ธรรมมะกับการทํางาน
สมควร ทรัพย์บาํ รุ ง*
ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลวันขึนปี ใหม่ พ.ศ. 2554 ที%ผา่ นมาได้มีโอกาสปลีกวิเวกหนี ความวุน่ วาย
ในเมืองกรุ งกลับไปยังภูมิลาํ เนาเดิ ม ซึ% งเป็ น “บ้านนอก” พร้ อมทังหอบหนังสื อต่างๆที% เพื%อนพ้องน้องพี%
มอบให้เป็ นของขวัญในวันขึนปี ใหม่กลับไปนอนอ่านเล่น (อ่านจริ งๆ) เพื%อเป็ นการพักผ่อน หรื อ Charge
battery หลังจากตรากตรําทํางานทังงานหลวงและงานราษฏร์ มาทังปี อ่านแล้วก็ได้ขอ้ คิดในสิ% งละอันพัน
ละน้อยที%สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ ทังในเรื% องส่ วนตัวและในการทํางาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง% ข้อคิดที%เกี%ยวข้องกับการทํางานดูเหมือนว่ากําลังอยูใ่ นกระแส หรื อ in-trend ข้อคิดแนวทางที%ถูกหยิบยก
มาพูดถึ งกันมากก็คือ “ทําอย่างไร? จึ งจะมี ความสุ ขในการทํางาน” หรื อ กล่ าวอี กนัยหนึ% ง คื อ จะสร้ าง
บรรยากาศในการทํางานให้คนทํางานมีความสุ ขและผลงานมีประสิ ทธิ ภาพในลักษณะ “งานสัมฤทธิP ชี วิต
รื% นรมย์” ได้อย่างไร ซึ% งในโลกของการทํางานจริ งๆ ยากนักที%จะเกิดขึนได้ แต่ก็ใช่วา่ จะไม่สามารถทําให้
มันเกิดขึนมาได้ มันสามารถทําให้เกิดขึนได้ภายใต้บรรยากาศของการทําหน้าที%ตามบทบาทของแต่ละคน
(หน้าที%-น่าทํา) และความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจกัน
ในฐานะเมื องไทยเป็ นเมื องพุทธ ประชาชนส่ วนใหญ่นับถื อศาสนาพุทธ แนวคิดที% ถูกนําเสนอ
หรื อ หยิบยกขึนมาพูกนั มากก็คือ การนํา “ธรรมะ” หรื อ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื%อ
สร้างบรรยากาศการทํางานที%พึงประสงค์ คือ งานสัมฤทธิP ชี วิตรื% นรมย์ ดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับชุ ด
“ธรรมะ” ที%เกี%ยวข้องกับการทําหน้าที%ตามบทบาทของแต่ละคนที%เป็ นอยูใ่ นหน่วยงาน/องค์กร คือ ผูบ้ ริ หาร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อ ผูร้ ่ วมงาน ทังนี ก็เพื%อให้แต่ละคนรู ้จกั “ทําหน้าที%” ตามบทบาทของตน
ได้อย่างถูกต้อง ชี วิตของผูค้ นในหน่ วยงาน/องค์กรก็จะมีความหมาย และบรรยากาศในองค์กรก็จะเป็ น
มิตรและร่ มเย็นเป็ นสุ ขตลอดไป
ธรรมะสํ าหรับผู้บริ หาร
ผูบ้ ริ หาร คือ ผูท้ ี% ทาํ งานโดยใช้คนอื%น ดังนัน ชุ ดธรรมะที% เหมาะสมสําหรั บผูบ้ ริ หาร คื อ พรหม
วิหาร 4 ซึ% งหมายถึง ธรรมของพรหม หรื อ ธรรมของท่านผูเ้ ป็ นใหญ่ เป็ นหลักธรรมที%จะช่ วยให้ผบู ้ ริ หาร
หรื อผูบ้ งั คับบัญชา สามารถปกครองดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อ ลูกน้องให้มีความสุ ข และมีขวัญกําลังใจที%
จะทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพได้มากที%สุด โดยหลักธรรมในพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย
1. เมตตา : ความรัก หมายถึ ง รักที%มุ่งเพื%อปรารถนาดี ปรารถนาให้ผูอ้ ื%นเป็ นสุ ข ผูบ้ ริ หารควรมี
ความรั ก ความปรารถนาต่ อผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาด้วยการให้ค าํ แนะนํา สั%ง สอน หรื อ อบรมทัง ในเรื% องที%
เกี% ย วข้อ งกับ การทํา งานและความประพฤติ ที% เหมาะสมและดี ง าม รวมถึ ง การใช้ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาให้
เหมาะสม (ถูก) กับวัย งาน และความถนัด
2. กรุ ณา : ความสงสาร หมายถึ ง ความปราณี ปรารถนาให้ผูอ้ ื%นพ้นทุกข์ ผูบ้ ริ หารควรมีความ
กรุ ณาต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปั นนําใจ หรื อ สงเคราะห์ท งั ทางด้านวัตถุ กําลัง
กายและกําลังใจ รวมถึง การจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์เกือกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็ นอยู่
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 8 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3. มุทติ า : ความยินดีเมื%อผูอ้ ื%นได้ดี หมายถึง ความปรารถนาให้ผอู้ ื%นมีความสุ ขความเจริ ญก้าวหน้า
ยิ%ง ๆขึ น ไม่ มี ใ จอิ จฉาริ ษ ยา ผูบ้ ริ หารควรสนับ สนุ นและแสดงออกถึ ง ความยินดี เมื% อผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา
(รวมถึงครอบครัว) มีความสุ ข หรื อ มีความเจริ ญก้าวหน้าในชี วิตการงานและชี วิตครอบครัว รวมถึง การ
เชิดชูดว้ ยรางวัลและแบ่งปั นด้วยนําใจ
4. อุเบกขา : ความวางเฉย หมายถึ ง การวางใจเป็ นกลาง ผูบ้ ริ หารควรมี ความปรารถนาดี ต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยการช่วยเหลือให้พน้ ทุกข์/มีความสุ ขในลักษณะที%ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ด้วย
ความยุติธรรม ไม่ลาํ เอียงหรื อ อคติต่อผูใ้ ดผูห้ นึ%ง เพราะ รัก ไม่ชอบ (เกลียด) เขลา และกลัว
ธรรมะสํ าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ผูป้ ฏิ บตั ิงานหรื อคนทํางาน คือ ผูท้ ี%ถูกมอบหมายให้ทาํ งานจากผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ซึ% ง
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานหรื อ คนทํางานทุกคนต่างก็ปรารถนาที%จะประสบความสําเร็ จในการทํางานด้วยกันทุ กคน
ดังนัน ชุ ดธรรมะที%เหมาะสมสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน คือ อิทธิ บาท 4 ซึ% งหมายถึง ธรรมแห่ งความสําเร็ จ โดย
หลักธรรมในอิทธิ บาท 4 ประกอบด้วย
1. ฉันทะ : ความพอใจ หมายถึง ความรักงาน- พอใจกับงานที%ทาํ อยู่ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องชอบหรื อ
ศรัทธางานที%ทาํ อยู่ จะต้องพอใจที%จะทําและมีความสุ ขที%ได้ทาํ งานที%ได้รับมอบหมาย
2. วิริยะ : ความพากเพี ยร หมายถึ ง ขยันหมัน% เพียรกับงาน ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานจะต้องมี ความขยันหมัน% เพีย ร
ในการทํางานที%ได้รับมอบหมาย รวมทัง หมัน% ฝึ กฝนตนเองอย่างต่อเนื% องเพื%อให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง% ขึน
3. จิตตะ : ความเอาใจใส่ หมายถึง ความเอาใจรับผิดชอบงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีจิตใจ หรื อ
สมาธิ จดจ่อกับงานที%ทาํ รวมถึง มีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงานที%ทาํ อย่างเต็มสติกาํ ลัง
4. วิมังสา : ความสอดส่ องในเหตุและผล หมายถึง การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน
ผูป้ ฏิ บตั ิงานจะต้องทํางานด้วยปั ญญา ด้วยสมองคิด รวมถึ ง การมีความเข้าใจในงานอย่างลึ กซึ งทังในแง่
ขันตอนและผลสําเร็ จ/ผลสัมฤทธิP ของงาน
ธรรมะสํ าหรับการทํางานร่ วมกัน
“งาน” ทุกอย่างไม่สามารถทําสําเร็ จด้วยตนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจซึ% งกันและ
กัน ดังนัน ชุดเหมาะสมสําหรับการทํางานร่ วมกัน คือ สังคมวัตถุ 4 ซึ% งหมายถึง หลักธรรมที%เป็ นเครื% องยึด
เหนี%ยวนําใจของผูอ้ ื%น ผูกไมตรี และเอือเฟื อเกือกูล โดยหลักธรรมในสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย
1. ทาน : เกื อกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้ การเสี ยสละ หรื อ การเอือเฟื อแบ่งปั นของๆตน
เพื%อประโยชน์แก่บุคคลอื%น ไม่ตระหนี% ถี%เหนี ยว ไม่เป็ นคนเห็ นแก่ได้ฝ่ายเดี ยว ดังนัน การทํางานจะต้อง
ช่วยเหลือกันแบ่งปั น ไม่เห็นแก่ตวั รวมถึง การมีน าํ ใจที%ดีต่อกัน
2. ปิ ยวาจา : ใช้วาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคําที%ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วย
ความจริ งใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้ าว พูดในสิ% งที%เป็ นประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนัน การ
ทํางานร่ วมกันจะต้องพูดหรื อปรึ กษาหารื อกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ 1) เว้นจากการพูดเท็จ
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2) เว้นจากการพูดส่ อเสี ยด 3) เว้นจากการพูดคําหยาบ และ 4) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และที%สําคัญอย่างยิ%ง
คือ จะต้องพูดหรื อ เจรจากันดัวยไมตรี และความปรารถนาดีต่อกัน
3. อัตถจริยา : ร่ วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิ ดหรื อ การปฏิบตั ิในสิ% งที%
เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื%น ดังนัน การทํางานร่ วมกันจะต้องช่ วยเหลือกันด้วยกําลังงาน (กาย) กําลังความคิด
และกําลังทรัพย์
4. สมานัตตา : ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขในทุ กคราว หมายถึ ง การเป็ นผูม้ ีความสมํ%าเสมอ หรื อมีความ
ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ดังนัน การทํางานร่ วมกันจะต้องถึ งคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่ วมเสพ”
และผูท้ าํ งานร่ วมกันทุกคนจะต้องไม่ถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ทําตนให้เป็ นที%
น่ารัก น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความร่ วมมือช่วยเหลือ รวมถึง การทําตนให้คงเส้นคงวา มีความมัน% คงใน
อารมณ์ (Maturity) หรื อการมี EQ ที%ดี
จะเห็นได้วา่ หลักธรรมที%ใช้ในการทํางานที%กล่าวมา ทัง พรหมวิหาร 4 อิทธิ บาท 4 และสังคมวัตถุ
4 เป็ นเรื% องง่ายๆใกล้ตวั ที%เราปฏิบตั ิกนั อยูแ่ ล้วในฐานะปั จเจกชน (Individualism) แต่อาจยังขาดความเข็ม
ข้น/เอาจริ งเอาจังกันเท่าที%ควร การจัดแบ่งชุ ดธรรมะสําหรับผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงาน และการทํางานร่ วมกัน
ตามนัยดังกล่าวเป็ นจุดเน้นที%ผดู ้ าํ รงตนในตําแหน่งควรจะให้ความสนใจหรื อมีการปฏิบตั ิในชุ ดธรรมะนัน
ให้มากเป็ นพิเศษกว่าคนอื%น แต่มิได้หมายความว่า การปฏิบตั ิตามชุ ดธรรมะจะเป็ นเอกเทศต่อกัน ทุกชุ ด
ธรรมะจะเกื อ กู ล ต่ อ กั น และหากทุ ก คนสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ พ ร้ อ มกั บ ทํา หน้ า ที% ข องตนเต็ ม กํา ลั ง
ความสามารถอย่างสมบูรณ์ เชื% อเหลือเกินว่าบรรยากาศในการทํางาน “งานสัมฤทธิP ชี วิตรื% นรมย์” คงเกิ ด
ขันได้ไม่ยาก สมดังที% พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาที%จะเห็ นคนไทยมีความสุ ขในปี ใหม่
พ.ศ. 2554 ด้วยการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตากัน ให้น าํ ใจไมตรี ต่อกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์
อนุเคราะห์กนั โดยมุ่งดีมุ่งเจริ ญต่อกันด้วยความบริ สุทธิPใจและจริ งใจ ดังนัน จึงขอให้พวกเราตังจิตอธิ ฐาน
ที% จะน้อมนํา หลัก ธรรมและกระแสพระราชดํา รั ส ดังกล่ า วมาใช้ใ นการดํา เนิ นชี วิตและในการทํา งาน
โดยเฉพาะการรั กงานที%ทาํ ขยันทํางาน รั บผิดชอบงาน และรู ้ จกั ไตร่ ตรองให้ถี%ถว้ น รวมถึ งการให้ การ
เกื อกูล กัน และการปฏิ บ ตั ิ ต่อคนอื% นเหมื อนกับ การปฏิ บ ตั ิ ต่อตนเอง(เอาใจเขามาใส่ ใ จเรา) ซึ% ง ทุ ก คน
สามารถทําได้ เพราะทุกอย่างอยูท่ ี% “ใจ” ใจที%จะเริ% มทําสิ% งใหม่ๆ ให้ชีวติ มีคุณค่าและมีความสุ ข
..........................................................................
ที%มา : http://www.learntrepitaka.com/

