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วิเชียร ตีรสุภาพกุล

หลักบริหาร
“หนังสือหลักราชการ”

จากฉบับที่แล้วต่อ

โคลง
บทที ่50 อย่าด่วนเสนอแนะ จนกว่าเขาจะเชญิ 

โคลงสุภาษิตบทนี้ให้ความส�าคัญและข้อคิด      

ในเชงิความพร้อม หรือโอกาสแห่งการพดูเสนอแนะ กล่าวคอื การรูจ้กั

ความเหมาะสมหากจะออกปากเสนอแนะความเห็น หากอวดรู้        

อวดพดูโดยไม่มีใครเชือ้เชญิ นอกจากจะแสดงออกว่าไม่รูจ้กักาลเทศะ

แล้ว ยงัอาจถกูมองว่าสอดแส่อย่างไม่เข้าท่า การด่วนออกความเหน็

บางคร้ังอาจเป็นการฉีกหน้า หรือทะลุกลางปล้อง ซึ่งในลักษณะนี้ 

อาจท�าลายบรรยากาศการประชุม หรือสนทนาได้ 

ในทางการบริหาร โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารระดับสูง

แล้วจะให้ความส�าคัญของความราบรื่นในการประชุมอยู่มาก โดย

จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน เพราะฉะน้ัน หากใครท่ีมีโอกาสได้

เข้าร่วมประชุมก็ควรจะศึกษาวิธีการเสนอแนะความคิดความเห็น

อย่างชาญฉลาด ไม่ผลีผลามออกความเห็นในลักษณะอวดรู้ อวด

ฉลาด เพราะเหตุว่าเร่ืองของหน้าตา ศักดิ์ศรี ยังคงมีอยู่ในมวลหมู่

ผู้บริหารระดับสูง การอวดรู้พูดอย่างไม่มีชั้นเชิง หรือกาลเทศะนั้น 

หากไปท�าให้ผู้อื่นเสียหน้าแล้วก็เป็นเรื่องสร้างความหมางใจโดย

ใช่เหตุ เพราะการพูดได้กับการพูดเป็นนั้น มันให้ผลที่ต่างกันเสมอ

โคลงบทที่ 51 คนพูดมากมักไร้สาระ บทสรุปของโคลง

สุภาษิตนี้ เมื่ออ่านแล้วทุกคนคงจะมีความเห็นใน

ครรลองเดียวกันว่า การรู้จักพูดอย่างมีสาระแล้วนั้น แม้

บางครัง้จะสัน้ แต่หากมสีาระครบถ้วนบรบิรูณ์ ก็ย่อมจะดี

กว่าการพดูแบบน�า้ท่วมทุง่ ไร้สาระ นอกจากจะแสดงออกถึง

การอวดโวหาร อวดฉลาด ยงัแสดงออกถงึความคึกคะนอง ปาก

ไวและแสดงออกถึงความเขื่องอยู่ในทีว่าตัวเองรู้มาก แต่หากมอง

อกีทอีาจแสดงธาตแุท้ของความกลวงกไ็ด้ หากจะเปรยีบเทยีบอปุมา

อุปมัยเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้ว เราสามารถหยิบยกเหตุการณ์

ต่างๆ มาเทียบเคียงได้อย่างไม่ยาก 

ในทางการบริหารแล้ว ผู้ที่พูดเก่ง พูดมาก ไม่ได้หมายความ

ว่ามีเหตุผลเสียทั้งหมด เนื่องเพราะมันอาจไม่แสดงออกถึงสติ

ปัญญาในค�าพูดเลย รังแต่จะสร้างความร�าคาญและหากเรื่องที่พูด

นั้นแสดงออกถึงการอวดรู้ แต่ไร้ปัญญาแล้ว รังแต่จะพาให้คนฟัง

เบื่อหน่ายก็ได้ เพราะฉะนั้น ทุกวันนี้เรื่องการประชุมดูจะเป็นวาระที่

เหล่าผู้บริหารถือเป็นความจ�าเป็นที่ต้องมี แต่บ่อยครั้ง หรือมากครั้ง 

การประชมุจะไม่มคุีณภาพ เพราะกลายเป็นเวทขีองการแสดงโวหาร  

การต�าหนติเิตยีนผูอ้ืน่ หรอืปัดความรบัผดิชอบ ฯลฯ ซึง่ท�าให้เสยีเวลา
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ไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วย

เหตุฉะนี้ การพูดที่ดี ได้สาระ 

จงึควรหลกีเลีย่งการพดูแบบไร้

สาระนี้เสีย 

โคลงบทที่ 52 พูดน้อยฟังให้

มาก โคลงสุภาษิตบทนี้ เป็นอีกบทหนึ่งที่ยังคง

ให้ความส�าคัญกับการพูดอยู่ไม่น้อยหาก

จะบอกว่าโคลงบทนี้ ก�าลังแนะน�าให้มี

ความฉลาดในการฟังก็ไม่ผิด ในทาง

วาทะวทิยา จดุส�าคญัทีส่ดุกค็อื จะ

ต้องรู้จักฟัง ไม่ใช่เลือกฟัง เพราะ

การรู้จักฟัง จับประเด็น จับสาระ

ของเนื้อหาได้จะเป็นประโยชน์

มาก ในเมือ่เราสามารถจบัประเด็น

ได้ ย่อมสร้างปัญญาแก่เราได้ แต่

หากเน้ือหาท่ีเราฟังไร้สาระ เราก็ไม่

ควรจับมาเป็นประเด็นให้รกสมอง เราคง

เห็นมามากแล้วว่าคนที่พูดมากในเชิงอวดรู้       

อวดฉลาด หรือพูดแบบนักโต้วาทีนั้น แม้ฟังแล้ว 

อาจเคลิ้มคล้อย แต่หากวิเคราะห์ให้ดี จะเห็นว่าบางครั้งโวหาร

ที่แสดงก็เพียงแค่การตีส�านวนโวหาร แต่ปราศจากสาระ ซึ่งต่างจาก

การพูดที่แลดูไม่มีการตีส�านวนโวหาร ไร้สีสัน แต่เนื้อหาเต็มไปด้วย

สาระ ประโยชน์ เชื่อแน่ว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากการพูดที่เต็มไป

ด้วยสาระมากกว่าคนที่พูดด้วยโวหาร 

ในเชิงการบริหารองค์กรน้ัน บ่อยครั้งท่ีปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผู้

บริหารท่ีไม่ยอมรับฟัง หรือฟังต้นตอของปัญหาแล้ว ย่อมไม่มีทาง

แก้ปัญหาได้ ผูบ้ริหารทีช่าญฉลาดนัน้ บางครัง้มกัจะสงบปากสงบค�า 

แต่คอยรับฟังข้อมูลที่มีมาจากสายต่างๆ และเมื่อประมวลเข้ามา จะ

เป็นข้อมูลวัตถุดิบอย่างดีในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดี  

ต่อฉบับหน้าอ่าน

โคลงบทที่ 53 ต้องรู้จักพึ่งตนเอง ค�าสรุปของโคลงสุภาษิต

นี้ อาจตรงกับภาษาอังกฤษว่า Self-reliance ซึ่งก็คือการรู้จักพึ่งพา

ตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่อยู่เป็นนิจ หรือหมายความว่ามีวุฒิ

ภาวะ มีภูมิรู้ในตัวเอง สมกับต�าแหน่งหน้าที่ การรู้จักเลือกสรรวิธีที่

จะน�ามาแก้ไขปัญหาในงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่อยู่ใน

ภาวะเด็กน้อยที่ต้องคอยรับค�าสั่ง ค�าแนะน�า จากผู้บังคับบัญชาอยู่

ร�่าไป เพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยู่ในต�าแหน่งใด จึงควรรู้จักพึ่งพาตัวเอง 

ให้ถึงที่สุด รู้จักพาตัวเองให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าให้เต็ม

ที่ แต่เมื่อรู ้ตัวว่าตนเองยังบกพร่อง หรือขาดความรู ้ในเรื่องใด              

ด้านใด ก็ถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองอีก ที่จะต้องขวนขวาย

ค้นคว้าหาความรู้โดยมิต้องให้องค์กรคอยป้อนอาหาร (ความรู้) เข้า

ปาก ยิ่งทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร เรามีช่องทางที่จะไขว่

คว้าหาความรู้ได้หลายแหล่ง จึงควรคว้าโอกาสนี้แทนที่จะรอคอย

การป้อนอยู่ร�่าไป ซึ่งไม่ได้แสดงออกถึงความมุ ่งมั่นท่ีจะสร้าง

ภมูคิุม้กนัในด้าน Self-reliance เลย ฉะนัน้ โคลงสภุาษติบทนีจ้งึเป็น

บทเตือนใจ สอนใจในเชิงบริหารได้อย่างดี 

โคลงบทที่ 54 เป็นผู้น�าจ�าต้องรอบรู้ในกิจ ผู้ที่จะท�าหน้าที่

น�าคนนั้น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติแห่งความเป็นผู้น�าแล้ว ยัง

ต้องมีความรอบรู้ในกิจต่างๆ ด้วย เปรียบไปเสมือนหนึ่งจ่าฝูงที่จะ

คอยน�าไปซ้ายไปขวาตามแต่จะพาไปในทิศทางนั้นๆ หากสังเกต

เพิ่มเติม นกเองก็ยังมีจ่าฝูงในการบินน�า เป็นต้น ผู้น�าจะเป็นคนที่

คอยก�ากับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ในทุกยุคทุกสมัย ผู้น�า

จะถูกยอมรับในแง่อ�านาจ ปัญญา บารมี มีทั้งพระเดช พระคุณ ใน

ตัวเสร็จสรรพ จริงอยู่แม้ผู้น�าจะไม่มีแบบแผนที่แน่นอน เพราะต่าง

ก็มีสไตล์ที่หลากหลาย ใครที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่า

บรรดาผู้น�าต่างๆ ในประวัติศาสตร์นั้นต่างมีความโดดเด่นแตกต่าง

กัน ต่างมีข้อเด่น ข้อด้อยในตัว แต่จุดหลักๆ ของผู้น�านั้นก็คือ ผู้น�า

จะต้องเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ ทางปัญญา รู้จักน�า แก้ปัญหาในยาม

คบัขนั มคีวามเป็นธรรม มคีวามเคร่งครดัในระเบยีบ มคีวามสจุรติต่อ

ส่วนรวม ไม่มุง่หมายสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง เพราะฉะนัน้ การจะ

เป็นผู้น�าคนนัน้ นอกจากจะต้องรูจ้กัการปฏบิติัตัว วางตัวให้เสมอต้น

เสมอปลายเป็นทีเ่กรงขาม เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

มคีวามรอบรูใ้นเรือ่งต่างๆ ทีจ่ะแก้ไขปัญหา เหล่านียั้งเป็นคณุสมบตัิ

ส�าคัญที่ผู้น�าพึงมีอยู่เสมอ 




