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บทความนี#เป็ นบทความวิชาการทีผ( เู้ ขียนจะนําเสนอถึงการมีชวี ติ อยู่ของบุคคลร่วมกับผูอ้ (นื ด้วยวิธกี ารพัฒนา
ทัง# ทางกาย ทางใจ ด้วยการนําหลักธรรมมาบูรณาการกับหลักมนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน เนื(องจากมนุษย์ได้ช(อื ว่าเป็ น
สัตว์สงั คมอันมีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นหมวดหมู่ มิได้ใช้ชวี ติ อยู่เพียงคนเดียวตามลําพังแต่อย่างใด รวมทัง# ต้องทํา
กิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องพึ(งพาอาศัยซึ(งกันและกันมนุ ษยสัมพันธ์จงึ เป็ นเรื(องราวที(ว่าด้วยพฤติกรรมของ
บุคคลทีม( าเกีย( วข้องกันในการทํางานในองค์กรหรือหน่ วยงาน เพื(อให้การทํางานดําเนินไปได้อย่างราบรื(น สร้างความ
เข้าใจอันดีและความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักใคร่และความสําเร็จในการทํางานร่วมกัน เป็ นปั จจัยทีช( ่วยเพิม( ผลผลิต
และเป็ นเครื(องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งในองค์กร ก่อให้เกิดเปลี(ยนแปลงองค์การให้เกิดความมี
ประสิท ธิผ ล และให้ ค วามสํ า คัญ ด้า นความเป็ นมนุ ษ ย์ม ากยิ(ง ขึ#น โดยให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ คุ ณ ค่ า ของมนุ ษ ย์ แ ละ
ความก้าวหน้าขององค์การควบคู่กนั ไป ตระหนักถึงความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดจนการมีจติ วิญญาณ
ของการแสวงหาวิธที ก(ี ่อให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส( ดุ
คําสําคัญ: มนุษยสัมพันธ์, พุทธบูรณาการ, การพัฒนาองค์กร

Abstract
This article is the academic writing that the writer wish to present for the art of living with others both
of body and mind development by Buddhism integration with human relation for work. Human being is social
animal that dwelling coexists in a category and do the activity accompanies together all time. Human
relationship is the detail with the person behaviorthat related in the organizationfor the work proceeds with
smoothly , understanding , unity that cause the affection for the success in the work accompanies and be the
factor that enhance the produce and be a tool for drive to get rid off the conflict in the organization to be
become to efficiency place.In addition, more effective and more human that add the worth for a human and
the progress of an organization simultaneously and realize the cooperation and the procedure participate
including the having spirit in the most efficiency way.
Key words: Human Relation, Buddhist integration, Organization Development.
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บทนํา
มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม จําเป็ นต้องอยู่ร่วมกันเป็ นหมู่คณะกลุ่มคนทีด( าํ รงชีวติ อยู่ร่วมกัน ประชากรในสังคมมีทุก
เพศวัย ซึ(ง อาจมีความแตกต่ า งกัน ในด้า นต่ างๆ เช่ น การประกอบอาชีพ การศึก ษา ฐานะความเป็ น อยู่ เป็ น ต้น
นอกจากนี#ประชากรในสังคมยังประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื(อน พ่อค้า กรรมกร รวมถึงชนกลุ่ม
น้อย ซึง( ต่างศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ เป็ นต้น แต่กด็ าํ รงชีวติ ร่วมกันในสังคมเดียวกัน โดยมีระบบความสัมพันธ์เป็ นระเบียบ
กฎเกณฑ์ ซึ(งยึดเหนี(ยวให้เกิดความผูกพันระหว่างกัน สังคมไทยเป็ นสังคมหนึ(งของโลก มีอสิ ระและอํานาจในการ
ดําเนินการภายในสังคม สังคมจะต้องพึง( พาตัวเองได้ทงั # ใจเชิงเศรษฐกิจ และการปกครอง มีอสิ ระและอํานาจในการ
ปกครองตนเองโดยปราศจากการควบคุมของสังคมอื(น และมีอํานาจควบคุมกลุ่มสังคมย่อยต่างๆ ทีด( ํารงชีวติ ในอาณา
บริเวณดินแดนของสังคมมีวฒ
ั นธรรม วัฒนธรรมเป็ นวิถกี ารดํารงชีวติ ทัง# ปวงทีม( นุ ษย์ได้จากการเป็ นสมาชิกของสังคม
ประกอบไปด้วย วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เครื(องมือ เครื(องใช้ สิง( ประดิษฐ์ทางวัตถุทงั # ปวง เป็ นต้น และวัฒนธรรมทีไ( ม่ใช่
วัตถุ เช่น ความรู้ ความเชื(อ คุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เป็ นต้น วัฒนธรรมทีก( ล่าวมานี#เกิดขึน# โดยการ
ทีส( มาชิกดํารงชีวติ อยู่ร่วมกันในสังคม มีการแลกเปลี(ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน โดยการเรียนรูแ้ ละการถ่ายทอด
จากสมาชิกรุ่นหนึ(งไปสูส่ มาชิกอีกรุ่นหนึ(ง ทําให้การดําเนินชีวติ ร่วมกันของสมาชิกในสังคมมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสิง( แวดล้อมของสังคมนัน# ด้วยเหตุผลดังกล่าวประเด็นในเรื(องมนุ ษยสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยการบูรณาการกับ
หลักทางพระพุทธศาสนา เพื(อให้มีความเป็ นมนุ ษย์ท(ีสมบูรณ์ การที(มนุ ษย์อ ยู่ร่วมกันเป็ นสังคม ซึ(งจะทําให้มีการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม การปฏิบตั งิ านร่วมกัน เพื(อเป็ นแบบแผนในการดํารงชีวติ และการปฏิบตั งิ าน อันจะก่อให้เกิดความ
เป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ให้แก่สมาชิกในสังคม และเป็ นบุคลากรทีม( คี ุณภาพในองค์กรต่อไป

มนุษยสัมพันธ์
การสร้า งมนุ ษ ยสัม พัน ธ์ก ับ ผู้อ(ืน เป็ น สิ(ง ที(ดีง าม และจะทํ า ให้ ชีวิต ประสบความสํา เร็จ เหตุ ท(ีเ ป็ น เช่ น นี#
เนื(องมาจากชีวติ ของเราจะต้องแวดล้อมไปด้วยผูค้ น เราไม่อาจจะหลีกหนีจากผูค้ นไปได้ โดยมีนักวิชาการต่างประเทศ
หลายท่านได้ให้ความสนใจและศึกษาเกีย( วกับเรื(องมนุ ษยสัมพันธ์ไว้อย่างกว้างขวาง และได้ให้ความหมายของมนุ ษย์
สัมพันธ์ไว้หลายทัศนะ ดังนี#เหมือนกับทีอ( ริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวไว้ว่า มนุ ษย์เป็ นสัตว์สงั คม ใช้ชวี ติ อยู่
ร่วมกันเป็ นหมู่เป็ นเหล่า เป็ นกลุ่มเป็ นก้อน มีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบในกลุ่มหรือทางสังคมซึ(งกันและกัน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื(อความปลอดภัยและอยู่รอดของชีวติ ร่วมกัน ซึง( เป็ นการตอบสนองสัญชาตญาณของมนุ ษย์1 หรือ รุสโซ ปราชญ์อกี
คนกล่าวว่า มนุษย์จะต้องตกอยู่ภายใต้เครื(องพันธนาการของสังคม2 รวมทัง# ฟูลเมอร์ (Fulmer) อธิบายความหมายของ
มนุษยสัมพันธ์ว่า เป็ นความสัมพันธ์อนั ดีของบุคคลทีเ( กีย( วข้องกัน อันนําไปสู่การบรรลุเป้ าหมายของทุกฝ่ าย3 และเอส.
จี. ฮิวเนอร์ยาเกอร์ (S.G.Huneryager) ได้ให้คํานิยามของมนุ ษยสัมพันธ์ไว้ว่า มนุ ษยสัมพันธ์ คือ มวลแห่งความรูท้ ม(ี ี
ระเบียบทีม( ุ่งอธิบายพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในองค์การ และเป็ นการนําหลักวิชาของพฤติกรรมศาสตร์ทุกสาขามาใช้
ในการบริหารงานบุคคล4
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ในขณะทีโ( ซล ดับบลิว. เกลเลอร์แมน (Saul W. Gellerman) ได้อธิบายว่า มนุ ษยสัมพันธ์เป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรใดองค์กรหนึ(งถ้าเป็ นความสัมพันธ์ทด(ี กี จ็ ะก่อให้เกิด ความรักใคร่ และความเข้าใจ
อันดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลในการทํางาน แต่ถ้ามนุ ษยสัมพันธ์ไม่ดกี ท็ ําให้เกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน และ
ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในงานทีท( าํ 5 โดยคาร์เตอร์ วี.กู๊ด (Carter V. Good) ได้อธิบายความหมายของมนุษยสัมพันธ์
ว่าเป็ นปฏิกริ ยิ าทางสังคมทีเ( กิดขึน# ระหว่างบุคคล อิทธิพลที(บุคคลมีต่อกัน และเป็ นการศึกษาถึงอิทธิพลหรือปฏิกริ ยิ าที(
เกิดขึน# ระหว่างบุคคลเหล่านัน# 6 รวมทัง# ดักลาส เบนตัน (Douglas Benton) ให้ความหมายมนุ ษย์สมั พันธ์ว่า เป็ น
การศึกษาปฏิสมั พันธ์ท(ี เกิดขึน# ระหว่างบุคคลทัง# ในองค์การหรือส่วนบุคคล ซึง( จะมีผลทําให้เกิดความร่วมมือในการ
ทํางาน7
มากไปกว่านัน# วิลเลียม จี. สก็อต (William G. Scott) ให้ความหมายว่า มนุ ษยสัมพันธ์ หมายถึงกระบวนการ
จูงใจผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานการณ์ทเ(ี ป็ นอยู่อย่างได้ผล และทําให้วตั ถุประสงค์ของผูป้ ฏิบตั งิ านและขององค์การได้ดุลกัน
ทัง# เพิม( ความพอใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านและช่วยเป้ าหมายขององค์การสําเร็จผล8 และเอดวิน บี.ฟลิปโป (Edwin B. Flippo)
อธิบายความหมายมนุ ษยสัมพันธ์ในเชิงการบริหารว่า คือ การรวมคนให้ทํางานร่วมกันในลักษณะที(มุ่งให้เกิดความ
ร่วมมือประสานงานและความริเริม( สร้างสรรค์เพื(อบังเกิดผลบรรลุเป้ าหมาย9 ซึง( เอลเลนสัน (Ellenson) กล่าวว่า มนุ ษย
สัมพันธ์เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ต่อมนุ ษย์ดว้ ยกัน เป็ นกระบวนการของการปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ระหว่าง
บุคคล10และโธมัส และ แอนเดอร์สนั (Thomas and Anderson) ให้คาํ จํากัดความว่า มนุษยสัมพันธ์ เป็ นการสัมพันธ์ซง(ึ
กันและกันระหว่างบุคคลในกลุ่ม11 และแลร์ด (Laird) อธิบายว่า มนุ ษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์อย่างง่ายๆ
ระหว่างบุคคล12 โดยทีแ( อดเลอร์ (Adler) ใช้คาํ ว่า ความสนใจทางสังคม (Social interest) แทนคําว่ามนุ ษยพันธ์ บุคคล
ทีม( คี วามสนใจทางสังคมตามทัศนะของ แอดเลอร์ หมายถึง บุคคลทีส( นใจในความสนใจของผูอ้ (นื มีความกระตือรือร้น มี
ความคิดริเริม( สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ชอบสังคมชอบให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผูอ้ (นื มีความอดทนอดกลัน# มี
ความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจผูอ้ (นื มีความใจกว้าง รูจ้ กั เกรงใจ มีคุณภาพน่ านับถือ และเป็ นผูท้ ร(ี ูจ้ กั ให้อภัยผูอ้ (นื 13 ซึง(
โรเจอร์ส (Rogers) กล่าวว่า การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์หรือสายสัมพันธ์ (rapport) ทีด( ี คือ การมีความเข้าอกเข้าเข้าใจ
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ส่วนนักวิชาการไทยยกตัวอย่างเช่นประไพพรรณ ธงอินเนตร กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ คือ ทฤษฎีและหลักการ
ต่าง ๆที(จะใช้ในการสร้างสัมพันธภาพที(ดกี บั ผู้อ(นื จะเป็ นเครื(องมือในการผูกมิตร ประสานประโยชน์ และทําให้การ
ดํารงชีวติ และดําเนินงานในสังคมมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จไปได้ดว้ ยดีมนุ ษยสัมพันธ์จะเป็ นศาสตร์ทเ(ี กีย( วกับ
แนวคิดทางจิตวิทยา พฤติกรรมมนุ ษย์ และแนวคิดเกี(ยวกับหลักธรรมในศาสนา สิง( เหล่านี#จะทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในมนุ ษย์ แล้วรู้จกั นํ ามาปรับใช้อย่างมีศลิ ปะ เพื(อให้ผูกมิตรกับผู้อ(นื ได้ด15ี และเรียม ศรีทอง กล่าวว่า มนุ ษย
สัมพันธ์กบั กระบวนการติดต่อเกีย( วข้องด้วยสัมพันธภาพอันดี ตัง# อยู่บนพืน# ฐานความเข้าใจร่วมกันในการยอมรับนับถือ
นําไปสู่ความพอใจความรัก ความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน จนบรรลุเป้ าหมายในงานส่วนบุคคลและในองค์การ16
รวมทัง# วินิจ เกตุขาํ กล่าวว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ ทีมมุ่งให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะ
นํามาซึง( ความร่วมมือประสานงานกัน ให้ดาํ เนินงานต่าง ๆ อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ17
ในขณะทีน( กั วิชาการบางท่านพิจารณาในมุมของการใช้ศลิ ปะในการอยู่ร่วมกับผูอ้ (นื อาทิเช่นวิจติ ร วรุตบางกูร
กล่าวถึงมนุษยสัมพันธ์ไว้ว่าเป็ นศาสตร์และศิลป์ ของการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลอื(น เป็ นผลให้เกิดการยอมรับ
นับถือ เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการดําเนินงานตามทีค( าดหวัง18 และวิจติ ร อาวะกุล กล่าวถึงมนุ ษยสัมพันธ์ว่า เป็ น
การติดต่อเกี(ยวข้องระหว่างมนุ ษย์อนั จะเป็ นสะพานทอดไปสู่การสร้างมิตร ชนะมิตรและการจูงใจคนรวมทัง# การสร้าง
และพัฒนาตนเองให้เป็ นทีร( จู้ กั รักใคร่ ชอบพอแก่คนทัวไป
( ได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่ าย เป็ นการสร้างตนให้
19
เป็ นคนดีของสังคม รวมทัง# บุญเลิศ กลินรัตน์ กล่าวว่า มนุ ษยสัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะในการเข้ากับผู้อ(ืนได้อย่าง
ราบรื(นโดยมีจุดหมายทีจ( ะให้เกิดความร่วมมือซึง( กันและกัน เพื(อให้ดําเนินกิจกรรมทัง# ปวงดําเนินไปจนบรรลุเป้ าหมาย
ขององค์การที(ตงั # ไว้20 เช่นเดียวกับนิภา มานะการ ได้ให้ขอ้ สรุปเกี(ยวกับมนุ ษยสัมพันธ์ว่า เป็ นการติดต่อสัมพันธ์กนั
ระหว่างบุคคล เพื(อจูงใจให้เกิด การทํางานร่ วมกันได้อย่ างมีประสิท ธิภาพ บรรลุ ตามเป้ า หมายที(กํา หนดไว้ หรือ
หมายถึง ศิลปะในการอยู่ร่วมกันกับผูอ้ (นื ได้เป็ นอย่างดี21 และสมพร สุทศั นีย์ ได้อธิบายว่า มนุ ษยสัมพันธ์ หมายถึงการ
ติดต่อเกีย( วข้องระหว่างบุคคล เพื(อให้เกิดความรักใคร่ชอบพอความร่วมมือร่วมใจในการทํากิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย
และดําเนินชีวติ ให้ราบรื(น22 ซึง( ทิพย์ นิลนพคุณ กล่าวถึงมนุ ษยสัมพันธ์ว่า เป็ นเรื(องราวที(ว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล
ทีม( าเกีย( วข้องกันในการทํางานในองค์กรหรือหน่ วยงาน เพื(อให้การทํางานดําเนินไปได้อย่างราบรื(น ความสําคัญของ
มนุ ษยสัมพันธ์ใ นการทํางานก็คือ สร้างความราบรื(นในการทํางานร่วมกัน สร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคี
ก่อให้เกิดความรักใคร่และความสําเร็จในการทํางานร่วมกัน เป็ นปั จจัยทีช( ่วยเพิม( ผลผลิต และเป็ นเครื(องมือช่วยในการ
แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง หลักของมนุ ษยสัมพันธ์คอื การตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ โดยใช้หลักปฏิบตั ิ
ทีว( ่าเมื(อเราต้องการสิง( ใด ผู้อ(นื ก็มคี วามต้องการสิง( นัน# เช่นกัน ส่วนในด้านจิตใจก็ให้ยดึ หลักที(ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา
โดยมนุษยสัมพันธ์นนั # เกีย( วข้องศาสตร์สาขาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์การแพทย์ จิตวิทยา จิตวิเคราะห์ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล23
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จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตําราสรุปได้ว่า มนุ ษยสัมพันธ์ เป็ นกระบวนการทางสังคมหรือปฏิกริ ยิ าทาง
สังคมทีม( นุ ษย์ได้ใช้ทงั # ศาสตร์และศิลป์ ในการดําเนินชีวติ และอยู่ร่วมกันในสังคม โดยปราศจากความขัดแย้ง ทุกฝ่ าย
ได้รบั ความพึงพอใจ อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั งิ านและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทก(ี าํ หนดไว้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์
มนุ ษยสัมพันธ์ เป็ นสิง( สําคัญยิ(งสําหรับมนุ ษย์ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะอยู่ใ นฐานะหรือสถานภาพใดก็ตาม
เพราะผู้ท(ีมมี นุ ษยสัมพันธ์ย่อมเป็ นที(ช(นื ชอบของผู้อ(นื มีความคล่องตัวในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อ(นื ที(จะทําให้ได้รบั
ความร่วมมือ ช่วยเหลือทํางานร่วมกัน เพื(อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ถา้ ผูท้ ไ(ี ม่มมี นุษยสัมพันธ์กจ็ ะอยู่ในสภาวะที(
เข้ากับคนอื(นได้ยาก ขาดการยอมรับนับถือจะทําให้ขาดความมันใจในตนเองอั
(
นจะเป็ นผลทําให้เกิดความเบื(อหน่ ายต่อ
หน้าที(การงานอันจะเป็ นผลต่อการปฏิบตั ิตามมาด้วย ซึ(งมนุ ษยสัมพันธ์ทําให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ ทําให้เกิดบรรยากาศในการทํางานทีราบรื(น และบังเกิดผลดี เกิดความร่วมมือในการทํางาน และขจัด
ความขัดแย้งในกลุ่ม24เป็ นการสร้างมิตรทําให้การคบหาสมาคมในหน่วยงานเป็ นไปด้วยความราบรื(น คือเป็ นกิจการงาน
ส่วนตัวของบุคคลทีต้องการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ขน#ึ และต้องปฏิบตั อิ ย่างสมํ(าเสมอ เหตุน#ีผู้บริหารจึงจําเป็ นต้องศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลในองค์ก ารอย่างจริงจัง ซึ(งทําให้เข้าใจสภาพของบุคคลได้อย่างชัดเจน เพราะสิง( เหล่านี#เป็ น
แนวทางในการพัฒนามอบหมายหน้าที(การงานที(เหมาะสมกับอุปนิสยั ใจคอ ความรูค้ วามสามารถของแต่ละบุคคล ซึง(
จะไม่ก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารงาน25ซึง( การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ของมนุ ษย์ให้ดขี น#ึ โดยพยายามรวบรวมกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ทีเ( กีย( วข้องขึน# มาเป็ นหลักวิชา และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ดว้ ยกัน เปรียบประดุจสายใยเชื(อมโยง
สังคมให้เป็ นปึ กแผ่นร่วมมือประสานงานขจัดข้อขัดแย้ง และช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการทํางาน โดยเฉพาะนัก
บริห ารจํา เป็ น จํา ต้อ งเกี(ย วข้อ งกับบุ ค คลต่ า ง ๆ เช่ น ผู้บ ัง คับ บัญ ชา เพื(อ นร่ วมงาน ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา และบุ ค คล
โดยทัว( ไป จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ห ลัก มนุ ษ ยสัม พัน ธ์ม ากเป็ น พิเ ศษในการที(จ ะกระตุ้ น ให้บุ ค คลในหน่ ว ยงานอย่ า งเต็ม
ความสามารถและจูงใจในการทํางาน อันจะเป็ นแนวทางทีจะชนะใจคนครองใจคนให้นิยมนับถืออันจะสามารถแก้ปัญหา
ให้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ เพราะปั ญหาส่วนใหญ่อยู่ทบ(ี ุคคล26
ผู้บริห ารที(มนุ ษ ยสัมพันธ์ดีจะทําให้เกิดการยอมรับนับถือเกียรติภูมิ คุณค่า และความผาสุกของบุ คคลที(
เกี(ยวข้องกับองค์การหรือหน่ วยงานผู้บริหารที(มมี นุ ษยสัมพันธ์ทดี จี ะเป็ นคนที(พูดจาดี ถูกหูคน ให้กําลังใจกับทุกคน
แสดงความยินดีแก่ทุกคนแสดงความยินดีเมื(อมีใครได้ดที ุกคน มีความมันใจในความดี
(
ของผูอ้ (นื เห็นอกเห็นใจ พยายาม
สร้างภาพการทํางานในโรงเรียนให้ดที สี ุด น่ าอยู่ทสี ุด และมีความสุขทีส( ุดสําหรับทุกคน ทําให้ทุกคนมีความรู้สกึ เป็ น
เจ้าของร่วมกัน ขจัดความขัดแย้ง และความตึงเครียดในองค์การหรือหน่วยงานได้เสมอ มีน#ําใจเอือ# เฟื# อเผื(อแผ่ ใจกว้าง
หน้าตารับแขก และความรู้สกึ ควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่ให้มใี จอ่อนไหวต่ อเหตุการณ์ 27 นอกจากจะนํ าไปใช้ใ น
ชีวติ ประจําวันส่วนตัว ในครอบครัว ในหมู่เพื(อนฝูง จึงนับได้ว่าเป็ นความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทางการแล้ว ยังสามารถ
ปรับเป็ นความสัมพันธ์แบบทางการใช้ใ นองค์การต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางทุกองค์การ เช่น องค์การธุรกิจเอกชน
องค์การรัฐบาล หรือมีองค์การอื(นทีบ( ุคคลทํางานร่วมกันเพื(อความสําเร็จขององค์การ ผูบ้ ริหารย่อมตระหนักดีว่ามนุ ษย
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วิจติ ร วรุตบางกูร, มนุษยสัมพันธ์, หน้า 42.
วิจติ ร อาวะกุล, เทคนิ คมนุษยสัมพันธ์, หน้า 11
26
พิมพ์ใจ โอภานุ รกั ษ์ธรรม, มนุษยสัมพันธ์ของผูบ้ ริ หาร, (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา,
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27
ธีรรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารคําสอนการบริ หารการศึกษา, (เพชรบูรณ์: คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, 2538),
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สัมพันธ์เป็ นปั จจัยอันดับแรกที(ส่งผลต่อความสําเร็จของงานที(ตนรับผิดชอบ28 โดยมนุ ษยสัมพันธ์มีความสําคัญต่ อ
บุคคลโดยตรงทัง# ในเรื(องส่วนตัวและส่วนรวม โดยเรื(องส่วนตัวคือ การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดในครอบครัว เพราะ
ครอบครัวเป็ นสถาบันแรกทีช( ่วยเสริมสร้างให้บุคคลมีความอบอุ่น และสามารถดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุขคือการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลนอกบ้าน ได้แก่ เพื(อนบ้าน เพื(อนร่วมงาน นายจ้างลูกจ้าง และบุคคลที(เกี(ยวข้อง29 และ
บุคคลทีท( าํ งานอยู่ในองค์การได้นานนัน# เป็ นผูท้ ส(ี ามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ (นื ได้เป็ นอย่างดี ในทํานองเดียวกันผูบ้ ริหารทีม( ี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานแต่ขาดความสามารถในการจูงใจให้ผู้ร่วมงานร่วมมือในการทํางานก็ไม่อาจ
บริหารงานให้บรรลุเป้ าหมายได้30

หลักพุทธธรรม: สังคหวัตถุ 4 มนุษยสัมพันธ์เชิ งพุทธบูรณาการ
พระพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นการกระทําความชัวและทํ
(
าแต่ความดีทงั # สิน# เพื(อให้ศาสนิกชนทัง# หลายเป็ นคนดี
ศาสนากล่าวถึงความรักความเมตตาไว้มากมายทัง# หลักธรรมคําสอนในคัมภีร์ และคําสอนแทรกไว้ในแต่ละตอนของคํา
สอนนัน# ๆ หากมนุ ษย์ทุกคนมีความรักความเมตตาอยู่ในใจแล้ว ก็จะไม่มกี ารเบียดเบียนกัน ต่างให้ความช่วยเหลือซึง(
กันและกันมีความเสียสละเอือ# เฟื# อเผื(อแผ่และให้การสงเคราะห์ซงึ กันและมีหลักธรรมทีเ( รียกว่า สังคหวัตถุ 4 ซึง( ได้แก่
ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ซึง( เป็ นเสมือนยานพาหนะทีจ( ะนํามนุ ษย์ไปสู่ความสุขความเจริญ สังคมของ
มนุ ษย์ป ระกอบขึ#นด้ว ยบุ ค คลที(มีภู มิห ลังแตกต่ า งกัน มีท ัง# คนดีแ ละคนไม่ ดี มีท ัง# คนที(ร(ํารวยและยากจน ดัง นัน# จึง
จําเป็ นต้องอาศัย สังคหวัตถุ 4 เป็ นเครื(องยึดเหนียวบุคคลแต่ละคนให้มคี วามผูกพันกัน เพื(อสังคมจะได้ดาํ รงอยู่ในความ
สงบ และได้รบั การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิง( ขึน# พระพุทธองค์ทรงชีแ# นะไว้ว่าถ้าสังคมใดปราศจาก สังคหวัตถุ 4 แล้ว
สังคมนัน# ก็จะมีแต่ความยุ่งเหยิง ไร้สนั ติสขุ โดยสามารถนําหลักธรรมดังกล่าวนัน# มาใช้เป็ นแบบแผนในการดําเนินชีวติ
ได้ ซึง( ก็จะทําให้เรานัน# สามารถยึดเหนี(ยวนํ#า หรือครองใจผูอ้ (นื ได้ เป็ นอย่างดี หลักอันเป็ นเครื(องยึดเหนี(ยวบุคคล ให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสขุ สามารถใช้เป็ นตัวแบบแผนในการดําเนินชีวติ
หลักสังคหวัตถุ 4 ได้มผี ใู้ ห้ความหมายไว้หลายแนวทางทีส( าํ คัญคือ
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรม ที(เป็ นเครื(องยึดเหนี(ยว
นํ#าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มคี วามสามัคคีกนั ประกอบด้วย31
1. ทาน ให้ปั น คือ ความเอื#อ เฟื# อ เผื(อ แผ่ เสีย สละ แบ่ ง ปั น ช่ ว ยเหลือ สงเคราะห์ด้ว ยปั จ จัย สี( ทุ น หรือ
ทรัพย์สนิ สิง( ของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและศิลปวิทยา
2. ปิ ยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวคําสุภาพ ไพเราะ น่าฟั ง ชีแ# จง แนะนําสิง( ทีเ( ป็ นประโยชน์ มีเหตุผล เป็ น
หลักฐาน ชักจูงในทางทีด( งี ามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้กําลังใจ รูจ้ กั พูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิด
ไมตรีทาํ ให้รกั ใคร่นบั ถือและช่วยเหลือเกือ# กูลกัน
3. อัตถจริยา ทําประโยชน์ แก่กนั คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆบําเพ็ญ
ประโยชน์ รวมทัง# ช่วยแก้ไขปั ญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม
4. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ทําตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาค
ปฏิบตั สิ มํ(าเสมอกันต่อคนทัง# หลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คอื ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปั ญหา
เพื(อให้เกิดประโยชน์สขุ ร่วมกัน
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25.

พระมหาบุญเพียร ปุ•ฺญวิรโิ ย32 ได้ให้ความหมายว่า สังคหวัตถุ 1 คือ ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับการสงเคราะห์ซง(ึ กัน
และกัน
1) ทาน การเอือ# เฟื# อเผื(อแผ่แบ่งปั น มีน#ําใจต่อกันและกัน ได้แก่การเอือ# เฟื# อเผื(อแผ่ การแบ่งปั นความสุขให้แก่
กันและกัน ทัง# ทีเ( ป็ นวัตถุสงิ( ของ และแบ่งปั นนํ# าใจบุคคลในครอบครัว ไม่ตระหนี(ถ(ีเหนียวใช้สอยหรือบริโภคสิง( ของแต่
เพียงผูเ้ ดียว
2) ปิ ยวาจา การพูดจากันด้วยถ้อยคําสุภาพ อ่อนโยน พูดด้วยจิตทีป( รารถนารู้จกั กาลเวลาในการพูดอย่าง
เหมาะสม และรู้จ กั การใช้คําพูด ไม่ใช้วาจาหักล้างเชือดเฉือนจิตใจของผู้อ(นื หรือวาจาที(เป็ นคําหยาบคาย กระด้าง
กระเดื(อง ดุด่าเสียดสี อันจะก่อให้เกิดการขัดใจกันในครอบครัวได้
3) อัตถจริยา การช่วยเหลือ บําเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ (นื ได้แก่การสงเคราะห์เกือ# กูลกันของบุคคลในครอบครัว
เช่น การช่วยเหลือการงาน แบ่งเบาภาระของกันและกัน
4) สมานัตตตา การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับสถานภาพ บทบาท หน้าที(ของตนโดยวางตนเสมอต้นเสมอ
ปลาย สามารถเข้ากับผูอ้ (นื ได้
อรศิริ เกตุศรีพงษ์33ได้ให้ความหมายว่า สังคหวัตถุ 4 คือ สิง( ทีเ( ป็ นเครื(องสงเคราะห์และยึดเหนี(ยวนํ#าใจซึง( กัน
และกัน 4 ประการ
ทาน คือ การแบ่งปั นวัตถุสงิ( ของ รวมถึงอุปกรณ์ในการทํางานหรือเอกสารทีใ( ช้ในการทํางาน เช่น หากเพื(อน
ร่วมงานขาดเหลืออุปกรณ์สงิ( ของ ก็นํามาแบ่งปั นกันใช้ การเริม( ต้นด้วยการแบ่งปั นวัตถุสงิ( ของภายนอก จะช่วยสร้าง
นิสยั ให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเอือ# เฟื# อเผื(อแผ่ต่อกัน มีการให้และรับ (Give and Take) เพราะนอกเหนือจากการ
แบ่งปั นเรื(องของความรู้ ประสบการณ์ อันเป็ นความรูท้ ฝ(ี ั งอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) แล้ว การแบ่งปั นเอกสารต่าง
ๆ ทีใ( ช้ในการท างานก็เป็ นส่วนหนึ(งทีจ( ะช่วยให้วงจรของความรูม้ กี ารขับเคลื(อนโดยเป็ นการแบ่งปั นความรูท้ เ(ี ป็ นความรู้
ทีช( ดั แจ้ง (Explicit Knowledge) ด้วย
ปิ ยวาจา คือ การแบ่งปั นคําพูดดี ๆ คําพูดที(ไพเราะ พูดในสิง( ที(เป็ นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดให้
กําลังใจกัน ซึง( ในมุมมองของผูเ้ ขียนเห็นว่า “ปิ ยวาจา” มีความสําคัญมากต่อการจัดการความรูใ้ นองค์กรเพราะการจะนํา
เครื(องมือต่างๆ มาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ เพื(อทีจ( ะดึงความรูท้ (ฝี ั งอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมา
แลกเปลีย( นกันนัน# ต้องใช้ลกั ษณะของการ “พูดแลกเปลีย( นกัน” เป็ นหลัก
อัตถจริยา คือ การแบ่งปั นความรู้ การให้ความช่วยเหลือในสิง( ทีเ( ป็ นประโยชน์แก่ผูอ้ (นื การแบ่งปั นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ทเ(ี ป็ นความรู้ทฝ(ี ั งอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็ นสิง( ทีท( ําได้ยากกว่าการแบ่งปั นความรู้ทช(ี ดั แจ้ง
(Explicit Knowledge) ดังนัน# หากองค์กรใดสามารถปลูกฝั งให้บุคลากรในองค์กรมี “อัตถจริยา”แล้ว ก็ไม่ใช่เรื(องยากอีก
ต่อไปทีจ( ะทําให้คนในองค์กรมีการแลกเปลีย( นเรียนรูซ้ ง(ึ กันและกัน รวมทัง# ทําให้การแลกเปลีย( นเรียนรูเ้ ป็ นส่วนหนึ(งของ
การทํางาน เพราะเมื(อเพื(อนร่วมงานขาดความรูใ้ นเรื(องใด หรือต้องการแลกเปลี(ยนความรูใ้ นเรื(องใด ผูท้ (มี คี วามรูก้ จ็ ะ
แบ่งปั นให้โดยไม่หวงความรู้ หรือถ้าไม่ได้ขาดความรูแ้ ต่ขาดกําลังคนเพื(อนคนอื(น ๆ ก็ยนิ ดีทจ(ี ะเข้าไปช่วยให้งานสําเร็จ
หรืออาจเรียกได้ว่า ทําให้พนักงานในองค์กรเป็ นกัลยาณมิตรซึง( กันและกัน
สมานัตตา คือ การมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย การเป็ นผูม้ คี วามสมํ(าเสมอ จริงใจต่อกันความเสมอ
ต้นเสมอปลายจะช่วยให้เกิดความรู้สกึ ปลอดภัย ไม่ระแวงกันและเป็ นการสร้างความไว้วางใจกัน เชื(อใจกัน (Trust)
เพราะถ้าคนในองค์กรไม่มคี วามไว้วางใจกัน หรือไม่เชื(อใจกัน พนักงานก็จะไม่อยากนําความรูป้ ระสบการณ์ เทคนิคใน
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พระมหาบุญเพียร ปุ•ฺญวิรโิ ย, (แก้ววงศ์น้อย), “แนวคิ ดและวิ ธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัวตามแนว
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อรศิร ิ เกตุศรีพงษ์, “สังคหวัตถุ 4 : วัฒนธรรมองค์กรที เอืLอต่อการจัดการความรู้”,วารสาร Productivity World เพื(อการ
เพิม( ผลผลิต ปี ท(ี 12 ฉบับที( 68 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2550): 43– 46.

การทํางานต่างๆ มาแบ่งปั นแลกเปลี(ยนเรียนรู้กนั ดังนัน# จึงถือได้ว่า “สมานัตตา” เป็ นแรงกระตุ้นในระยะยาวที(จะ
ผลักดันให้คนในองค์กรเกิดการแลกเปลีย( นเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื(อง
นอกจากนี# การเป็ นผูม้ คี วามสมํ(าเสมอในการร่วมแบ่งปั นความรูต้ ่างๆ จะช่วยให้การจัดการความรู้ “มีชวี ติ ” อยู่
เสมอ การทีพ( นักงานในองค์กรเป็ นผูท้ ม(ี คี วามสมํ(าเสมอจริงใจต่อกัน ถือเป็ นนิสยั ความรับผิดชอบอย่างหนึ(ง กล่าวคือ ใน
การทํางานหากงานทีท( าํ ประสบผลสําเร็จ ก็จะไม่แย่งกันเอาความดีความชอบใส่ตวั ว่าฉันเป็ นคนทํางานนัน# เอง หรือหาก
มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน# พนักงานก็จะไม่มกี ารกล่าวโทษกัน แต่จะช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดยี งิ( ขึน# บรรยากาศของความ
ร่วมแรงร่วมใจก็จะเกิดขึน# พนักงานรูส้ กึ ว่าการแบ่งปั นแลกเปลีย( นเรียนรูเ้ ป็ นส่วนหนึ(งทีท( าํ ให้การทํางานของตนเองและ
องค์กรดีขน#ึ
พุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงหลักการบริหารคนว่า การบริหารคนนี#ยงั มีสงิ( ลึกลับอีกอย่างหนึ(ง คือ เครื(องยึด
เหนี(ยวนํ#าใจ เราไว้ใจเขา เรารักเขา เราหวังดีต่อเขา อย่างนี#เป็ นเครื(องยึดเหนี(ยวนํ#าใจ คงได้ยนิ ได้ฟังมาแล้วจากหนังสือ
ธรรมะทัว( ๆ ไป เรื(อง สังหควัตถุ
- การเอือ# เฟื# อเผื(อแผ่
- การพูดจาไพเราะ
- การบําเพ็ญประโยชน์
- การทําตัวให้เป็ นเกลอ หรือ เป็ นเพื(อนมากกว่าทีจ( ะเป็ นนายหรือเรียกว่าความงดงามในความสัมพันธ์ซง(ึ กัน
และกัน อันเป็ นเครื(องหน่วงเหนี(ยวให้เกิดความร่วมมือกันได้34
ดังนัน# คุณธรรมทัง# 4 ประการนี# จึงเป็ นเครื(องยึดเหนี(ยวใจกันไว้ เสมือนหนึ(งสลักเพลารถ ถ้าหลักธรรมเครื(อง
ยึดเหนี(ยวใจเหล่านี#ไม่มี บุคคลก็จะไม่เป็ นที(น่าเคารพรักใคร่ ยกย่องนับถือ เราจึงต้องคอยศึกษาและหมันเตื
( อนสติ
ตนเองไว้ตลอดว่าในแต่ ละฐานะที(เราเป็ นอยู่นัน# มีหน้ าที(อะไรบ้าง เมื(อรู้แล้วก็ต้องปฏิบตั ิตามหน้ าที(นัน# ให้สมบรูณ์
นอกจากนี#
เราก็ตอ้ งทําตนให้เสมอต้นเสมอปลายด้วยคือ เคยวางตัวกับคนอื(นในทางทีด( อี ย่างไรแม้ว่าเราจะได้ดบิ ได้ดไี ป
แล้ว ก็ตอ้ งไม่ลมื ตัวยังคงปฏิบตั ติ วั เหมือนเช่นเดิมนัน# ไม่เปลีย( นแปลงหรือว่าเมื(อเราเห็นคนอื(นเขาได้ดี ก็ต้องแสดงออก
ให้เขารับรูว้ ่าเรามีความยินดีกบั เขาอย่างจริงใจไม่คดิ กลันแกล้
(
งใส่รา้ ยป้ ายสีเขา ถ้าทําได้อย่างนี#เราก็ย่อมจะเป็ นทีร( กั ที(
พอใจของทุกคนรอบข้าง
ดังเช่นเรื(องของหัตถกอุบาสก ชาวเมืองอาฬวีผมู้ สี งั คหวัตถุธรรมประจําใจ ดังนี#35
สมัยหนึ(ง พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ อัคคาฬวเจดีย์ ใกล้เมืองอาฬวี ครัง# นัน# แลหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬ
วี มีอุบาสกประมาณ 500 คนแวดล้อม เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป( ระทับถวายบังคมแล้วนัง( ณ ทีค( วรส่วนข้างหนึ(ง
ครัน# แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามหัตถกอุ บาสกชาวเมืองอาฬวีว่า ดูกรหัตถกะ บริษัทของท่ านนี#ใ หญ่ ก็ท่า น
สงเคราะห์บริษทั ใหญ่น#ีอย่างไร ฯ
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลว่า ข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มพี ระภาคได้ทรงแสดงสังคหวัตถุ 4
ประการไว้ ข้าพระองค์สงเคราะห์บริษทั ใหญ่น#ีดว้ ยสังคหวัตถุ 4 ประการเหล่านัน# ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริญ ข้าพระองค์รูว้ ่า
ผู้น#ีควรสงเคราะห์ด้วยทาน ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยทาน ผู้น#ีควรสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพระองค์ก็
สงเคราะห์ดว้ ยวาจาทีอ( ่อนหวาน ผูน้ #ีควรสงเคราะห์ดว้ ยการประพฤติสงิ( ทีเ( ป็ นประโยชน์ ข้าพระองค์กส็ งเคราะห์ดว้ ยการ
ประพฤติสงิ( ทีเ( ป็ นประโยชน์ ผูน้ #ีควรสงเคราะห์ดว้ ยการวางตัวเสมอ ข้าพระองค์กส็ งเคราะห์ดว้ ยการวางตัวเสมอ ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ก็โภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มอี ยู่ชนทัง# หลายจึงสําคัญถ้อยคําของข้าพระองค์ว่าควรฟั ง ไม่
เหมือนของคนจน ฯ
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พระผูม้ พี ระภาค : “ดีละ ดีละ หัตถกะ วิธนี #ีของท่านเป็ นอุบายทีจ( ะสงเคราะห์บริษทั จํานวนมากได้ จริงอยู่ใครก็
ตามที(สงเคราะห์บริษัทจํานวนมากในอดีตกาล ก็ล้วนแต่ สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ 4 ประการนี#แล ใครก็ตามที(จกั
สงเคราะห์บริษัทจํานวนมากในอนาคตกาลก็ล้วนแต่จกั สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ 4 ประการนี#แล ใครก็ตามที(กําลัง
สงเคราะห์บริษทั จํานวนมากในปั จจุบนั ก็ลว้ นแต่สงเคราะห์ดว้ ยสังคหวัตถุ 4 ประการนี#แล”
หลังจากนัน# หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี ที(พระผู้มพี ระภาคทรงชี#แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไป
ปฏิบตั ิ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื(นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วลุกจากทีน( ัง( ถวายบังคมพระผูม้ พี ระ
ภาค กระทําประทักษิณแล้วหลีกไปพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงอานิสงส์ทเ(ี กิดจากการสงเคราะห์ประชาชนด้วย
สังคหวัตถุ 4 คือ ทาน (การให้) เปยยวัชชะ (วาจาเป็ นทีร( กั ) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) สมานัตตตา
(การวางตนสมํ(าเสมอ) อยู่เป็ นประจํา เมื(อจุตจิ ากเทวโลกมาแล้ว บุญทีเ( กิดจากการให้ทานเป็ นประจําจะทําให้ได้ลกั ษณะ
มหาบุรุษ คือ มีฝ่ามือและฝ่ าเท้าอ่อนนุ่มและมีเส้นทีข( อ้ พระองคุลจี ดกันเป็ นรูปตาข่ายงดงาม น่ าดูน่าชม36 และบุญทีเ( กิด
จากการใช้ปิยวาจานัน# จะทําให้มพี ระชิวหาใหญ่ยาวและมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม ตรัสดุจเสียงร้องของนกการเวก37ที(
ชัดเจน แจ่มใส ไพเราะ ก้องกังวาน สามารถเหนี(ยวรัง# ใจผูฟ้ ั งให้ด(มื ดํ(าไปกับนํ#าเสียงนัน# ส่วนอานิสงส์ของอัตถจริยาและ
สมานัตตตานัน# จะทําให้มญ
ี าติสนิทมิตรสหายตลอดจนพวกพ้องบริวารมากมาย รวมถึงพระราชา มหาอํามาตย์ เศรษฐี
มหาเศรษฐี พ่อค้า ประชาชนทุกชาติทุกภาษา ทัง# วรรณะต่างๆ ให้การยอมรับนับถือ ทัง# หมดจะมาเป็ นพันธมิตร เป็ น
กัลยาณมิตรที(ดตี ่อกันและไม่ว่าจะไปที(ไหน ย่อมได้รบั การปฏิสนั ถารเป็ นอย่างดีนอกจากนี#สงั คหวัตถุ 4 ยังอํานวย
ประโยชน์ทม(ี องเห็นได้เป็ นรูปธรรมดังต่อไปนี#
1. ช่วยให้บุคคลดํารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข
2. เป็ นเครื(องยึดเหนี(ยวนํ#าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน
3. เป็ นเครื(องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มคี วามเคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะ
4. เป็ นเครื(องประสานองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และดําเนินไปได้ดว้ ยดี
5. ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้ องกันความประพฤติทเ(ี สือ( มเสียในสังคม
สรุปได้ว่าสังคหวัตถุ 4 เป็ นหลักธรรมอันเป็ นเครื(องจรรโลงสังคม เป็ นหลักธรรมที(สร้างความสงบสุขสมาน
สามัคคีสร้างความเกือ# กูลกัน สร้างความผูกมิตรรักใคร่กลมเกลียว และเชื(อมสัมพันธ์กนั ของคนในสังคมซึง( ประกอบด้วย
ทาน คือ การให้ การแบ่งปั น ปิ ยวาจา คือ การสื(อสารกันด้วยถ้อยคําทีด( แี ละเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ (นื อัตถจริยา คือ การ
สร้างสรรค์สงิ( ทีด( ี มีคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมสัมพันธภาพทีด( รี ะหว่างกัน การร่วมกันทํางานตามหน้าทีท( ต(ี นรับผิดชอบ
ให้ดที ส(ี ดุ รวมถึงการสงเคราะห์ การดูแลเอาใจใส่ การช่วยเหลือเกือ# กูลกัน การส่งเสริมกันให้เกิดผลสําเร็จของงานและ
สมานัตตตาคือ การประพฤติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย การไม่เลือกปฏิบตั ิ การรู้จกั วางตนให้เหมาะสมตามเวลา
สถานที( และตําแหน่งหน้าทีข( องตนเอง การร่วมทุกข์ร่วมสุขระหว่างเพื(อนร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และองค์กร

มนุษยสัมพันธ์เชิ งพุทธบูรณาการ
การดํารงชีวติ เพื(อทีจ( ะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มีสนั ติจะต้องใช้ศลิ ปะในการอยู่ร่วมกันมากเป็ นอย่างยิง(
เป็ นประโยชน์อย่างยิง( ในการทํางาน และการอยู่ร่วมกันเป็ นสังคมเพราะช่วยให้มนุ ษย์เรียนรู้ ทีจ( ะยอมรับ ความคิดเห็น
ของผูอ้ (นื และปรับตัวปรับใจให้ร่วมสังคมและร่วมกิจกรรมกันอย่างสันติสุขจึงจะมีความงดงามทัง# กาย วาจา ใจ อันเป็ น
การประพฤติ กระทําอย่างถูกต้องของชีวติ การดํารงชีวติ อยู่ให้ดที ส(ี ุด และมี "สติ" กับงานทีท( ํา รวมทัง# ถ้าจะสุขในการ
ทํางานร่วมกัน "ต้องมีจุดมุ่งหมาย" ในการทํางานร่วมกัน เป็ นจุดมุ่งหมายทีย( อมรับและเข้าใจร่วมกันมีการร่วมมือร่วมใจ
ต้องการเห็นผลงานของกลุ่ม สําเร็จ รู้สกึ อยากจะช่วยเหลือกัน รู้ซ#ึงกับความต้องการของกันและกัน และพยายาม
สนองตอบซึง( กันและกัน ก็เป็ นกุญแจสําหรับสูก่ ารทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข ซึง( การมีส่วนร่วม หรือมนุ ษยสัมพันธ์
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ทีด( มี คี วามผูกพันต่อกันทําให้แต่ละคนที(ทํางานร่วมกันมีความอบอุ่นใจ มีค่าเป็ นทีต( ้องการของคนรอบข้าง ความรูส้ กึ
เช่นนี#ทาํ ให้คนมีความสุขในการทํางานร่วมกันรวมทัง# การให้เกียรติต่อกันเนื(องจากว่าแต่ละคนมีอาณาจักรชีวติ ส่วนตนที(
มิอยากให้ใครรุกลํ#า ก้าวก่าย ทําให้การอยู่ร่วมกันมีความสุขสําหรับกรณีในการปฏิบตั งิ านร่วมกันในองค์กร เราสามารถ
บูรณาการระหว่างศาสตร์สมัยใหม่อนั ได้แก่ หลักมนุ ษยสัมพันธ์ และหลักพระพุทธศาสนามาผนวกรวมกันก่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ ทงั # ทางกายภาพและทางจิตใจของมนุ ษย์ ดังนัน# การใช้หลักธรรมที(เป็ นเครื(องยึดเหนี(ยวนํ# าใจคนและ
ประสานหมู่ชนไว้ใ ห้มคี วามสามัคคีกนั ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา ในการ
ทํางานร่วมกัน ผู้ปฏิบตั ิงานย่อมจะเกิดความเมตตาต่ อกัน ร่างกายย่อมหลังสารแห่งความสุขให้จิตชื(นบานต่ อกัน
ก่อให้เกิดงานทีม( คี ุณภาพของงาน หัวหน้างานก็จะประสบความสําเร็จในการจัดการทัง# เรื(องการครองงานและการครอง
คน และหัวหน้ างานจะต้องให้ความสําคัญกับศิลปะของการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ใ นหน่ วยงานด้วยรูปแบบที(ผู้เขียน
รังสรรค์มาเพื(อเป็ นแนวทางในการใช้สําหรับการบูรณาการหลักมนุ ษยสัมพันธ์กบั หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดัง
รูปภาพ ดังนี#
รูปแบบ (อ่อนระ)ทวย = ทักทายไหว้ ยิLม
ทาน

สมานัตตา

โอบอ้อมอารี

วางตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย

ปิ ยะวาจา
วจีไพเราะ

มือ
เอืLอม
ปากอ้า

อัตถจริ ยา
สงเคราะห์ปวง
ชน

จากรูปภาพจะเห็นได้ว่าการมีมนุ ษยสัมพันธ์ทด(ี ี จะช่วยสร้าง ความสามัคคี กลมเกลียวขึน# ในหมู่คณะร่วมใจ
กันทํางาน ให้สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และในทีส( ุดจะช่วย
พัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทางสังคม จะทําให้ผูป้ ฏิบตั งิ าน มีกําลังใจทํางาน มีความสัมพันธ์
อย่างเหนียวแน่นกับองค์การทีต( นทํางานอยู่ มีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ ความเป็ นกันเอง การทํางานด้วยความสมัครใจก็
จะเกิดขึน# ทําให้เกิดความสามัคคีเป็ นปึ กแผ่นขึน# ในองค์การ และมุ่งทํางานโดยมี จุดประสงค์หรือความมุ่งหมายเดียวกัน
อย่างเหนียวแน่ น สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบตั ิงาน ส่วนประโยชน์ในแง่ของการบริหารงาน
มนุษยสัมพันธ์เป็ นปั จจัยทีส( าํ คัญทีส( ดุ ปั จจัยหนึ(งทีจ( ะทําให้ความงามของแต่ละคนทีป( ระพฤติกระทําอย่างถูกต้อง จะเป็ น
ความงามของสังคม เมื(อรวมกันแล้วก็จะเป็ นโลกที(งดงามความสุขในสังคมเป็ นสิง( ที(ทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างโดยมี
หลักการว่า ชีวติ จะมีสนั ติสขุ ได้นนั # ในเบือ# งต้นบุคคลจําเป็ นต้องมีหลักในการดําเนินชีวติ คือ มีศรัทธาในศาสนาทีต( นนับ
ถือ มีความคิดเป็ นอิสระ และมีความรักต่อเพื(อนมนุษย์และสรรพสิง(
จากทีก( ล่าวมาข้างต้นมนุ ษยสัมพันธ์จะเป็ นองค์ประกอบช่วยทําให้มนุ ษย์มาอยู่ร่วมกันเป็ นสังคม ไม่ว่าสังคม
ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ แต่ละคนทีม( าอยู่ร่วมกันนัน# ต่างก็มคี วามแตกต่างกัน (Individual) ความแตกต่างกันในเรื(อง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เพศ นอกจากนี#ยงั แตกต่างกันในเรื(องของประสบการณ์ เจตคติ ค่านิยม และความ

เชื(ออีกด้วย ในขณะที(หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็จะเป็ นองค์ประกอบให้ทุกคนสามารถร่วมใจกัน ระดมความ
แตกต่างเหล่านี# แล้วนํามาสร้างสรรค์ให้เกิดสิง( ทีด( ใี หม่ๆ ขึน# ในสังคม ก็จะก่อให้เกิดเป็ นประโยชน์อย่างยิง( เพราะการคิด
ของคนหลายคนย่อมจะรอบคอบกว่า และมีโอกาสผิดพลาดมีน้อยกว่าการคิดคนเดียว ปั ญหาจึงอยู่ท(ีว่าทําอย่างไร
บุคคลหลายๆ คนจึงจะสามารถทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ช่วยกันคิดช่วยกันทําอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคีต่อกัน มีความเคารพ ยอมรับนับถือ
ซึง( กันและกัน จริงใจต่อกัน มีเจตคติท(ดี ตี ่อกัน มีเป้ าหมายร่วมกัน ที(กล่าวมาทัง# หมดก็คอื การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ให้
เกิด ขึ#น ในกลุ่ ม คน ดัง นัน# มนุ ษ ยสัม พัน ธ์จึง สํา คัญ มากสํา หรับ หน่ ว ยสัง คมตัง# แต่ เ ล็ก ที(สุ ด คือ ครอบครัว ไปจนถึง
ระดับประเทศ ถ้าหากสามารถทําให้คนที(มาอยู่รวมกันนัน# มีความเข้าใจซึ(งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน มีความ
ปรารถนาจะร่วมมือร่วมใจกัน แบ่งหน้ าที(กนั ทํา กําหนดบทบาทหน้ าที( และ ปฏิบตั ิหน้ าที(ของตนได้อย่างสมบูรณ์
หน่วยงานหรือสังคมนัน# ก็จะเป็ นระเบียบ มีความสุข มีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาไปสูค่ วามเป็ นสากลได้
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