ความสามารถระดับจุลภาคสําหรับผูบ
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ครรชิต มาลัยวงส
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทานคําสอนวาบุคคลควรมี
ความสามารถอะไรบางเอาไวในคําสอนเรื่อง สัตบุรุษ ซึ่งคนรุนผม
ไดเรียนมาในสมัยมัธยม แตไมทราบวาปจจุบันยังมีการสอนเรื่องนี้
อยูหรือเปลา. คําสอนเรื่องนี้มีหัวขอธรรมอยู ๗ ขอ และ มีชื่อวา
สัปปุริสธรรม ๗. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ประยุตโต)
ใหคําแปลไวงาย ๆ วา เปน คุณสมบัติของคนดี หรือ ธรรมของผูดี.
ผมเห็นวาธรรมะขอนี้ระบุความสามารถระดับจุลภาคของผูบริหาร
ไดดี จึงขอคัดลอกคําอธิบายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย มา
ลงไวและอธิบายใหเหมาะกับที่ผูบริหารจะนําไปใช ดังตอไปนี้.
๑. ธัมมัญุตา รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง, รูหลักการ, รู
หลักเกณฑ, รูกฏแหงธรรมดา, รูกฎเกณฑแหงเหตุผล,
และ รูหลักการที่จะทําใหเกิดผล. การรูจักเหตุนี้เปน
ความสามารถขั้นตนสุด เพราะนโยบาย, คําสั่ง,
ยุทธศาสตร, ระเบียบ งาน, ปญหา, โครงการ ฯลฯ ที่
ผูบริหารจะตองทําในหนวยงานนั้น ลวนแลวแตมีเหตุที่มา
ทั้งนั้น. แมแตกฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติ ยัง
ตองกลาวถึงสาเหตุที่มาของกฎหมายนั้นๆดวย. ดังนั้น ไม
วาผูบริหารจะทําอะไร ตองเขาใจสาเหตุและที่มาแหงเรื่อง
นั้นๆกอน จึงจะสามารถดําเนินงานนั้นไดอยางเหมาะสม.
๒. อัตถัญุตา รูจักผล คือ รูความหมาย, รูความมุงหมาย, รู
ประโยชนที่ประสงค, รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการ

กระทํา, หรือ ความเปนไปตามหลัก. การรูจักผลที่จะเกิด
กับการกระทํานั้นเปนเรื่องที่ผูบริหารจะตองคิดลวงหนา
กอนลงมือกระทํา. ผลที่ผูบริหารจะตองพิจารณามีสาม
ดานคือ ผลผลิต คือ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทํา
นั้น, ผลลัพธคือผลที่เกิดขึ้นในวงกวางสืบตอมาจากการ
กระทําหรือผลผลิตนั้น, และ ผลกระทบ คือผมที่เกิดขึ้น
ตอไปอีกในระยะยาวในดานที่นอกเหนือไปจากผลผลิต
หรือผลลัพธ เชน การจัดใหมีโครงการรถคันแรก ทําให
เกิดผลผลิตคือประชาชนที่ยังไมเคยมีรถยนตสามารถซื้อ
รถยนตไดในราคาถูกกวาปกติ, ผลลัพธคือบริษัทผูผลิต
รถยนตขายรถยนตไดจํานวนมาก, ผูซื้อรถยนตคันแรก
ตองเปนหนี้เปนสินระยะยาว และ รัฐบาลก็ไดรับความนิยม
มากขึ้น สวนผลกระทบก็คือเกิดปญหารถติดทั่ว
กรุงเทพมหานครและในอีกหลายจังหวัด.
๓. อัตตัญุตา รูจักตน คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ, ภาวะ,
เพศ, กําลัง, ความรู, ความสามารถ, ความถนัด, และ
คุณธรรม. ประเด็นขอนี้คือ เราจะตองรูจักตัวของเราดี
เพื่อที่จะไดไมทําอะไรที่เกิดกําลังความสามารถ หรือถา
จะตองทําก็จะตองขวนขวายหาความรูในเรื่องนั้นกอนลง
มือปฏิบัติ. คําวา ตน ในที่นี้ ขอใหรวมไปถึงหนวยงาน
ดวย. นัน
่ คือ ผูบริหารหนวยงานจะตองรูจักหนวยงาน
ของตนเปนอยางดีดวยวามีความสามารถขนาดไหน, มี
งบประมาณมากนอยเพียงใด, มีกระแสเงินสดคลองตัวไหม
ฯลฯ.

๔. มัตตัญุตา รูจักประมาณ คือ ความพอดี. ขอนี้ อาจ
รวมถึงความพอเพียงซึ่งเปนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดวย. การรูจักประมาณในยุคปจจุบันนี้
ครอบคลุมถึงความสามารถที่จะ นําความรูจักตนมา
คาดคะเนไปขางหนาวาจะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายได
หรือไม, จะตองใชงบประมาณมากนอยเพียงใด, จะ
ทํางานไดมากขนาดไหน ฯลฯ.
๕. กาลัญุตา รูกาลเวลาอันเหมาะสม และ ระยะเวลาที่ควร
หรือจะตองใชในการประกอบกิจ, ทําหนาที่การงาน หรือ
ปฏิบัติการตางๆ เชน ใหตรงเวลา, ใหเปนเวลา, ให
ทันเวลา, ใหพอเวลา, ใหเหมาะกับเวลา เปนตน. ขอนี้
คลายกับการประมาณ แตเปนการประมาณทางดานเวลา.
ยกตัวอยางเชน ผูบริหารจะตองสามารถประมาณการได
วา หากเรารับงานโครงการนี้แลว โดยสภาพปจจุบันของ
ปริมาณงานและคนที่มอ
ี ยู เราจะสามารถทํางานใหเสร็จ
ทันที่ลูกคาตองการหรือไม หรือ เวลานี้สมควรทําเรื่องนี้
หรือไม. นอกจากนั้น ความขอนี้ยังเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการเลือกสรรวา เมื่อมีกิจที่จะตอง
ดําเนินการหลายเรื่องดวยกัน เราควรจะเลือกทําเรื่องใด
กอนหรือหลังจึงจะเหมาะสมที่สุด.
๖. ปริสัญุตา รูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และ รูจักที่ประชุม,
รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนัน
้ ๆ. ขอนี้ในปจจุบันจําเปน
จะตองอาศัยนิสัยและความสามารถสําคัญสองดาน
ประการแรก คือ นิสัยในการชางสังเกตชุมชนหรือ

หนวยงานที่เราเขาไปเกี่ยวของดวยวา เขามีลักษณะ
อยางไร, ทํางานกันอยางไร, มีวัฒนธรรมองคกรอยางไร,
มีภารกิจ วัตถุประสงค และ ยุทธศาสตรอยางไร. ประการ
ที่สอง คือ บันทึกจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับชุมชนหรือ
หนวยงานนั้นๆ เอาไวเพื่อใหมีรายละเอียดชัดเจนวา เรา
ไดเขาไปเกี่ยวของกับชุมชนหรือหนวยงานนั้นอยางไร.
เขาตองการอะไรจากเรา, เราตองการอะไรจากเขา และ
สิ่งที่ตองการนั้น สมประสงคทั้งคูหรือไม. ความรูนี้จะทํา
ใหเราสามารถดําเนินงานรวมกับเขาไดอยางเหมาะสมและ
ปราศจากปญหา.
๗. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา รูจักบุคคล คือ
ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย, ความสามารถ,
และ คุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใช จะ
ตําหนิ ยกยอง และ แนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน. ขอนี้ก็
เชนเดียวกับการรูจักบริษัท เพียงแตเปลี่ยนมาปนการรูจัก
บุคคลเทานั้น. อยางไรก็ตามธรรมะขอนี้อาจจะเปนเรื่อง
ยากที่จะปฏิบัติไดดี เพราะในชิวต
ิ ของเรานั้นเรา
จําเปนตองรูจักคนจํานวนมาก. คนบางคนที่ใกลชิดกับเรา
นั้น อาจจะเปนคนที่พระพุทธองคสอนใหหลีกเลี่ยงอันเปน
หัวขอธรรมะขอแรกของมงคลสูตร คือ อเสวนา จ พาลานัง
คือ ไมคบกับคนพาล. บางครั้งผูบริหารหนวยงานอาจ
พบวา คนพาล ก็คือ คนระดับรองที่กําลังเลื่อยขาเกาอี้อยูก็
ได. อยางไรก็ตาม ไมวาคนพาลจะอยูใกลตัวหรือหางตัว

แคไหน ประเด็นก็คือ เราจะตองทําความรูจักพวกเขา
และ ตองประพฤติตอเขาอยางเหมาะสม เพื่อไมทําใหเกิด
ปญหาตอตนเองหรือหนวยงาน.
ขอสรุปทิ้งทายวา สัปปุรุสธรรม ๗ นี่เอง คือ ความสามารถ
ที่พวกเราทุกคนจะตองพัฒนาเพื่อที่จะไดเปนผูบริหารที่ดีตอไป.

