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วิเชียร ตีรสุภาพกุล

หลักบริหาร
“หนังสือหลักราชการ” 

จากฉบับที่แล้วต่อ

โคลง
บทที่ 6 ปัญญาย่อมเกิด
เพราะประกอบ โคลงบทนี้

ชี้ให้เห็นว่าปัญญาจะพัฒนาและหลักแหลม
เมื่อได้มีการพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ เปรียบ
ไปเหมือนกับการหมั่นลับมีด นักปราชญ์ที่แท้
จริงย่อมทราบดีอยู่เสมอว่าเมื่อใดที่หยุดการ
ค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนโง่ 
การอวดดีลำพองใจว่าจบการศึกษามาแล้ว
ย่อมเลอเลิศกว่าคนอื่นจึงเป็นความคิดอันตราย 
ใจความในโคลงบทนี้ดูจะไม่ได้ห่างไกลจาก
ยุคปัจจุบันเลย ทั้งนี้เป็นเพราะเราจะเห็นอยู่
มากว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษามาจากสถาบัน
การศึกษาใดๆ ก็ตาม หากไม่มีการติดตาม 
หมั่นเติมความรู้ หรือต่อยอด ไม่นานเท่าไร 
ความรู้ที่ตัวมีก็หดหายเข้าไปทุกที กลายเป็น
ยอดด้วน ยิ่งในโลกปัจจุบันกาลนี้ ทุกสิ่งทุก
อย่างมีวิวัฒนาการที่รวดเร็ว เพราะฉะนั้นจึง
ต้องติดตามความเคลื่อนไหวให้ทัน เพราะใน
โลกสมัยใหม่นี้ ไม่มีใครแก่เกินเรียน การเรียน
เป็นเรื่องที่ต่อเนื่อง ยิ่งในยุคสารสนเทศนี้ เป็น
เรื่องหลีกไม่พ้นที่ต้องตามให้ทัน ในเรื่องนี้
หากมองในมุมของการบริหารงานแล้วจะ
ถือว่าการพัฒนา หรืออบรมพนักงานเป็น
กิจกรรมที่เป็นการลงทุน (Investment) 
เป็นการลงทุนทางปัญญา มีผู้บริหารระดับสูง

ไม่น้อยในบางองค์กรที่มีโลกทัศน์ที่แคบ ไม่
ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ มองการอบรมเป็น
เรื่องเสียเวลาและกระทบต่อ Productivity 
เป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า ไม่สร้างผลกำไร
ตอบแทนโดยหาได้มองว่าการอบรมช่วยใน
ด้านพัฒนาความรู้ในงาน (Knowledge) 
ความเข้าใจในงานเพิ่มขึ้น (Understanding) 
ปรับปรุงทัศนคติ (Attitude) 
และเพิ่มพูนทักษะ (Skill) 
ดังนั้น จึงไม่น่าแปลก-
ใ จ ห า ก อ ง ค์ ก ร ที่ มี
สมองไหลมากๆ แสดง
ว่าองค์กรนั้นอาจมีสิ่งผิด
ปกติอันมีสาเหตุมา
จากเหตุนี้ด้วยประการ
หนึ่ง     

โคลงบทที่ 7 ความ 
สมัครพรรคพร้อม ย่อมเป็นเครื่องยังผล
รุ่งเรือง ย้ำความสำคัญของความสามัคคีเพื่อ
เป็นกำลังกลุ่มก้อนสำคัญในการประกอบการ
งานให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยชัก
ตัวอย่างความสามัคคีของมดแม้ตัวน้อยแต่ใจ
หาญรวมหมู่ออกต่อสู้กับศัตรู อันเป็นตัวอย่าง
ที่ชัดเจน แม้ตัวน้อยแต่ก็อาจหาญใจใหญ่ ใน
แง่มุมของการบริหาร ความเป็นปึกแผ่น ความ

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือ Unity ถือเป็น
เรื่องใหญ่และยึดโยงกับผลประโยชน์ของ
องค์กร หมายความว่าทุกหน่วยงานจะต้อง
ทำงานภายใต้วัตถุประสงค์ใหญ่ร่วมกัน แม้
ต่างหน้าที่งาน ต่างลักษณะงาน แต่สุดท้ายก็
คือมุ่งไปสู่ Ultimate Goal การทำงานแม้จะ
แตกต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่ใช่แตกแยก เพราะ
ต่างล้วนอยู่ในนาวาลำเดียวกันการสมัคร
สมานสามัคคี ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันจึง
อยู่ในวิสัยที่ผู้นำในองค์กรต้องร่วมหารือเพื่อ
นำนาวาไปสู่ฝั่งฝันให้ได้ หากแม้ต่างคนต่าง
พาย ย่อมไม่ไปไหน เพราะฉะนั้น การที่ทุก
คนจะมีจิตสามัคคี จึงต้องมี Team Spirit 
มองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มองผล
ประโยชน์ส่วนน้อยเป็นเรื่องรอง ไม่คิดเล็กคิด
น้อย 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

โคลงบทที่ 8 เห็นมิตรทำชั่วต้องทัก 
โคลงบทนี้บอกให้รู้จักรักเพื่อนในทางที่ถูก 
เมื่อเพื่อนกำลังทำผิด หรือออกนอกลู่นอกทาง 
เราควรตักเตือนบอกกล่าวด้วยความหวังดี 
หากเพิกเฉย นอกจากจะถูกเข้าใจว่าเป็นพวก
เดียวกันแล้ว เพื่อนยังจะถลำลึกลงไปอีกได้ 
จริงอยู่ตามสัจธรรมแล้วเราอยู่คนเดียวใน
โลกมิได้จะต้องมีเพื่อน แต่หากจะมีเพื่อน
ทั้งที ก็ควรเลือกที่เป็นคนดี ดั่งสุภาษิตที่ว่าไว้
ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต 
บัณฑิตพาไปหาผล” หรือแม้แต่ในสุภาษิต
พระร่วงก็กล่าวไว้ว่า “คนพาลอย่าพาลผิด 
อย่าผูกมิตรไมตรี” เป็นต้น  

ถ้าหากจะถามว่าเพื่อนมีบทบาท หรือ
มีอิทธิพลต่อความเป็นเราอย่างไรแล้วก็ย่อม
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเราว่าเรารู้จัก
วิเคราะห์เพียงใด หากเราเชื่อเพื่อนมากโดย
ขาดการไตร่ตรองถึงปัจจัย เงื่อนไข หรือข้อ-
จำกัดอื่นๆ ผลเสียจะตกแก่เราอย่างไม่ต้อง
สงสัย เพราะการได้สดับตรับฟังความเห็น
เพื่อนก็เป็นเพียงความคิด ความเห็น จึงเหมาะ
แก่การ หรือตามควรอย่างไรก็ยังไม่ชัดเจน
จนกว่าจะพิจารณาวิเคราะห์ให้ถ่องแท้  

อย่างไรก็ดีในส่วนของการคบเพื่อน
ตามโคลงบทนี้ เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าเพื่อน
กำลังหลงทางผิด หรือกำลังฝ่าฝืนระเบียบข้อ
บังคับ หรือผิดจรรยาบรรณ ย่อมเป็นหน้าที่
เราที่ต้องตักเตือนเพื่อนด้วยความห่วงใยและ
ชักชวนให้หันเหออกห่างจากทางผิด เพราะนี่
คือจริยธรรม หรือคุณธรรมน้ำมิตรที่ไม่ดูดาย
ต่อเพื่อน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คอย
เตือน ยามเพื่อนพลั้ง คอยสอน ยามเพื่อนผิด 
คอยปราม ยามเพื่อนหลง แต่หากเราทำ
หน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว ไม่ได้รับการ
ตอบสนองย่อมเป็นกรรมของเขา เพราะเมื่อ
เขาสร้างเหตุ Cause เขาก็ย่อมจะรับผลกรรม 
Effect ที่เขาเป็นผู้ก่อ ซึ่งเป็นกฎของ Laws of 
Cause and Effect  

โคลงบทที่ 9 รักชาติ เหนือสิ่งอื่นใด 
โคลงบทนี้เตือนใจให้รักชาติ รักแผ่นดินถิ่น
เกิด เห็นชาติสำคัญยิ่งกว่า หรือเหนือสิ่งใด
แม้ครอบครัว เพราะหากแผ่นดินเดือดร้อน 
ตนเองก็คงไม่มีสุขเช่นกัน โคลงบทนี้หากจะ
เทียบเคียงอีกด้านหนึ่งของการบริหารงานก็
พอเทียบได้อยู่ กล่าวคือ เราต้องเห็นประโยชน์
ขององค์กรเป็นใหญ่ องค์กรจะอยู่ได้อย่าง
แข็งแรงก็ต่อเมื่อสมาชิกในองค์กรเป็นน้ำหนึ่ง

บทนี้ฝากข้อคิดให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ รู้จักสร้าง
ผลงานความดี เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ประจักษ์
เหมือนบรรพชนรุ่นก่อนๆ ได้สร้างชาติสร้าง
ประเทศจนมั่นคงไว้ให้ชนรุ่นหลังได้อยู่อย่าง
สุขสบาย  

หากพิจารณามองในด้านการบริหาร 
การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มุ่งประโยชน์ของ
องค์กรเป็นหลัก ไม่ฝักใฝ่ทางทุจริต ทำงาน
ด้วยความโปร่งใส แม้เมื่อพ้นจากตำแหน่ง
แห่งที่ด้วยวาระใดก็แล้วแต่ ก็พ้นไปด้วย
ความสง่างาม ไม่สะทกสะท้านต่อการพิสูจน์ 
ตรวจสอบ ในทำนองเดียวกัน หากปฏิบัติใน
ทางตรงกันข้ามเมื่อไม่สร้างรอยความดี ซ้ำยัง
สร้างรอยด่างฝากไว้ให้องค์กรต้องคอยแก้ไข
แล้ว ย่อมจะเป็นที่เกลียดชังโดยทั่วไป การ
สร้างรอยความดีไม่ได้หมายเพียงสิ่งประดิษฐ์
ที่มีคุณูปการต่อส่วนรวมเท่านั้น ดังนักประ-
ดิษฐกรรมเอกๆ ทั้งหลาย แต่ยังครอบคลุมถึง
บุคคลที่สร้างสรรค์คุณงามความดีต่อสังคม 
ต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อองค์กร ซึ่งในครรลอง
เหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรตระหนักไว้ใน
จิตสำนึกเพื่อไม่ลุแก่อำนาจ หรือโทสะในการ
สร้างรอยแปดเปื้อนต่อองค์กรและชื่อเสียง
เกียรติยศขององค์กรได้     

ใจเดียว ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ ไม่ให้มีสิ่ง
รั่วไหล ซึ่งอาจเปรียบได้กับศัตรูที่มาเจาะ                         
ทะลวง การร่วมมือร่วมใจกับองค์กรในการร่วม
กันรักษาสิ่งแวดล้อม การไม่ทำลายทรัพยากร-
ธรรมชาติ การช่วยกันประหยัดพลังงาน การ
ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้น่าอยู่ตามนโยบาย 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ทุกคนล้วนมีส่วนได้ส่วน
เสียกันทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าจะสำนึกรู้มากน้อย
เพียงใดเท่านั้น  

การรู้สึกสำนึกขอบคุณธรรมชาติ 
แผ่นดินถิ่นเกิด หรือต่อทุกสิ่งที่ทำให้เรามีวัน
นี้เป็นจุดเล็กๆ จุดหนึ่งที่หลายคนอาจมองดู
ว่าไร้สาระ แต่นี่กลับเป็นจิตสำนึกอันยิ่งใหญ่
ที่ช่วยยกระดับความเป็นเราให้สูงขึ้น นั่นคือ 
รู้สึกสำนึก ขอบคุณต่อทุกสิ่งที่เอื้อเฟื้อทำให้
เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสุขสบาย หรือ
พออยู่พอกิน ไม่ใช่พอได้เวลาจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กรก็รู้สึกเบื่อหน่ายองค์กร มา
สายบ้างขาดบ้าง ป่วยบ้าง แล้วติติงองค์กร
ในทางลบ โดยไม่หันพิจารณาตนเอง มีนัก
จิตวิทยาท่านหนึ่งบอกว่า หากทำงานแล้วไม่มี
ความสุข มิสู้ออกไปทำงานที่อื่นที่สุขใจกว่า
หรือ แทนที่จะมัวนั่งบ่นนั่งตำหนิองค์กรให้เกิด
พิษในอารมณ์ซึ่งมันอันตรายกว่ามากและเป็น
บ่อเกิดแห่งโรคร้ายแก่ตัวเขาทีเดียว  

โคลงบทที่ 10 สร้างรอยความดี สรรพ
สิ่งทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ได้คงอยู่ตลอด แม้มนุษย์
เองยามที่ยังมีชีวิตอาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็
ไม่อาจอยู่ค้ำฟ้าได้ สุดท้ายก็หนีความตายไม่
พ้น ซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตที่แน่นอน โคลง




