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การนําหลักธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนามาใชใน
แวดวงธรุกิจมมีานานแลว เพยีงแตจะนาํเอาคาํสอนหลกัธรรม
หมวดใดมาศึกษาและประยุกตเทานั้น ฉบับนี้ขอแนะนํา
หนังสือเลมเล็กๆ บางๆ เล มหน่ึงแกผู อ านท่ีสนใจการ
ผสมผสานหลักธรรมที่เปนภูมิปญญาทางตะวันออกเขากับ
หลักการบริหารธุรกิจทางโลกตะวันตก

Nancy Spears ผูกอตัง้และ CEO บรษิทัดานการตลาด
ไดนําเอาคําสอนเรื่องมรรค 8 มาเทียบเคียงกับหลักการ
บริหารธุรกิจ โดยอธิบายวามรรค 8 ในศาสนาพุทธนั้น
ไมไดเปนการฝกปฏิบัติอยางเปนขั้นเปนตอนเรียงตามลําดับ 
ทวาแตละเสนทางมีความเปนอสิระและพึง่พงิกนั พระพทุธเจา
ทรงแสดงมรรค 8 เปนดังลอรถที่มีซี่ลอรถ 8 ซี่ ซึ่งเชื่อมโยง
กันเพ่ือนํามนุษยไปสูคุณคาท่ีสําคัญของชีวิตสามประการ
ไดแก ปญญา จริยธรรม และความต่ืนรูอยางมีสติสมาธิ
เป นองคคุณ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ คือดาน 
“ปญญา” สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ คือดาน “จริยธรรม” สวนสัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ คือดาน “ความตื่นรู”

หนังสือเลมนี้มี 10 บทดวยกันคือ บทนํา มรรค 8
แยกอธิบายเปน 8 บทและบทสรุปบทสุดทาย คุณ Nancy 

ทําการเปรียบเทียบดังนี้ 1) สัมมาทิฏฐิ – มีปญญาเห็นชอบ 
เทียบกับ Vision 2) สัมมาสังกัปปะ – ดําริชอบ เทียบกับ 
Intention 3) สัมมาวาจา – เจรจาชอบ เทียบกับ Speech 
4) สัมมากัมมันตะ – ความประพฤติชอบ เทียบกับ 
Accountability 5) สัมมาอาชีวะ – การมีอาชีพชอบ
เทียบกับ Passion 6) สัมมาวายามะ – การมีความมานะ
ชอบ เทียบกับ Integrity 7) สัมมาสติ – การมีสติชอบ
ดํารงอยูดวยความรูตัวอยูเปนปกติ เทียบกับ Present และ 
8) สัมมาสมาธิ – การมีสมาธิชอบ เทียบกับ Focus

สิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาคุณ Nancy เขาใจพุทธศาสนา
ในระดับดีพอสมควร คือในบทที่ว าดวยสัมมาวาจา ซึ่ง
ไมใชเฉพาะการพูดแตรวมถึงศิลปะในการฟงดวย หลักการ
ฟงอยางลึกซึ้งในพุทธศาสนาเถรวาท มี ๒ ปจจัยหลัก คือ 
๑) ปจจัยภายนอก ที่เรียกวา ปรโตโฆสะ คือการรับฟง
คํา แนะนําสั่งสอน ศึกษาเล าเรียน การสนทนา ฟง
คําบอกเลาชักจูงจากผูอื่น โดยเฉพาะการฟงธรรมจากผูเปน
กัลยาณมิตร ช่ือวา สุตมยปญญา และ ๒) ปจจัยภายใน
ที่เรียกวาโยนิโสมนสิการ การฟงภายในใจอยางแยบคาย
ฟงสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา สืบสาวหาสาเหตุ 
แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ใหเห็นตามสภาวะความ
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สัมพันธแหงเหตุปจจัย ชื่อวา จินตมยปญญา คุณ Nancy 
ไดสรุปความและถอดรหัสนัยสําคัญของการสื่อสารภายใน
องคกรเปนตัวยอคือ LEAP กลาวคือตองมี Listening กอน
(ตามหลักขางตน) จากนั้นจึง Exploring คือสํารวจและ
ตั้งคําถาม ซึ่งเม่ือเราฟงดวยใจจดจอและสํารวจเราจะ
เขาใจมุมมองของคูสนทนากอใหเกิด Appreciation ดวย
ความรักเมตตาและเขาใจอีกฝาย (ไมกอใหเกิดการทะเลาะ
โตเถียงอยางไรเหตุผล) และสรุปทายดวย Present คือ
การนําเสนอดวยวาจาถึงความประสงคของผูฟงอยางแทจริง
ตรงไปตรงมา เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม

พุทธศาสนาในหนังสือเลมนี้นอกจากจะเปนหลักธรรม
ทางดานเถรวาทแลว ยังสอดแทรกกลิ่นอายของพุทธศาสนา
ในแนวธิเบตตลอดเลมดวย ตัวอยางเชนในบทท่ีวาดวย
สัมมากัมมันตะมีการนําคําสอนของเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช 
ที่กลาววา “We surrender because we would like 
to communicate with the world as it is” ซึ่งคุณ 
Nancy ตีความวาเพื่อนําหลัก accountability มาปรับแตง
ภายในองคกร ผู บริหารและพนักงานจําเปนตองละทิ้ง
แนวปฏิบัติและรูปแบบการบริหารแบบเกาที่ไมเหมาะสม 
การกําหนดวิธีการทํางานใหมและนํามาใชในสถานท่ีทํางาน
แสดงถึงความเต็มใจท่ีจะปรับร้ือโครงการทําธุรกิจเสียใหม 
ซึ่งอาจเปนการปรับเปลี่ยนเล็กนอยหรือปรับร้ือใหมหมด
ข้ึนกับสถานการณการทําธุรกิจในปจจุบันวาเปนเชนไร

ตลอดเลมจะมีแบบฝกหัดการสรางความตระหนักรู 
ในการเจริญสติรวม 23 แบบฝกหัด แบบฝกหัดแบบที่ 23 
แบบสุดทายนั้นเสนอใหผูอานลองใชเวลาพิจารณาชีวิตตนเอง
วาเปนบริษัทแหงหน่ึง จินตนาการมองรางกายเราอยูใน
หองประชุมคณะกรรมการ แลวต้ังคําถามตนเองวา มี
บทเรียนหรือเหตุการณสําคัญใดที่สร างอัตลักษณและ

ความสําเร็จแกองคกร มีเหตุการณสําคัญใดที่ยกองคกรสู
ระดับสูงขึ้น วิสัยทัศนและเปาหมายใดท่ีเปนแรงสงใหเกิด
การเติบโต เปนการทบทวนแบบฝกหัด 22 บทกอนหนานั้น
ในเชิงภาพรวมไดอยางดี

นอกจากแบบฝกหัดแตละบทแลว โครงสรางของ
หนังสือเลมนี้ยังพยายามบรรจุวิธีปฏิบัติตามมรรค (staff 
path practice) สําหรับหัวหนาท่ีนําไปใช ในการฝก
พนักงานในทีม วิธีปฏิบัติตามมรรคนี้มีทั้งด านกลยุทธ 
ดานยุทธวิธี และดานปฏิบัติการ ความเห็นสวนตัวคิดวา
วิธีปฏิบัติตามมรรค ที่แสดงบางขอชัดเจนและตรงไปตรงมา 
(เช น กรณีสัมมาวาจา) แตในบางขอเชนมรรควาดวย
เรื่องสัมมาอาชีวะนั้นดูยังไมสัมพันธกันเทาใด คุณ Nancy 
ยกกรณีการทรงออกผนวชของเจาชายสิทธัตถะวาเปนการ
เลือกที่จะเลิกแสวงหาความสําเร็จทางวัตถุแตมุ งเนนการ
พัฒนาจิตใจ เปรียบเสมือนกรณีธุรกิจท่ีนอกจากเปาหมาย
การแสวงหากําไรแลวจําเปนตองหันมาใสใจกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวย แมนวาไมใช
การยกระดับจิตวิญญานก็ตามที

คุณ Nancy แสดงใหผู อ านเห็นถึงการท่ีตนเองนํา
หลักมรรค 8 ไปใชในการสรางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ
ไดอยางไร พรอมท้ังมีตัวอยางและกรณีศึกษาจากบริษัทอื่นๆ 
ประกอบตลอดทุกบท ทั้งนี้ ตองเร่ิมตนจากหลักใหญคือ
เมตตาความปรารถนาดี ตอทุกฝาย และกรุณาคือการ
ลงมือกระทําสิ่งที่เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้นในการชวยเหลือ
ผูอื่น หนังสือเลมนี้อาจทําใหบริษัทองคกรตางๆ โดยเฉพาะ
ผู นําระดับสูงเกิดความตื่นรู ฉายภาวะความเปนผู นําอยาง
แทจริงและสามารถนําองคกรไปสู ผลสําเร็จในมิติที่กวาง
กวาเดิมก็เปนได
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