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เทคนิคสู่ความสำาเร็จ
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วิเชียร ตีรสุภาพกุล

หลักบริหาร
“หนังสือหลักราชการ”

จากฉบับที่แล้วต่อ

โคลง
บทที่ 60 ออกห่างคนชั่ว ขึ้นชื่อว่าคนชั่ว ย่อมเป็น 
ผู้เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวในทางที่ผิด 

มุ่งหมายกอบโกยทรัพย์สินผู้อื่นเป็นของตนอย่างหยาบช้า ซึ่งนี่เป็น
เพียงเศษเสี้ยวส่วนเดียวที่หยิบยกมาแสดง แท้จริงของโคลงบทนี้ 
ปรารถนาจะให้ตระหนักถึงพิษร้ายของการคบคนชั่ว เพราะพาลจะ
สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้แก่คนคบ หากจะเทียบเคียงกับสุภาษิต
อีกบทหนึ่งที่ว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไป
หาผล ก็คงไม่ผิดนัก 

ในประเทศทีม่คีวามก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ถึงกับประกาศเป็นจุดยืนขององค์กรเลยว่า องค์กรของตนประกอบ
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบผู ้บริโภค สังคม จะ
ตอบแทนคุณประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม แต่องค์กรของเขา
จะไม่สนับสนุนกิจการ หรือองค์กรใดๆ ที่แฝงตัวมา หรือฟอกตัวโดย
การอาศัยกิจการบังหน้า หรือประกอบธุรกิจมืด ซึ่งถือเป็นตัวอย่างได้
อย่างดีที่ประกาศเจตนารมณ์ของการวางตัวและอยู่ห่างจากอิทธิพล

มืดเหล่านี้ เนื่องเพราะหากเกลือกกลั้ว รังแต่จะสร้างความเสื่อมเสียให้ 
ดุจอยู่ในข้องปลาเน่า ฉันใดก็ฉันนั้น ดังนั้น ในฐานะของผู้น�าองค์กร จึง
ควรตระหนกัในเรือ่งนีแ้ละปลกูฝังสมาชกิองค์กรให้มจีรยิธรรม ไม่ยอม
อยูภ่ายใต้การบงการใดๆ ของบคุคลเหล่านี ้นัน่หมายความว่า ต้องออก
ห่างคนชั่ว มิฉะนั้นอาจท�าให้องค์กรต้องมัวหมองไปด้วย

โคลงบทที ่61 แต่งจติก่อนแล้วค่อยแต่งกาย โคลงสภุาษติบท
นี้มีที่มาจากปราชญ์ชื่อ ดิโล ซึ่งเมื่อแปลงเป็นไทยคือ “แม้ลิงจะประดับ
ด้วยแพรพรรณ เครื่องประดับงามเพียงใดก็ยังคงเป็นลิงอยู่ดี” เป็น
เนื้อหาที่สะท้อนความเป็นตัวตนได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว ส่ิงท่ีช้ีบอก
ความหมายให้ตระหนัก หรือส�าเหนียกก็คือ คนเราไม่ควรจะปรุงแต่ง
เปลือกนอกของร่างกายให้เลอเลิศ แม้จะแต่งงามเพียงใด จะใส่เครื่อง
ประดับอันล�้าค่าสักเท่าไร ก็ไม่ได้ช่วย หรือยกระดับของคนๆ นั้น ให้สูง
ขึ้นได้เด็ดขาด หากตัวตนที่แท้ของตนยังไม่งามดั่งเปลือกนอก มันก็
เหมอืนกับหลอกลวงผูอ้ืน่ให้หลงนัน่เอง สิง่ส�าคญัทีพึ่งตระหนกักค็อื คน
จะงามใช่งามเพยีงภายนอก แต่จติใจควรจะงามด้วย เปรยีบเสมอืนกบั
องค์กรใดๆ แม้เปลอืกนอก หรอืภาพลกัษณ์อาจดดู ีหรอืพยายามท�าให้
สังคมมองว่าดีหรู แต่เนื้อในกลวงโบ๋ก็เปล่าประโยชน์แก่การสร้างภาพ 

ผู้น�าองค์กรจึงต้องหมั่นส�ารวจตรวจสอบองค์กรอยู่เสมอว่า 
สมาชิกขององค์กรยังมีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจ หรือจริยธรรมอยู่
หรือไม่ สนองตอบความพึงพอใจของผู้มารับบริการมากน้อยเพียงไหน 
เพราะว่ามันไม่คุ้ม หากสักวันองค์กรจะถูกประเมินว่า ข้างนอกสุกใส 
ข้างในเป็นโพรง องค์กรจึงจ�าเป็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา 
(Dynamic) เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่สมาชิกองค์กร ซึ่งประโยชน์ไม่
เพียงจะตกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่องค์กรยังได้รับประโยชน์เต็มๆ ใน
ฐานะที่เป็นการพัฒนาองค์กรอีกรูปแบบหนึ่งทีเดียว

โคลงบทที ่62 ความเสมอภาคย่อมมยีาก ใจความในโคลงบท
นี้ อาจกระทบจิตใจของคนบางกลุ่มบางลัทธิก็ได้ว่าเหตุไรถึงมีความ
เสมอภาคกันไม่ได้ ในเมื่อคนเราต่างก็เป็นคนเหมือนกัน ทว่าในทาง
สจัธรรม ในโลกแห่งความเป็นจรงิ หากพินจิพิเคราะห์ให้ถ่องแท้จะเห็น
ว่าทกุคนย่อมมคีวามต่าง มคีวามเสมอภาคกนัยาก แม้เพศ กเิลส ระดบั
สตปัิญญา ความมัง่ม ีความขยันหมัน่เพียร ย่อมแตกต่างกันท้ังส้ินและ

(จบ)
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เสมอภาคกันยากด้วย หรือหากจะดูนิ้วมือของเราเอง ทุกนิ้วยังยาวไม่
เท่ากัน ดังนี้เป็นต้น หรือหากจะพินิจพิเคราะห์ในด้านการบริหาร ไม่ว่า
จะในโลกทุนนิยม หรือสังคมนิยม ล้วนมี Hierarchy มีสายการบังคับ
บัญชากันทั้งนั้น เพราฉะนั้น จึงเป็นอีกมุมมองหนึ่งผลของงานจะเป็น
ตัวชี้วัดว่าคนผู้นั้นได้ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังสติปัญญา จนผลักดันงาน
ให้ประสบผลส�าเรจ็มากน้อยแค่ไหนนัน่เอง หากคนทีไ่ม่ขยันหมัน่เพียร 
แล้วได้รับรางวัล หรือสิ่งตอบแทนเท่าเทียม หรือเสมอภาคเท่ากับคน
ท่ีขยันกว่า ย่อมเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เพราะมิฉะนั้นแล้วสมาชิกทุกคนใน
องค์กรคงจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากันหมด คงไม่มีผู้บังคับบัญชา ไม่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งคงไม่ต่างจาก Anarchy เป็นแน่แท้ ปัญหาของ
ความไม่เสมอภาคทางการบริหาร หากจะมีก็คงจะเป็นเรื่องของวิธีการ
ดูแล บริหาร หรือปกครองด้วยความเป็นธรรม (Fair Treatment) หรือ
ไม่ต่างหาก ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้น�าในองค์กรต้องพิถีพิถันทีเดียว เพราะ
เป็นเรือ่งอ่อนไหวและง่ายต่อการวพิากษ์วจิารณ์ของผูท้ีถู่กเลอืกปฏบิตัิ
ซึ่งอาจน�าไปสู่ความขัดแย้งในองค์กรได้ง่าย 

โคลงบทที่ 63 ชมเชยคนมีผลงานการชมเชยคนที่ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบในการงาน นอกจากจะเป็นการแสดงการให้เกียรติชื่นชม
แล้ว ยังเป็นการแสดงความยอมรับ (Recognition) และยังถือเป็น
โอกาสอันดีที่จะให้เขามีก�าลังใจที่จะประกอบความเพียร หรือสร้าง 
ผลงานให้แก่องค์กรในโอกาสต่อๆ ไปอีกด้วย เราจะเห็นได้อย่างหนึ่ง
คอื ในองค์กรหนึง่ๆ มกัจะประกอบไปด้วยบุคคลหลายประเภทด้วยกนั 
แต่ในทีน่ีจ้ะหมายถงึบคุคลประเภททีเ่ป็นดาวเด่น (Star) ซึง่หากองค์กร
เหน็แววว่าน่าจะเป็นเรีย่วแรง เป็นก�าลงัหลกัขององค์กรในอนาคตแล้ว 
องค์กรก็ควรจะมีแผนดูแลเพื่อจะให้เป็นทายาท หรือ Successor ของ
องค์กร ส่วนอีกประเภทที่เป็นคนท�างาน มานะบากบั่น แม้จะไม่เป็น
ระดับดาว แต่องค์กรก็ต้องดูแลบุคคลประเภทนี้ด้วยเช่นกัน เพราะคน
เหล่านี้จะเป็น Workforce ส�าคัญขององค์กรเลยทีเดียว 

ในทางการบริหารผู้น�าจึงควรมีจิตวิทยาในการบริหาร รู้จักให้
ก�าลังใจในการท�างาน การใช้แรงจูงใจ (Motivation) ฯลฯ ทั้งหลายทั้ง
ปวงก็เพื่อรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่กับองค์กรนานๆ นั่นเอง ส่วนประเภท
ท่ีพอจะพัฒนาได้ องค์กรก็ควรมีแผนพัฒนาเพื่อสร้างให้เขามีและ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป ส่วนประเภทไม้ตายซาก หรือที่เรียก
ว่า Deadwood คนประเภทนี้อาจเป็นบุคคลที่หมดแล้วซึ่งไฟในการ
ท�างานก็ได้ ซึ่งคงเป็นหน้าที่ของผู้น�าองค์กรที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ซึ่งย่อมแล้วแต่แนวปฏิบัติของ
แต่ละองค์กรต่อไป 

โคลงบทที ่64 คนฉลาดย่อมรูส้กึตนว่าผดิและกล้ารบัผิด เส้น
แบ่งความแตกต่างของคนฉลาดกบัคนเขลา อยูแ่ค่เพยีงนดิเดยีวนัน่คอื
คนฉลาด เมือ่รูว่้าตนพลาดก็จะยอมรบัและเปลีย่นแปลงแก้ไขทนัทโีดย
ไม่มทีฐิ ิหรอืดือ้รัน้ ซึง่ต่างจากคนเขลา ทีอ่วดดือ้ถือดว่ีาตนเอง เก่ง ฉลาด
และไม่ยอมรับผิดความผิดพลาดของตน ความต่างประการต่อมาก็คือ 
การยดึตดิ ยดึมัน่ อยูก่บักรอบ หรอือาณาจักรความคดิทีต่วัเองสร้างขึน้
และอาณาจกัรแห่งความคดิ หรอืกรอบความคดินีจ้ะเสมอืนคกุทีกั่กขัง 
ความเป็นตวัตนของตน บุคคลประเภทนีจึ้งเสมือนคนตดิคกุอยู่กบักรอบ
ความคดิ (Paradigm) ตดิคกุกับความดือ้รัน้ทางความคดิของตนเอง ซึง่
ไม่เพยีงแต่จะสร้างอตัตาตวัตนให้พอกหนาขึน้ แต่ยงัตดัโอกาสการเรยีน

รูส้ิง่ทีถ่กูต้อง เพราะความอวดดอีย่างน่าสงสาร ในทางการบรหิาร ผู้น�า
จะต้องปล่อยวาง ไม่ปล่อยให้ความอวดดื้อถือดีเข้ามาครอบง�าทีเดียว 
เพราะอาจท�าให้พลาดโอกาสแห่งการแสวงหาสิง่ทีด่กีว่า เหมาะสมกว่า
ที่จะท�าให้องค์กรก้าวหน้า การมุ่งมั่น หรือการจดจ่อกับการท�างานเป็น
เรือ่งด ีแต่หากมุง่มัน่อย่างผดิๆ โดยไม่ฟังเสยีงการทดัทาน หรอืข้อคดิท่ีมี
ประโยชน์ นอกจากจะพาลให้งานไม่ก้าวหน้าแล้ว คนอืน่ๆ อาจหลีกเร้น 
ไปไกลด้วยความระอาก็เป็นได้ จึงเป็นเรื่องที่พึงตระหนัก 

โคลงบทที่ 65 อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่ อย่าให้ไพร่ชังตน โคลง
สุภาษิตบทสุดท้ายนี้น�ามาจากบัญญัติพระร่วงซึ่งมีอายุหลายร้อยปี 
ทว่าเนื้อหาช่างให้ข้อคิดที่สอน หรือเตือนได้อย่างต้องใจทีเดียว แสดง
ให้เห็นว่าแม้ในยุคเก่าๆ ท่านก็ประจักษ์ในเรื่องนี้มาแล้ว แน่นอนว่าขึ้น
ชื่อว่า “คน” ย่อมหนีอารมณ์เรื่องนี้ไม่พ้น 

ข้อคิดในทางการบริหารนี้เจตนาต้องการให้เราทราบว่าก่อน
ที่เราจะแข็งขืนต่อผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชานั้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า
กว่าทีผู่บ้งัคบับญัชาจะก้าวสูค่วามเป็นผูน้�านัน้ ได้ผ่านบทเรยีนมาแล้ว
มากมายนัก การใดที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ย่อมเล็งเห็นและไตร่ตรอง
แล้วว่าจะเป็นอย่างไรและย่อมอยูใ่นความรบัผดิชอบในฐานะผูส้ัง่การ 
ดังนั้น จึงสมควรปฏิบัติตามไม่ควรไปแข็งขืน หรืออวดดี 

ในท�านองเดียวกันผู้บังคับบัญชาก็จะต้องรู้จักวางตัวที่ดี รู้จัก
ใช้อ�านาจหน้าที่ในทางที่ถูก ไม่ใช่ใช้อ�านาจบาตรใหญ่เพียงเพราะตัว
เองมอี�านาจราชศกัดิ ์เพราะถงึเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชา แต่เขานัน้กค็อืคน
มเีลอืดเนือ้ชวิีตจติใจ รูจ้กัคดิ หากผูบ้งัคบับญัชาใช้อ�านาจบงัคบัใช้งาน 
หรอืใช้พระเดชอย่างเดยีวแล้ว ย่อมไม่อาจครองใจลกูน้อง ซ�า้ร้ายยงัเป็น
ที่ชิงชังของผู้ใต้บังคับบัญชาเสียเปล่าๆ 

ฉะนั้นผู้น�าที่ดีจึงต้องนั่งอยู่ในหัวใจของเขา ไม่ใช่นั่งอยู่บนหัว
เขา การจะสั่งลงโทษลงทัณฑ์ควรต้องมีหลักเกณฑ์ มีความยุติธรรม 
ควรตระหนักเสมอว่าเป็นสิ่งสร้างสรรค์ (Constructive) หรือท�าแล้วจะ
ส่งผลเสีย (Destructive) อ�านาจเปรียบเสมือนดาบ หากใช้พร�่าเพรื่อก็
ไร้ความศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือนกัน

บทสรุป         

สาระหลกับรหิารจากหนงัสอืหลกัราชการ ซึง่เป็นพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวันี ้ถือเป็นภูมปัิญญาอนัทรง
คณุค่ายิง่ เราต่างประจกัษ์ว่า งานพระราชนพินธ์ของพระองค์มมีากมาย
และตระหนักดีว่า พระองค์ทรงเป็นปราชญ์ทางอักษรศาสตร์ แต่หาก
พิจารณาในมุมของนักบริหารโดยผ่านงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์
แล้ว ต้องยอมรับว่าพระองค์ทรงมีมุมมองเรื่องการบริหารท่ีละเอียด 
ลกึซึง้ สายพระเนตรอนัยาวไกลทีเ่ข้าใจเรือ่งวัฒนธรรมการท�างาน หรือ
บรหิารต่างกนัระหว่างคนต่างชาตกิบัชาวไทย ซึง่พระองค์ได้ทรงหยบิยก
ประเดน็นีข้ึน้มาแล้วเมือ่ร้อยปีทีแ่ล้ว อย่างไรกด็ ีนกับรหิารทัง้หลาย หาก
ศึกษาหลักบริหารจากงานพระราชนิพนธ์นี้ จะพบว่าข้อคิดทั้งที่แปลง
จากสุภาษิตต่างชาติและของไทยเอง ผสมผสานกับสิ่งที่พระองค์ทรง
ขยายความและน�าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในพระราชนิพนธ์นี้จะสามารถ
ขยายพรมแดนแนวคิดน�าไปปรับประยุกต์เป็นกลยุทธ์ทางการบริหาร 
หรือเป็นแนวทางการพัฒนาผู้น�าและองค์กรได้อย่างดีทีเดียว TPA
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