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Developing a corporate culture based the SaÙgahavatthu

ดร.สามารถ บุญรัตน
อาจารยประจำวิทยาลัยสงฆเลย

บทนำ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมในยุคปจจุบนั มีความรวดเร็ว ทำใหองคกรตางๆ เกิดการปรับ
ตัวเพือ่ การรองรับการแขงขันในทุกดาน จนบางครัง้ ลืมใหความสำคัญตอบุคลากรในฐานะเปน
สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เพราะไปมงุ เปาหมายเชิงผลผลิต หรือ เปาหมายในทางวัตถุมากจนเกินไป ทำให
บุคลากรเกิดความทุกขตอ กระบวนการบริหารจัดการองคกรทีม่ งุ ความสำเร็จมากกวาความสุขของ
บุคลากร ดังนัน้ วัฒนธรรมองคกรทีด่ จี ะตองสรางความมัน่ ใจ และใหสวัสดิการตอบุคลากร ตอง
มีระบบการสือ่ สารดวยความเคารพ มีการชวยเหลือสงเคราะหซงึ่ กันและกัน และผนู ำองคกรตอง
ไมหลงอำนาจหรือมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ มีความเขาใจอันดีตอ กัน จึงจะเกิดมิตกิ ารพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรทีด่ ตี ามมา
การสงเคราะหบคุ ลากรในองคกรทีด่ ตี ามหลักพระพุทธศาสนาดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน
(การให) เปยยวัชชะ (วาจาเปนทีร่ กั ) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน) สมานัตตตา (การวาง
ตนสม่ำเสมอ) ๑ หลักการทัง้ ๔ ประการ เปนคุณธรรมทีเ่ ปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วใจคน ผูกใจคนและ
ประสานหมชู นใหมคี วามสามัคคี เปนหลักธรรมทีท่ ำใหคนเปนทีร่ กั เปนทีช่ อบใจของคนทัว่ ไป
เปนการปลูกไมตรีเติมน้ำใจตอกัน ทำใหสงั คมเปนสุข๒ พระพุทธเจาทรงอุปมาเหมือนกับพาหนะ
ทีจ่ ะนำคนไปสคู วามสุขความเจริญในโลก เพราะสังคมของมนุษยเราจำเปนตองอิงอาศัยธรรมะ
๑
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐ - ๑๗๑.
๒
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๖๗.
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ทัง้ สีป่ ระการนี้ ทรงชีอ้ กี มุมทีต่ รงกันขามวา ถาหากวาสังคมปราศจากเสียซึง่ ธรรมทัง้ สีป่ ระการ
แลว แมมารดา บิดา ก็จะไมไดรบั การนับถือบูชาจากบุตรธิดา โลกจะอยไู มไดเลย จึงเรียกวา
ธรรมเปนเครือ่ งสงเคราะห นอกจากนีถ้ า เรามองในแงของคนทีแ่ สวงหาทีพ่ งึ่ สิง่ นีก้ เ็ ปนการสนอง
ตอบความตองการพืน้ ฐานของคน เชน ตองการความรัก และไดรบั ความรักความอบอนุ ความ
ปลอดภัย ตองการทีพ่ งึ่ พำนักอาศัย ตองการพักผอนหยอนใจ หรือวาตองการรวมกิจกรรมตางๆ
กัน เปนตน ก็ตอ งมีธรรมะ เปนเครือ่ งยึดเหนีย่ ว หลักนีจ้ งึ เปนหลักทีจ่ ะใหเกิดการยึดเหนีย่ วทาง
ใจ๓ ดังนัน้ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักสังคหวัตถุจงึ เปนการสรางความผูกพันใหเกิด
ขึน้ ระหวางองคกรกับบุคลากร ระหวางผนู ำองคกรกับบุคลากร และระหวางผรู ว มงานดวยกัน
ทีส่ ามารถจะชวยเหลือเกือ้ กูล เอือ้ เฟอ ตอการปฏิบตั งิ านตอไป

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักการใหทาน
วิถชี วี ติ ตามแบบฉบับของคนไทยไมวา จะอยแู หงหนตำบลใดก็ตาม จะมีลกั ษณะนิสยั ใน
การเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ เสียสละแบงปน ชวยเหลือกันดวยการใหสงิ่ ของ หรือใหความรแู ละแนะนำสัง่
สอนดวยน้ำใจไมตรี มีความโอบออมอารี จะชวยผูกใจคนไวได การทำทานจะไมสญ
ู เปลา ผทู ี่
๔
ใหสงิ่ ทีด่ ยี อ มไดรบั สิง่ ทีด่ ตี อบแทน ดังพุทธพจนทวี่ า “มนาปทายี ลภเต มนาปํ” แปลวา ผใู ห
สิง่ ทีน่ า พอใจยอมไดรบั สิง่ ทีน่ า พอใจ๕ การใหทานอาจใหได ๒ วิธดี ว ยกันคือ (๑) อามิสทาน ให
สิง่ ของแกเพือ่ นหรือผอู นื่ ทีด่ อ ยกวารวมทัง้ การใหรางวัลตางๆ เปนตน และ (๒) ธรรมทานหรือ
วิทยาทาน หมายถึง การใหธรรม การใหความรแู ละแนะนำ สัง่ สอนใหรดู รี ชู ว่ั หรือการแนะนำให
รศู ลิ ปวิทยาในการประกอบสัมมาชีพ๖ ในวิธที งั้ ๒ อยางนี้ ธรรมทานนัน้ เปนเลิศกวาทานทัง้ หลาย๗
๓

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ,มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๒๖๒-๒๖๖.
๔
องฺ. ปฺจก. (บาลี) ๒๒/๔๔/๔๕.
๕
องฺ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๔/๗๒.
๖
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๗๑.
๗
ขุ.อิต.ิ (ไทย) ๒๕/๙๘/๔๗๓.
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อามิสทานชวยค้ำจุนชีวติ ทำใหเขามีทพี่ งึ่ พาอาศัย แตธรรมทานชวยใหเขารจู กั พึง่ ตนเองไดตอ ไป
เมือ่ ใหอามิสทานแลวพึงใหธรรมทานดวย
วิถชี วี ติ ในองคกรก็เฉกเชนเดียวกัน หากผนู ำองคกรมีความฉลาด รจู กั ยึดเหนีย่ วจิตใจของ
บุคลากรใหเกิดความอุตสาหะ เกิดความขยันหมั่นเพียรพยายาม จะตองสรางโอกาสในการ
เสียสละความสุขสวนตัวออกไป รจู กั ทีจ่ ะใชความเชือ่ ทัศนคติ และคานิยมของบุคลากรใหเกิด
ประโยชนดว ยการจัดกิจกรรม จัดโครงการบริจาคทานเพือ่ ใหบคุ ลากรไดสะสมบุญกุศลในชวงวัน
สำคัญของสังคมไทย เชน วันปใหม วันสงกรานต วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือ วันสำคัญ
ในตาง ๆ ในรอบป เพราะการใหทานจำเปนจะตองหมัน่ กระทำบอย ๆ เพือ่ ใหความโลภ ความ
อยาก และความเห็นแกตวั ลดลง อันนำมาซึง่ การปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน่ ไดอยางดี ดังนัน้
การพัฒนาวัฒนธรรมในองคกรตามหลักการใหทานทีเ่ หมาะสมจะตองเริม่ จากการเปดโอกาสของ
ผนู ำองคกรทีม่ วี สิ ยั ทัศนมองเห็นคุณคาและประโยชนทจี่ ะเกิดขึน้ แกองคกรพรอมทัง้ การมีอานิสงส
อันยิง่ ใหญทจี่ ะทำใหเกิดความรัก ความสามัคคีกนั ในองคกรมากยิง่ ขึน้ ซึง่ แนนอนวานอกจาก
เงินเดือนแลวยังจะตองจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรที่สามารถผลิตผลงานไดตามที่องคกรได
กำหนดไว หรืออาจจะมีโบนัสประจำที่ มีเปนกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ตอไปอยางมีคุณภาพ
สามารถจะรักษาคนดี คนเกงใหอยกู บั องคกรไวได เมือ่ ทัง้ คนดีและคนเกงอยใู นองคกรมากขึน้
ยอมสรางความเจริญใหเกิดกับองคกรที่ไมมีวันเสื่อมหรือไมมีวันลมสลายเพราะคนดีอยูที่ไหน
ก็สามารถสรางความสุขใหกบั ทีน่ นั้ ได

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักปยวาจา
การใชวาจา เปนการสือ่ สารกันในองคกรทีจ่ ะตองประกอบดวยคำสุภาพ ไพเราะ นาฟง
ชีแ้ จง แนะนำสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางทีด่ งี าม หรือแสดงความ
เห็นอกเห็นใจ ใหกำลังใจ รจู กั พูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทำใหรกั ใครนบั ถือ
และชวยเหลือเกือ้ กูลกัน๘ อยางคำคมในสังคมไทยทีก่ ลาววา “อยคู นเดียวใหระวังความคิด อยู
๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), ธรรมนูญชีวติ ฉบับชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม,
๒๕๕๐), หนา ๒๕.
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กับมิตรใหระวังคำพูด” เพราะคำพูดทีไ่ มมเี ยือ่ ใยตอกันอาจทำลายความรัก ความสามัคคีในหมู
คณะหรือในองคกรใหเกิดความแยก ความแตกตาง เพราะคำพูดมีทงั้ ทีใ่ หกำลังใจแกบคุ คลอืน่
ไดตอ สกู บั ปญหาอุปสรรคใหผา นพนไปได ในขณะเดียวกันคำพูดอาจจะทำใหเกิดความทอแท สิน้
หวังไดเชนกัน ดังนัน้ คำพูดจึงเปนดาบสองคมทีพ่ รอมจะสรางคนใหเปนเทวดาหรือเปนพรหม
หรือเปนพระอรหันต แตกม็ คี ำพูดทีส่ ามารถทำลายลางใหบคุ คลยอยยับไปกับคำพูดนัน้ ๆ ได ยิง่
เปนคำพูดของบุคคลทีเ่ รารักก็ยงิ่ เพิม่ น้ำหนักของคุณคาและแรงกระตนุ ทางจิตใจใหกบั ผนู นั้ ๆ
ฉะนัน้ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรทีเ่ กีย่ วคำพูดจึงสามารถนำมาซึง่ ความสำเร็จหรือความลม
เหลวแหงภารกิจขององคกรไดเทา ๆ กัน หากผนู ำการบริหารหรือบุคลากรไมรจู กั ทีจ่ ะใชคำพูด
เพือ่ ถนอมน้ำใจซึง่ กันและกัน ก็จะกลายเปนองคกรแหงความทุกข จนกลายเปนความขัดแยงที่
เริม่ กอตัวขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่ ทำลายองคกรนัน้ ๆ ไปอยางชา ๆ
การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรทางปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ จะออกมาในลักษะความ
เปนผมู วี าจานารัก พูดอยางรักกัน วาจาเปนทีร่ ัก วาจาดูดดืม่ น้ำใจหรือวาจาซาบซึง้ ใจ วาจา
สุภาพไพเราะออนหวานมีหางเสียง สมานสามัคคี ซาบซึง้ ใจ ทำใหเกิดไมตรีรกั ใครนบั ถือ ตลอด
ถึงคำแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนยิ มยอมตาม๙ สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา ไดตรัสเตือนพระภิกษุใหพยายามหลีกเลี่ยงถอยคำที่ขัดแยงกัน๑๐ อันนำไปสูการ
ทะเลาะวิวาท๑๑ พระพุทธองคตรัสถึงการพูดทีป่ ระกอบดวยประโยชน ดังปรากฏในอภยราชกุมาร
สูตร ดังนี๑๒
้ วาจาทีไ่ มจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน และวาจานัน้ ไมเปนทีร่ กั ไมเปนที่
ชอบใจของคนอืน่ ก็ไมสมควรทีจ่ ะพูด วาจาทีจ่ ริง วาจาทีแ่ ท แตไมประกอบดวยประโยชน และ
วาจานั้นไมเปนที่รัก คนอื่นไมชอบก็ไมสมควรพูด วาจาที่จริง วาจาที่แท และประกอบดวย
ประโยชน แตวาจานัน้ ไมเปนทีร่ กั ก็ไมสมควรจะพูด วาจาทีไ่ มจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน
แตวาจานัน้ เปนทีร่ กั เปนทีช่ อบใจของคนอืน่ ก็ไมสมควรจะพูด วาจาทีจ่ ริง วาจาทีแ่ ท ทีป่ ระกอบ
๙
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๗.
๑๐
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๓.
๑๑
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๓๖/๒๗๖.
๑๒
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๘.
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ดวยประโยชน และวาจานัน้ เปนทีร่ กั เปนทีช่ อบใจของคนอืน่ ก็ไมสมควรทีจ่ ะพูด ตอเมือ่ วาจา
ทีจ่ ริง วาจาแท ทีป่ ระกอบดวยประโยชน และวาจานัน้ เปนทีร่ กั เปนทีช่ อบใจของคนอืน่ ๑๓ จึง
คอยพูดออกมา แมหากวา จะเปนการพูดเพือ่ ติเตียนผอู นื่ ก็ควรทีจ่ ะรจู กั ใชคำพูดทีป่ ระกอบดวย
เมตตา และเปนไปเพือ่ การรักษามิตรสหายของตนเองได ซึง่ จะเห็นไดวา การใชวาจาในองคกร
สิง่ ทีส่ มควรระวังใหมากทีส่ ดุ ก็คอื การคิดพิจารณาคำพูดกอนทีจ่ ะพูดออกมาทุกครัง้ จะนำไปสู
ความสุข ความสวัสดีของบุคลากรในองคกรจึงกอเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรของบัณฑิตทีส่ ามารถ
ใชชวี ติ รวมกันอยางมีความสุข ความสำเร็จตอไป

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักอัตถจริยา
อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลอื่น จะเห็นวามีทั้งกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ทางกายกรรม การประพฤติสงิ่ ทีเ่ ปนประโยชนตอ กัน ไมไดหมายความวา
กะเกณฑใหคนใดคนหนึง่ ประพฤติเพียงฝายเดียว แตทกุ คนก็ตอ งประพฤติใหเปนประโยชนตอ กัน
ดวย เชน ชวยกันสรางสะพาน ชวนกันขุดถนน ขุดลอกคูคลอง ลวนเปนคุณความดีทเี่ ปนจุดยึด
เหนีย่ วทางใจใหคนอืน่ เกิดนิยมนับถือ๑๔ หลักธรรมขอนีม้ งุ สอนตน ๒ ดาน คือ
๑) การทำตนใหเปนประโยชน หมายถึง ทำตนใหมคี ณ
ุ คาในสังคมทีต่ นอาศัยอยู ดวย
การตัง้ ใจศึกษาเลาเรียน ฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวยความรู ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม
เปนบุตรทีด่ ขี องบิดามารดา เปนศิษยทดี่ ขี องครูอาจารยเปนนักเรียนทีด่ ขี องสถานศึกษา เปน
พลเมืองทีด่ ขี องประเทศชาติ ตลอดจนเปนศาสนิกชนทีด่ ขี องพระพุทธศาสนาตลอดไป
๒) การทำในสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน คือ เมือ่ ทำตนใหเปนประโยชนแลวก็ตอ งสรางตนให
เปนประโยชนกบั ผอู นื่ ดวยการใหความชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ไมนงิ่ ดูดาย มีน้ำใจไมตรีตอ กัน บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน ตามสติกำลังความสามารถ
๑๓

กษิรา เทียนสองใจ, “การศึกษาวิเคราะหอภัยทานเพื่อจัดการความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน”, วิทยา
นิพนธพทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๐), หนา ๑๘๐.
๑๔
พุทธทาสภิกขุ, พุทธศาสนากับคนรนุ ใหมและสังคมไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพสขุ ภาพ
ใจ, ๒๕๒๕), หนา ๓๙๕.
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จะเห็นไดวา การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักอัตถจริยา จะตองเริม่ ไปทีจ่ ติ สำนึก
ในความเสียสละความสุข เพือ่ ทมุ เทแรงกายแรงใจใหกบั องคกรอยางสุดความสามารถ รวมทัง้
ชวยสอนงานแกผดู อ ยประสบการณในลักษณะการฝกอบรม และการใหการศึกษาอยางตอเนือ่ ง
ทัง้ นีก้ ารวัดผลความสำเร็จจากการปฏิบตั จิ ะตองผูกโยงไปทีร่ างวัลทางรูปธรรม และนามธรรม
ซึ่งนั้นก็คือ การเลื่อนตำแหนงงานใหเปนหัวหนาแกบุคคลผูมีการเสียสละ พรอมทั้งการจัด
สวัสดิการเพือ่ เพิม่ ขวัญกำลังใจการประกอบคุณงามความดีตอ องคกร เพราะบุคคลทีก่ ระทำความ
ดียอ มตองการกำลังใจ และคำชืน่ ชมจากผนู ำองคกรและเพือ่ นรวมงาน หากมีการเสียสละทีเ่ ปน
ความดีแตขาดการยกยองสรรเสริญ ผนู นั้ อาจจะไมเกิดความเสียสละตอไปเพราะคิดไวในใจวา
ถึงเสียสละไปก็ไมไดอะไร ดังในทางจิตวิทยาระบุไวอยางนาศึกษาวา หากเมือ่ ผใู ดกระทำความ
ดี และไดรบั สิง่ ตอบแทนจากความดีนนั้ จะยิง่ เพิม่ การประกอบความดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป เพือ่ จะไดรบั
คำชม และคำยกยองอยางนัน้ อีก ดังนัน้ ความเสียสละทีเ่ กิดขึน้ ใหกบั องคกร ผนู ำองคกรสมควร
ทีจ่ ะมองเห็นคุณคา ใหความสำคัญแกบคุ ลากรนัน้ เปนพิเศษ และควรมีความยุตธิ รรมตอบุคลากร
อืน่ ทีก่ ระทำความดีดว ยไมควรมีอคติตอ ผใู ด โดยใชการวัดจากคุณธรรมทีป่ ระพฤติตนเปนประโยชน
แกองคกรและเพือ่ นรวมงานเปนทีต่ งั้

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักสมานัตตตา
การปรับเปลี่ยนบุคลิกตนเองเพื่อการเขาหาบุคคลอื่น แมวาจะกระทำไดยากในบุคคล
หลายจำพวก แตสำหรับนักบริหารหรือผนู ำองคกรจะตองใชโอกาสจากจุดเริม่ ตนของสัมพันธภาพ
ทีจ่ ะกอกำเนิดระบบความสัมพันธทดี่ ใี นองคกร หรือแมกระทัง่ ระดับหัวหนางานก็ตาม จะตอง
ุ ภาพพรอมกับมงุ ไปสเู ปาหมาย
ปรับเปลีย่ นตนเองไปสรู ะบบการปฏิบตั ใิ นลักษณะทีมงานทีม่ คี ณ
เชิงภารกิจรวมกันทัว่ ทัง้ องคกร ทีเ่ รียกวา เอาตัวเขาสมาน คือ การทำตนเสมอตนเสมอปลาย
ตลอดถึงวางตนเหมาะสมแกฐานะภาวะ บุคคล เหตุการณและสิง่ แวดลอม๑๕ อยางนอยในลักษณะ
๒ ประการ ไดแก
๑๕

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๗๑.
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๑) การวางตนใหเหมาะสมกับฐานะทีต่ นมีอยใู นสังคม เชน เปนหัวหนาครอบครัวเปน
บิดามารดา เปนครูอาจารย เปนเพือ่ นบาน เปนตน ตนอยใู นฐานะอะไรก็วางตนใหเหมาะสม
กับฐานะทีเ่ ปนอยู และทำอยางเสมอตนเสมอปลาย
๒) การปฏิบตั ติ นอยางสม่ำเสมอตอคนทัง้ หลาย ใหความเสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบ
ผอู นื่ เสมอในสุขและทุกข คือ รวมสุขรวมทุกข รวมรับรปู ญ
 หา และรวมแกปญ
 หาเพือ่ ประโยชน
๑๖
ของสังคม
กลาวไดวา การปรับเปลีย่ นตนเองใหสามารถอยใู นระดับเดียวกับบุคลากรได จึงเปนเสนห
อยางมากของผูนำองคกรที่ไมมีตำแหนงการบริหารเขามาเกี่ยวของในการปฏิบัติงานจะทำให
บุคลากรเกิดความอนุ ใจ มัน่ ใจ และสุขใจตอการปฏิบตั งิ าน แตกระนัน้ ใชวา ตำแหนงทางการ
บริหารจะไมมคี วามหมายจะอาศัยการมงุ ผลงานจากบุคลากรโดยการใชวธิ กี ารตามหลักมนุษย
สัมพันธทดี่ มี ากกวาการมงุ งานแตไมสามารถจะสรางความสุขใหกบั บุคลากรไดอยางเพียงพอ ฝาย
บุคลากรก็เฉกเชนเดียวกันใชวา ผนู ำองคกรจะลดตัวลงมาเพือ่ การเอาใจตนเองก็หาไม แตกค็ วร
จะทำตนเองใหอยใู นระเบียบ กติกาขององคกรทีไ่ มมสี ทิ ธิเหนือบุคคลอืน่ ๆ หรือมีสทิ ธิเหนือเพือ่ น
รวมงาน จะตองวางตนเองไวใหอยใู นระดับทีค่ วรจะเปน ตองรฐู านะและตำแหนงของตนเองอยู
ตลอดเวลา ไมยกตนเองเพือ่ ทัดเทียมกับผนู ำองคกร นอกจากนีก้ ารปฏิบตั ติ นเองจะตองมีความ
ซื่อตรงอยางสม่ำเสมอ ไมมีพฤติกรรมขึ้น ๆ ลง ๆ แตมีพฤติกรรมที่ตรงไปอยางไรก็ตรงมา
อยางนัน้ ไมมกี ารเสแสรงแกลงทำ เพือ่ เอาใจเจานายหรือผนู ำองคกร จึงจะไดชอื่ วา เปนผมู ี
สมานัตตตา

บทสรุป
จากสิง่ ทีก่ ลาวมาทัง้ หมด ทำใหทราบวา การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักสังหควัตถุ
ธรรม เปนลักษณะของกระบวนการพัฒนาบุคลากรทีต่ อ งปฏิบตั ใิ หครบทัง้ ๔ ประการ โดยเริม่
ตัง้ แตการจัดการสวัสดิการเพือ่ สรางแรงจูงใจ สรางขวัญกำลังใจใหกบั บุคลากร พรอมทัง้ จัดการ
๑๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), ธรรมนูญชีวติ , พิมพครัง้ ที่ ๘๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พิมพสวย
จำกัด, ๒๕๕๐), หนา ๙.
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ใหทานในโอกาสสำคัญตาง ๆ ทีจ่ ะสรางอุปนิสยั ทีล่ ดความโลภ ลดความอยาก และปองกันการ
ทุจริตคอรรปั ชัน่ ในองคกรไมวา จะเปนการใหดว ยวัตถุสงิ่ ของ หรือแมกระทัง่ การใหธรรม การ
ใหปญ
 ญาเปนทานก็จดั วามีผลตอความรักสามัคคีในองคกรทัง้ สิน้ การฝกอบรมในการใชวาจา
ทีไ่ พเราะงดงาม การใชวาจาทีเ่ อือ้ เฟอ ประกอบดวยความจริง มีประโยชน เปนวาจาทีผ่ อู นื่ ชอบ
ทีส่ ำคัญควรทีจ่ ะคิดพิจารณาแลวจึงคอยพูดจะดีทสี่ ดุ หรือทีเ่ รียกวา ปยวาจา การประพฤติตนเอง
และการประพฤติสงิ่ ทีเ่ ปนประโยชนตอ องคกรดวยความเสียสละอยางตอเนือ่ ง ไมทอ ถอยตอความ
ดีงามทัง้ หลายซึง่ ทางฝายผนู ำองคกรควรทีจ่ ะตอบแทนความดีเหลานัน้ ดวยรางวัลทัง้ หลาย เพือ่
ใหเกิดการกระทำความดีตอ ไปอยางเสมอภาคไมมอี คติตอ บุคลากรหนึง่ บุคลากรใดอยางเด็ดขาด
และ การปรับฐานคติของตนเองเพื่อการสรางสัมพันธภาพตอผูอื่นยิ่งเปนผูนำองคกรควรที่
จะปฏิบตั เิ องใหเปนแบบอยางไมถอื ยศ ถือตำแหนงทางการบริหารของตนเองมากเกินไป รจู กั
ใชสติปญ
 ญาเพือ่ การสรางคนใหมคี ณ
ุ ภาพดวยการตัง้ ตนไวอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล
สถานที่ และเวลา มีความเสมอภาคตอบรรทัดฐานทางการประพฤติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย
ตอเพือ่ นรวมงานหรือลูกนอง ดังนัน้ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักสังคหวัตถุธรรมจึงเปน
การปรับทิศทางแหงความประพฤติตนเองเพือ่ การสรางผลงานใหกบั องคกร และยกผลงานนัน้
ใหกบั หมคู ณะไมยดึ ถือผลงานไวเปนของตนเองเพียงผเู ดียว ดวยการตัง้ ตนเองไวในจิตสำนึกรัก
องคกรทีต่ นอาศัยอยู จึงจะทำใหวฒ
ั นธรรมองคกรทีเ่ กิดขึน้

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักสังคหวัตถุธรรม

349

เอกสารอางอิง
กษิรา เทียนสองใจ. “การศึกษาวิเคราะหอภัยทานเพือ่ จัดการความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบนั ”.
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธรรมปริทรรศน.พิมพครัง้ ที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครัง้ ที่ ๙.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
______. ธรรมนูญชีวติ ฉบับชาวบาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๐.
______. ธรรมนูญชีวติ . พิมพครัง้ ที่ ๘๐. กรุงเทพมหานคร : บริษทั พิมพสวย จำกัด, ๒๕๕๐.
พุทธทาสภิกขุ (เงือ่ ม อินทปฺโญ). พุทธศาสนากับคนรนุ ใหมและสังคมไทยในอนาคต. กรุงเทพ
มหานคร : สำนักพิมพสขุ ภาพใจ, ๒๕๒๕.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

350

สัมมนา

