จงสร้างอุปนิ สัยรักการทํางาน
สุ ดจิต นิมิตกุล
โดยปกติในระดับสากล ประชาชนทุกคนยอมมีโอกาสทีจ่ ะไดรับการศึกษาเบื้องตนอยาง
นอย เพื่อที่จะมีอาชีพมั่นคง ศึกษาเพื่อใหไดความรูทางวิชาการ และศึกษาเพื่อชีวิต เนื่องจากในประเทศ
กําลังพัฒนายังขาดบุคลากรเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะดานชาง ฉะนั้นความเรงดวนทางการศึกษาจึง
เนนไปยังผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาประเทศ สําหรับการศึกษาเพื่อวิชาการและการศึกษาเพื่อชีวิตจึงมี
ไมมากนัก ซึ่งผิดกับตางประเทศที่เจริญแลว การศึกษาเพื่อชีวิตมีความสําคัญไมนอย
จากเปาหมายชีวติ ของพลเมืองดังกลาว ซึ่งประเทศเรามีทรัพยากรจํากัด ฉะนั้น เมื่อ
ผลิตบุคลากรมาแลวก็ประสงคที่จะใหบุคลากรเหลานนั้นตั้งใจปฏิบัตหิ นาที่หรือพูดเปนภาษาชาวบานวา
อยากใหประชาชนรักงานทีต่ นทํา ดังปายที่เขียนอยูหนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่วา “คนจะบริสุทธิ์
ไดดวยการงาน” จะเห็นไดวาทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
งานจึงไดตั้งปณิธานและรณรงคใหนักศึกษาและคนทั่วไปไดประจักษถึงความสําคัญดังกลาว เราไดยินผูรู
หรือปราชญไดกลาวถึงอยูเสมอวา งานคือชีวิต หรือ ชีวติ ก็คืองาน เมื่องานคือชีวิต ฉะนั้นเราเกิดมาและ
มีชีวิตอยูก็เพื่องาน เราจะตองมีนิสัยรักงาน ดูแลงานในหนาที่ใหดี ดังผูรูทานหนึ่งในตะวันตก ทานกลาว
วา “ชีวิตของมนุษยในโลกนี้เปนของการงาน” คนเราทุกคนเกิดมาปราถนาจะหาความรุงโรจนสําหรับ
ตนก็ตองทํางาน งานเปนสิ่งประเสริฐของมนุษย เพราะทําใหมนุษยไดรูจักสภาพอันแทจริงของสิ่งตางๆ
ไดดีกวาอยางอื่น งานทําใหมนุษยเฉี่ยวฉลาด งานทําใหโลกเจริญกาวหนา
เมื่อเราตระหนักถึงความสําคัญของงานแลว ทําอยางไรเราจะสรางใหเยาวชนของเรามี
นิสัยรักงานตัวอยางที่มีการยกขึ้นเปนอุทาหรณอยูเสมอในการรักงานคือ ชาวญี่ปุน ที่มีนิสัยรักงานและ
จริงจัง เมื่อเขาไปทํางานทีไ่ หนแลวมักจะรักหนวยงานนั้น โดยมีความมุงมัน่ ขยัน อดทน จนเกิดทักษะที่ดี
และสวนใหญจะทํางานในทีน่ ั้นจนกวาจะเกษียณอายุ
ในประเทศทีเจริญแลวไดใหความสําคัญกับการงานมาก โดยยึดถืออัตราการวางงานเปน
อัตราที่สาํ คัญของประเทศ ที่ประเทศเหลานัน้ จะเสนออัตราการวางงานอยูเสมอ เชน อัตราการวางงานกี่
เปอรเซ็นตของจํานวนพลเมือง
อาจเปนอัตราการวางงานมากหรือนอย
โดยเฉพาะในประเทศ
อุตสาหกรรม เชน อัตราวางงาน 10 เปอรเซนต หรือ 5-6 เปอรเซ็นต เปนตน สําหรับประเทศไทย
เทาที่ผานมาเราไมไดใหความสําคัญมากนัก ทั้งนี้เพราะเราเปนประเทศเกษตรกรรม อัตราการวางงาน
ไมชัดเจน ทัง้ ในแงขอมูลทีไ่ มสมบูรณ และมีการทํางานตามฤดู เชน ฤดูทํานาก็ไปทํานา เวาลเหลือก็มา
ทํางานอื่น ซึ่งปกติจะวัดการวางงานเหมือนตางประเทศ อาจทําไมได แตปจจุบันเริ่มมีการพิจารณาการ
วางงานจากผูจบปริญญาเปนแสนๆ คน ที่ตางประเทศใหความสําคัญแกคนวางงานไมใชเพื่อรับทราบ
เทานั้น แตเพื่อที่จะหามาตรการทางสวัสดิการเพื่อชวยเหลือดวย เชน ในสหรัฐมีโครงการบัตรอาหาร

(Food program) ในสเปนมีสํานักที่ตั้งในแตละเมืองใหผูวางงานมาแจงวาวางงาน เพื่อทางการจะได
ใหความชวยเหลือในระหวางที่วางงาน ผมมีโอกาสไดดูงานของสํานักงานดังกลาว และไดมีโอกาสคุยกับ
คนวางานซึ่งเปนคนหนุมสาว แตอยูในระหวาวางงาน เปนตน
มีคนเปนจํานวนมากที่ทํางานแลวไมไดรับความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย หลายคนเชื่อ
เรื่องโชคชะตา เรื่องกรรมเกา เรื่องทําดีไมไดดี เลยสรุปวาตัวเองมีเคราะหกรรมทําอะไรไมสําเร็จ เหมา
เอาวาตัวไมเหมาะสมกับงานนั้นๆ ในที่สดุ ก็เลิกทํางานนั้นกลางคัน ทําใหเปลี่ยนงานบอย กลายเปนงาน
หนักไมเอา เบาไมสู สวนคติสําหรับการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จตามที่อาจารย แมกซ เว็ปเปอร
(Max Wepper)
กลาวไววา “ความสําเร็จของชีวิต หรือ ความสําเร็จของงานยอมขึ้นอยูกบั
องคประกอบ 3 ประการ คือ อดทน อดออมและมีการลงทุน” ตัวอยางดีๆ ซึ่งเกิดในปรเทศไทยมีใหเห็น
เสมอไดแก การใชชีวติ ของคนจีนโพนทะเล ที่มีเสื่อผืนหมอนใบ อพยพความยากจนในประเทศไทย และ
สามารถสรางขึน้ มาได และทําใหครอบครัวมีความสุข และมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก แมแตอเล็กซาน
เดอร (Alexander) มหาราชที่ยิ่งใหญในยุโรปไดกลาวไววา “ใครๆพากันคิดวา ขาพเจาบรรลุผลสําเร็จได
ก็เพราะสติปญญาของขาพเจา แตทวาเขาทราบไหมวา ขาพเจาไมรูจักเลยวา สติปญญาคืออะไร
ขาพเจารูจักแตการทํางานหนักเทานั้น” เราฐานะชาวพุทธไดยึดคําสอนของพระพุทธเจาเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต และในกรณีวาทําอยางไรจะสรางจิตสํานึกใหพลเมืองรักงาน โดยยึดหลักอิทธิบาท ที่ใช
เปนแนวทางกระทําการห็สําเร็จตามความปรสงค คือ ฉันทะ พอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ เพียรหมั่น
ประกอบในสิ่งนัน้ จิตตะ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ และวิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลใน
สิ่งนั้น พระองคสอนใหบุคคลมีสํานึกที่ดี มีความรับผิดชองสูงสวนหนาที่ ตองปฏิบตั ิใหครบ 4 ขอ จึงจะ
สําเร็จประโยชน
จากประสบการณของผม การฝกตนใหมีอุปนิสัยรักใครในการงานจริงๆแลว ทานจะรูสึก
วางานนั้นแหละคือ เครื่องรื่นรมยของชีวติ และอํานวยผลใหแกชีวิตยิง่ กวาอะไรๆ ทั้งหมด ซึ่งผูรหู ลาย
ทานไดเคยกลาววา “งานนั้นตามความรูสกึ ของฉันเอง เห็นวา เปนของจําเปนสําหรับมนุษยเทาๆ กับ
การกิน การนอนนั้น” ฉะนั้นถึงแมผมจะเกษียณราชการมาหลายปก็พยายามหาอะไรทํา เชน การสอน
หนังสือ การบรรยาย การเปนกรรมการ และการเขารวมมูลนิธิ สมาคมอาชีพตางๆ เพื่อมิใหตังเองวาง
จนเกินไปและเปดโอกาสไดเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ การไดสัมผัสงานใหมๆ ถือเปนโอกาสดี และไมถือวา
เปนภาระหนักจนเกินไป เราเคยไดเห็นผูมีชอื่ เสียงดังๆ ของโลก โดยเฉพาะศิลปนทานเหลานั้นจะเปนผู
รักงานแทบทั้งสิน้ เชน ปกาโซ (Picaso 1881-1973) ทานรักงานภาพเขียนและประติมากรรมตลอดจน
งานแกะสลักมาก โดยหลายคนเห็นวา ทานทํางานตลอดชีวิต เพื่อหนีความตาย โดยมีผลงานโดงดัง
มากกวาหลายหมืน่ ชิ้น ไมวา จะเปนภาพเขียน ประติมากรรมเซรามิก งานแกะสลัก ภาพพิมพหิน ภาพ
สลักนูน งานลายเสน และภาพสเก็ต เปนตน ตัวอยางที่ผมพยายามยกขึ้นมาเปนอุทาหรณนั้นก็
เพื่อที่จะใหผูอานเกิดแรงบันดาลใจในการหันมาสนใจในการทํางานอยางจริงจัง
และใชเวลาใหเปน
ประโยชน เพราะงานคือชีวิต จะจัดการกับงานและชีวิตอยางไรใหเกิดประโยชนตอตนเองและตอ
ครอบครัว และประเทศชาติ ในการสรางอุปนิสัยรักการทํางานทุกๆ องคกรตองสรางขยายการเปนผูน ํา
โดยเฉพาะรัฐบาลควรมีนโยบาย มียุทธศาสตร และแผนงานที่ชัดเจนที่จะสงเสริมบุคคลทั่วไป และ
เยาวชนใหมีอุปนิสัยรักการทํางาน รวมทั้งควรยกยองบุคคลตนแบบมากๆ ในทุกวิชาชีพ เพื่อเปน

แนวทาง แกบุคคลอื่น นําไปปรับใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง เชน ตัวอยางที่ดีของญี่ปุน ในกรณี
บริษัทโตโยตา (Toyota) มีการเผยแพรวิธีทํางานแบบโตโยตา หรือ Toyota Way ประการสุดทาย
การปฏิบัติงานพระบรมราชโองตาม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวทางการดําเนินชีวิตทีด่ ีงาม
และเหมาะสมแกสังคมไทย นอกจากจะเปนมงคลแกชีวิตแลวยังเปนแนวทางในการเสริมสรางอุปนิสัย
การรักงานแกพลเมือง โดยทั่วไปดวย โดยเฉพาะการใชชีวิตอยางพอเพียงโดยยึด พอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุมกันเปนแนวทางหรือเข็มทิศ

