
ธรรมมะกบัการทาํงาน 

สมควร  ทรัพยบ์าํรุง* 
 
 ช่วงวนัหยดุยาวในเทศกาลวนัขึ�นปีใหม่ พ.ศ. 2554 ที%ผา่นมาไดมี้โอกาสปลีกวเิวกหนีความวุน่วาย
ในเมืองกรุงกลบัไปยงัภูมิลาํเนาเดิม ซึ% งเป็น “บา้นนอก” พร้อมทั�งหอบหนงัสือต่างๆที% เพื%อนพอ้งน้องพี%
มอบให้เป็นของขวญัในวนัขึ�นปีใหม่กลบัไปนอนอ่านเล่น (อ่านจริงๆ) เพื%อเป็นการพกัผอ่น หรือ Charge 
battery หลงัจากตรากตรําทาํงานทั�งงานหลวงและงานราษฏร์มาทั�งปี อ่านแลว้ก็ไดข้อ้คิดในสิ%งละอนัพนั
ละนอ้ยที%สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติทั�งในเรื%องส่วนตวัและในการทาํงาน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ%งขอ้คิดที%เกี%ยวขอ้งกบัการทาํงานดูเหมือนวา่กาํลงัอยูใ่นกระแส หรือ in-trend ขอ้คิดแนวทางที%ถูกหยิบยก

มาพูดถึงกนัมากก็คือ “ทาํอย่างไร? จึงจะมีความสุขในการทาํงาน” หรือ กล่าวอีกนัยหนึ% ง คือ จะสร้าง
บรรยากาศในการทาํงานใหค้นทาํงานมีความสุขและผลงานมีประสิทธิภาพในลกัษณะ “งานสัมฤทธิP  ชีวิต
รื%นรมย”์ ไดอ้ย่างไร ซึ% งในโลกของการทาํงานจริงๆ ยากนกัที%จะเกิดขึ�นได ้แต่ก็ใช่วา่จะไม่สามารถทาํให้
มนัเกิดขึ�นมาได ้มนัสามารถทาํให้เกิดขึ�นไดภ้ายใตบ้รรยากาศของการทาํหนา้ที%ตามบทบาทของแต่ละคน 
(หนา้ที%-น่าทาํ) และความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจกนั 
 ในฐานะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แนวคิดที%ถูกนาํเสนอ
หรือ หยบิยกขึ�นมาพกูนัมากก็คือ การนาํ “ธรรมะ” หรือ หลกัธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตใ์ชเ้พื%อ
สร้างบรรยากาศการทาํงานที%พึงประสงค ์คือ งานสัมฤทธิP  ชีวิตรื%นรมย ์ดงักล่าว โดยให้ความสําคญักบัชุด 
“ธรรมะ” ที%เกี%ยวขอ้งกบัการทาํหนา้ที%ตามบทบาทของแต่ละคนที%เป็นอยูใ่นหน่วยงาน/องคก์ร คือ ผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือ ผูร่้วมงาน ทั�งนี�  ก็เพื%อใหแ้ต่ละคนรู้จกั “ทาํหนา้ที%” ตามบทบาทของตน
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชีวิตของผูค้นในหน่วยงาน/องค์กรก็จะมีความหมาย และบรรยากาศในองค์กรก็จะเป็น
มิตรและร่มเยน็เป็นสุขตลอดไป 
  
 ธรรมะสําหรับผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหาร คือ ผูที้%ทาํงานโดยใช้คนอื%น ดงันั�น ชุดธรรมะที%เหมาะสมสําหรับผูบ้ริหาร คือ พรหม
วิหาร 4 ซึ% งหมายถึง ธรรมของพรหม หรือ ธรรมของท่านผูเ้ป็นใหญ่ เป็นหลกัธรรมที%จะช่วยให้ผูบ้ริหาร
หรือผูบ้งัคบับญัชา สามารถปกครองดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือ ลูกนอ้งให้มีความสุข และมีขวญักาํลงัใจที%
จะทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพไดม้ากที%สุด โดยหลกัธรรมในพรหมวหิาร 4 ประกอบดว้ย 
 1. เมตตา : ความรัก หมายถึง รักที%มุ่งเพื%อปรารถนาดี ปรารถนาให้ผูอื้%นเป็นสุข ผูบ้ริหารควรมี
ความรัก ความปรารถนาต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยการให้คาํแนะนํา สั%งสอน หรือ อบรมทั�งในเรื% องที%
เกี%ยวข้องกับการทาํงานและความประพฤติที%เหมาะสมและดีงาม รวมถึงการใช้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้
เหมาะสม (ถูก) กบัวยั งาน และความถนดั 
 2. กรุณา : ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนาให้ผูอื้%นพน้ทุกข์ ผูบ้ริหารควรมีความ
กรุณาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันนํ� าใจ หรือ สงเคราะห์ทั�งทางดา้นวตัถุ กาํลงั
กายและกาํลงัใจ รวมถึง การจดัสรรสวสัดิการและผลประโยชน์เกื�อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความเป็นอยู่
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 8   กองแผนงาน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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 3. มุทติา : ความยนิดีเมื%อผูอื้%นไดดี้ หมายถึง ความปรารถนาให้ผูอื้%นมีความสุขความเจริญกา้วหนา้
ยิ%งๆขึ� น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ผูบ้ริหารควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดีเมื%อผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
(รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญกา้วหนา้ในชีวิตการงานและชีวิตครอบครัว รวมถึง การ
เชิดชูดว้ยรางวลัและแบ่งปันดว้ยนํ�าใจ 
 4. อุเบกขา : ความวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลาง ผูบ้ริหารควรมีความปรารถนาดีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการช่วยเหลือใหพ้น้ทุกข/์มีความสุขในลกัษณะที%ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม ดว้ย
ความยติุธรรม ไม่ลาํเอียงหรือ อคติต่อผูใ้ดผูห้นึ%ง เพราะ รัก ไม่ชอบ (เกลียด) เขลา และกลวั 
 

 ธรรมะสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 ผูป้ฏิบติังานหรือคนทาํงาน คือ ผูที้%ถูกมอบหมายให้ทาํงานจากผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา ซึ% ง
ผูป้ฏิบติังานหรือ คนทาํงานทุกคนต่างก็ปรารถนาที%จะประสบความสําเร็จในการทาํงานดว้ยกนัทุกคน 
ดงันั�น ชุดธรรมะที%เหมาะสมสําหรับผูป้ฏิบติังาน คือ อิทธิบาท 4 ซึ% งหมายถึง ธรรมแห่งความสําเร็จ โดย
หลกัธรรมในอิทธิบาท 4 ประกอบดว้ย 
 1. ฉันทะ : ความพอใจ หมายถึง ความรักงาน- พอใจกบังานที%ทาํอยู ่ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งชอบหรือ 
ศรัทธางานที%ทาํอยู ่จะตอ้งพอใจที%จะทาํและมีความสุขที%ไดท้าํงานที%ไดรั้บมอบหมาย 
 2. วิริยะ : ความพากเพียร หมายถึง ขยนัหมั%นเพียรกับงาน ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความขยนัหมั%นเพียร         
ในการทาํงานที%ไดรั้บมอบหมาย รวมทั�ง หมั%นฝึกฝนตนเองอยา่งต่อเนื%องเพื%อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ%งขึ�น 
 3. จิตตะ : ความเอาใจใส่ หมายถึง ความเอาใจรับผิดชอบงาน ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีจิตใจ หรือ 
สมาธิจดจ่อกบังานที%ทาํ รวมถึง มีความรอบคอบและความรับผดิชอบในงานที%ทาํอยา่งเตม็สติกาํลงั 
 4. วมิังสา : ความสอดส่องในเหตุและผล หมายถึง การพินิจพิเคราะห์และใชปั้ญญาตรวจสอบงาน
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งทาํงานดว้ยปัญญา ดว้ยสมองคิด รวมถึง การมีความเขา้ใจในงานอยา่งลึกซึ� งทั�งในแง่
ขั�นตอนและผลสาํเร็จ/ผลสัมฤทธิP ของงาน 
 

 ธรรมะสําหรับการทาํงานร่วมกนั 

 “งาน” ทุกอยา่งไม่สามารถทาํสาํเร็จดว้ยตนเพียงคนเดียว ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจซึ% งกนัและ
กนั ดงันั�น ชุดเหมาะสมสาํหรับการทาํงานร่วมกนั คือ สังคมวตัถุ 4 ซึ% งหมายถึง หลกัธรรมที%เป็นเครื%องยึด
เหนี%ยวนํ�าใจของผูอื้%น ผกูไมตรี และเอื�อเฟื� อเกื�อกลู โดยหลกัธรรมในสังคหวตัถุ 4 ประกอบดว้ย 
 1. ทาน : เกื�อกูลกนัดว้ยการให้ หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือ การเอื�อเฟื� อแบ่งปันของๆตน
เพื%อประโยชน์แก่บุคคลอื%น ไม่ตระหนี%ถี%เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ไดฝ่้ายเดียว ดงันั�น การทาํงานจะตอ้ง
ช่วยเหลือกนัแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตวั รวมถึง การมีนํ�าใจที%ดีต่อกนั 
 2. ปิยวาจา : ใชว้าจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาดว้ยถอ้ยคาํที%ไพเราะอ่อนหวาน พูดดว้ย
ความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย กา้วร้าว พูดในสิ%งที%เป็นประโยชน์และเหมาะสมกบักาลเทศะ ดงันั�น การ
ทาํงานร่วมกนัจะตอ้งพดูหรือปรึกษาหารือกนัโดยยดึถือหลกัเกณฑ ์4 ประการ คือ 1) เวน้จากการพดูเทจ็  
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2) เวน้จากการพดูส่อเสียด 3) เวน้จากการพูดคาํหยาบ และ 4) เวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ และที%สําคญัอยา่งยิ%ง 
คือ จะตอ้งพดูหรือ เจรจากนัดวัยไมตรีและความปรารถนาดีต่อกนั 
 3. อตัถจริยา : ร่วมสร้างสรรคอุ์ดมการณ์ หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือ การปฏิบติัในสิ%งที%
เป็นประโยชน์ต่อผูอื้%น ดงันั�น การทาํงานร่วมกนัจะตอ้งช่วยเหลือกนัดว้ยกาํลงังาน (กาย) กาํลงัความคิด 
และกาํลงัทรัพย ์
 4. สมานัตตา : ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว หมายถึง การเป็นผูมี้ความสมํ%าเสมอ หรือมีความ
ประพฤติเสมอตน้เสมอปลาย ดงันั�น การทาํงานร่วมกนัจะตอ้งถึงคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข ์มีสุขร่วมเสพ” 
และผูท้าํงานร่วมกนัทุกคนจะตอ้งไม่ถือตวั มีความเสมอภาค วางตนเสมอตน้เสมอปลาย ทาํตนให้เป็นที%
น่ารัก น่าเคารพนบัถือ และน่าใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ รวมถึง การทาํตนใหค้งเส้นคงวา มีความมั%นคงใน
อารมณ์ (Maturity) หรือการมี EQ ที%ดี 
 จะเห็นไดว้า่ หลกัธรรมที%ใชใ้นการทาํงานที%กล่าวมา ทั�ง พรหมวหิาร 4 อิทธิบาท 4 และสังคมวตัถุ 
4 เป็นเรื%องง่ายๆใกลต้วัที%เราปฏิบติักนัอยูแ่ลว้ในฐานะปัจเจกชน (Individualism) แต่อาจยงัขาดความเข็ม
ขน้/เอาจริงเอาจงักนัเท่าที%ควร การจดัแบ่งชุดธรรมะสําหรับผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั
ตามนยัดงักล่าวเป็นจุดเนน้ที%ผูด้าํรงตนในตาํแหน่งควรจะให้ความสนใจหรือมีการปฏิบติัในชุดธรรมะนั�น
ให้มากเป็นพิเศษกว่าคนอื%น แต่มิไดห้มายความวา่ การปฏิบติัตามชุดธรรมะจะเป็นเอกเทศต่อกนั ทุกชุด
ธรรมะจะเกื� อกูลต่อกัน และหากทุกคนสามารถปฏิบัติได้พร้อมกับทําหน้าที%ของตนเต็มกําลัง
ความสามารถอยา่งสมบูรณ์ เชื%อเหลือเกินวา่บรรยากาศในการทาํงาน “งานสัมฤทธิP  ชีวิตรื%นรมย”์ คงเกิด
ขั�นได้ไม่ยาก สมดงัที%พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงปรารถนาที%จะเห็นคนไทยมีความสุขในปีใหม่ 
พ.ศ. 2554 ดว้ยการให้ คือ ให้ความรัก ความเมตตากนั ให้นํ� าใจไมตรีต่อกนั ให้อภยักนั ให้การสงเคราะห์
อนุเคราะห์กนั โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกนัดว้ยความบริสุทธิP ใจและจริงใจ ดงันั�น จึงขอใหพ้วกเราตั�งจิตอธิฐาน
ที%จะน้อมนําหลักธรรมและกระแสพระราชดาํรัสดังกล่าวมาใช้ในการดาํเนินชีวิตและในการทาํงาน 
โดยเฉพาะการรักงานที%ทาํ ขยนัทาํงาน รับผิดชอบงาน และรู้จกัไตร่ตรองให้ถี%ถว้น รวมถึงการให้ การ
เกื�อกูลกัน และการปฏิบติัต่อคนอื%นเหมือนกับการปฏิบติัต่อตนเอง(เอาใจเขามาใส่ใจเรา) ซึ% งทุกคน
สามารถทาํได ้เพราะทุกอยา่งอยูที่% “ใจ” ใจที%จะเริ%มทาํสิ%งใหม่ๆ ใหชี้วติมีคุณค่าและมีความสุข 
 

.......................................................................... 
ที%มา : http://www.learntrepitaka.com/ 


