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8.  ความสภุาพ (Gentleness) โลกทกุวนันีม้กีารเปล่ียนแปลง

ไปทุกขณะ เราอาจเห็นลักษณะท่าทีการให้การบริการในยุคอดีตกับ

ยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการปรับปรุงการท�างาน รูปลักษณ์

การบริการลูกค้าก็ปรับปรุงขึ้นมาก โอภาปราศรัยด้วยความสุภาพ มี

การศึกษามากขึ้นจากเดิม ความสุภาพช่วยในการสร้างบรรยากาศ

แห่งความเป็นมิตร และเป็นพลังดึงดูดที่อยากเข้าใกล้ คงไม่มีใคร 

ช่ืนชอบความกักขฬะ ไม่ว่าจะในการบริหารระดับใดๆ ท้ังสิ้น ความ

สุภาพจะช่วยให้บรรยากาศในการท�างานเป็นไปด้วยไมตรีจิต และ

เป็นอีกแรงเสริมที่สร้างผลิตภาพแก่งาน

9. ไร้อตัตา (Selflessness) ศพัท์ค�าน้ี ไม่เพยีงแต่เราจะได้ยนิ

ได้ฟังมามาก โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับศาสนาเท่าน้ัน แท้จริงในเชิง

จิตวิทยา หรือการบริหารในเชิงจิตวิทยา มักเน้นความส�าคัญในเรื่อง

นี้มาก เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่หัวหน้าหรือผู้น�าในองค์กรไม่ว่าจะเป็น

ส่วนงานใด หากตกหลมุพรางเรือ่งความเป็นตวัตนของความคิด ความ

ถูกต้องของตนเสมอไปแล้ว น่ันคือความสุดโต่งของความคิด เพราะ

เชื่อว่าตนเองเลิศที่สุดจนมองข้ามมองผ่านคนอื่นๆ ไป นี่เป็นเรื่องน่า

กลัวมาก ดังนั้น ในวงการบริหารแล้ว จะต้องระมัดระวังความเป็น

อตัตาตัวตนนี ้มฉิะนัน้ จะเป็นเหย่ือการยึดถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ 

และอาจน�าพาองค์กรสู่ความเสื่อม และที่ส�าคัญสัมพันธภาพในการ

ท�างานอาจไม่ราบรื่น

10. ควบคมุตนเอง (Self-Control) เป็นเรือ่งทีแ่ต่ละคนจะต้อง

รู้จักตนเอง อ่านใจตนเองออก และควบคุมตนเองให้ได้ ทั้งนี้เพราะ 

“ใจ” เป็นใหญ่ ทุกการกระท�าที่แสดงออกไป ล้วนมาจากการบงการ

ของจิตทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เมื่อคิดจะท�าสิ่งใด จะต้องคิดให้รอบคอบ 

การกระท�าสิง่ใดลงไปอาจมผีลดหีรอืผลร้าย ขึน้อยูก่บัเจตนา และมอง

ถึงส่วนรวมเสมอ เราอยู่ในองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ 

แต่เมือ่ใดทีต่ดัสนิใจกระท�าลงไปแล้ว จะดหีรอืเลว คณุหรอืโทษ ย่อม

อยู่ที่เจตนา และมองถึงผลกระทบ (Impact) เสมอ

11. เสยีสละส่วนตน (Self Sacrifice) ข้อนีถื้อเป็นหวัใจส�าคญั

มาก โดยเฉพาะในเวลาวิกฤติหรือในยามที่องค์กรต้องการความเป็น

น�้าหนึ่งใจเดียวกัน และร่วมต่อสู้ฝ่าฟัน น่าจะเรียกว่าเป็นยอดการ

บรหิาร ในประวตัขิองนกับรหิาร หรอืในองค์กรทีม่ชีือ่เสยีง เมือ่องค์กร

จากฉบับที่แล้วต่อ

ในมมุของการบริหาร
เสาอโศก
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ตกอยู่ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจนั้น ผู้บริหารระดับสูงถึงกับยอมลด

เงนิเดอืน ยอมตดัสวสัดกิารทีต่นเองเคยได้รบั สิง่เหล่านีเ้ป็นการซือ้ใจ

พนกังานได้อย่างน่าทึง่ เข้าลกัษณะยอมร่วมทกุข์ ร่วมสขุ แสดงสปิรติ 

ย่อมเป็นที่รักของลูกน้อง และยอมทุ่มแรงกายแรงใจช่วยประคอง

สถานะองค์กรให้ฟื้นคืนสภาพปกติ

12. สจัธรรม (Truthfulness) หากพจิารณาในทางธรรมะแล้ว 

อาจมีข้อธรรมะอันกว้างขวางได้ อย่างไรก็ดี หากหยิบยก “สัจธรรม

แห่งชีวิตมนุษย์” ของเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต แห่งวัดเทพศิรินทรา- 

วาสราชวรวหิารแล้ว ท่านได้ให้ข้อคดิในการด�าเนนิชวีติมนษุย์ว่า “คน

เราเมือ่มลีาภกเ็สือ่มลาภ เมือ่มยีศกม็เีสือ่มยศ เมือ่มสีขุกม็ทีกุข์ เมือ่

มีสรรเสริญก็มีนินทา” ซึ่งก็คือโลกธรรมแปด อันเป็นค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า และหากผูบ้รหิารได้ศกึษา และท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้

แล้ว เชื่อว่าจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างกล้าหาญ 

ปล่อยวาง และไม่สะทกสะท้านหากบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 

บริสุทธิ์ใจ ถูกต้อง เที่ยงธรรม และมีประโยชน์ต่อองค์กรโดยส่วนรวม 

13. ความถูกต้อง (Righteousness) เมื่อองค์กรมีระเบียบกฎ

เกณฑ์การท�างาน ตราเป็นกฎเพือ่ให้สมาชกิๆ ได้ปฏบิตัใิห้ถกูต้อง เพือ่

ความสงบสขุ และเป็นระเบยีบในการอยูร่่วมท�างานในองค์กร จงึเป็น

หน้าที่ของสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับใด 

ถอืเป็นเรือ่งต้องปฏบิติักันถ้วนหน้า ความถูกต้องในทีน่ี ้นอกจากเรือ่ง

ของบุคลากรแล้ว ยังหมายถึงลักษณะการท�างาน วิธี เทคนิคการ

ท�างานจะต้องถกูต้องด้วย การท�างานทีถู่กต้องตัง้แต่ต้นมอืหรอืหน่วย

งานแรก (First station) แล้ว ย่อมก่อความราบรื่น ไม่มีสิ่งสะดุดชะงัก 

จนเกิดผลิตภาพ

14. ความยุติธรรม (Justice) การท�างานในองค์กร เปรียบไป

ไม่ผิดไปจากการบริหารกองทัพสักเท่าไร หมายความว่า การบริหาร

คนจ�านวนมาก ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม มี

เหตุผล ไม่เลือกปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า discrimination มิฉะนั้นจะเกิด

ความปั่นป่วน และส่งผลให้บริหารงานล�าบาก ขาดความน่าเชื่อถือ 

และไม่เป็นที่ไว้ใจของพนักงานทุกระดับ

15. ความเมตตา (Mercy) ไม่ว่าสังคมจะพัฒนาไปด้วย

เทคโนโลยีสูงเพียงใด แต่มนุษย์ก็ยังคงเป็นทรัพยากรที่มีค่าอยู่ดี เรา

จะเหน็ว่ายิง่เทคโนโลยเีจรญิสงูมากขึน้เพยีงใด แต่จติใจอาจคงอยูก่บั

ที่หรือไม่ได้พัฒนาตามไปก็อาจเป็นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร

ก็ไม่ควรอยู่บนหอคอยงาช้างท่าเดียว ควรลงมาสัมผัสกับพนักงาน

ระดบัรองหรอืล่างบ้าง อนันีอ้าจถอืเป็นเยีย่มเยยีนพนกังานก็ได้ บางที

อาจได้รับรู้ปัญหาที่ท�าให้ต้องเกิดความเห็นใจ และเป็นโอกาสแสดง

ความเมตตา ซึ่งมีแต่เป็นคุณ ไม่มีเป็นโทษแต่ประการใด

16. ความนุ ่มนวล (Gracefulness) สังคมปัจจุบันนี้มี

วิวัฒนาการที่รวดเร็วมาก การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยภาษากาย นับวันแต่

จะน้อยลงไป บางครั้งดูราวกับว่าสังคมมีความแข็งกระด้าง และ

เครียดเกินไป เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไวเกินกว่าจะมัวช้า ซึ่งนี่ก็อาจ

เป็นเหตุของปัญหาสุขภาพจิตด้วย การท�างานในองค์กร ควรอาศัย

ความนุ่มนวล สันถวะอย่างนุ่มนวลบ้างคงไม่ท�าให้ประสิทธิผลการ

ท�างานด้อยลง ในทางกลับกัน อาจช่วยท�าให้ผลงานดีขึ้น เมื่อเราใช้

ความเป็น “มนุษย์” ในการติดต่องาน หากเราลองปฏิบัติกับสมาชิก

ในหน่วยงานเล็กๆ ของเราก่อน เชื่อว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีทีเดียว

17. อ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) ข้อนี้น่าจะเรียกว่าเป็น

คุณสมบัติของชาวเอเชีย แม้ภาษาอาจต่างกัน แต่ท่าทางการ

แสดงออก กริยาต่างๆ บ่งบอกความเป็นเอเชีย ว่าไปแล้ว น่าจะเป็น

ข้อดขีองการท�างาน เพราะการแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

นั้น ก็หาใช่ว่าแสดงถึงความอ่อนด้อย แต่แสดงถึงการให้เกียรติไม่

เฉพาะต่อผู้มีต�าแหน่งเหนือกว่าเท่านั้น แต่ยังแสดงต่อผู้มีอาวุโส 

สูงกว่าหรือแม้ว่าคนผู้นั้นอายุน้อยกว่า แต่เราก็สามารถให้เกียรติต่อ

เขาในฐานะที่เขามีภูมิรู้สูงกว่า ไม่ใช่เรื่องเสียเกียรติแต่อย่างใด สิ่ง

เหล่านีใ้นทางบรหิารถอืเป็นสิง่หล่อลืน่ (Lubrication) ทางการบรหิาร

ทีเดียว

18. เอาใจเขาใส่ใจเรา (Empathy) เป็นที่น่าสังเกตว่าในโลก

ปัจจุบันนี้ เราจะเห็นภาพของคนในสังคมในเหตุการณ์ต่างๆ ผ่าน 
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social network ผ่านคลิปบ้าง เราจะเห็นถึงความมีน�้าใจ เอาใจเขา

มาใส่ใจเราบ้างอยู่ไม่น้อย ซึ่งก็คือมีทั้งที่เอื้อเฟื้อ และมีเป็นแบบไร้

น�า้ใจกม็ ีในท�านองเดยีวกัน ในการปฏบิตัใินองค์กรนัน้ การดแูลเอาใจ

ใส่พนักงานถือเป็นเรื่องแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ แสดงถึงการเห็น

คณุค่าของความเป็นมนษุย์ ผู้บรหิารจงึไม่ควรมองข้ามประเดน็นีเ้ป็น

อันขาด เพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แรงงานสัมพันธ์จะดีหรือไม่ 

ส่วนหน่ึงอยูท่ี่การรู้จกัทกุข์ร้อน การโอภาปราศรยัทีด่ ีต้องปรบัมมุมอง

ของเราในการดูว่าถ้าเราเป็นเขา จะเป็นอย่างไร เป็นการเอื้อเฟื้อ 

ต่อกัน นี้จะก่อความสุข และแรงงานสัมพันธ์ที่ดี นอกเหนือจาก 

การปรับปรุงสวัสดิการตามควร ตามก�าลังขององค์กร  

อนึ่ง ใน 24 ซี่ของเสาอโศกน้ี มีบางแหล่งระบุว่ามีเรื่องของ 

ความภักดี (Loyalty) แต่ถึงอย่างไรก็เป็นข้อคิดทางการบริหารที่พึง

สดับอยู่ไม่น้อย ส�าหรับเรื่องของความภักดีนี้ อาจมองได้สองมุมมอง

ด้วยกนั กล่าวคอืในมมุมองของผูน้�าองค์กรแล้ว การทีจ่ะให้ผูใ้ต้บงัคบั

บัญชามีความจงรักภักดีต่อองค์กรน้ัน องค์กรจะต้องมีส่ิงดึงดูด (at-

traction) พอท่ีพนกังานเหน็ว่าน่าจะฝากฝีมอืการท�างานให้ได้ องค์กร

ควรจัดสรรสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างไร ในขณะเดียวกัน พนักงาน

ก็พึงระลึกว่าควรจะตอบแทนองค์กรอย่างไร และจะรักภักดีองค์กร

อย่างไร มิใช่จะ take อย่างเดียวเพราะจะต้อง give ด้วย

19. ความเหน็อกเหน็ใจ (Sympathy) ในมมุมองของข้อนีเ้น้น

เรื่องการมีจิตใจท่ีดีงาม เข้าอกเข้าใจถึงจิตใจของอีกฝ่าย ซึ่งอาจจะ

เป็นบคุคลท่ีมสีถานะทางการบรกิารเดยีวกัน หรอืด้อยกว่า แต่เป็นการ

เข้าถึงปัญหา ข้อจ�ากดัสิง่ใดบ้าง เรยีกว่าเป็นการมจีติใจอาทรต่อความ

รู้สึกของอีกฝ่าย และอาจเป็นไปได้ที่จะแนะน�า แนะแนว หรือช่วย

ปลดทุกข์แก้ปัญหา แล้วแต่เหตุการณ์หรือตามความจ�าเป็น

20. ความรู้แห่งจิตวิญญาณ (Spiritual Knowledge/Spiritual 

Wisdom) สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ แต่ปัจจุบันได้มีผู้ศึกษาเรื่องราว

ของจิตวิญญาณมากขึ้น จิตวิญญาณ คือจิตชั้นสูง จิตที่ลดความเห็น

แก่ตัว จิตที่เห็นแก่ผู้อื่น จิตที่เข้าถึงสิ่งสูงสุด เป็นการพัฒนาให้คน 

ได้รู้ภาวะจิตของตนเอง ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ให้รู้จักการพัฒนา

บ่มเพาะเพื่อให้จิตใจได้เข้าสู่ความมีอริยะ จิตวิญญาณในที่นี้เน้นใน

เรือ่งราวของแนวคดิ ปรัชญา ศาสนา (มิใช่พธีิกรรม) ซึง่ในต่างประเทศ

มีผู้ศึกษากันมากมาย

21. คุณค่าหรือค่านิยมทางศีลธรรม (Moral Values) ผู้เขียน

มคีวามเหน็ว่าในปัจจบุนันีค้นในสงัคมอาจให้ความส�าคญัต่อค่านยิม

ศีลธรรมน้อยไปบ้าง อาจเป็นไปได้ท่ีต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด

ทางเศรษฐกิจจนมองข้ามเรื่องราวทางศีลธรรม แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด 

เพราะยังมีผู้ให้ความใส่ใจจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมอยู่ไม่น้อย 

เพราะฉะนั้น ในฐานะขององค์กรแล้ว จึงไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ แต่มี

องค์กรใหญ่ๆ หลายแห่งที่ก�าหนดปรัชญาหรือค่านิยมขององค์กรไว้

โดยให้ความส�าคญัเร่ืองของศลีธรรม บางแห่งตราเป็นจรยิธรรม และ

มีไม่น้อยที่ก�าหนดเป็นธรรมาภิบาลซึ่งเป็นมหภาคที่ครอบคลุม 

เรื่องราวความถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ถือเป็นเรื่องน่ายินดี

22. ความซื่อสัตย์ (Honesty) องค์กรที่จะยั่งยืน นอกจากจะ

มีการบริหารงานที่ดี ผู้น�ามีคุณธรรม มีระเบียบกฎเกณฑ์การท�างาน

แล้ว พนักงานก็พึงท�างานด้วยความซื่อสัตย์เช่นกัน ความซื่อสัตย์ใน

บรบิทของการบรหิารแล้ว ต้องรวมถงึความลบัขององค์กร สิง่ทีอ่งค์กร

เป็นเจ้าของลขิสทิธิ ์สทิธบิตัรหรอือืน่ใดทีเ่ป็นของปกปิด พนกังานกไ็ม่

ควรน�าออกหรือขยายความให้บุคคลภายนอก เพราะอาจสร้างความ

เสียหายต่อองค์กร และยังเป็นการละเมิดอีกด้วย 

23. ความเกรงกลัวต่อพระเจ้า (The Fear of God) ข้อนี้อาจ

แปลงความหมายว่าให้มหีริโิอตปัปะ มคีวามกลวัเกรงต่อบาป มีความ

ละอายต่อบาป เรยีกว่าเป็นคณุภาพของจติใจ (qualitative) มากกว่า

จะเป็นเรื่องของปริมาณ (quantitative) เพราะมีจิตใจคิดได้ คิดเป็น 

ย่อมส�านกึรูว่้าอะไรควรกระท�าหรอืควรหลกีเลีย่งโดยมคีวามเกรงกลวั

เข้ามาข่มจิตไม่ให้ไขว้เขวออกนอกลู่นอกทาง ซึ่งเรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับ

ปัจเจกชนที่พึงสังวร

24. ความหวงั (Hope) การบรหิารองค์กรให้ด ีนอกจากจะต้อง

มีทรัพยากรพื้นฐานครบถ้วนแล้ว ที่ส�าคัญจะต้องมีความหวัง ซ่ึงมา

จากความเชื่อ ความศรัทธาว่าองค์กรจะไปรอด ยั่งยืน มีความเจริญ

ก้าวหน้า ซึ่ง key word ส�าคญัอยูท่ี ่“ความหวงั” องค์กรจะไปถงึฝัง่ฝนั

หรอืไม่ จงึขึน้อยูท่ีว่่าจะแปลงความหวงัทีเ่ป็นนามธรรมให้ออกมาเป็น

รูปธรรมอย่างไร ทั้งผู้น�าองค์กร และสมาชิกองค์กรเท่านั้นที่จะร่วม

ผลักดัน

สรุป

น่าคดิมากว่า สิง่ทีจ่ารกึในเสาอโศกนัน้ เมือ่ตคีวามออกมาใน

เชิงบริหารงานแล้ว ก็มีข้อคิดที่น่าสนใจมาก ส่ิงนี้เท่ากับบอกว่าใน

สมัยนั้น พระเจ้าอโศกมหาราชก็มีสายพระเนตรอันกว้างไกลสมกับ

ความเป็นมหาราชได้อย่างแท้จริง เชื่อว่าเสาอโศกนี้ยังคงมีความ 

น่าสนใจ น่าขุดค้นอีกไม่ใช่น้อย และเป็นประโยชน์ต่อเชิงการ 

บริหารงานได้อย่างเอกอุทีเดียว


