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บทคัดย่อ

 ทกัษะการบรหิารมนษุยสมัพนัธ์ตามแนวพทุธ ถอืเป็นทกัษะหนึง่ทีมี่ความส�าคญัต่อระบบการบรหิาร

การศึกษา เพราะเป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของนักบริหาร จากการศึกษาความหมาย 

ของมนุษยสัมพันธ์ หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักธรรมที่ช่วยเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์

ระหว่างเพื่อนมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนามีหลายหมวด ส�าหรับในท่ีนี้น�าเสนอเพียงข้อเดียวก็คือ  

หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจคน ประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี และเป็นการ

ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ ๔ ประการ ครูอาจารย์ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติบ�าเพ็ญอย่างต่อเนื่อง  

ให้เกิดเป็นคุณธรรมประจ�าใจและให้เกิดมีข้ึนในใจตนอย่างสม�่าเสมอ เช่นนี้ย่อมเป็นผู้สมควรได้รับการ

ยกย่องยอมรับว่า “ปูชนียบุคคล”

	 ค�ำส�ำคัญ	: ทักษะ,การบริหาร,มนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ

Abstract

 principles Help strengthen the relationship between human beings in Buddhism, 

there are several categories in which this offer only one is the main Sangahavatthu  

the wrong four justified as anchor generous person coordination among them in harmony 

and to comply with the housing. the four teachers should abide practice continues to  

be a virtue of mind and a place in their hearts like this regularly, it is accepted that 

deserves praise. “Precursor”

 Keywords : Skill, Management, Human Buddhist.
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๑.	ควำมน�ำ
 มนุษยสัมพันธ์ เป็นทักษะหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อระบบการบริหารการศึกษา เพราะเป็นคุณสมบัติ

ทีบ่่งบอกความเป็นตวัตนของนักบรหิาร และคณุสมบตันิีต้้องอาศยัทกัษะหลายด้านประกอบกัน เช่น ทกัษะ

ในการจูงใจคน การรู้จักยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกัน การประสานน�้าใจของผู้ร่วมงาน การรู้จักเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา การรู้จักให้อภัยและไม่ผูกใจเจ็บ เหล่านี้เป็นต้น

 การที่นักบริหารการศึกษาจะสามารถใช้ทักษะในการบริหารมนุษยสัมพันธ์ให้ประสบความส�าเร็จ 

จึงไม่ใช่เป็นเรือ่งง่าย แต่กไ็ม่ใช่เรือ่งยากเกนิจนเกนิความสามารถทีจ่ะปฏบิติัได้ หากแต่อยูท่ีก่ารรู้จักฝึกฝน

และหมั่นอบรมจิตของตนอยู่เสมอ โดยเฉพาะการด�ารงตนให้ถูกต้องตามท�านองครองธรรม มีธรรมของ

พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องน�าทาง 

 ความส�าเร็จของมนุษยสัมพันธ์อยู่ท่ีใจของเรา คนเราจะมีความสัมพันธ์กัน โกรธกัน เกลียดชังกัน 

อิจฉาริษยา นินทาว่าร้าย ทะเลาะวิวาท บาดหมาง โมโหผูกใจเจ็บ พยาบาท เสียใจ มีอารมณ์ร้ายต่อกัน 

หรือมีใจรักเคารพกัน เห็นอกเห็นใจกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับนับถือให้เกียรติกันและกัน มีความ

ศรทัธาต่อกนั ยกย่องกนักม็าจากหวัใจเราทัง้สิน้ เมือ่มจีติใจดปีราศจากอคต ิกส็ามารถทีจ่ะสร้างมนษุยสมัพนัธ์

กับบุคคลอื่นได้ดี 

 มีหลักอยู่ว่าควรเริ่มต้นจากการสร้างมิตรภาพด้วยความรัก โดยฝึกหัดท�าใจของเราให้มีความ

ปรารถนาดีต่อทุกคนที่พบปะ เพราะความรักย่อมดึงดูดความรักเข้าไว้ด้วยกัน ความชอบย่อมดึงดูดความ

ชอบเข้าไว้ด้วยกัน เราให้ความรักต่อใคร เขาคนนั้นก็ย่อมจะให้ความรักตอบต่อเราเช่นกัน เราชอบใครคน 

เขาคนนั้นก็ย่อมจะให้ความชอบตอบต่อเรา เช่นนี้เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามถ้าเราโกรธเกลียดใคร เราก็

ย่อมได้รับผลอย่างเดียวกันกลับมาไม่เร็วก็ช้า 

 เพราะฉะนั้น การเรียนรู้เรื่อง ทักษะในการบริหารมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพระพุทธศาสนา ในบทนี้

จึงมีประโยชน์โดยตรงต่องานด้านการบริหารการศึกษา ขอบข่ายของเนื้อหาจะเริ่มจากการศึกษาความ

หมายและความส�าคญัของมนษุยสมัพนัธ์ หลกัธรรมในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ และการบรหิารมนษุยสมัพนัธ์

ตามแนวพุทธ มีรายละเอียดของเนื้อหา ดังต่อไปนี้

๒.	ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของมนุษยสัมพันธ์
 ๒.๑	ควำมหมำยของมนุษยสัมพันธ์

 มนุษยสัมพันธ์ เป็นบุคลิกลักษณะอย่างหน่ึงที่บ่งบอกให้ทราบถึงลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของบุคคล

ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบับุคคลอืน่ ซึง่ปรากฏในลกัษณะของความมอีธัยาศยัทีด่เีมือ่มกีารตดิต่อหรอืสือ่สมัพนัธ์

กันระหว่างบุคคล ค�าว่า “มนุษยสัมพันธ์” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Human Relations เป็นค�าประสมที่

เกิดจากค�า ๒ ค�ารวมกัน คือ ค�าว่า “มนุษย์” (Human) กับค�าว่า “สัมพันธ์” (Relations)
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 ค�าว่า “มนุษย์” (Human) หมายถึง ผู้มีจิตใจสูง ความหมายนี้เป็นการกล่าวถึงลักษณะโดยตรง 

ของความเป็นมนุษย์ ส่วนค�าว่า “สัมพันธ์” (Relations) หมายถึง ความผูกพัน เกี่ยวข้อง การติดต่อกัน 

ความเกี่ยวพันกัน เมื่อน�าทั้งสองค�ามารวมกันเป็น “มนุษยสัมพันธ์” จึงมีความหมายโดยภาพรวมว่า  

การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน

 ในด้านจติวทิยา ค�าว่า “มนษุยสมัพนัธ์” มคีวามหมายเกีย่วกบัพฤติกรรมของมนษุย์ทีแ่สดงออกต่อกนั

ในสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง และในด้านสังคมวิทยาให้ความหมายว่า “มนุษยสัมพันธ์” 

คือ การที่คนซึ่งอยู่ร่วมกันมีการโต้ตอบและมีการตอบสนองต่อกันและกัน ซึ่งอาจเป็นทั้งความสัมพันธ์ใน

ทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ เช่น ความร่วมมือ การแข่งขัน การต่อต้าน การต่อสู้ เป็นต้น

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคม

ระหว่างมนษุย์ซึง่จะก่อให้เกดิความเข้าใจอันดต่ีอกนั และมคี�าอธบิายเพิม่เตมิว่า “มนษุยสมัพันธ์” (Human 

Relationships) เป็นการอยูร่่วมกนัของมนษุย์เป็นหมูเ่ป็นคณะหรอืกลุม่โดยมกีารตดิต่อสือ่สารกนัระหว่าง

บคุคลระหว่างกลุ่มเพือ่ให้ทราบความต้องการของแต่ละบคุคลหรอืกลุม่รวมไปถงึวธิกีารจงูใจและประสาน

ความต้องการของบุคคลและกลุ่มให้ผสมผสานกลมกลืนกันตามระบบที่สังคมต้องการ 

 อ�านวย แสงสว่าง ( ๒๕๔๔ : ๙๙) ให้ความหมายว่า มนษุยสมัพนัธ์ หมายถึง การแสวงหาเพือ่ท�าความ

เข้าใจโดยการใช้ลักษณะรูปแบบการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลเป็นผลก่อให้เกิดความเชื่อมโยง  

เพื่อให้ได้ผลส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การของแต่ละบุคคลที่ได้ก�าหนดไว้ 

 David, Keith. (1977) ให้ความหมายว่า มนษุยสัมพันธ์ หมายถงึ กระบวนการจูงใจของบคุคลอย่าง

มปีระสทิธผิลและมปีระสิทธิภาพโดยมคีวามพอใจในทางเศรษฐกิจและสงัคม มนษุยสมัพนัธ์จงึเป็นทัง้ศาสตร์

และศลิป์เพือ่ใช้ในการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคล การยอมรับนบัถอื การให้ความร่วมมอื และ

การให้ความจงรักภักดีในการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลต่อบุคคลตลอดจนองค์กรต่อองค์กร

 นอกจากนี้ ยังมีความหมายจากนักวิชาการอีกหลายคน ซึ่งพอจะสรุปเป็นแนวทางประกอบการ

ศึกษาได้ ดังนี้

  -  มนุษยสัมพันธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเพ่ือ

ต้องการให้ได้มาซึ่งความร่วมมือช่วยเหลือกัน ความรักใคร่นับถือ และความจงรักภักดี

  -  มนุษยสัมพันธ์ เป็นการรู้จักใช้วิธีการที่จะครองใจคนโดยมีความประสงค์ให้บุคคลเหล่านั้น

นับถือ จงรักภักดีและให้ความร่วมมือร่วมใจท�างานด้วยความเต็มใจ

  -  มนุษยสัมพันธ์ เป็นกระบวนการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้เกิดความ

พึงพอใจในงานและความสามารถท�างานให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้



121ทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ

  -  มนุษยสัมพันธ์ เป็นกระบวนการของศาสตร์ที่ใช้ศิลปะสร้างความพอใจ รักใคร่ ศรัทธา เคารพ

นบัถอื โดยแสดงพฤตกิรรมให้เหมาะสมทัง้ทางกาย วาจาและใจ เพือ่โน้มน�าให้มคีวามรู้สกึใกล้ชดิเป็นกนัเอง 

จูงใจให้ร่วมมือร่วมใจในอันที่จะบรรลุสิ่งซึ่งพึงประสงค์อย่างราบรื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข 

  -  มนุษยสัมพันธ์ เป็นเทคนิคการกระตุ้นให้คนและกลุ่มคนมาเกี่ยวข้องกันทั้งในเรื่องงาน  

เรือ่งส่วนตวัจนสามารถท�ากจิกรรมใดๆ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายโดยความร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจ เพือ่ทีจ่ะท�า

กิจกรรมดังกล่าวได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการท�างานเพื่อส่วนรวมนี้จะเป็นกระบวน

การกลุ่มที่ท�างานร่วมกันด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ

 ความหมายดังกล่าวมาข้างต้นสรุปความได้ว่า “มนุษยสัมพันธ์” เป็นกลวิธีการสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ให้มาท�ากิจกรรมร่วมกันแบบเต็มใจ และบุคคลที่ประกอบพร้อมด้วยความมี

มนุษยสัมพันธ์ก็จะเป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีจิตสาธารณะที่เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น ใครเห็น

ใครก็อยากอยู่ใกล้ มนุษยสัมพันธ์จึงเกี่ยวข้องกับความต้องการของบุคคล แรงจูงใจหรือสาเหตุภายในของ

บคุคลทีจ่ะเข้ามาท�ากจิกรรมใดๆ ให้บรรลเุป้าหมาย รวมทัง้การสามารถเอาชนะจิตใจผูอ้ืน่ให้คล้อยตามจน

สามารถท�างานนั้นๆ ได้ส�าเร็จ
1

 ๒.๒	ควำมส�ำคัญของมนุษยสัมพันธ์

 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลโดยทั่วไป จึงท�าให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น และก่อ

ให้เกิดความสงบสุขในสังคม มนุษยสัมพันธ์จึงมีความส�าคัญทั้งต่อตัวบุคคลและต่อสังคมโดยส่วนรวม  

ใน ๔ ด้าน คือ 

  ๑.  ด้านการด�าเนินชีวิต การมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ท�าให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แต่ท�าให้เรา

รู้สึกอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย ท�าให้เราได้รับความรักและ การยอมรับในสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการด�ารง

ชีวิตของมนุษย์ 

  ๒.  ด้านการบริหารจัดการ ในสถานประกอบการหรือในองค์การทุกแห่ง ปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุด 

ก็คือคน ซึ่งเป็นผู้ที่ท�าให้กิจการประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวได้ ผู้ที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวข้องก็คือคนอีก 

เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ ผูบ้รหิาร ผูป้ฏิบัติงาน และผูท่ี้มาตดิต่อจงึจ�าเป็นต้องใช้หลกัมนษุยสมัพนัธ์ในการบรหิาร

และประสานงานกัน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย 

  ๓.  ด้านเศรษฐกิจ ในกิจการอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตาม คนเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส�าคัญและหลัก

มนษุยสมัพันธ์จ�าเป็นในการสร้างแรงจงูใจให้พนกังาน เพือ่ให้เกดิความกระตือรอืร้นในการท�างาน และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ก็จ�าเป็นต้องใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อ

ประสานงานเช่นกัน 

 1
 ที่มา : http://thethanika.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html
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  ๔. ด้านการเมือง มนุษยสัมพันธ์มีความส�าคัญทั้งในการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ

ระดับชาติ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับนักการเมืองหรือข้าราชการ ระหว่าง

นักการทูตกับประเทศต่างๆ เป็นต้น 

 มนุษยสมัพนัธ์มคีวามส�าคญัและจ�าเป็นในการด�าเนนิชวีติทกุระดบัของสงัคม จนถงึในระดบัเวทโีลก 

เช่น ในเวทีการประชุมของสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น มนุษย์สัมพันธ์มีความส�าคัญต่อ 

บุคคลมาก เพราะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลก เราต้องการให้คนอื่นยอมรับเรา เริ่มตั้งแต่เกิดมาเราก็

จะต้องเรยีนรู้ทีจ่ะอยูก่บับคุคลในครอบครวัเราต้องสมัพนัธ์กบัคนในครอบครวั พอโตหน่อยเรากต้็องมกีลุม่ 

มีเพื่อนทั้งเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนร่วมสถาบัน เพื่อนต่างสถาบัน เพื่อนร่วมอาชีพ การเข้าสู่ระบบสังคมเรา

ต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ท�าอย่างไรให้เข้ากับคนอื่นได้ ท�าอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจเรา ท�าอย่างไรให้มี

ผู้อื่นเข้ามาช่วยงาน และเราก็เต็มใจที่จะช่วยงานคนอื่นเช่นกัน หลายคนมีกลุ่ม มีเพื่อนมากหลายคนไม่มี

กลุ่มไม่มีพวกไม่มีใคร คนเหล่านั้นท�างานมีความสุขหรือไม่ ท�าอย่างไรให้คนท�างานสามารถช่วยเหลือ 

ในงานของกันและกัน รู้หน้าที่ในการท�างาน เพราะงานนั้นเป็นงานของเรา เราต้องรับผิดชอบในงาน  

เมือ่มงีานใดๆ กร่็วมมอืกนัท�างานไม่หนงีานแต่เข้ามา ร่วมแรงร่วมใจเป็นอนัหนึง่อันเดียวกนังานนัน้ๆ บรรลุ

เป้าหมาย ดงัน้ันมนษุยสมัพนัธ์จงึส�าคญัมากเพราะมนษุย์เป็นสตัว์สงัคมทีต้่องการกลุม่ต้องการสมาคมและ

ท�ากิจกรรมร่วมกัน

 มนษุยสมัพันธ์ ช่วยท�าให้มนุษย์มาอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมไม่ว่าสงัคมขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ แต่ละคน

ที่มาอยู่ร่วมกันนั้นต่างก็มีความแตกต่างกัน (Individual) ความแตกต่างกันในเรื่องความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ เจตคติ รสนิยม ความคิดเห็น เชาวน์ปัญญา เป็นต้น แต่ถ้าทุกคนสามารถร่วมใจกัน ระดม

ความแตกต่างเหล่านี้แล้วน�ามาสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีใหม่ๆ ขึ้นในสังคมก็จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ 

อย่างยิง่เพราะการคดิของคนหลายคนย่อมจะรอบคอบกว่าและมโีอกาสผดิพลาดมน้ีอยกว่าการคดิคนเดยีว 

ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าท�าอย่างไร บุคคลหลายๆ คนจึงจะสามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ช่วยกันคิด

ช่วยกันท�าอย่างเต็มความรู้ความสามารถของตนเอง และจะต้องก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความ

รักใคร่ สมัครสมานสามัคคีต่อกัน มีความเคารพยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน จริงใจต่อกัน มีเจตคติที่ด ี

ต่อกัน มีเป้าหมายร่วมกัน 

 ที่กล่าวมาทั้งหมด คือ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคน มนุษยสัมพันธ์จึงมีความส�าคัญ

มากตัง้แต่หน่วยสงัคมเลก็ทีส่ดุ คอื ครอบครวัไปจนถงึหน่วยสงัคมทีใ่หญ่ทีส่ดุ คอื สมาคมโลก ได้แก่ องค์การ

สหประชาชาติ เป็นต้น ถ้าหากสามารถท�าให้คนที่มาอยู่รวมกันนั้น มีความเข้าใจซ่ึงกันและกันมีความ 

ไว้วางใจกนั มคีวามปรารถนาจะร่วมมอืร่วมใจกนั แบ่งหน้าทีก่นัท�า ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและปฏบิติัหน้าที่

ของตนได้อย่างสมบูรณ์ หน่วยงานหรือสังคมนั้นก็จะเป็นระเบียบ มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า พัฒนา

ไปสู่ความเป็นสากลได้ 
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 ฉะน้ัน ผู้น�าของกลุ่มต้องมีบทบาทอย่างมากในการที่จะท�าให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ โดยอาศัย 

ความรู้ทางมนุษยสัมพันธ์ น�ามาสร้างขวัญ ก�าลังใจ ให้กับผู้ร่วมงาน ให้โอกาสผู้ร่วมงานร่วมแสดงความ 

คิดเห็นและรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ร่วมท�ากิจกรรม ให้เกียรติกัน มีความยุติธรรม ให้ความส�าคัญแก ่

ผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ มีสวัสดิการดี จะเป็นผลให้เกิดความศรัทธาและความพึงพอใจเกิดขึ้น และในที่สุด

คนท�างานทุกคนก็จะทุ่มเทก�าลังและพลังกาย พลังความคิด ร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่ และผู้น�าที่สามารถ

ปฏิบัติจนจนก่อให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 มนษุย์ทกุคนสามารถฝึกการมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ไีด้ ถ้ามคีวามปรารถนา มคีวามตัง้ใจจรงิ พร้อมทีจ่ะ

ฝึกฝน ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ และน�าไปปฏิบัติจริงๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการสร้างความสัมพันธ์

อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเข้ากับคน การเอาชนะใจคนและการครองใจคนทุกระดับ 

เช่น ผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานและรวมทั้งคนในครอบครัว  

ด้วยการพูดจาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตรกับทุกคนเป็นหลักการแรกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในขั้น

ต่อไปและจ�าไว้เสมอว่าเราเป็นมนุษย์ต้องปฏิบัติกับคนอื่นเช่นเดียวกับตัวเรา ในเบื้องต้นอาจสรุปได้ว่า

มนุษยสัมพันธ์มีความส�าคัญ ดังนี้

  ๑.  มนุษยสัมพันธ์ท�าให้เกิดการสร้างความสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในกลุ่มสังคม และในหมู่คณะ

  ๒.  มนุษยสมัพนัธ์ท�าให้การบรหิารงานต่างๆ สามารถก่อให้เกดิการรวมพลงั เพ่ือก่อให้เกดิความ

ร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน

  ๓.  มนุษยสัมพันธ์ท�าให้สังคมปกติสุข คนในสังคมนั้นๆ อยู่ดีมีสุข 

  ๔.  มนุษยสัมพันธ์ท�าให้สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสรรค์สังคม

  ๕.  มนุษยสัมพันธ์ท�าให้งานต่างๆ ประสบความส�าเร็จเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้ เราท�างาน 

หลายอย่างคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน งานจึงจะประสบความส�าเร็จ

  ๖.  มนุษยสัมพันธ์ท�าให้คนแตกต่างจากสัตว์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตใจดังนั้นในการอยู่

ร่วมกันจึงท�าให้มนุษย์รู้ถึงความรักใคร่และไมตรีที่มีให้กัน รวมถึงความต้องการที่จะบรรลุจุดหมายด้วย

ความภูมิใจ

  ๗.  มนษุยสมัพนัธ์ท�าให้บคุคลยอมรบันบัถอืกนั ตระหนกัในศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ “ศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนษุย์” (Human dignity) ต้องท�าให้คนท่ีท�างานร่วมกนัรู้และเข้าใจถึงการให้เกยีรตกินัเสมอ

มนุษย์เฉกเช่นเดียวกันคือการยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์นั่นเอง

  ๘.  มนุษยสัมพันธ์ท�าให้งานทุกอย่างบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการ เพราะทุกคนเคารพ

ในการแสดงความคดิเหน็และพฤตกิรรมการแสดงออกของแต่ละบคุคลอนัจะน�าไปสูค่วามร่วมมอืและการ

ประสานงานที่ดีนั่นเอง
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  ๙. มนุษยสัมพันธ์ท�าให้คนคล้อยตามได้ หากท�าให้จิตใจเขาคล้อยตามได้บุคคลจะเกิดความ 

ช่ืนชอบ และจะพัฒนาความชื่นชอบจนเกิดความศรัทธา และเมื่อบุคคลเกิดความศรัทธาบุคคลก็ยินดี 

ที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งการท�าให้คนอื่นคล้อยตามต้องอยู่บนเงื่อนไขของความชอบธรรมก็จะสามารถสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ถาวรได้ แต่หากบุคคลกระท�าทุกอย่างเพียงเพื่อประโยชน์แห่งตนมนุษยสัมพันธ์นั้นๆ ก็เป็น

แค่ชั่วคราว เมื่อความจริงกระจ่างอาจท�าให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้น การสร้างมนุษยสัมพันธ์มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ทุกคนมีไมตรีต่อกัน ทุกคนจึงควรคิดและกระท�าในสิ่งดีดีให้แก่กันและกัน 

 มนษุยสมัพนัธ์ก่อให้เกดิความเข้าใจอนัด ียอมรบัซึง่กนัและกนัมคีวามสนทิสนมคุน้เคยรกัใคร่ มคีวาม

นับถอืกนัและความเตม็ใจทีจ่ะให้ความร่วมมอืซึง่กันและกนัเพ่ือน�าไปสูก่ารอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสุขและ

สามารถร่วมมือกันด�าเนินงานของส่วนรวมให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ท�าให้การคบหาสมาคมเป็นไปด้วย

ความราบรื่น เพื่อให้เกิดความพึงพอใจยินดีให้ความร่วมมือในการท�างาน เพื่อให้เกิดความส�าเร็จในกิจการ

ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้มีความเข้าใจอันดีต่อมนุษย์ด้วยกัน และเพื่อให้เกิดความเชื่อถือรักใคร่ 

ซึ่งกันและกัน

 นอกจากนี้ มนุษยสัมพันธ์ยังมีความส�าคัญในด้านอื่นๆ อีก พอสรุปได้ ดังนี้ 

  ๑.  ด้านความความปลอดภยั มนษุย์ต้องการความปลอดภยั จงึต้องรวมกลุม่กนัสร้างสมัพนัธภาพ 

เช่น บุคคลพยายามรู้จักกับเพ่ือนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ผู้มีอ�านาจหรือมีอิทธิพลต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

ของตนเอง

  ๒.  ด้านเศรษฐกิจ มนุษยสัมพันธ์เพิ่มผลผลิตได้ เพราะมนุษย์มีจิตใจปกติและเป็นสุข ย่อมสร้าง

งานอย่างมีประสิทธิผล นั่นคือการมีมนุษยสัมพันธ์จะช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจได้

  ๓.  ด้านความเป็นอยู่ เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม เมื่ออยู่คนเดียวจะรู้สึกเหงา มนุษย์จึงอยู ่

คนเดียวในโลกไม่ได้ จ�าเป็นต้องมีมนุษยสัมพันธ์โดยการคบเพื่อน เพื่อให้คลายเหงา

  ๔.  ด้านสังคม มนุษยสัมพันธ์ช่วยให้มนุษย์รักกัน ชอบกัน ยอมรับและคบหาสมาคมกันอันจะ 

น�ามาซึ่งความสงบสุขในสังคม

  ๕.  ด้านการปฏบิตังิาน มนษุย์ไม่อาจปฏบิติังานโดยล�าพังได้ ต้องอาศยัหรือเกีย่วข้องและสัมพันธ์

กับผู้อื่นเสมอ ดังนั้น มนุษย์จึงต้องมีเพื่อนร่วมงาน

  ๖.  ด้านการเมอืง มนุษยสมัพนัธ์ช่วยประสานหรอืแก้ปัญหาข้อขดัแย้งทางการเมืองได้ในลกัษณะ

ที่เรียกว่า “กาวใจ”

  ๗.  ด้านความส�าเร็จ มนุษย์ทั้งหลายต่างก็หวังจะท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์การจะต้องค�านึงถึงมากกว่าใคร โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ท�าให้สมาชิกใน

องค์การรู้จักกัน และสามารถประสานงานให้ส�าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี
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  ๘.  ด้านความรัก มนุษย์ต้องการแสดงออกซึ่งความรัก คือ รักบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องการให้

เขารักตอบด้วย จะแสดงออกในรูปของการรักเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ ทั้งความรักอันบริสุทธิ์และ

ความรักด้วยเพศสัมพันธ์

๓.	หลักธรรมในกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์
 มนษุย์สมัพนัธ์เป็นเรือ่งเด่นของพระพทุธศาสนา เพราะว่าหลกัมนษุย์สมัพนัธ์นัน้ เป็นตวัชีว่้าศาสนา

จะเสือ่มหรอืจะเจรญิ คนจะยอมรบัพระหรอืศาสนาหรอืไม่ กข็ึน้อยูก่บัมนษุย์สมัพนัธ์ ค�าว่า “มนษุยสมัพนัธ์” 

คือ การเก่ียวข้องกับคนท�างาน เพราะว่างานทุกชนิด เราท�าคนเดียวไม่ได้ และการท่ีจะท�างานให้ส�าเร็จ 

ได้นั้น เบื้องต้นต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี กล่าวคือ ต้องสามารถส่ือความหมายกับสมาชิกในองค์การให้ได้  

ต้องท�าความเข้าใจกับเขาให้ได้ เป็นพวกเป็นหมู่กับเขาให้ได้ 

 พระพุทธเจ้าทรงใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ควบกับหลักมานุษยวิทยา ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ถ้าอ่านพุทธประวัติให้ละเอียดจะเห็นได้ว่า บางครั้งนั้น พระพุทธเจ้าก็โอนอ่อนผ่อนปรนกับชาวบ้านนั้นๆ 

ไม่ใช่ว่าพระองค์จะเอาความรู้ของพระองค์ถ่ายทอดให้เขาอย่างเดียว บางครั้งบริษัทบริวารไม่เรียบร้อย 

พระองค์ก็ไม่ได้สนใจ มุ่งโปรดเฉพาะบริษัท บริวารท่ีเรียบร้อย อย่างคร้ังท่ีไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร  

ตามต�านานว่ามีผู้มาฟัง ๑๓ นหุต คนที่ไม่เรียบร้อยก็มี คนที่เรียบร้อยก็มี ก็มุ่งประเด็นเอาคนที่เรียบร้อย 

ไม่ได้ยกผู้ที่ไม่ดีมาเป็นตัวอย่างในที่ประชุม

 หลักของมนุษยสัมพันธ์นั้น จึงเป็นหัวใจของการท�างาน เพราะเราจะเข้ากันได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ 

จะเห็นได้ว่าพระพทุธเจ้านัน้เริม่ต้นจากเลขศนูย์ คอื ไม่มคีนรองรบัค�าสอนแม้แต่คนเดยีว แต่ท�าไมพระองค์

ทรงสามารถหาบริษัทบริวารได้ พระองค์ต้องประกาศศาสนาหรือค�าสอนแข่งกับศาสนาจ�านวนมาก  

ซึ่งก�าลังโด่งดัง โดยไม่มีก�าลังของรัฐเข้าอุปถัมภ์เลย พระองค์ก็ยังท�าได้ ตัวเราเองซึ่งเป็นผู้น�าก็น่าจะท�าได้

เช่นกัน แต่ที่บางคนบริหารงานไม่ได้มาก อาจจะเป็นเพราะขาดหลักการ ขาดอุดมการณ์ หรือวิธีการ 

ไม่เหมาะ หลักการดี  อุดมการณ์ดี แต่ว่าวิธีการไม่ดี ก็ยังใช้ไม่ได้

 หลักธรรมที่จะใช้เป็นเครื่องเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ก็คือ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ธรรมอันเป็น 

เครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ผู้บริหารการศึกษาต้องมีธรรมะหมวดนี้ไว ้

ประจ�าใจ เพราะเป็นการปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ ๔ ประการ ดังนี้

  ๑.  ทาน ให้ปัน คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ ด้วยปัจจัยสี่ ทุนหรือ

ทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยา 

  ท่านแยกไว้ ๓ ประการ คือ (๑) วัตถุทาน (๒) วิทยาทาน และ (๓) อภัยทาน หากไม่สามารถจะ

ให้วัตถุทานได้ก็ให้วิทยาทานและอภัยทาน การให้วิทยาทาน คือ ให้ค�าแนะน�า ให้ความรู้ทางศาสนาที ่

ถูกต้องแก่กลุ่มคนต่างๆ ซึ่งเกิดความข้องใจสงสัย ถ้าตัดความสงสัยของเขาได้ เขาก็จะเกิดความเช่ือถือ
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ศรัทธาในพระสงฆ์ น้ีเป็นการแสดงน�้าใจว่า เราก็มีน�้าใจจะช่วยเขา เมื่อเขาเล่ือมใสศรัทธาแล้ว เราจะท�า

อะไรก็ได้ ดงัมพีระพทุธพจน์ยนืยนัไว้ว่า “สทธฺา สาธ ุปตฏฺิฐิตา ศรทัธาตัง้มัน่แล้ว ย่อมยงักจิกรรมน้อยใหญ่

ให้ส�าเร็จได้แน่นอน”  

  ฉะนั้น หลักมนุษยสัมพันธ์ก็คือ จะท�าอย่างไรให้เขาศรัทธาต่อเรา เชื่อถือเรา สิ่งที่จะท�าให้คน

ศรัทธาอีกประการหนึ่งที่ส�าคัญก็คือ ข้อวัตรปฏิบัติ ศีลาจารวัตรของผู้น�า สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องชักจูงให้

คนเลือ่มใสศรัทธาได้อย่างดยีิง่ ผูน้�ากต้็องพฒันาตวัเองไปด้วย ต้องหาความรู ้หาประสบการณ์  ต้องค้นคว้า

ทั้งด้านปริยัติ ทั้งด้านปฏิบัติ ให้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ประสบพบเห็นจึงจะท�าให้เขาเกิดความประทับใจ 

ถ้าเขาเกดิความประทบัใจแล้ว กเ็รยีกได้ว่ามนษุยสมัพนัธ์ของเราใช้ได้ ท�าให้ได้คนมาร่วมงานได้บรษัิทบรวิาร 

ได้คนยอมรับนับถือ ท�าให้สามารถท�างานใหญ่ได้และแก้ปัญหาได้

  ๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวค�าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจงแนะน�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

มีเหตุผลเป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือค�าแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก�าลังใจ รู้จักพูดให้เกิด 

ความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ท�าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

  การพดู เป็นเรือ่งส�าคญั พระพทุธองค์ จงึทรงเน้นว่า วจีกรรม หรอืการพดูนี ้เป็นทีร่องรบักายกรรม 

และมโนกรรม คนมีวจีกรรมเสียจะหมดทุกอย่าง อย่าไปสร้างศัตรูทางปาก ควรใช้ปากสร้างบรรยากาศ 

ให้คนเป็นมิตร ให้มีไมตรีต่อกัน คนท้ังโลกระงับโทสะของโลกได้ด้วยวาจา ดังเร่ืองที่โทณพราหมณ ์

กล่าวมธรุวาจาอหย่าศกึ ตอนท่ีเขาก�าลงัแย่งพระบรมสารรีกิธาตุของพระพทุธเจ้า ศกึทีม่นัจะเกิดขัน้ในโลก

ยุติลงได้ด้วยการพูดทั้งนั้น มนุษยสัมพันธ์ข้อนี้ ได้แก่ การใช้หลักการเจรจา คือ ท�าอย่างไรจะท�าให้เขา

เข้าใจ ผู้บริหารจึงควรจะมีปิยวาจา พูดจาให้รู้เรื่อง ให้เข้าใจ และใช้ค�าพูดให้เหมาะสมกับภาวะของตัวเอง

  ๓. อัตถจริยา ท�าประโยชน์แก่เขา คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือกิจการ

ต่างๆ บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม 

  การท�าตนให้เป็นประโยชน์ คือ การที่เราไปในที่ใดที่หนึ่งแล้ว เห็นอะไรที่ขาดตกบกพร่อง เราก็

เสนอตนเข้าไปช่วยเหลือตามสมควร ต่อมาถ้ามีงานอะไร เขาก็จะนึกถึงเราเป็นอันดับแรก นี่แสดงว่า 

เราก�าลังอยู่ในหัวใจของเขา ถ้าเราอยู่ในหัวใจของเขาแล้ว การท�างานท่ียากก็กลายเป็นง่ายข้ึน เพราะว่า 

เขาเกิดความเคารพนับถือในตัวเรา เราจะชี้แนะอะไร เขาก็เชื่อฟัง อย่างนี้ การนั้นก็ส�าเร็จแล้ว

  ๔.  สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ท�าตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความ

เสมอภาค ปฏิบัติสม�่าเสมอกันต่อคนท้ังหลาย ไม่เอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่วมสุข ร่วมทุกข ์ 

ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน   

  การวางตัวของผู้น�าต้องเสมอต้นเสมอปลาย ควบคุมจิตใจได้ หลักมนุษยสัมพันธ์นั้นเป็นหัวใจ

ของการท�างานสมัยใหม่ มีค�าพูดกันมากว่า คนนั้นไม่มีมนุษยสัมพันธ์ คนนี้ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ในการ 
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ให้ความรู้หรืออบรมสั่งสอนคนอื่นนั้น จะต้องเน้นในการวางตนให้เหมาะสมกับภาวะของตน และแนะน�า

ให้เขาได้เข้าใจในเรื่องนี้

  หลักการบริหารมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลัก “สังคหวัตถุ ๔” ดังกล่าวนี้  

จัดเป็นหลักธรรมที่น�ามาใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล  

ซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า เพราะเหตุที่ได้ประสานน�้าใจของสมาชิก 

ในองค์การไว้ได้ด้วยสามัคคี หลักธรรมทั้ง ๔ ประการดังกล่าว สามารถน้อมน�ามาเป็นข้อก�าหนดจดจ�าไว้

เป็นหลักปฏิบัติสั้นๆ ได้ว่า “ช่วยด้วยทุนด้วยของหรือความรู้ ช่วยด้วยถ้อยค�า ช่วยด้วยก�าลังงาน ช่วยด้วย

การร่วมเผชิญและแก้ปัญหา”
2

๔.	กำรบริหำรมนุษยสัมพันธ์ตำมแนวพุทธ
	 ๔.๑	พุทธวิธีบริหำรมนุษยสัมพันธ์

 การศึกษาทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธ์ในประเด็นนี้ จะยึดหลักการของพระพุทธศาสนา โดยอิง

หลักการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทาง ปัจจุบันมีนักการวิชาการด้าน

พระพุทธศาสนาอธิบายเรื่องนี้ไว้หลายแนวทาง แต่ที่ได้รับความนิยมน�ามาเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา

ค้นคว้าเชิงวิชาการมากที่สุดก็คือ เรื่อง พุทธวิธีบริหาร ผลงานปาฐกถาของ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  

ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสมัยด�ารงสมณศักดิ์ท่ี “พระธรรม- 

โกศาจารย์” และเป็นผลงานที่พิมพ์เผยแพร่ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 เนือ้หาของเรือ่ง พทุธวธิบีรหิาร ท่ีท่านแสดงไว้มคีวามสอดคล้องกบัทกัษะในการบรหิารมนษุยสมัพนัธ์

อยู่หลายประเด็น ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ  

ในหัวข้อที่ตั้งไว้นี้ จึงขออนุญาตประมวลสรุปเป็นข้อมูลหลักประกอบการศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 

 ในเบื้องต้นของเนื้อหาท่านแสดงความหมายของการบริหารไว้อย่างน่าสนใจว่า การบริหาร คือ  

การท�างานให้ส�าเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting things done through other people) การศึกษาเพื่อ

ท�าความเข้าใจกับพุทธวิธีบริหาร ต้องอาศัยหน้าท่ีของนักบริหาร ๔ ประการ เป็นกรอบในการพิจารณา 

ได้แก่ (๑) การวางแผน (Planning) (๒) การจัดองค์การ (Organizing) (๓) การบริหารงานบคุลากร (Staffing) 

และ (๔) การอ�านวยการ (Directing) หน้าทีก่ารบริหารนีย่้อส่วนมาจากกระบวนการบริหารงาน (Process 

of Management) ๗ ประการ เรียกเป็นค�าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDCRB โดยตัดข้อ การประสานงาน 

(Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ออกไป

 2
 ที.ปา. ๑๑/๑๔๐/๑๖๗.
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 เมื่อพิจารณาเฉพาะในส่วนของหน้าที่ในการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล และ

การอ�านวยการ กท็�าให้ง่ายต่อการศกึษา เรือ่ง การบริหารมนษุยสัมพันธ์ตามแนวพุทธใน ๔ ประการ ได้แก่ 

การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล และการอ�านวยการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ๑.	 กำรวำงแผน (Planning) การบริหารมนุษยสัมพันธ์อันเนื่องด้วยการวางแผนนี้ มีความ 

ส�าคัญมาก เพราะมุ่งให้ความส�าคัญไปที่ตัวผู้บริหารว่า ควรบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ หลักการตามแนว

พุทธวิธีบริหารใช้ว่า “จักขุมา” แปลว่า มีสายตาที่ยาวไกล คือ มองการณ์ไกล การมีวิสัยทัศน์ในการ 

วางแผนนี้จะช่วยให้ผู ้บริหารสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกในองค์การให้มองเห็นภาพของ 

ความส�าเรจ็อนัเป็นจดุหมายปลายทางได้ชดัเจน และใช้สือ่สารให้สมาชกิภายในองค์การยอมรบัและด�าเนนิ

ไปสู่จุดหมายปลายทางนั้น

   การบริหารมนุษยสัมพันธ์ในการวางแผนนี้ สามารถพิจารณาได้ว่า การวางแผนเพ่ือบริหาร

องค์การของพระพุทธเจ้านั้น มีการใช้วิสัยทัศน์ก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และพันธกิจขององค์การ

คณะสงฆ์ไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุพระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงและเจริญเติบโตขึ้นมาได้เพราะผล

จากวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้านั่นเอง

  ๒.	 กำรจัดองค์กำร (Organizing) การบริหารมนุษยสัมพันธ์อันเนื่องด้วยการจัดองค์การนี้  

หลักการตามแนวพุทธวิธีบริหารมองว่า ทุกคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเสมอเหมือน

กนัหมด การอยูร่่วมกนัของคนท่ีเท่าเทียมกนันีอ้าจก่อให้เกดิปัญหาในการบงัคบับญัชาอยู่บ้าง พระพทุธเจ้า

จงึทรงก�าหนดให้พระภิกษตุ้องเคารพกนัตามล�าดบัพรรษา ผูบ้วชทีหลงัต้องแสดงความเคารพต่อผูบ้วชก่อน 

และทรงจัดการองค์การพุทธโดยการแบ่งเป็นพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท 

และอุบาสิกาบริษัท ในส่วนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัทได้ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์  

เพื่อเป็นการกระจายอ�านาจการจัดการองค์การ โดยมีพระพุทธเจ้าทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นธรรมราชา คือ  

ผูบ้รหิารสงูสุดในองค์การพระพทุธศาสนา และทรงแต่งตัง้สาวกทัง้ฝ่ายบรรพชติและคฤหสัถ์เป็นเอตทคัคะ 

คือ ผู้ช�านาญการที่รับภาระงานด้านต่างๆ เป็นลักษณะของการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

   การบริหารมนุษยสัมพันธ์ในการจัดองค์การนี้ สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้บริหารควรน้อมน�า 

พทุธวธิบีรหิารมาเป็นแนวทางในการจัดการองค์การ โดยค�านงึถึงความเท่าเทยีมกนัของสมาชกิในองค์การ 

ควรส่งเสริมความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและปลูกฝังวัฒนธรรมในเร่ืองการเคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกันให้ 

เกิดขึ้นภายในองค์การ จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์การให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 

และไม่ควรผูกขาดอ�านาจในการบริหารจัดการองค์การไว้แต่เพียงผู้เดียว 

  ๓.	กำรบริหำรงำนบุคลำกร (Staffing) การบริหารมนุษยสัมพันธ์อันเนื่องด้วยการบริหารงาน

บุคลากรนี้ หลักการตามแนวพุทธวิธีบริหารจะใช้การพิจารณากลั่นกรองสมาชิกผู้เข้ามาบวชในพระพุทธ-

ศาสนา โดยมอบหมายความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์เป็นผู้พิจารณา เมื่อรับเข้ามาแล้วพระผู้บวชใหม่จะต้อง
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ได้รับการฝึกหัดอบรมและศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์ จนกว่าจะมีพรรษาครบ ๕ จึงจะเรียกว่า  

“นิสัยมุตตกะ” คือ ผู้พ้นจากการพึ่งพาพระอุปัชฌาย์

  ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตราบใดที่

บคุลากรนัน้ยงัไม่บรรลเุป้าหมายสงูสดุในพระพทุธศาสนา เขาผู้นัน้กย็งัต้องได้รับการศกึษาอบรมตลอดไป 

บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้วก็จะได้รับการจัดสรรภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติภายในองค์การตามความรู้ 

ความสามารถ มีระบบการให้รางวัลและการลงโทษ ดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคารห� ปคฺคณฺเห  

ปคฺคารห� ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่ควรยกย่อง”
3

  การบรหิารมนษุยสมัพนัธ์ในการบรหิารงานบคุลากรนี ้ผู้บริหารสามารถพิจารณาได้จากพุทธวธิี

บรหิารทีใ่ห้ความส�าคญักบัการศกึษาเรยีนรูข้องสมาชกิภายในองค์การ ควรเปิดโอกาสให้สมาชกิได้มโีอกาส

เรยีนรูง้านอย่างเป็นระบบ และควรสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในการบรหิารงานบุคลากรด้วยการยกย่องให้เกยีรติ

และให้รางวัล 

  ๔.	 กำรอ�ำนวยกำร (Directing) การบริหารมนุษยสัมพันธ์อันเนื่องด้วยการอ�านวยการนี้  

หลกัการตามแนวพทุธวธิบีรหิารมุง่อธบิายถงึบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร ซึง่ต้องรบัภาระในการอ�านายการ

ให้เกิดการด�าเนินงานในองค์การอย่างเป็นระบบ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้การบังคับหรือสั่งการ ก็สามารถ 

ขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะของสมาชิกทุกส่วนงาน และการที่สมาชิก 

จะยอมรับและปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้บริหารหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าในตัวผู้บริหารเป็นส�าคัญ 

  ภาวะผู้น�าตามแนวพุทธ คือ ความสามารถในการจูงใจให้คนเกิดความต้องการที่จะปฏิบัติตาม

ค�าสั่งของผู้บริหาร และบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติส�าคัญ ๒ ประการ ได้แก่

    ๔.๑ เป็นผู้มีอัตตหิตสมบัติ หมายถึง ความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสมกับ

การเป็นผู้น�า 

   ๔.๒ เป็นผู้มีปรหิตปฏิบัติ หมายถึง ความมีน�้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและองค์การ

ของตน

  พระพทุธเจ้า ทรงเพยีบพร้อมด้วยคณุสมบัตทิัง้ ๒ ประการนี ้พระองค์จงึทรงใช้ภาวะผูน้�าบรหิาร

กจิการพระพทุธศาสนาให้ส�าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยด ีทรงสอนให้รู ้(ยถาวาท)ี ท�าให้ด ู(ตถาการ)ี และอยูใ่ห้เหน็ 

นอกจากน้ียังทรงใช้พุทธวิธีบริหารมนุษยสัมพันธ์ด้วยหลัก ธรรมาธิปไตย คือ การท�าความดีเพื่อความดี  

ท�าหน้าที่เพื่อหน้าที่ นั่นคือยึดธรรมะคือหน้าที่เป็นส�าคัญ 

 

 3
 พุทธศาสนสุภาษิตว่า นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห� ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห�  พึงข่มคนที่ควรข่ม พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง 

ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๙/๕๙๗.
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 ๔.๒	องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์แนวพุทธ

 ความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นการผนึกใจคนในกลุ่มเข้าด้วยกัน ยิ่งความสัมพันธ์เหนียวแน่นก็ยิ่งเพิ่ม

ความเป็นปึกแผ่นให้กับกลุ่มเท่านั้น ผู้บริหารที่ดีควรก�าหนดไว้ในใจอยู่เสมอว่าทุกคนมีความส�าคัญเหมือน

กันหมด การศึกษาองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์แนวพุทธ สามารถพิจารณาได้ ๓ ประการ ดังนี้

  ๑.  องค์ประกอบส่วนบคุคล หมายถึง หลักการทีส่ร้างความเป็นตัวของตัวเองให้มศีกัยภาพพอที่

จะเป็นส่วนหนึง่ของคนทีม่คีณุภาพในสงัคมได้อย่างสง่าผ่าเผย องค์ประกอบนีเ้กิดจากปฏบัิตติามหลกัมงคล 

๓๘ ประการ เช่น (๑) การไม่คบคนพาล (๒) การคบบัณฑิต (๓) การบูชาบุคคลที่ควรบูชา (๔) การอยู่ใน

ประเทศอันสมควร (๕) ความเป็นผู้มีบุญอันกระท�าแล้วในกาลก่อน (๖) การตั้งตนไว้ชอบ เป็นต้น

  ๒.  องค์ประกอบส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือองค์ประกอบระหว่างบุคคล ได้แก่ หลักการ 

ที่จะประสานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเพื่อให้กิจการนั้นบรรลุเป้าหมายด้วยดี โดยปฏิบัติตามหลักธรรมใน 

สิงคาลกสูตร ที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายในสังคมเดียวกัน ต้ังแต่บุคคลท่ีอยู่ภายในชายคา

เดยีวกนั คอื พ่อแม่ คูค่รอง บตุรธดิา ตลอดถงึญาตพ่ีิน้องและการอ�านวยประโยชน์แก่บคุคลทีอ่ยูน่อกบ้าน 

เช่น เพื่อน ครูอาจารย์ นายจ้าง พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งตั้งอยู่ในกรอบปฏิบัติที่อิงอาศัยธรรม คือ สังคหวัตถุธรรม 

๔ ประการ อนัเป็นธรรมเครือ่งยดึเหนีย่วใจกนัไว้เป็นส�าคญั ซ่ึงท่านเปรียบเสมอืนสลักทีย่ดึเพลารถไว้ไม่ให้

หลุดออกจากกัน

  ๓.  องค์ประกอบส่วนบุคคลกับสังคมโดยรวม ได้แก่ หลักการที่จะอ�านวยให้สังคมอยู่ดีมีสุข  

โดยยึดหลักวรรณะ ๔ ในอัคคัญญสูตร ซึ่งแสดงถึงการท�าหน้าที่ของแต่ละกลุ่มชนไม่ให้ขาดตกบกพร่อง 

เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ที่เจริญ โดยอาศัยหลักคุณธรรมความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็นแนวบรรทัดฐาน 

เพราะฉะนัน้ สมัพนัธภาพในสงัคมจะเกดิขึน้ได้ต้องละความอยาก ความโกรธ ความหลงผิด เช่นนีแ้ล้วสังคม

และประเทศชาติก็จะเจริญยิ่งขึ้นไป 

 มนุษยสัมพันธ์เป็นกระบวนการจูงใจคน และความส�าเร็จของมนุษยสัมพันธ์ก็อยู ่ที่ใจของคน  

การเปิดฉากทักทายผู้อื่นก่อน ยิ้มกับผู้อื่นก่อน ยกมือไหว้ผู้อื่นก่อน พูดกับผู้อื่นก่อน ย่อมอยู่ในฐานะที่เป็น

ต่อ ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ”
4
 การปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อื่นนั้นอย่ามัวรักษาเหลี่ยม ทะนงตน ต้องรอให้คนอื่นทักก่อนจึงจะทัก คนอื่นพูดก่อนจึงจะพูด คนอื่นยิ้ม

ก่อนจึงจะยิม้ หากท�าเช่นนีท่้านกอ็าจจะเป็นคนทีย่นือยูอ่ย่างโดดเดีย่วเดยีวดาย โดยไม่มคีนไปสมัพนัธ์ด้วย

 ๔.๓	วิธีสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ตำมแนวพุทธ

 มนุษยสัมพันธ์ สามารถสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองแล้วจึงขยาย

วงกว้างออกไปยังคนรอบข้าง จนถึงระดับสังคมส่วนรวม ทั้งนี้โดยการน้อมน�าหลักธรรมค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้ามาเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้

 4
 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗/๑๘๖.
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  ๑.		วิธีสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดมีในตนเอง หมายถึง ตรวจดูความพร้อมของตัวเองเสียก่อน

ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นคืออะไร การรู้จักเลือกสถานที่อยู่อย่างเหมาะหรือเลือกการงานที่ถูกต้องกับวิชา

ที่ตัวเองเรียนมาที่ตัวเองช�านาญ การได้มีบุญวาสนาคอยอุดหนุนตามส่งมาเกื้อหนุน การตั้งตนอยู่ในกรอบ

ของศีลธรรม การขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอท้ังวิชาการจากต�าราและความรู้รอบตัวก้าวให้ทัน

เทคโนโลยีเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า ได้รับการฝึกฝนในศิลปะวิทยาการอย่างช�านิช�านาญ ฝึกให้เป็นผู้มี

ระเบียบวินัยในตัวเองรู้จักเคารพกติกาของสังคมฝึกตนเองให้เป็นผู้กล่าวแต่ค�าสัตย์จริง เจรจาอ่อนหวาน 

ถูกกาลเทศะ รู้จักควบคุมวาจาของตนเองให้ถูกหลักธรรม 

  ๒.		วิธีสร้ำงมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หมายถึง การรู้จักเลือกคบคนที่ควรคบเพราะสังคม 

จะอยู่ได้ก็เพราะการอยู่รวมกันของคนในสังคม ต้องถือภาษิตว่า คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต 

บัณฑิตพาไปหาผล คบคนช่ัวพาตัวให้มืดมน จะคบคนควรพินิจพิจารณา รู้จักบูชากราบไหว้ผู้ที่ให้ความ

อุปการะเรามา เช่น ปูชนียบุคคลต่างๆ บิดามารดาก็ต้องมีความกตัญญูรู้คุณท่าน เลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดี

และอยู่รอดในสังคม มีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเอง ท�างานที่เจ้านายมอบให้ไม่ให้คั่งค้าง รู้จักเฉลี่ย

ความสุขให้บุคคลอื่นทั้งคนใกล้และคนไกลแม้กระทั่งญาติมิตรที่ตกทุกข์ได้ยาก

  ๓.		วิธีสร้ำงมนุษยสัมพันธ์กับสังคม หมายถึง การสรรสร้างความดีให้เกิดข้ึนในสังคมเพื่อให้

สังคมเป็นสุข โดยไม่หวังผลตอบแทน เช่นการมีความไม่ประมาททั้งในการประกอบอาชีพ และความ 

ไม่ประมาทในชีวิต มีความเคารพต่อกติกาสังคม ต่อบุคคลผู้ควรเคารพ มีความสันโดษคือการด�ารงตน 

อยู่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตก็จะมีความสุขไม่เบียดเบียนใครให้เกิดความล�าบากทั้งกายและใจ

	 ๔.๔	มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธกับกำรเรียนกำรสอน	

 ครอูาจารย์ คอื บุคลกรทางการศกึษาท่ีเป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นระบบการบรหิารการศกึษา

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนการศกึษาแห่งชาต ิและเป็นผูมี้บทบาทมากในโรงเรียนหรอืสถาบนัการศกึษา 

บทบาทที่ครูอาจารย์พึงมีต่อศิษย์ก็คือความมีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สม�่าเสมอ แม้จะมีการท�าโทษก็จะต้อง 

มีเหตุผล ไม่แสดงความโมโห น้อยใจออกมา ควรรู้จักวิธีอบรมส่ังสอนศิษย์ให้เข้าใจเจตนาที่ดีของครูว่า  

การท�าโทษนีเ้พือ่หวงัให้ศษิย์ดต่ีอไปในอนาคต แม้เป็นการท�าโทษก็ควรท�าอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่การท�าร้าย

ให้เจ็บตัวเจ็บใจ หรือดุด่าว่ากล่าวด้วยอารมณ์โมโห และไม่ควรพูดจารุนแรงหรือไม่สุภาพ เป็นต้น

 ทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธที่ครูอาจารย์ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติก็คือความเป็น

กัลยาณมิตร ตามหลัก “กัลยาณมิตรธรรม” ๗ ประการ ดังนี้

  ๑. ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไป

ปรึกษาไต่ถาม

  ๒. ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท�าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้

และปลอดภัย
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  ๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้สึกจริงทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตน

อยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ท�าให้ศิษย์เอ่ยอ้างและร�าลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจและภาค

ภูมิใจ

  ๔. วัตตา รู้จักพูดให้ได้ผล คือ รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร คอยให ้

ค�าแนะน�าว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดี

  ๕. วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค�า คือ พร้อมท่ีจะรับฟังค�าปรึกษาซักถาม แม้จุกจิก ตลอดค�า 

ล่วงเกินและค�าตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เบื่อหน่ายไม่เสียอารมณ์

  ๖. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องล�้าลึกได้ คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่ยุ่งยากลึกซ้ึงให้ 

เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

  ๗. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักน�าในอฐาน คือ ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือเรื่องเหลวไหล

ไม่สมควร
5

 กัลยาณมิตรธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ กล่าวสรุปเพียงย่อๆ ได้ว่า “น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ รู้จักพูด

ให้ได้ผล อดทนต่อถ้อยค�า แถลงเรื่องล�้าลึกได้ และไม่ชักน�าในทางเสื่อม” ฉะนั้น ครูอาจารย์ควรยึดถือเป็น

หลักปฏิบัติบ�าเพ็ญอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดมีขึ้นในใจสม�่าเสมอ เพราะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญส�าหรับการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์ 

บทสรุป
 ทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ ได้แก่ (๑) ความหมายและความส�าคัญของ

มนุษยสัมพันธ์ (๒) หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และ (๓) การบริหารมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ

 สืบเนื่องจากคุณลักษณะของความมีมนุษยสัมพันธ์ ถือเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อระบบการ

บริหารการศกึษา เพราะเป็นคณุลกัษณะท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตนของนกับรหิาร จากการศกึษาความหมาย

ของมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ค�าว่า “มนุษย์” (Human) หมายถึง ผู้มีจิตใจสูง ความหมายนี้เป็นการกล่าวถึง

ลักษณะโดยตรงของความเป็นมนุษย์ ส่วนค�าว่า “สัมพันธ์” (Relations) หมายถึง ความผูกพัน เกี่ยวข้อง 

การติดต่อกัน ความเกี่ยวพันกัน เมื่อน�าท้ังสองค�ามารวมกันเป็น “มนุษยสัมพันธ์” จึงมีความหมายโดย 

ภาพรวมว่า การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนท่ีอยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ในความ

เกี่ยวข้องกันน้ีจึงท�าให้มนุษยสัมพันธ์มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เพราะเป็นพื้นฐานส�าคัญ 

ในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหรือองค์การให้เป็นไปด้วยความราบรื่น เจริญก้าวหน้า ประสบ 

ความส�าเร็จ และก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม

 5
 องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๗/๕๘.
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 หลักธรรมในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ หลกัธรรมทีช่่วยเสรมิสร้างความมมีนษุยสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่น

มนษุย์ตามหลกัพระพทุธศาสนามหีลายหมวด ส�าหรบัในทีน่ีน้�าเสนอเพยีงข้อเดยีวกค็อื หลกัสงัคหวตัถธุรรม 

๔ ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจคน ประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี และเป็นการปฏิบัติตามหลักการ

สงเคราะห์ ๔ ประการ ดังนี้

  ๑. ทาน ให้ปัน คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน 

  ๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวค�าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง 

  ๓. อัตถจริยา ท�าประโยชน์แก่เขา คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย

  ๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ท�าตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความ

เสมอภาค ปฏิบัติสม�่าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบ ร่วมสุข ร่วมทุกข์

 หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการนี้ สามารถจดจ�าเป็นหลักปฏิบัติสั้นๆ ได้ว่า “ช่วยด้วยทุนด้วยของ

หรือความรู้ ช่วยด้วยถ้อยค�า ช่วยด้วยก�าลังงาน ช่วยด้วยการร่วมเผชิญและแก้ปัญหา” 

 การบริหารมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ หัวข้อนี้แบ่งเป็นข้อย่อยได้ ๔ หัวข้อ เริ่มจากเรื่อง พุทธวิธี

บรหิารมนษุยสัมพนัธ์ การศกึษาเรือ่งน้ีได้แสดงหลกัเทยีบเคยีงกบัศาสตร์การบรหิารองค์การสมยัใหม่ ได้แก่ 

(๑) การวางแผน (Planning) (๒) การจัดองค์การ (Organizing) (๓) การบริหารงานบุคลากร (Staffing) 

และ (๔) การอ�านวยการ (Directing) ผู้บริหารหรือผู้น�าควรใช้ทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธ์ให้สอด

ประสานกับระบบงานแทบทกุส่วน ต้องมวีสิยัทศัน์ในการจดัวางแผน ให้ความเสมอภาคกบัการจดัองค์การ 

ใช้คนให้เหมาะกับงาน และค�านึงถึงบทบาทหน้าที่ในการอ�านายการอย่างเป็นระบบ, เรื่องที่ ๒ กล่าวถึง

องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์แนวพุทธ โดยพิจารณาจาก ๓ ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบส่วนบุคคล  

องค์ประกอบส่วนบุคคลกับบุคคลอ่ืน และองค์ประกอบส่วนบุคคลกับสังคมส่วนรวม, เร่ืองที่ ๓ วิธีสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ มีกรอบแนวคิด ๓ ข้อย่อย ได้แก่ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดมีในตนเอง 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับสังคม ทั้งหมดนี้พัฒนาได้ด้วยการ 

มีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เรื่องที่ ๔ มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธกับการเรียนการสอน การบริหาร

มนุษยสัมพันธ์ข้อนี้เน้นท่ีคุณสมบัติของครูอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในสถานศึกษาและมีความ 

ใกล้ชดิกบัผูเ้รยีนมากทีส่ดุ จงึควรตระหนกัถงึความมมีนษุยสัมพันธ์ตามหลกัธรรมของพระพุทธเจ้าในหวัข้อ 

“กัลยาณธรรม ๗” กล่าวโดยย่อ ได้แก่ “น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ รู้จักพูดให้ได้ผล อดทนต่อถ้อยค�า 

แถลงเรื่องล�้าลึกได้ และไม่ชักน�าในทางเสื่อม” ครูอาจารย์ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติบ�าเพ็ญอย่างต่อเนื่อง 

ให้เกิดเป็นคุณธรรมประจ�าใจและให้เกิดมีข้ึนในใจตนอย่างสม�่าเสมอ เช่นนี้ย่อมเป็นผู้สมควรได้รับการ

ยกย่องยอมรับว่า “ปูชนียบุคคล”
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