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“นิตย
สาร Watkins’ Mind Body Spirit Magazine ฉบับ

เดือนกุมภาพันธ์ 2012 ได้จัดอันดับ 100 บุคคล

ผู ้ทรงอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิต โดยจัดให้ท่าน 

ดาไลลามะเป็นผูท้รงอทิธพิลเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก (The 100 most 

spiritually influential living people)”

เชื่อเหลือเกินว่าคงไม่มีท่านใดที่จะไม่รู้จักบุคคลส�าคัญของ

โลกเช่นท่านดาไลลามะ ท่านได้รับการยกย่องและถือเป็นผู้น�าทาง

ด้านจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ผลงานทางด้านหนังสือก็ดี ปาฐกถาก็ดี 

ล้วนเป็นอาหารสมองที่มีคุณค่าและถือเป็นแนวปฏิบัติได้ด้วย อย่าง

ค�าแนะน�าเรือ่งการด�าเนนิชวีติ ซึง่ท่านได้กล่าวไว้เมือ่ปี ค.ศ.2009 นัน้ 

แม้ใจความจะให้ข้อคิด ปลุกจิตให้รู้ตื่นต่อการด�าเนินชีวิต แต่ในอีก

มุมหนึง่กม็แีง่มมุทางด้านการบรหิารท่ีน่าสนใจไม่น้อยเลย ท่านได้ให้

ค�าแนะน�าดังนี้

1. ระลกึเสมอว่าการจะได้พบความรกัและความส�าเรจ็อนั

ยิ่งใหญ่ ก็จะต้องประสบกับความเส่ียงอันมหาศาลดุจกัน หาก

พจิารณาจากมมุของการบรหิารแล้ว การทีเ่ราจะได้พบสิง่ทีม่ค่ีาอย่าง

เช่นความส�าเร็จนั้น หาใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะได้มาโดยเปล่าๆ ปลี้ๆ โดย

ไม่ลงทนุลงแรง ไม่ว่าจะแรงกาย แรงปัญญา แถมยังอาจเจอสิง่ทดสอบ 

อุปสรรค ข้อจ�ากัด ซึ่งกว่าจะได้ผลส�าเร็จอันชื่นใจ หาใช่สิ่งฟรีๆ และ

อาจเสี่ยงต่อความล้มเหลวอีกด้วย 

เช่นเดยีวกนักบัเรือ่งความรกั ใครๆ กบ็อกรกัด้วยวาจาได้ ทว่า

การจะท�าให้ประจกัษ์นัน้เป็นเรือ่งทีไ่ม่ง่าย แต่เมือ่แสดงออกจนเป็นที่

ชัดเจน อาจต้องเสี่ยงกับความคลางแคลงใจ 

เช่นเดียวกับการท�างานในองค์กร ทุกคนอาจพูดได้ว่ารัก

องค์กรเหลือเกินและยินดีสร้างความส�าเร็จให้องค์กร แต่ในหลายๆ 

กรณ ีเหตกุารณ์วกิฤตกส็ามารถพสิจูน์ให้เหน็ได้ว่ามคีวามรกัอนัม่ันคง

เพียงไหน 

หลายๆ องค์กรยามเมื่อเผชิญกับความท้าทายและต้อง 

เส่ียงภัยต่อความคงอยู่ขององค์กร เมื่อสมาชิกขององค์กรมีความรัก 

มัน่คงทีจ่ะฝ่าฟันอปุสรรค โดยมคีวามรกัสามคัคทีัง้องค์กรและสมาชิก

ในทีม โดยช่วยกันผลักดัน แก้ไขโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลส�าเร็จของ

งานและองค์กร ล้วนต้องอาศัยความรักที่มีต่อกันและกลายเป็นมหา

พลัง (Synergy) และแน่นอนภาวะที่เป็นวิกฤต หรือที่ก�าลังร่วมกัน

เสี่ยงภัย เป็นแรงกระตุ้นได้อย่างดีดุจกัน   

2.  เม่ือคณุแพ้อย่าลมืเกบ็ไว้เป็นบทเรยีน ในเชงิการบรหิาร 

ใช่ว่าทกุสิง่จะโรยไว้ด้วยกลบีกุหลาบเสมอไป บางครัง้บางคราวกต้็อง

ผ่านสาส์นดาไลลามะ

ข้อคิดทางบริหาร
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เผชญิกบัปัญหาอนัหนกัหนาสาหสัสากรรจ์ ความล้มเหลวในงานบาง

อย่างกเ็ป็นบทเรยีนให้พึงสังวรณ์ ระมดัระวงั เป็นบทเรยีนให้ต้องจดจ�า 

เพื่อจะได้แก้ไข ปรับปรุง ไม่ให้เหตุการณ์ผิดพลาดซ�้าสอง ในอัตชีวิต

ของผูน้�า นกัคดิ นกัทดลอง ทีป่ระสบความส�าเรจ็จนเล่ืองชือ่นัน้ ใช่ว่า

ในชวีติการท�างานของพวกเขาเหล่านัน้จะราบรืน่เสมอไป เพราะกว่า

ที่เขาจะประสบความส�าเร็จ หรือได้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์นั้น ก็ต้อง

เสียเวลาในการคิดค้น ลองผิดลองถูก จนประสบความส�าเร็จในที่สุด 

เพราะฉะนั้น พวกเราในฐานะของนักบริหาร วิธีลัดที่สุดจึงควรหมั่น

ศกึษาเรยีนรูป้ระวตั ิหรอืประสบการณ์ของเหล่านักคดิ หรอืผู้มชีือ่เสยีง 

เราจะรู้ว่าท่านเหล่านัน้ กว่าจะยนืบนแท่นแห่งผูม้ชียัชนะนัน้ ต้องสญู

เสียหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงสมองไปมากเพียงใด เช่นเดียวกัน เมื่อ

เราท�างานดทีีส่ดุแล้ว หากมสีิง่ผดิพลาด กเ็กบ็ไว้เป็นบทเรยีน เพือ่จะ

ได้ไม่ผิดซ�้าสองและเป็นฐานแห่งการก้าวไปสู่ที่ที่ดีกว่าและใหม่กว่า

ได้ต่อไป

3.  จงปฏิบัติตาม 3 R

 Respect for self เคารพตนเอง

 Respect for other เคารพผู้อื่น

Respect for all your actions รบัผดิชอบต่อการกระท�าของตน

ในเชิงการบริหารขององค์กรชั้นน�า ถือเป็นปรัชญาส�าคัญ 

เป็นการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ กล่าวคือเป็นการเชื่อว่า

มนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า มีศักดิ์ศรี จึงควรเคารพไม่ว่าจะ

เคารพต่อตนเอง เหน็คณุค่าของตนเอง ขณะเดยีวกันก็เคารพและเหน็

คุณค่าของผู้อื่น เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนที่อยู่ในระดับที่ล่างกว่า 

จึงควรปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์ เมื่อพิจารณาให้ถ่องแท้ก็คือ การให้

เกยีรตซิึง่กนัและกนั แน่นอน ความสงบสันต ิย่อมเกดิข้ึน ประกอบกบั

การรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ท�างานอย่างเต็มที่ มี

แต่จะน�ามาซึง่ความเจรญิก้าวหน้า ความเตบิโตขององค์กรและความ

มั่นคงทั้งของตนเองและองค์กรในที่สุด

4. จงจ�าไว้ว่า การทีไ่ม่ท�าตามใจปรารถนาของตน บางครัง้

กใ็ห้โชคอย่างน่ามหศัจรรย์ สิ่งธรรมดาสามัญทั่วๆ ไปอย่างหนึ่งของ

คนเราก็ คือ การพยายามสนองอารมณ์ สนองความอยากของเรา 

บางทีก็เป็นสิ่งมีประโยชน์ แต่บางครั้งก็ไร้สาระโดยใช่เหตุเช่นกัน

ดังนั้น เมื่อน�าข้อคิดนี้มาแปรเป็นมุมมองทางด้านบริหารก็

สามารถให้ข้อคิดที่ดีได้ อย่างเช่นองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

พยายามขยายธรุกจิ การพยายามแตกไลน์ หรอื diversification โดย

ไม่พจิารณาความถนดั ความเชีย่วชาญในธรุกจินัน้ๆ หรอืความพร้อม

ของบคุลากร เพยีงแต่นกึคดิและสนองความปรารถนาสยายปีกธุรกิจ

ก็อาจน�ามาซึ่งปัญหาในภายหลัง ดังจะเห็นตัวอย่างจากหลายๆ 

องค์กรที่ขยายธุรกิจและสยายปีกไปสู่ต่างประเทศ มีบางองค์กรที่

ประสบความล้มเหลวเพราะขาดการศกึษาวฒันธรรมองค์กร วฒันธรรม

ของคนในชาตินั้นๆ และขาดความลึกซึ้งในวิถีการด�าเนินชีวิต หรือ

ปทัสถานในสังคมก็มีมาแล้วไม่น้อย ดังนั้น การยับยั้งชั่งใจไม่ท�า

ตามใจปรารถนาของตน บางครั้งก็ไม่เจ็บตัว แต่กลับจะเป็นโชคด้วย

ซ�้าและเป็นข้อคิดได้อย่างดีว่า การจะท�าอะไรควรต้องศึกษาข้อมูล

อย่างรอบคอบ รอบรู้และรอบด้าน 

5. จงเรียนรู้กฎเพื่อทราบวิธีการฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม 

ข้อคิดนี้หาได้ชี้ช่องให้คนเล่ียงบาลี หรือฝ่าฝืนเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ก็หาไม่ ในสังคมทุกวันนี้ต่างก็มีระเบียบ กฎเกณฑ์เป็นกติกา ก�ากับ

เพือ่ให้ทกุคนปฏบิติัตามและอยู่กันอย่างสนัติสุข ระเบยีบ หรอืกฎล้วน

มเีจตนารมณ์ของมนัอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี กฎทกุกฎมนษุย์เป็นผูก้�าหนด

และสามารถแก้ไขได้ทั้งสิ้น ตามความเหมาะสม ตามกาลเวลาและ

ตามความเปลี่ยนแปลง กฎบางกฎย่อมมีช่องโหว่แทบทั้งสิ้น เพราะ

ฉะนัน้ จงึควรเรยีนรูก้ฎเพือ่จะได้หลกีเลีย่งได้ตามความเหมาะสม แต่

ทัง้นีก้ไ็ม่หมายกระท�าเพือ่บดิเบอืน หรอืแหกกฎโดยหวังผลประโยชน์

ในทางทุจริต ซึ่งคงต้องดูเป็นกรณีๆ ตามเหตุการณ์และคงไม่มีสูตร

ส�าเร็จรูป ทว่าไม่ผิดครรลองคลองธรรมจนเป็นที่ติฉินนินทาของ 

ส่วนรวม หรือท�าให้รวนเร หรือกระทบต่อส่วนรวมทั้งองค์กร    

ต่อฉบับหน้าอ่าน




