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วิเชียร ตีรสุภาพกุล

หลักบริหาร
“หนังสือหลักราชการ” 

จากฉบับที่แล้วต่อ

โคลง
บทที่ 17 หมั่นศึกษาธรรมะ ใครที่อ่านโคลงบทนี้แล้วอาจจะเฉลียวใจอยู่มาก ว่า
ในสมัย 100 กว่าปีที่ผ่านมา โคลงบทนี้ได้พร่ำสอนเตือนให้หมั่นศึกษาธรรมะ

กันแล้ว บ้างอาจจะฉงนอยู่บ้างว่าจะเกาะเกี่ยวกับการบริหารกันได้อย่างไร ซึ่งที่จริงในโลกของการ
ทำงานโลกของการบริหารหากผู้นำองค์กรรู้จักนำหลักธรรมมาปรับใช้กับองค์กรแล้ว เชื่อเหลือเกิน
ว่าจะพาให้บุคลากร 

ในองค์กรทำงานได้อย่างร่มเย็น ยิ่งในภาวะปัจจุบันนี้ ปัญหาความรุ่มร้อนในด้านต่างๆ 
นั้นจะเพิ่มทวีมากขึ้นทุกขณะหากสังเกตให้ดีจะพบว่ามีสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับธรรมะมากขึ้นในแวดวง
ของบรรณพิภพ มีการชี้ช่องทางการปฏิบัติตัวในภาวะวิกฤตอยู่มากมาย ซึ่งแสดงว่าคนที่ฉลาด
และรู้จักนำสิ่งที่มีสาระซึ่งก็คือการพยายามเข้าใจ การพยายามเข้าถึงธรรมะและนำมาปรับใช้ใน
การทำงาน จะทำให้ตนเองแช่มชื่นและเมื่อพยายามนำธรรมะสอดแทรกใช้ในชีวิตประจำวัน ความ
ร้อนรุ่มก็จะเบาบางลงได้อย่างดี เราต้องไม่ลืมว่างานจะเดินได้ก็ด้วยบุคลากร หากบุคลากรมีความ
รู้เรื่องธรรมะ เข้าถึงธรรมะย่อมมีผลต่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ ขอเพียงแต่พยายาม
ศึกษาให้เข้าใจจะพบว่าธรรมะมีคุณต่อการบริหารงานมากทีเดียว   

โคลงบทที่ 18 ช่วยตนฟ้าจักช่วยตัวเธอ ภาษิตบทนี้ช่างตรงกับธรรมะสุภาษิตของไทยที่ว่า
ตนแลเป็นที่พึ่งของตน ซึ่งเท่ากับเป็นการยืนยันว่าแม้แต่สุภาษิตของฝรั่งเศสเองก็ยังคิดตรงกัน 
โคลงบทนี้ต้องการปลุกเร้าให้รู้จักกระตือรือร้นในการประกอบกิจ หากปรารถนาจะได้ลาภยศก็จง
ปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยความอุสาหะ ทุ่มเท การปฏิบัติงานใดๆ ย่อมมีกฎเกณฑ์การวัด ประเมินและ
ผลของงานอยู่แล้ว หากผู้ใหญ่ประเมินไปตามผลของงานก็ย่อมได้จากสิ่งที่ปฏิบัติจะมัวกินแรงคน
อื่นนั้นคงไม่ได้  

ในองค์กรปัจจุบันปัญหาส่วนหนึ่งอัน
เกิดจากความไม่พอใจต่อค่าตอบแทนว่าเหตุ
ใดจึงน้อยหน้ากว่าเพื่อนๆ โดยไม่หันมอง
พิจารณาตนเองว่าตนเองมีจุดบกพร่องใดบ้าง 
เช่น การกินแรงเพื่อนร่วมงาน การเกี่ยงงาน 
เกียจคร้าน ถ่วงงาน อู้งาน ซึ่งเหล่านี้เรียกว่า
ไม่ช่วยตนเองให้ถึงพร้อมด้วยความสำเร็จของ
การงานแล้วฟ้าที่ไหนจะช่วยเล่า แต่หากรู้จัก
พึ่งพาตนเองด้วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ใช้
วิชาความรู้ที่ตัวมีกับงานที่รับมอบหมายอย่าง
เต็มสติปัญญา ผลของงานที่ออกมาย่อมเป็น
ที่ประจักษ์ ฟ้าในที่นี้หมายถึงผู้บังคับบัญชาที่
อยู่เบื้องบนย่อมเล็งเห็น ชื่นชมและปูนบำเหน็จ
ตามผลของงานและที่สำคัญ เมื่อฟ้าเล็งเห็น
แล้วหากมีงานใดสำคัญที่จะมอบหมายฟ้าคง
อุ่นใจหากได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติ   

โคลงบทที่ 19 ความมีหิริโอตัปปะ   
คำสอนในบทนี้บุคคลที่เข้าใจในเนื้อหาสาระ
จะล่วงรู้เลยว่ามีความหมายลึกซึ้ง ความหมาย
ของคำว่า “หิริ” นั้นหมายถึง ความละอายใจ 
ส่วน “โอตัปปะ” หมายถึง ความเกรงกลัวต่อ
บาป เจตนารมณ์ของบทนี้ต้องการจะให้ผู้บริหาร
รู้จักตริตรองและละอายก่อนที่จะประพฤติ 
หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นบาป ที่เป็นอกุศล
และคำนึงถึงจริยธรรมทางด้านการบริหาร ไม่
นึก หรือเข้าข้างตัวเองว่าไม่มีใครเห็น หรือล่วง
รู้ แต่ตัวเองนั่นเองที่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าสิ่งที่จะทำ 
หรือสิ่งที่ได้ทำไปแล้วชอบธรรมหรือไม่ ควรจะ
ละอายใจให้จงหนักและเมื่อจะลงมือทำการ
ใดในทางเสื่อมเสีย หรือผิดบาปก็ควรจะชะงัก
และเกรงกลัวต่อบาปเพราะหากดื้อดึง หรือ
ดึงดันกระทำลงไปอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาป 
หรือต่อผลที่จะตามมา เช่น อาจจะกระทบ 
หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือส่วนรวม
ขององค์กรแล้ว ตนเองย่อมไม่พ้นบ่วงกรรม 
หรือผลที่จะตามติดมาอย่างแน่นอน ซึ่งเป็น
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กฎง่ายๆ ของเหตุและผล (Cause and Effect) 
ตามกฎจักรวาล ในฐานะของผู้บริหารจึงต้องมี
ข้อนี้ประจำใจ เพราะดูจะเป็นเรื่องยากที่จะ
ตามบอกทุกฝีก้าวว่าสิ่งใดควร หรือไม่ควร อีกทั้ง 
ควรถือเป็นสามัญสำนึกของผู้มีจิตใจสูงสมกับ
ความเป็น “มนุษย์” ซึ่งแปลว่าผู้มีจิตใจสูงทุก
วันนี้มักจะมีคนประเภทดื้อตาใส ที่จะประพฤติ
ตนอย่างที่ไม่ครั่นคร้าม ไม่หวั่นสายตาใครๆ 
ซึ่งเป็นเรื่องอันตราย ยิ่งผู้ประพฤติผิดเป็น
บุคคลระดับสูงด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลสะเทือนได้
แรง เพราะหมายความว่าบุคคลนั้นๆ ขาด
คุณสมบัติของความเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีซึ่ง
จะต้องมีคุณธรรม  

การที่ใครจะเป็นผู้นำ หรือผู้บังคับ-
บัญชาที่ดีนั้น นอกจากจะต้องนำองค์กรไปข้าง
หน้า เหลียวหน้าแลหลังบริวารให้อยู่ในร่องใน
รอย ผู้นำก็จะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่  
ดี เป็นที่ยำเกรง นับถือ รักและครองใจบริวาร 
ได้เราอาจเห็น ผู้นำใจถึงของบางชาติที่เมื่อ
ประพฤติผิด ถูกสังคมติเตียน ตนเองละอายใจ 
เกรงกลัวต่อบาปที่ตัวทำถึงกับกระทำอัตวินิต-
บาตกรรม เพื่อแสดงความรับผิดชอบ เพื่อ
รักษาเกียรติยศเกียรติศักดิ์ก็มีมาแล้ว ทว่า
หลักคำสอนในเชิงบริหารนี้ ควรเป็นหลักยึด
ก่อนคิด หรือก่อนกระทำการใดๆ มากกว่า       

โคลงบทที่ 20 อย่ากระหยิ่มเมื่อได้ชัย 
โคลงบทนี้เป็นการสอนและเตือนใจให้ไม่ควร
ฮึกเหิมต่อชัยชนะที่ได้เปรียบเหมือนการศึกที่
เมื่อชนะแล้ว ก็ไม่ควรตั้งอยู่ในทางประมาท 
เพราะข้าศึกเขาก็คิดเช่นกันที่จะเอาชัยชนะ 
เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ผู้ที่ได้ชัยชนะหาก
ต้องการจะรักษาฐานะของผู้มีชัยก็ไม่ควรตั้งอยู่
ในความกระหยิ่ม หรือทระนง ลำพองใจทีเดียว 

สุภาษิตบทนี้หากจะปรับใช้ในเชิงบริหารก็เป็นข้อคิดที่ดี โดยเฉพาะในการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงองค์กรที่หมั่นสำรวจตรวจสอบตัวเองอยู่บ่อยๆ โดยไม่ยึดติดว่าองค์กร
ตนเองเลอเลิศ สินค้าดี คุณภาพเยี่ยม หากมีความคิดหยิ่งลำพองใจ โดยประมาทคู่แข่งขันในทาง
ธุรกิจแล้วก็อาจเพลี่ยงพล้ำได้ หากเราลองสังเกตให้ดี สินค้าบางตัวในตลาดที่เคยโด่งดังในอดีต 
เหตุใดจึงค่อยๆ เลือนหายๆ ไปจากตลาด หรือเลือนหายไปจากความทรงจำเสียด้วยซ้ำ นั่นเป็น
เพราะว่าสินค้าเหล่านั้นไม่มีการปรับตัวเองให้เหมาะสม ทันยุคสมัย หรือลำพองว่าเป็นผู้นำใน
ตลาด คงไม่มีใครมาเทียบเทียมและผลสุดท้ายก็ต้องถูกครองตลาดโดยคู่แข่งอย่างไม่น่าเชื่อ  

หรือในทางการบริหารทรัพยากรบุคคล แม้ในอดีตองค์กรตนเองอาจเด่นดัง มีชื่อเสียงดี 
ใครๆ ก็อยากเข้าทำงาน แต่ด้วยความที่ลำพองใจว่าเป็นองค์กรมีชื่อเสียง ไม่ปรับปรุงระบบ หรือ
ระบบอื่นๆ ให้ทันสมัย โดยยังมัวแต่ชื่นชมกับภาพความสำเร็จเก่าๆ แล้ว นั่นคือ หนทางสู่ความล้ม
เหลว (Success leads Failure) ได้ เพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดควรจะหมั่นตรวจสอบและ
ปรับปรุงองค์กรทั้งระบบอยู่เป็นระยะ    

โคลงบทที่ 21 ราชารักราษฎรดังลูก ตามความหมายของสุภาษิตนี้ต้องการจะชี้ให้เห็น
ความสำคัญของประมุขที่นอกจากจะต้องเป็นผู้นำหลักชัยเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำสูงสุดของ
ประเทศที่นอกจากจะรักราษฎรทั่วหล้าแล้ว ยังเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางกำลังใจของราษฎรเป็น
จอมทัพของทหารหาญที่จะโรมรันข้าศึกเพื่อปกป้องปฐพี หากเรานำมาปรับใช้ในแง่บริหารองค์กร 
แน่นอนว่าเป็นหลักคำสอนในเชิงบริหารได้อย่างวิเศษ  

หากลองทบทวนให้ดีแล้วองค์กรจะไม่สามารถเดินหน้าได้เลย หากมีผู้นำที่ไม่มีความ
สามารถในทางบริหาร ไม่รู้จักการบริหารคน ไม่ใส่ใจน้ำจิตน้ำใจผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วขวัญและ
กำลังใจ (Morale) ก็ละลายไปกว่าครึ่งแล้ว ทว่าหากผู้นำเข้มแข็ง มีความเข้าใจปลุกปลอบผู้ใต้
บังคับบัญชา รู้จักกระตุ้นจูงใจ มีความเที่ยงธรรม รักและให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอหน้า ไม่
ลำเอียง แน่นอนว่าย่อมเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา งานที่ว่ายาก หรือมีอุปสรรคข้อจำกัด ก็จะ
ลดทอนลงจนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่ยากเย็นนัก ผู้นำต้องรู้จักใช้พระเดชและพระคุณให้เป็น 
รู้จักบริหารอำนาจที่มีและบริหารเป็น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือการบริหาร (Management Tool) อย่าง
หนึ่ง ซึ่งทั้งนี้ก็มีสองด้าน นั่นคือหากไม่รู้จักใช้ก็ถือว่าอ่อนแอและหากใช้อย่างกระหน่ำก็อาจกลาย
เป็นอำนาจนิยมไปอีก ฉะนั้น ในเรื่องของการบริหารจึงเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์โดยแท้   

ต่อฉบับหน้าอ่าน




