการของนักทองเที่ยว รวมถึงสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น และไดรับ
การตอบรับเปนอยางดีจากมัคคุเทศกที่นำนักทองเที่ยวมาซื้อสินคาที่รานซึ่งมีการ
จำหนายผลิตภัณฑที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปนของฝากอันเลืองชื่อของจังหวัดภูเก็ต
อีกดวย 
 เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาซื้อสินคามากขึ้น ก็เปดโอกาสใหกับกลุมแมบาน 
ตลอดจนชาวบานที่ทำขนมพื้นเมืองตางๆ สามารถนำสินคามาขายควบคูไปดวย เพื่อ
เปนการกระจายรายไดใหกับชุมชน ก็ยิ่งทำใหมัคคุเทศกพานักทองเที่ยวมาซ้ือสินคา
มากยิ่งขึ้น เพราะสินคามีความหลากหลาย และเปนสินคาพื้นเมืองแทๆ ที่หาซื้อที่อื่น
ไมได จึงสามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคาของทัวรคณะตางๆ ไดเปนอยางดี   
 ตอมาเมื่อมีผูมาใชบริการจำนวนมาก ก็เริ่มทำใหการจราจรติดขัดในตัวเมือง 
ประกอบกับสถานที่ก็เริ่มคับแคบ จึงไดคิดทบทวนวาจะขยายธุรกิจ และยายรานไป
บรเิวณชานเมอืง ณ ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิ ร.9 (บายพาส) ซึง่เปนถนนเสนหลกัอกีเสน 
ที่เชื่อมระหวางสนามบิน โรงแรม และแหลงทองเที่ยวตางๆ ซึ่งเปนที่ดินที่ไดมาจาก
การเก็บหอมรอมริบและไดซื้อไวเมื่อสมัยยังมีราคาไมสูงมาก ทำใหสามารถสราง     
รานของฝากพื้นเมืองบนเนื้อที่ 3 ไร ซึ่งสามารถรองรับกับปริมาณนักทองเที่ยว 
จำนวนมาก พรอมกบัมสีถานทีจ่อดรถสำหรบัรถทวัรไดอยางพอเพยีง พรอมกนันีก้ไ็ดสราง 
โรงงานผลิตสินคาอาหารทะเลแหงแปรรูปไวในท่ีเดียวกัน พรอมท้ังเปดใหเปนสถานท่ี     
ดูงานสำหรับกลุมแมบาน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมตัวอยางการทำ
อาชีพผลิตน้ำพริกกุงเสียบ ซึ่งเปนวัตถุดิบประจำทองถิ่นใหกับกลุมแมบาน  
ใหสามารถนำไปผลิต และพัฒนาเปนอาชีพได 
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 ในป 2547 คลื่นยักษสึนามิถลมเกาะภูเก็ต ทำใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวตองหยุดชะงัก หลายบริษัทลมละลาย ตองปดตัวลง ทำใหเกิดวิกฤติดาน
เศรษฐกิจอยางมหาศาล บริษัทฯ เองก็เปนธุรกิจหนึ่งของการทองเที่ยวที่ไดรับผล 
กระทบนี้โดยตรง ณ เวลานั้น มีพนักงานทั้งหมดในบริษัทฯ จำนวน 49 คนที่ตอง
ดูแล ซึ่งพนักงานสวนใหญเปนพนักงานที่อยูกับบริษัทมานานตั้งแตยังเปนรานเล็กๆ 
บรษิทัไดตระหนกัถงึความรกัและเอาใจใสพนกังานเสมอเหมอืนญาตมิิตร อกีท้ังไมตองการ
เพิ่มภาระใหกับครอบครัวของพนักงานเหลานั้น ในชวงเวลาที่เจอวิกฤตแบบนี้     
หากปลดหรอืลดพนกังาน ธรุกจิอาจจะรอด แลวพนกังานเหลานัน้จะทำอยางไร จะหา 
งานใหม ณ เวลานั้นก็คงเปนเรื่องที่ยากมาก ไหนลูกจะตองเรียน คาเชาบาน  
คาใชจายในครอบครัวอีกมากมาย ฯลฯ บริษัทจึงเรียกประชุมพนักงานเพื่อพยายาม
หาแนวทางแกไข และฝาวิกฤตการณน้ีไปดวยกันใหได จากการศึกษาคนควาฐานขอมูล
ของบริษัท พบวา ฐานลูกคาท่ีเขามาใชบริการสวนใหญเปนชาวไทย 50% และ 
ตางชาติ 50% ดังนั้นในเมื่อลูกคาเหลานั้นไมสามารถเขามาใชบริการได                
ดังเดิม ทางบริษัทฯ ก็ไดปรับเปลี่ยนกลยุทธ โดยการนำสินคาที่บริษัทผลิตไปสงให
ใกลกับกลุมลูกคาเดิมมากที่สุดเทาที่จะทำได จึงไดใหฝายการตลาดวางตำแหนง
ผลิตภัณฑใหม จากเดิมท่ีสินคาตราพรทิพยเปนเพียงสินคาของฝากพื้นเมือง ก็ได    
ชูจุดเดนที่มีอยูในตัววัตถุดิบท่ีมีในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาเพื่อสุขภาพ และ    
ทำการตลาดผานชองทางหางโมเดิรนเทรดตางๆ เพื่อใหสามารถกระจายสินคาของ
บรษิทัไปทั่วประเทศ ใหใกลกลุมลูกคาชาวไทยใหมากที่สุด  

นอกจากนี ้สำหรบัลกูคาชาวตางชาต ิทางบรษิทักไ็ดกระจายสนิคาผานชองทาง 
การสงออก โดยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ ใหนำสินคาไปแสดงใน
งานแสดงสินคานานาชาติ THAI FEX ซึ่งจากงานก็ทำใหมีลูกคาชาวตางชาติใหความ
สนใจ อีกทั้งเปนจุดเริ่มตนของการสงสินคาไปจำหนายยังตางประเทศไดอีกดวย  
อนัสงผลดใีหกบับรษิทัเปนอยางมาก ทำใหบรษิทัมยีอดสัง่ซือ้สนิคาเขาเปนจำนวนมาก 
อยางสม่ำเสมอ และสามารถมีงานปอนใหกับพนักงานทำกันตลอด แมจะอยูในชวง    
ที่เกิดวิกฤติกับธุรกิจโดยรวมของจังหวัดภูเก็ต ทำใหสามารถฟนฝาวิกฤตนั้นมาได   
เปนอยางดี 
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 ปจจุบัน บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด มีการจัดจำหนายครอบคลุมท้ัง

ภายในผานชองทางหางสรรพสินคา และศูนยการคาชั้นนำของประเทศไทย เชน 

สยามพารากอน, Tops Supermarket ทุกสาขา, Golden Place และ รานคาใน

โครงการหลวงดอยคำตางๆ  

 นอกจากนี้ ยังพัฒนาสินคาพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต เชน น้ำพริกกุงเสียบ 

แกงไตปลา กุงเสียบแฟนซี และปลาขาวสารอบกรอบ ฯลฯ ใหมีมาตรฐานระดับ

สากล จนสามารถสงไปจำหนายยังตางประเทศอีกดวย อาทิเชน ฮองกง สิงคโปร 

มาเลเซีย ออสเตรเลีย ฯลฯ โดยไดสรางโรงงานผลิตสินคาที่มีมาตรฐานในระดับสากล 

HACCP และ GMP ทีส่ามารถยกระดบัผลติภณัฑของไทยใหเปนทีย่อมรบัในระดบัโลก 

ลดคาใชจายในการผลติและขนสง อีกท้ังสามารถใชเปนศูนยเรยีนรูใหกับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนและสถาบันการศึกษาตางๆ ใหไดเขามาศึกษาเรียนรูในดานการพัฒนาธุรกิจ

และผลิตภัณฑภายในทองถิ่น  
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คุณภาพ และ มาตรฐานระดับสากล 
 HACCP จากสถาบัน CAMPDEMT และ MOODY ของประเทศอังกฤษ 
 GMP จากสถาบัน CAMPDEMT และ MOODY ของประเทศอังกฤษ 
 HALALจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
 เชลลชวนชิม จากหมอมหลวงถนัดศรี สวัสดิวัฒน 
 ไดรับการคัดสรรใหเปนสุดยอดสินคา OTOP 5 ดาว 3 ปซอน 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความ
พอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยูไดโดยไมเดือดรอน และ มีความสุข 
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 บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด ไดนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกตใชในธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

ความพอประมาณ 
 ไมเนนการทำธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรเพียงอยางเดียว แตเนนการพัฒนา
แบบมีสวนรวมกับชุมชน และอนุรักษสิ่งแวดลอมไปดวยกัน  

พฒันาธรุกจิ และตอยอดภมูปิญญาทีม่ใีนทองถิน่จากความชำนาญทีต่นเองมอียู  
 บริหารสภาพคลองทางการเงิน โดยจัดระบบเงื่อนไขการชำระเงินใหรายรับ 
เขามาเร็วกวารายจาย  
 การจางแรงงานในจำนวนที่พอเหมาะกับงาน เพื่อไมใหเกิดคาใชจายดาน
บุคลากรที่สูงเกินกำลัง 
 การใชแรงงานคนในการผลิตควบคูกับการใชเครื่องจักร โดยเนนเครื่องจักรที่
ผลิตในประเทศไทย แตมีศักยภาพเทียบเทากับเครื่องจักรจากตางประเทศ  
 ดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนอยางเปนขั้นเปนตอน โดยเนนเงินทุนจาก
กำไรสะสม และเงินกูจากธนาคารของรัฐบางสวน 
 ไมเอาเปรียบคูคา และคำนึงถึงผูมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจอยางเปนธรรม 
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ความมีเหตุผล 
 ใหความสำคัญกับการจัดทำเปนแผนธุรกิจ กำหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย
ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจมีเปาหมายที่ชัดเจน และทำตามแผนที่ไดศึกษาไว 
 เนนดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได   

เลอืกใชวตัถดุบิท่ีมใีนทองถิน่ และพืน้ทีใ่กลเคยีงเปนหลกั หางาย ราคาไมสงูมาก 
อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบ 
 พัฒนาสินคาจากภูมิปญญาไทยในทองถิ่น และวัตถุดิบที่มีในชุมชน  
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจและชุมชนอยางยั่งยืน 
 สำรวจความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนำมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาธุรกิจ
ของบริษทัฯ 
 รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานจากทุกระดับชั้น  
เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง และความรูสึกมีสวนรวมในการทำธุรกิจ 
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ความมีภูมิคุมกันที่ดี 
 การทำจัดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  
เพื่อสามารถตรวจสอบภายในองคกรได อีกท้ังยังปองกันการรั่วไหลที่จะเกิดจาก 
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกร 
 กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย 
 ใหความสำคัญกับการรักษาลูกคาประจำและการสรางลูกคาใหม  
ดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาสินคา และการบริการที่ประทบัใจ 
 ขยายตลาดขายสงในตลาดโมเดิรนเทรด และสงออกไปขายยังตางประเทศ 
เพ่ือปองกัน และกระจายความเส่ียงจากวิกฤตการณตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับการทองเท่ียว  
 จัดทำระบบมาตรฐานตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับสินคา และองคกร 
ใหสามารถทัดเทียมในระดับสากล เชน HACCP, GMP, HALAL 
 ใหความสำคัญกับการสรางแบรนด โดยสงผลิตภัณฑรวมถึงผลงานบริหาร
องคกร เขารวมประกวดรางวัลระดับประเทศ เพื่อยกระดับสินคาและความเชื่อมั่นใน
ภาพลักษณขององคกรใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ พรอมๆไปกับการเพ่ิม Value Added 
ใหกับตราสินคา เชน  
  Prime Minister’s Export Awards  
  Prime Minister’s Industry Awards 
  SMEs National Awards 
  Design Excellent Awards 

 สรางพันธมิตรเครือขายธุรกิจ โดยเชื่อมโยงกับผูประกอบการในทองถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน ดวยการเปดเปนศูนยฯ ดูงาน ใหความรู และแลกเปล่ียนประสบการณ  
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เงื่อนไขดานความรู 
 สงเสริมการพัฒนาเพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถ สรางศักยภาพใหกับ
พนักงานทุกระดับชั้น ทั้งสงออกไปอบรมนอกสถานที่และเชิญวิทยากรผูชำนาญ
เฉพาะดานเขามาใหความรูอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง   
 เปดโอกาสใหกับกลุมแมบาน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหนวยงานของ
ภาครฐัและเอกชนทีส่นใจสามารถเขามาเรยีนรู แลกเปลีย่นประสบการณในดานตางๆ 
เชน การใหดูงานดานการผลิตสินคาจากภูมิปญญาไทย การทำการตลาด ฯลฯ 
 เปนหนึ่งในศูนยเรียนรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเภทธุรกิจ  
ขนาดยอมของประเทศไทยประจำภาคใต เพื่อสงเสริมใหธุรกิจสามารถนำแนว    
พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปประยุกตใชไดอยางแทจริง และยั่งยืน 
 ศึกษาวิเคราะหรูปแบบธุรกิจของตนเอง คูแขงและตลาด (ลูกคา) ตลอดจน 
สำรวจและเกบ็ขอมลู ความพึงพอใจของลกูคาท้ังชาวไทยและชาวตางชาตอิยางตอเนือ่ง
เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหดานการตลาด เพื่อใชในการทำแผนธุรกิจ และ
แผนการตลาดในแตละป  
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เงื่อนไขดานคุณธรรม 
 ดำเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต มุงมั่น จริงใจ ไมเอาเปรียบคูคา 
รวมถึงไมโจมตีคูแขงขัน 
 การดำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล เนนสิ่งที่ดีที่สุดใหกับพนักงาน คูคา 
ลูกคา คนในชุมชน และสิ่งแวดลอม  
 กระจายรายไดภายในชุมชน โดยจางแรงงานในทองถิ่น และไมใชแรงงาน
ตางดาว  
 ไมผลิตสินคาแขงขันกับชุมชน แตใหการสนับสนุนสินคาพื้นเมือง และรวม
พัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นไปพรอมๆ กัน  
 สงเสริม และใหความรู รวมถึงพัฒนาสินคาจากภูมิปญญาไทยในภูเก็ต และ 
ทองถิ่นใกลเคียง ตลอดจนสินคาของกลุมแมบาน ใหสามารถสงสินคาเขามาขายใน
บริษัทได เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับผลิตภัณฑทองถิ่น และชุมชนใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
 เปดโอกาสใหธุรกิจสามลอพวง หาบเร สามารถเขามาขายในพื้นที่ โดยไมคิด
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 จัดกิจกรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมตอพนักงานในองคกร เชน 
  กิจกรรมสังสรรคประจำป (STAFF PARTY) 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรรวมกันอยางสม่ำเสมอ 
  กิจกรรมใหเคกวันเกิด และรวมอวยพรวันเกิด โดยทีมผูบริหาร 
  ใหความสำคญักบัพธิกีารตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัพนกังานและเครอืญาต ิ
เชน วันแตงงาน งานศพ ฯลฯ 
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ผลสำเร็จจากการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 สามารถผานพนวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นมาไดหลายครั้ง อาทิเชน 

 ป 2545 วิกฤตการณโรคซารส 
 ป 2546 วิกฤตการณไขหวัดนก  
 ป 2547 วิกฤตการณคลื่นยักษสึนามิถลมเกาะภูเก็ต  
 ป 2548 วิกฤตการณดานการเมือง  
 ป 2549 วิกฤตการณรัฐประหาร 
 ป 2551 วิกฤตการณดานการเมือง มีการปดสนามบิน  
 ป 2552 วิกฤตการณไขหวัดใหญ 2009 
 ป 2553 วิกฤตการณดานการเมือง มกีารเผาหางสรรพสินคา 

 จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา วิกฤตการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับ
ธุรกิจการทองเที่ยวโดยตรง ทำใหสินคา ผลิตภัณฑไมสามารถขายได 
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รางวัลอันทรงเกียรติ 
 รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตัวอยางความสำเร็จ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 รางวัลชนะเลิศ Prime Minister’s Industry Awards 2010 ประเภทธุรกิจ
ขนาดยอม 
 รางวัลชนะเลิศ Prime Minister’s Export Awards 2009 (OTOP 
Recognition) 
 รางวัลชมเชย SMEs National Awards 2009 และ 2010 
 รางวัลชนะเลิศเถาแกติดดาว ดานการสรางแบรนด ระดับ Platinum 

บทสรุป 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใชกับธุรกิจไดจริง เพราะเศรษฐกิจ
พอเพียงไมไดหมายถึงเศรษฐกิจระบบปดที่ไมเกี่ยวของกับใคร ไมคาขาย ไมสงออก 
ไมผลิตเพื่อคนอื่น ไมไดสนับสนุนการปดประเทศ หรือหันหลังใหกับกระแส 
โลกาภิวัฒน แตเนนการสรางภูมิคุมกันในตัว ไมประมาท และไมโลภมากเกินไป  
จนเมื่อแข็งแรงพอสามารถเขาสูการแขงขันในแบบที่สรางสรรค ใชประโยชนจาก
กระแสโลกาภิวัฒนอยางชาญฉลาด รูเทาทัน สามารถเลือกรับเฉพาะสิ่งที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสังคมในระยะยาว 
 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกตใชในธุรกิจไดจริง โดยไมขัด
หลักการการทำกำไร แตการไดมาของกำไรจักตองไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น หรือ
แสวงหากำไรจนเกินควร เกินเหตุ ขูดรีด เบียดเบียนผลประโยชนของสังคม 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดปฏิเสธการกูยืมเงิน แตเนนความสมเหตุ
สมผล และการบริหารความเสี่ยง คือ แมจะกูยืมเงินมาลงทุนก็เพื่อดำเนินกิจการที่ 
ไมกอใหเกิดความเสี่ยงมากจนเกินไป 
 แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหามไมใหลงทุนหรือขยายกิจการ  
แตเนนใหทำธุรกิจที่ไมเสี่ยงมากเกินไป ควรลงทุนใหเหมาะกับธุรกิจตนเอง  
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ขนมโบราณเมืองภูเก็ต ในกลองรูปตึกชิโนโปรตุกีส 
 เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับขนมโบราณของจังหวัดภูเก็ต ดวยอัตลักษณที่
โดดเดนและทรงคุณคา นั้นก็คือ สถาปตยกรรมชิโนโปรตุกีส วัฒนธรรมที่แสดงถึง
ความเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดในอดีต โดยไดถอดแบบมาจากตึกโบราณที่มีชื่อเสียง 
ตลอดจนเรื่องราวที่นาสนใจ ผานบรรจุภัณฑกลองรูปตึกชิโนโปรตุกีส ภายในบรรจุ
ขนมโบราณที่หาทานไดยาก อีกทั้งเปนการกระจายรายไดใหกับชุมชน และ 
ยังเปนการสืบสานสูตรขนมโบราณจากทายาทเจาของสูตร 

 นอกจากนี้ กลองบรรจุภัณฑรูปตึกโบราณ ยังสามารถนำมาตอกันเปนเมือง
ภูเก็ตโบราณในสมัยอดีต นอกจากจะสรางเสริมจินตนาการที่ดีใหกับเยาวชนแลว 
พรอมกันนี้การสะสมยังชวยลดปริมาณขยะโลก เรียกไดวาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 พรอมกันนี้ เริ่มมีบริษัททัวรนำนักทองเที่ยวมาแวะซื้อสินคาที่ราน และไดรับ
การตอบรับจากนักทองเที่ยวเปนอยางดี จึงไดผลิตสินคาประเภทของฝากพื้นเมือง
ของจังหวัดภูเก็ต ไดแก นำ้พริกกุงเสียบ ปลาฉิ้งฉางปรุงรสตางๆ แกงไตปลา น้ำพริก
คั่วตางๆ จำหนายควบคูไปดวย ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับเปนอยางดี บริษัททัวรตางๆ  
ไดใหความสนใจ และนำนักทองเที่ยวมาซื้อของฝากที่รานอยางตอเนื่อง โดยมีลูกคา
เปนนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ จนกลายเปนรานจำหนายสินคาและ
ของฝากที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดภูเก็ต 
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ผลิตภัณฑ กุงเสียบแฟนซี 

ผลิตภัณฑขาวตังและขาวเกรียบ 
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ผลิตภัณฑขนมเตาสอ 

ผลิตภัณฑปลาขาวสารกรอบปรุงรส 

ผลิตภัณฑขนมเตาสอ

ผลิตภัณฑปลาขาวสารกรอบปรุงรส
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ผลิตภัณฑชุดอันดามัน 
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ตัวอยางความสำเร็จ
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