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 ในทุกทุกวันที่เราใชชีวิตอยูบนโลกใบนี้ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอด

เวลา ซ่ึงหากเราหันกลับไปพิจารณาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตัว ไมวาจะเปนการขยายตัว

ของสังคมเมืองไปสูพื้นที่ตางๆ  ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและกาวหนา

อยางรวดเร็ว “อุตสาหกรรม 4.0” กำลังถูกพูดถึงในวงกวาง มนุษยสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีไดงายยิ่งขึ้น สงผลใหโครงสรางการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป เกิดการคาขาย

อยางไรพรมแดนผานการสนับสนุนของเทคโนโลยีใหมๆ  เปนการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ

 อีกท้ังในดานกฎหมายและขอจำกัดตางๆ ลวนแตมีการปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับ

การเขามาของ “สังคมดิจิทัล” อยางเต็มรูปแบบ และแนนอนวาเมื่อภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติทวีความรุนแรง สังคมจึงเกิดความตระหนักในเร่ืองส่ิงแวดลอมและมลภาวะ

เกิดกฎหมายการใชทรัพยากรอยางเขมงวดมากยิ่งขึ้น

 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในระดับโลกดังที่ไดกลาวไปขางตน 

มีอิทธิพลตอแนวโนมของโลกการทำงานเปนอยางมาก  ตลาดแรงงานเกิดความ

ตึงเครียด ความสามารถและทักษะของการทำงานในปจจุบัน อาจจะไมสามารถนำ

ไปใชไดในอนาคตอันใกล เมื่อรูปแบบของกิจกรรมทางธุรกิจเปลี่ยนไป

หัวใจสำคัญเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญครั้งนี้ คือ การปฏิบัติเพื่อมุงสู
การพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรมดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

พัฒนาอุปนิสัยพอเพียงพัฒนาอุปนิสัยพอเพียง
HabitsHabits

มุงสูเสนทางแหงความสำเร็จอยางย่ังยืนมุงสูเสนทางแหงความสำเร็จอยางย่ังยืน



สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติจึงไดพัฒนา หลักสูตร 9 อุปนิสัยพอเพียง 
สูความสำเร็จที่ยั่งยืน ซึ่งนอมนำหลักการจัดการ 3 หวง ไดแก พอประมาณ 
มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกัน ประกอบกับการใชคุณธรรมกำกับความรู ซึ่งเปน
เงื�อนไขพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาเปนหลักสูตรที่องคกร
จะไดรับประโยชนจากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของคนในองคกร เพื�อการเติบโต
ของธุรกิจอยางเขมแข็งและประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน

 คำตอบน้ันอยูไมใกล ไมไกลไปจากชีวิต

ประจำวันของเรา ที่ไดรับรูและศึกษา “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปน

ปรัชญาที่ชี้ใหเห็นถึงแนวทางการดำรงอยูและ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับ

ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนา

และบริหารประเทศ ใหดำเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทัน

ตอโลก ยุคโลกาภิวัฒน เกิดความสมดุลและพรอม

ตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

และกวางขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

คำวา “พอเพียง” จึงเปนเสมือนหยาดทิพยที่มาชวยฝาวิกฤตแหงความเปลี่ยนแปลง
ไปได ซึ่งรูปแบบของกระบวนการพัฒนามีระดับขั้นตอน ตั้งแตการอยูรอด

(Survive) ไปจนถึงพอเพียง (Sufficient) จนนำไปสูความยั่งยืน (Sustainable) 

แลวองคกรจะพัฒนา “คน”
เพื�อสรางความเขมแข็งจากภายใน
ไดอยางไร?
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มีสติปญญา รอบรู
รอบคอบ ระมัดระวัง

ซื�อสัตยสุจริต ขยันอดทน
สติปญญา แบงปน

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม / วัฒนธรรม / สมดุล / พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง

มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน

พอประมาณ

ความรู คุณธรรม

นำไปสู

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทางสายกลาง)
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“ใชอยางพอประมาณ” (Act)

“คิดอยางมีเหตุมีผล” (Think)

อุปนิสัยพอเพียงที่ 1 : รูจักตัวเอง
การรูและเขาใจบทบาทหนาที่ จุดเดน จุดดอยของตนเอง รูจุดมุงหมายของชีวิต มีสติ 

เพื่อพิจารณาสิ่งที่จำเปนและเหมาะสมกับตัวเอง เดินทางสายกลาง มีสมดุลในชีวิต

ตามเปาหมายของตนเอง อันไดแก งาน การเงิน สุขภาพ ครอบครัว เพื่อน และ

ความชอบ ซึ่งถาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองคกรดี ก็จะสงผลตอองคกรในเรื่อง

ตางๆ คือมาทำงานดวยคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุข คุณภาพงานก็จะดีขึ้น 

 

อุปนิสัยพอเพียงที่ 2 : รูคุณคาของทรัพยากรและธรรมชาติ
รูคุณคาของธรรมชาติ ตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ใชทรัพยากรตามความจำเปน

และแสวงหาแนวทางการใชใชอยางฉลาดและใชอยางคุมคา

 

อุปนิสัยพอเพียงที่ 3 : เปนมิตร แบงปน
เอาใจเขามาใสใจเรา ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน และรูจักการให

และรับอยางเหมาะสม เริ่มจากการลดอัตตา ทำใหฟงคนอื่นมากขึ้น

1

2

3

อุปนิสัยพอเพียงที่ 4 : ใฝรู และสรางสรรคสิ่งใหม
แสวงหาและเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อนำความรูไปประยุกตใชและสรางสรรค ใหเกิด

ประโยชน ซ่ึงการคิดสรางสรรคส่ิงตางๆ ได บุคลากรตองมีความรู รอบรู และรูในแงมุม

ที่กวางมากขึ้น

อุปนิสัยพอเพียงที่ 5 : มององครวม 

บุคลากรในองคกรควรมีมุมมองรอบดาน พิจารณาถึงความเก่ียวของและเช่ือมโยง ของ

ส่ิงตางๆ ถึงผลกระทบและการไดรับประโยชนรวมกัน ดังเชน พิจารณาดูวา การกระทำ

ตางๆ  สรางผลกระทบหรือสรางประโยชนใหกับคนอื่นอยางไร เราตองมองผูมีสวนได

สวนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของ มองเหตุปจจัยและกระบวนการโดยรวม

อุปนิสัยพอเพียงที่ 6 : รอบคอบ
คิด วิเคราะห ประเด็นตางๆ โดยละเอียด พิจารณาตามหลักการ และคาดการณผล

ท่ีจะเกิดข้ึนอยางถ่ีถวน เพ่ือเตรียมการรับมือ ดังเชน การกระตุนใหคนในองคกรมองจุดตางๆ

วาแตละจุดมีความเสี่ยงในประเด็นใดบาง แลวจะดำเนินการปองกันกับจุดออนตางๆ

เหลานั้นอยางไร
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 การจะพัฒนาอุปนิสัยพอเพียงทั้ง 9 ใหสามารถนำไปประยุกตใชในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ จำเปน

ตองเกิดจากลงมือกระทำ ซึ่งเคล็ดลับที่ไมยากจนเกินไปในการพัฒนาอุปนิสัย 
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เปล่ียนแปลงเพื�อ “สรางภูมิคุมกัน” (Change)

อุปนิสัยพอเพียงที่ 7 : เปดใจรับสิ่งใหม
เปดใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวใหพรอมกับทุกสถานการณ และมองเห็น

โอกาสจากส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะสถานการณในอนาคตท่ีกำลังเกิดความเปล่ียนแปลง

ที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น

 

อุปนิสัยพอเพียงที่ 8 : มองการณไกล
มีวิสัยทัศน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถคาดการณ และประเมิน

ความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ดังเชน พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9  

ซึ่งพระองคมีพระราชดำริวา ในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนน้ำมัน จึงตองหาวิธี

การผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันปาลม และออย

อุปนิสัยพอเพียงที่ 9 : มุงมั่นอยางมีเปาหมาย
มีความมุงมั่น พยายามใหบรรลุผลสำเร็จ โดยตั้งเปาหมายอยางชัดเจน เพื่อรองรับ

ความไมแนนอนในอนาคต
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เร่ิมตนจากการสรางนิสัยจากเรื�องงายๆ รวมท้ัง
เริ่มลงมือปฏิบัติจากเรื�องเล็กๆ กอน จะทำให
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาอุปนิสัยไปสูความ
สำเร็จมากยิ่งขึ้น ตลอดจนคอยๆ ปฏิบัติและ
พัฒนาอุปนิสัยทีละเรื�อง เมื�อประสบความสำเร็จ
แลว ก็ถือเปนการสรางขวัญและกำลังใจ เพื�อ
กาวไปสูการปฏิบัติในขั้นตอไป

เรียบเรียงจากงานสัมมนา "รูรับ ปรับตัว สูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กาวสูประเทศไทย 4.0" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หองพาโนรามา 1 

โรงแรมอมารี บูเลอวารด สุขุมวิท


