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คานา
มนุษยสัมพันธ์ ป็นวิชาหนึไงของหลักสูตรถวายความรูຌดพระสังฆาธิการ
ระดั บ จຌ า อาวาสละพระสั ง ฆาธิ ก ารระดั บ จຌ า คณะต าบล หมวดวิ ช าพืๅ น ฐานทัไ ว เป
ิมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ พืไ อ ฿หຌ พ ระสั ง ฆาธิ ก ารตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ฿ นการบริ ห ารงานละขຌ า ฿จถึ ง หลั ก ทคนิ ค วิ ธี ก ารทีไ จ ะน าหลั ก
มนุษยสัมพันธ์เป฿ชຌ฿นการบริการงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน
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ขอขอบคุณผูຌรวบรวมรียบรียง มา ณ อกาสนีๅ
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หลักมนุษยสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนา
(The Principle of human relations in Buddhism)

บทนา

มนุษยสัมพันธ์ ิHuman

Relationsี ป็นวิชาทีไรียนเมรูຌจักจบสิๅน ละมีความ
จาป็นตอมนุษยชาติอยางยิไง วิชานีๅมุงนຌนถึงพฤติกรรมของมนุษย์฿นสวนทีไกีไยวกับความสัมพันธ์กัน
ดยความป็นจริงลຌว มนุ ษย์มีความสัมพันธ์กั นมาตครัๅง ดึกดาบรรพ์ ลຌว คือความสัมพัน ธ์
ระหวางครอบครัวละกลุมชน ตวายังเมคอยมีความราบรืไนมากนัก มีความขຌา฿จกันดีบຌาง
เมดีบຌางตามสถานภาพของสังคมนัๅน โ ตอมาเดຌมีผูຌมีความรูຌความสามารถเดຌพยายามศึ กษา
คຌนควຌากຌเขขຌอบกพรองตางโ พืไอสรຌางสรรค์มนุษยสัมพันธ์฿หຌ ดีขึๅน พราะมนุษย์ทัๅงหลาย
ตางจิตตาง฿จกันจึงป็นรืไองธรรมดาทีไจะตຌองมีความขัดยຌงชิงดีชิงดนมุงอาชนะกัน฿นทุกระดับ
ของสั ง คมตัๅ ง ต ร ะดั บ ครอบครั ว เปถึ ง ระดั บ ชาติ  ละระดั บ ชาติ ต อ ชาติ การขຌ า ฿ จ
หลักมนุษยสัมพันธ์ป็นวิธีการทีไดีอันหนึไงทีไจะชวยลดความขัดยຌงละกຌปัญหาหลานีๅเดຌ ถือวาป็น
วิชาทีไจาป็นของสังคมทุกระดับ ดังนัๅน ทุกคนจึงตຌอง฿หຌความสาคัญตอวิชาหลักมนุษยสัมพันธ์
฿หຌมากป็นกรณีพิศษ฿นการกຌปัญหาตาง โ ฿หຌสารใจเปเดຌดຌวยดี พืไอ฿หຌสังคมมีความขัดยຌง
นຌอยทีไสุด มีความป็นอยูทีไสงบสุข

ความหมายของมนุษยสัมพันธ์

(The Meaning of human relations)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พฺศฺ ๎๑๎๑ หนຌา ๒๎๐ เดຌ฿หຌความหมาย
ของมนุษยสัมพันธ์เวຌวา ํ ความสัมพันธ์฿นทางสังคมระหวางมนุษย์ซึไงจะกอ฿หຌ กิดความขຌา฿จ
อันดีตอกัน  ดยยกมาจากคา ๎ คาคือ มนุษยุ มนุษย์ ิHumanี สัตว์ทีไรูຌจัก฿ชຌหตุผลุ
สัตว์ทีไมีจิต฿จสูง, คน. ิส.; มนุสฺสี
๑

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร :สานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์, ๒๕๓๑

มนุษย์สัมพันธ์ ๑

สัมพันธุ สัมพันธ์ุ สัมพันธน์ุ ผูกพันุ กีไยวขຌองุ ิเวี การยกความออกป็นประยค โ
ลຌวบอกการกีไยวขຌองของประยค
จากคาจากัดความดังกลาวมาลຌว ราอาจกลาวความหมายของคาวา มนุษยสัมพันธ์
ิHuman Relationsี ดังนีๅ
ํฺ ศาสตร์วาดຌวยการคบหาสมาคมระหวางคนกับคน
๎ฺ ศาสตร์วาดຌวยการคบหาสมาคมระหวางคนกับกลุมคน
๏ฺ ศาสตร์วาดຌวยการคบหาสมาคมระหวางกลุมคนกับกลุมคน
๐ ศาสตร์วาดຌวยการอาชนะจิต฿จของผูຌอนืไ อยางสันติ
๑ฺ ศาสตร์วาดຌวยการสรຌางความขຌา฿จทีดไ ีตอกัน
๒ฺ ศาสตร์วาดຌวยการผูกพันของคนอันกอ฿หຌกิดวัตถุประสงค์ละรงบันดาล฿จ฿หຌกลุม
คนสามารถทางานรวมกันเดຌอยางมีประสิทธิภาพสงบราบรืไน
อนึไง ความหมายของคาวา มนุษยสัมพันธ์ นีๅมนี ักการศึกษา นักวิชาการละบุคคล
สาคัญ โ หลายทานเดຌ฿หຌความหมายเวຌดังนีๅ
คาร์ตอร์ วีดกูด เดຌกลาวเวຌ฿นหนังสือพจนานุกรมการศึกษา ิ์๕๑๕ : ๎๔๓ี วา
มนุษยสัมพันธ์ป็นปฏิกิริยาทางสังคมทีไกิดขึๅนระหวางบุคคลกับอิทธิพลทีไบุคคลมีตอกัน ละ
ยังหมายถึงการศึกษาอิทธิพลหรือปฏิกิริยาทีไกิดขึๅนดังกลาวดຌวย๎
คียร ดวิส เดຌกลาวเวຌ฿นหนังสือพฤติกรรมการทางานของมนุษย์ ิํ๕๓๓ : ๑ี วา
มนุษย์คือการพัฒนาพลังกลุม฿หຌทางานเดຌอยางมีประสิทธิภาพละความพึงพอ฿จ หรือ อีกตอนหนึไง
กล า วว า มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ คื อ รงกระตุຌ น ร ว มกั น ของคณะบุ ค คลทีไ ก อ ฿หຌ  กิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์
ของหนวยงานทีไจะ฿หຌบุคคลรวมกันทางานอยางมีประสิทธิภาพ ดยรวมมือรวม฿จกัน฿หຌกิดผล
ทัๅงดຌานศรษฐกิจสังคมละวัฒนธรรม๏
๒

Good, V. Carter. Dictionary of Education. New York Mc Gran - Hill Book, ๑๙๕๙ อ้ างในสุนนั ท์ พิพฒ
ั น์เพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. เอกสารวิชามนุษย์สมั พันธ์ หลักสูตรฝึ กหัดครูสอนพระปริ ยตั ิธ รรม
๓
Davic} Kicth. Human Bepavisr at work. New York, Mc Graw - Hill, ๑๙๗๗. อ้ างในสุนนั ท์ พิพฒ
ั น์เพ็ญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์. เอกสารวิชามนุษยสัมพันธ์ หลักสูตรฝึ กหัดครูสอนพระปริ ยตั ิธรรม

มนุษย์สัมพันธ์ ๒

นิพนธ์ คันธสวี เดຌกลาวความหมายของมนุษยสัมพันธ์เวຌ฿นหนั งสือมนุ ษยสัมพันธ์
พืไอการพัฒนา ิ๎๑๎๑ : ํี วา มนุษยสัมพันธ์คือสภาพความสัมพันธ์ทีไอืๅออานวยตอการ
ด ารงชี วิ ต ร ว มกั น อย า งราบรืไ น หรื อ ท างานร ว มกั น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพละทุ ก ฝຆ า ยเดຌ รั บ
ความพึงพอ฿จ฿นทุกดຌาน๐

ความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์
(The importance of human relations)
มนุษยสัมพันธ์นีๅป็นทัๅงศาสตร์ละศิลป์ ิWisdom and Artี ป็นวิชาการทีไตຌองศึกษา
คຌ น ควຌ า ฿หຌ รูຌ ห ลั ก การ฿นการทีไ จ ะอยู ร ว มกั น กั บ สั ง คมอย า งสงบรี ย บรຌ อ ยพั ฒ น าสั ง คม
฿หຌจริญกຌาวหนຌาเปดยลาดับตามทีไควรจะป็น ดยจะตຌองรูຌหลักการทีไจะปฏิบัติ ขจัดสิไงทีไตนอง
ทาเมถูกตຌองออกเป พรຌอมกับสริมสรຌางลักษณะนิสัยทีไดี฿หຌกิดมีขึๅน฿นตน ชน ป็นคนยิๅมยาก
หรื อเมค อยยิๅม กใ ตຌอ งป็น คนยิๅม ง าย รูຌจั กยกย อ งชมชยคนทีไย กยอ งชมชย รูຌ จัก สงคราะห์
ชวยหลือคนบຌางตามความหมาะสม ป็นตຌน อาจรวมรียกวา พรสวง คือตຌองสรຌาง฿หຌกิด
มีขึๅน฿นตนอง ขຌาทานองทีไวา เมมีตຌองหาเมมาตຌองสรຌาง เมมีลักษณะการดลบันดาลจาก฿คร
ผูຌ฿ด ละทีไวาป็น ศิลป์ พราะป็นพรสวรรค์ฉพาะตนของคน ซึไงบางคนมีศิลปะของตนอยูลຌว
พียงตฝຄกนิดหนอยกใสามารถสรຌางมนุษยสัมพันธ์กับคนทัไวเปเดຌดี ชน ผูຌมีวาทศิลป์ จะพูดกง
พูดดี พูดพราะ พูดจาคมคาย รวมทัๅง฿หຌการชวยหลือผูຌอืไนตามฐานะอันควรของตน จักมีคนรัก฿คร
มากมาย จึงกลาวเดຌวามนุษยสัมพันธ์ป็นปัจจัยสาคัญอยางยิไง฿นการบริหารทุกสาขาวิชาชีพ เมวา
จะป็นองค์การธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐบาลกใตาม หนวยงาน฿ดคนมีความรวมมือ
กันมาก สดงวาผูຌบริหารหนวยงานนัๅนมีมนุษยสัมพันธ์ป็นลิศ ประสิทธิภาพของงานจึงออกมา
ป็นรูปธรรมทีไชัดจน ฿นรืไองความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์นีๅอาจกลาวป็นประดในสาคัญ โ
๎ ประการคือ

๔

นิพนธ์ คันธเสวี. มนุษยสัมพันธ์กบั การพัฒนา. อ้ างใน สุนนั ท์ พิพฒ
ั น์เพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.
พระปริ ยตั ิธรรม

มนุษย์สัมพันธ์ ๓

เอกสารวิชามนุษยสัมพันธ์ หลักสูตรฝึ กหัดครูสอน

ํฺ ประสิทธิภาพของบุคคล คือผูปຌ ฏิบัติงานถຌามีมนุษยสัมพันธ์ดจี ะมีลักษณะ ๐ ประการคือ๑
- ตใม฿จทา ิฉันทะี ทางานดຌวยความพอ฿จละยินดีมิ฿ชสักตวาทาหรือทาพืไอ฿หຌสรใจ
เปตละวัน การทางานดຌวยความตใม฿จชนนีๅทากับวางรากฐานของงานเวຌดีป็นการริไมตຌนทีไดี
ของงาน
- ตัๅง฿จทา ิวิริ ยี ทางานดຌวยความขยันหมัไนพียรอา฿จ฿ส เมทอดธุระทาทีไกาลัง
ความสามารถของตนทีไมีอยู
- สน฿จทา ิจิตตี ทางานดຌวยความขะมักขมຌน พืไอ฿หຌงานสรใจตามป้าหมายละ
ระยะวลาทีไกาหนด
- ขຌ า฿จท า ิวิ มัง สาี ทางานดຌว ยความสุ ขุม รอบคอบ กลา วคื อท างานดຌว ยมองว า
งานพืไอชีวิต ราทางานพืไอจะเดຌผลตอบทนมาลีๅยงชีวิต ราอาศัยงานพืไอ฿หຌชีวิตของราอยูเดຌ
ตอมากใพัฒนาการเปอีกระดับหนึไงกใคือ งานพืไองาน พืไอ฿หຌงานสารใจดี พืไอจุดมุงหมายของงาน
ชน งานของพทย์คือการรักษารค กใพืไอจุดมุงหมายของงาน คือทา฿หຌคนหายรค มืไอรา
ทางานพืไองานลຌว งานทีไทากใ จะกลายป็น กิจกรรมหลักของชีวิ ต กลายป็นตั วชีวิต ของรา
งานพืไองานกใกลายป็นชีวิตพืไองาน ชีวิตของรากใกลายป็น ชีวิตพืไองาน ละงานพืไองาน
นัไนหละมันกใป็นธรรมเป฿นตัวหมือนตัวอยางทีไบอกวาทางานพืไอประยชน์สุขกสังคม หรือ
วาพทย์ทา฿หຌคนเขຌมีสุขภาพดี การทา฿หຌกิดประยชน์สุขกสังคมละการชวย฿หຌคนมีสุขภาพดี
กใป็นตัวธรรม การทีไครู฿หຌการศึกษากดใกนักรียน ทา฿หຌนักรียนมีการศึกษา มีสติปัญญา การทีไมี
สติปัญญา การทีไมีชีวิตทีไดีงามกใป็นธรรม พราะฉะนัๅน งานนัๅนกใพืไอธรรม มืไอราอาชีวิต
ของราป็นงาน อางานของราป็นชีวิตเปลຌวกใกลายป็นวาชีวิตของรากใพืไอธรรม งานกใพืไอธรรม
ซึไงมองกันเป฿หຌถึงทีไสุดลຌว เม฿ชคพืไอทานัๅน คือ ทีไวางานพืไองาน งานพืไอธรรม ชีวิตพืไองาน
ชีวิตพืไอธรรมอะเรตาง โ นีๅ ฿นทีไสุด ทัๅงหมดกใ ป็นอันหนึไงอันดียวกัน มืไอถึงขัๅนนีๅกใเมตຌอง฿ชຌ
คาวา พืไอ ลຌวพราะทาเปทามา ชีวิตกใคืองาน งานกใคือชีวิต  ละงานกใป็นธรรมเป฿นตัว
มืไองานป็นธรรมชีวิตกใป็นธรรมดຌวย ตกลงวา ทัๅงชีวิตทัๅงงานกใป็นธรรม เปหมด๒
๕

ที.ปา. ๑๑/๒๓๔/๑๒๓๓ : อภิ.วิ. ๓๕/๕๐๕/๒๙๒. สยามรฏฐสฺส เตปิ ฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย
, ๒๕๒๓
๖
เทพเวที พระ (ประยุทธ์ ปยุตโต). ชีวิตนี ้เพื่องาน งานนี ้ก็เพื่อธรรม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพทุ ธธรรม พิมพ์เผยแพร่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๓๓. ไม่ปรากฏโรงพิมพ์
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ประดในนีๅราสรุปเดຌวา฿นการทางานตຌอง฿ชຌปัญญา ิwisdomี ป็นตัวกากับเม฿หຌกิด
ความผิ ด พลาดเดຌ จ ะช ว ย฿หຌ รูຌ สิไ ง ทัๅ ง หลายดຌ ว ยความท า นัๅ น ช ว ยกลัไ น กรองงาน฿หຌ อ อกมา
อย า งมี ประสิ ท ธิภ าพดั งทีไ ตຌ อ งการ มืไ อ ผูຌ ป ฏิ บัติ ง านมีป ระสิ ทธิ ภ าพอย า งนีๅ ลຌ ว จะกอ ฿หຌ  กิ ด
รงประสาน ๏ ฝຆายคือ
ํฺ ผูຌ฿หญดึง คือ ระดับผูຌบริหารกใจะชวยประคับประคองการบริหารงาน฿หຌป็น
เปตามนยบายวางเวຌ รวมทัๅงบริหารบุคลากร฿นหนวยงานเดຌอยางดี
๎ฺ ผูຌนຌอยดัน คือผูຌปฏิบัติงานกใจะทุมทกาลังสติปัญญาละความสามารถของตน
฿หຌกับงาน฿นหนຌาทีไของตนอยางตใมทีไ ดยคานึงถึงป้าหมายของงานป็นสาคัญ
๏ฺ คนสมอกั น พยุ ง เวຌ คื อ ความร ว มมื อ ละการประสานงาน฿นระดั บ ผูຌ บ ริ ห าร
ระดับดียวกัน ผูຌรวมงานระดับดียวกัน เมวาหนวยงานดียวกัน หรือตางหนวยงานกใจะป็นเป
ดຌวยความราบรืไน
๎ฺ ประสิทธิภาพของงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานจะมีลักษณะป็นเปดຌวยความดี ตามป้าหมาย
ทีไวางเวຌ ชน
งาน
คุณภาพ / เป้าหมาย ของงาน
งานของครู
ํฺ ผูຌรียนมีสติปัญญาดี
๎ฺ ผูຌรียนมีความประพฤติรียบรຌอยดีงาม
๏ฺ ผูຌรียนสรຌางประยชน์สขุ กสงั คม
งานของพอคຌา
ํฺ เมอาปรียบผูຌบริภคเมวากรณี฿ด
๎ฺ คຌาขายดຌวยราคายุตธิ รรม
๏ฺ เมกาหนดราคาสินคຌาตามความพอ฿จของตน
ตกาหนดราคาตามทีไกฎหมายกาหนด

มนุษย์สัมพันธ์ ๕

สิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยชาติ
(Knowledge of behavior on mankind)
฿นการบริหารผูຌบริหารจะตຌองศึกษา฿หຌขຌา฿จพืๅนฐานของบุคคลสียกอน พราะการขຌา฿จ
พืๅนฐานของบุคคลจะชวย฿หຌขຌา฿จพฤติกรรมตาง โ ของคนเดຌมากขึๅนจะป็นประยชน์ตอการ
บริหารงานเดຌอยางดี ฿นทีไนีๅจะกลาวถึงพืๅนฐานของบุคคล ๏ อยางคือ๓
ํฺ สิไงทีไทา฿หຌคนตกตางกัน คนราจะมีความตกตางกันพราะปัจจัย ๎ ประการ คือ
ํฺํ พันธุกรรม คือวาป็นมรดกชีวิตทีไเดຌรับการถายทอดมาจากบิด ามารดา
ทัๅงรางกายละจิต฿จดยริไมมาตัๅงตมีชีวิตทีดียว ลักษณะของคน โ หนึไงจะมีความคลຌายเปทาง
บิด ามารดากใเ ดຌ หรืออาจทัๅงสองฝຆายผสมผสานกัน รูปรางหนຌ าตาคลຌายกันสภาพจิต ฿จละ
อารมณ์จะคลຌาย โ กัน สติปัญญากใอาจถายทอดกันเดຌดຌวย ยิไงกวา
ํฺ๎ นักจิตวิทยาบางคนยังชืไอวารูปรางหนຌาตาของคนตางบิดาละมารดากใมี
ลักษณะทางรางกายคลຌายกัน ชน คนอຌวนจะป็นคนมีจิต฿จป็นมิตร อารมณ์ดี สนิทคนงาย
คนผอมมีจิต฿จทีไมัไนคง ตอารมณ์หงุดหงิดงาย ชอบอิจฉาคน ป็นตຌน
ํฺ๏ สภาพวดลຌอม สภาพวดลຌอมทีไถอื วามีอิทธิพลตอบุคคล คือ
ํฺ๏ฺํ จากการลีๅยงดู
ํฺ๏ฺ๎ จากสถาบันการศึกษา
ํฺ๏ฺ๏ จากการประกอบอาชีพ
ํฺ๏ฺ๐ จากคานิยมของสังคม
ตัวอยางชน ผูຌมีอาชีพป็นตารวจปกติทัไว โเปลຌว จะมีลักษณะชอบวางอานาจ ถือวา
ตัวองสูงสงเมคอยคารพผูຌอืไนนอกจากผูຌบังคับบัญชา คาดหวังความสงคราะห์จากผูຌอืไน ผูຌมีอาชีพ
ป็นครูปกติทัไว โ เปลຌวจะมีลักษณะออนนຌอมถอมตน รูຌจักกาละทศะนิยมยกยองผูຌอืไน

ประไพพรรณ เวชรักษ์ ,ระวีวรรณ โพธิ์วงั .วิชามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมศาสตร์ ,เอกสารการประกอบการฝึ กอบรมหลักสูตร
“ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง”กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา, ฝพ.กม. ๐๑- ๖/๒๕๓๔ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
การศาสนา, ๒๕๓๓ (หน้ า ๑๓๑ – ๑๔๙)
๗
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มืไอป็นชนนีๅ ผูຌบริหารหรือผูຌทางานตຌองรูຌละขຌา฿จวาราละขาตางกันทัๅงดຌานพันธุกรรมละ
สภาพวดลຌอม เมควรคาดหวังวา฿หຌขาตຌองหมือนรา ตควรจะรูຌวิธีการทีไปกครองบังคับบัญชา
หรือปฏิบัติตอคนหลานัๅนอยางเรจะดีกวา
๎ฺ สิไงทีไหมือนกันของบุคคล มຌวา มนุษย์จะมีความตางกันดังกลาวมาลຌวตกใมีบางสิไง
ทีไมนุษย์ทุกคนมีหมือน โ กัน ซึไงรียกวา สามัญนิสัยมนุษย์ มีดังนีๅ
๎ฺํ เมชอบ฿หຌ฿ครมาตาหนิ
๎ฺ๎ อยากมีชืไอสียงดนดัง
๎ฺ๏ จะทาอะเรสารใจหรืออยากทากิจการ฿ดกใตอ มืไอมีความตຌองการ฿นสิไงนัๅน
๎ฺ๐ สน฿จตนองมากกวาคนอืไน
๎ฺ๑ ชอบคนหนຌายิมๅ มากกวาคนหนຌาบึงๅ
๎ฺ๒ สน฿จชืไอสียงของตนอง
๎ฺ๓ ชอบ฿หຌคนอืไนฟังมืไอตนพูด
๎ฺ๔ ชอบ฿หຌคนอืไนพูด฿นสิไงทีไตนสน฿จ
๎ฺ๕ เมชอบ฿หຌ฿ครมาตຌถียง
๎ฺํ์ อยาก฿หຌผอูຌ ืไนคารพละหในดຌวยกับนวความคิดของตน
๎ฺํํ ชอบหในความรับผิดชอบมืไอทาผิด
๎ฺํ๎ ตຌองการ฿หຌมคี วามป็นกันอง
๎ฺํ๏ มีความปรารถนาวาทีไ ขาทาอะเรป็นผลดีนัๅนป็นความคิดของขา
๎ฺํ๐ อยากเดຌรับการยกยองสรรสริญมืไอทาดี
฿นความตຌองการบางอยางทีไหมือนกันของมนุษย์หลานีๅ จะมีความหลากหลายกใจริง
ตจะป็นความตຌองการพืไอสนองความอยาก ิตัณหาี ของตนอง พืไอประยชน์ของตนอง ป็น฿หญ
ยังเมป็นระบบสากลพืไอนาเปสูนวทางทีไดีเดຌ พระพุทธศาสนาเดຌสอนนวปฏิบัติพืไ อ฿หຌมนุษย์
มีความตຌองการทีไหมือนกันบนรากฐานทีไถูกตຌอง อันเดຌกหลักเตรสิกขา ๏ ประการ คือ๔

๘

ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑. องฺ.ติก. ๒๐/๕๒๑/๒๙๔. สยามรฏฐสฺส เตปิ ฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย
,๒๕๒๓.

มนุษย์สัมพันธ์ ๗

ํ สีลสิกขา การฝຄกอบรมความประพฤติ฿หຌสูงขึๅน บุคคลผูຌฝຄกความประพฤติดังกลาวเดຌ
จะมีความสวยงามรียบรຌอย นารัก฿ครของคนทัไวเป ดังคากลาวของนักปราชญ์ทีไวา

คนจะงามงามน้าใจใช่ใบหน้า
คนจะสวยสวยจรรยาใช่ตาหวาน
คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน
คนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโต
๎ฺ สมาธิสิกขา การฝຄกอบรมจิตพืไอ฿หຌมีสมาธิสูงขึๅน บุคคลผูຌฝຄกจิตเดຌดีลຌว ความคิด฿ฝຆตไา
กใจะเมมี กายทีไทา คาทีไพูด จิตทีไนึกคิดจึงบริสุทธิ์ยุติธรรม
๏ฺ ปัญญาสิกขา การฝຄกหัดอบรมปัญญาพืไอ฿หຌกิดความรูຌจຌงอยางสูง รูຌตามความป็นจริง
ิยถาภูต ปชานาติี
นวปฏิบัติดังกลาวนีๅ รียกวา ๏ ดี ประพฤติดี คิดดี ละรูຌดี มืไอผสมผสานกันลຌว
จะป็นพลังผลักดัน฿หຌมนุษย์มีภูมิตาຌ นทาน฿นทางดี ละป็นความดีจริง โ มิ฿ชดีพราะวาสิไงทีไตนทานัๅน
ป็นประยชน์ กต นจึงดี ถຌาทุกคนยึด หลักปฏิบัติชนนีๅ ความดีกใจะกิด ขึๅน฿นสังคมทุกห ง
ละป็นประยชน์กสังคมอยางยิไงตลอดเป

หลักความต้องการของคน
(Need of human being)
มีคาพูดวา นานาจิตต ตางจิตตาง฿จ หมายความวามืไอมีหลายคนกใมีหลายความตຌองการ
มຌจะมีหลายความตຌองการกใจริง ตกใ จะมีความตຌองการบางอยางทีไป็น เป฿นนวดียวกั น
มคกรกอร์ นักทฤษฎี฿นทางการบริหารทานหนึไง กลาววา มนุษย์ป็นสัตว์ทีไมีความตຌองการ
฿นขณะทีไขาเดຌรับการสนองตอบ฿นสิไง฿ดสิไงหนึไงรียบรຌอยลຌว กใจะมีตัวกระตุຌนอืไนซึไงทา฿หຌ
กิดความตຌองการขึๅนอีก สิไงตาง โ หลานีๅจะเมมีวันสิๅนสุด๕
จึงกลาวเดຌวา รงจูง฿จ ิMotivitionsี ทัๅงหลายคือตัวกาหนดละควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษย์ละมีความหลากหลายเปตามลักษณะนิสัยของตละบุคคลอีกดຌวย ผูຌบริหารทีไสามารถ
๙

วิชามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมศาสตร์ . อ้ างแล้ ว หน้ า ๑๓๓ – ๑๓๖
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จึงตຌองรียนรูຌรงจูง฿จละความตຌองการ ิMotivitions and needsี ของบุคคล฿นวงการวามี
รูปบบ฿ดบຌางพืไอนามาสูระบบการบริหารทีไดีมีประสิทธิภาพ
มาสลว์ เดຌศึกษารงจูง฿จละความตຌองการของมนุษย์ลຌวเดຌสรุปออกป็นทฤษฎีวา
ํฺ คนทุกคนมีความตຌองการ ความตຌองการของคนจะมีอยูต ลอดวลาเมมีทีไสิๅนสุด
๎ฺ ความตຌองการทีไเดຌรับตอบสนองลຌวเมป็นรงจูง฿จสาหรับพฤติกรรมนัๅนอีกตอเป
๏ฺ ความตຌองการของคนจะมีลกั ษณะป็นลาดับขัๅนจากตไาเปหาสูงตามลาดับของ
ความสาคัญอีก
การเดຌ฿นสิงไ ทีไ฿ฝຆฝัน
ชืไอสียงละ
กียรติ฿นสังคม
การสังคม
ความมัไนคงละ
ความปลอดภัย
สิไงจาป็นพืๅนฐาน
฿นชีวิต

หลักการและทฤษฎีในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
(The princhiple and theory of human relations)
หลักการสรຌางมนุษยสัมพันธ์ดยทัไวเปทีไงายละ฿ชຌเดຌผล฿นการปฏิบัติงานประจาวัน
ซึไงจะนาสนอ฿นทีไนีๅมี ๏ วิธี คือ
ํฺ ทฤษฎีความสมดุลย์ของเฮดอร์
๎ฺ ทฤษฎีลิง ๏ ตัวของขงจืๆอ
๏ฺ ระบบคุณธรรม
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ทฤษฎีความสมดุลย์ของเฮดอร์
เฮดอร์ เดຌบอกหลักการสรຌางมนุษยสัมพันธ์เวຌวา หากทราบวาบุคคลเมชอบสิไงเร
รากใเมชอบสิไงนัๅนดຌวย อกาสทีไราละขาจะผูกมิตรกันจะมีมากขึๅน
ส
ร

ข

จากภาพนีๅ ร คือตัวรา ข คือตัวขา ส คือสิงไ ทีไขาชอบ ฿นทางตรงกันขຌาม หาก
ทราบวาบุคคลเมชอบสิงไ เร รากใเมชอบสิไงนัๅนดัวย อกาสทีไ ราละขาจะผูกมิตรกันจะมีมาก
ขึๅน ดังภาพ
ส

ร

ข

ทฤษฎีลิง ๏ ตัวของขงจืๆอ
ขงจืๆอป็นจຌาของทฤษฎีลิง ๏ ตัว ซึงไ มีลักษณะปຂดหู ปຂดตา ปຂดปาก
ตัวทีไ ํ ปຂดหู หมายถึง การควบคุมการฟังการเดຌยนิ
ตัวทีไ ๎ ปຂดตา หมายถึง การควบคุมการดูการหใน
ตัวทีไ ๏ ปຂดปาก หมายถึง การควบคุมการพูดละการสดงออก
หลักคาสอนของขงจืๆอ฿ชຌเดຌมาก฿นรืไองการบริหารละการสรຌางมนุษยสัมพันธ์ กลาวคือ
ถຌาจะผูกมิต รกับ฿ครราตຌองรูຌจักปຂด หู ควบคุมหูของรา฿หຌ เ ดຌวา อะเรควรฟังหรือเมควรฟัง
มຌเดຌยินลຌวกใตຌองควบคุมตัวอง฿หຌเดຌวาอะเรควรกใบเปคิดหรือเมอยางเร อะเรควรชืไอหรือ
เมควรชืไอ คาสอนสัๅน โ ขຌอนีๅ฿หຌคติกผูຌบริหารวา ปຂดหูซຌายขวา ปຂดตาทัๅงสอง ปຂดปากสียบຌาง
ลຌวจะนัไงสบาย หมายความวาผูຌบริหารจะตຌองรับฟังรืไองทัๅงหลายทีไผูຌบังคับบัญชามารຌองรียน
มนุษย์สัมพันธ์ ๑๐

หรือชมชยทุกรืไอง ตเมจาป็นตຌองเดຌยินทุกรืไองหรือชืไอเปสียทุกรืไอง ควรดู฿หຌ หมาะ฿หຌควร
การพูด฿หຌหมาะ฿หຌควร หมาะกับอกาสละวลาทีไควร
สาหรับขຌอ ๏ คือระบบคุณธรรม จะเดຌกลาว฿นอกาสตอเป
อนึไง การทางานป็นกลุมหรือการทางานรวมกับบุคคลอืไนจะสอดคลຌองละป็นเป฿น
ทิศทางดียวกันตຌองมีมนุษยสัมพันธ์ทีไดี ดังคาสุภาษิตคาพังพยของเทยทีไ กลาวป็นนวปฏิบัติ
ดังนีๅ
พายเรือคนละทีไม่มีถึง
ไม่พร้อมพรึงเป็นไปไม่ถึงท่า
เปรียบพวกพ้องแตกกันไม่ฉันทา
ก็จะพาเสียงานการที่ทา
ด้วยต่างเถียงกันเอาชัน้ เชิง
ทะนงเหลิงข่มเขาเข้าเกินค้า
ต่างเจ็บใจวางมือดื้อไม่ทา
ก็ระยายับจริงถึงทิ้งงาน
เอาน้าเย็นเข้าลูบชะโลมไล้
ถึงเคืองใจก็อ่อนผ่อนหุนหัน
พูดประนอมยอมใจไมตรีกัน
ผูกสัมพันธ์งอนง้อขอโทษกรณ์
เรื่องร้อนร้ายก็กลายกลับรับสงบ
เพราะพูดสบยินดีไมตรีก่อน
พอเห็นใจจริงแท้ลดแง่งอน
กลับโอนอ่อนรักกันเป็นอันดี
แม้นักเลงเก่งกาจหมายพิฆาต
วางอานาจจะข่มให้เป็นผี
ถูกน้าเย็นลูบไล้ด้วยไมตรี
แข็งทีม่ ีกลับอ่อนให้ผอ่ นปรน
ปากเห็นเอกเสกมนต์ให้คนเชื่อ
พอเห็นเนือ้ เชื่อใจเป็นได้ผล
แก้ศัตรูเป็นมิตรคิดแยบยล
เกิดเป็นคนต้องใจเย็นรู้เจรจา
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กับผู้น้อยคอยเผื่อแผ่แลเห็นอก
การุณยกแก้ทุกข์ส่งสุขให้
แผ่เมตตาค้าจุนอุ่นอกใจ
สมนิสัยให้เคารพนบบูชา
กับคนแก่คอยนอบน้อมถนอมใจ
ยกย่องให้วัยวุฒิสูงสุดกว่า
ผู้แก่ย่อมชื่นใจในเมตตา
เป็นเครื่องเชิดชูสง่าราศีตน
การทานาพึ่งน้าจืดจึงทาให้
ท่านเปรียบให้เห็นคาร่าแก่นสาร
คนรู้จักสามัคคีมียืนนาน
เมื่อหวังการพึ่งพาอาศัยกัน
จะไม่หวังพึ่งใครไฉนเล่า
อาจทีเขาทีเราเข้าคับขัน
จึงไม่ควรผิดพ้องหมองใจกัน
ผูกสัมพันธ์มั่นไว้ด้วยไมตรี๑๐

วิธีการในการพัฒนามนุษยสัมพันธ์
(Method in development of human relations)
มนุษยสัมพันธ์ป็นศาสตร์ทีไตຌองสรຌาง฿หຌกิดมีขึๅนดยหมาะสมกับบุคลิกภาพของบุคคล
พืไอสัมฤทธิ์ผลของงาน วิธีการ฿นการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ มี ๏ คือ
ํฺ การพัฒนาบุคลิกภาพ ิPersonalityี คือ ลักษณะฉพาะของบุคคล บุคลิกภาพ
จึงป็นภาพรวมของคน฿ดคนหนึไง รวมเปถึงรางกาย ความรูຌ ชาวน์ ความสน฿จ ละนิสัย฿จคอ
ซึไงสิไงหลานีๅจะป็นอกลักษณ์หรือพฤติกรรมฉพาะตัวทีไทา฿หຌบุคคลนัๅนตกตางจากคนอืไน ป็นทีไ

๑๐

ราศี ภุมรี. มนุษยสัมพันธ์. ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ
พุทธศักราช ๒๕๓๐ ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศนู ย์สง่ เสริมวิชาการ,ไม่ปรากฏ
พ.ศ. ที่พิมพ์
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นาสังกตวาผูຌมีบุคลิกดีมักจะป็นผูຌทีไประสบความสารใจ฿นชีวิตละการงาน ซึไงอาจกลาวดยสรุป
ดังนีๅ
ํฺํ บุคลิกภาพป็นสมบัติฉพาะตัวบุคคล
ํฺ๎ บุคคลยอมมีบุคลิกภาพตางกันยังเมคยมี฿ครมีบุคลิกภาพหมือนกันทุกประการ
ตอาจมีบุคลิก฿กลຌคียงกัน
ํฺ๏ บุคลิกภาพทีไดีทีไสดุ เมมีเมวา฿นบุคคล฿ด
ํฺ๐ บุคคลตຌองรูวຌ าจะทา฿หຌบุคลิกภาพดีขนึๅ มาอยางเร
กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ
฿นการพัฒนาบุคลิกภาพนีๅ ป็นการพัฒนาเมมีทีไสิๅนสุด กลาวคือ ตຌองวิคราะห์ตนอง
คຌนหาจุดบกพรอง จุดออน ละพฤติกรรมอันนาตาหนิของตนอง วิคราะห์ยกออกมาป็นขຌอ โ
รี ย งตามล าดั บ ความส าคั ญ ลຌ ว ค อ ย โ ปรั บ ปรุ ง กຌ เ ข฿นต ล ะขຌ อ ดย฿หຌ  วลาพอสมควร
มืไอกຌเ ขเดຌ ลຌวกลายป็นพฤติกรรม฿หม กใ฿หຌ ปฏิบั ติต ามพฤติ กรรม฿หม฿หຌ  คยชิ นป็ นนิ สั ย
จากนัๅนกใทดลองประมินผลดຌวยตนองวาดี ละหมาะสมหรือเม มีอุปสรรคอะเรบຌาง หรือ
มีอุปสรรคอะเรอีกบຌางทีไเมอาจทา฿หຌดีกวานีๅ จากนัๅนกใริไมวิคราะห์ตนอีกรอบหนึไง
วิคราะห์ตน
Self Analysid
ประมินผล
Evaluation

ปรับปรุงกຌเข
Self improvement

การสดงออก
Behavior
รูปสดงกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพํํ
๑๑

ทินวัฒน์ มฤคพิทกั ษ์ . พูดได้ พดู เป็ น. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์ พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ หน้ า ๒๓ อ้ างในวิชามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมศาสตร์ .อ้ างแล้ ว
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อนึไง บุคลิกภาพนีๅบงออกป็น ๎ ลักษณะคือ บุคลิกภาพภายนอก เดຌก รูปราง
หนຌาตา การตงกาย การปรากฏตัว กิ ริยามารยาท การจรจาละการ฿ชຌถຌ อยคาภาษา ละ
บุคลิกภาย฿น เดຌก ความชืไอมัไน฿นตนอง ความกระฉับกระฉง ความรูຌ ความคิด ริริไม
สรຌางสรรค์ ความจริง฿จ ความรับผิดชอบ ความมีเหวพริบปฏิภาณ ความจาละอารมณ์ขัน
฿นบุ ค ลิ ก ภาพ ๎ อย า งนีๅ บุ ค ลิ ก ภาพภายนอกพั ฒ นาการเดຌ ง า ยกว า จึ ง ควรริไ ม พั ฒ นา
ป็นจุดริไมตຌนกอน สาหรับบุคลิกภาย฿น การพัฒนาตຌอง฿ชຌระยะวลานานจึงจะปรากฏออกมา
ป็นรูปธรรมทีไชัดจน
๎ฺ การพัฒนาการสืไอสาร ลกยุคนีๅป็นยุคหงขຌอมูลขาวสารหรือยุคลกาภิวั ตน์ จนมี
คากลาววาลกราทุกวันนีๅมีความคบลงเป พราะเมวาจะกิดอะเรทีไเหน กใสามารถจะรูຌเดຌชัไว
พริบตาดียว การติดตอสืไอสารทีไดีละสมบูรณ์ครบถຌวนกใตอมืไอผูຌ สงขาวสารมาสามารถถายทอด
ความคิด ความจริง หรือความหในทีไตຌองการ฿หຌผูຌรับขาวสาร สามารถรับขຌอความนัๅน โ เดຌถูกตຌอง
ละขຌา฿จความหมายดยถูกตຌองมนยา ทัๅงมีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมสนองตอบผูຌทีไสงขาวสาร
ประสงค์จะ฿หຌมีดຌวย ดังตารางดังนีๅ
การ฿ชຌวาจา ิVerbalี
-การพูด

ผูຌสง

ขาวสาร

เม฿ชวาจา ิ Non Verbalี
-การขียน
-วิทยุ ทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
-ภาพ
-สัญญาณ ครือไ งหมาย ฯลฯ

ผูຌรับ

การ฿ชຌพฤติกรรม ิBehavioralี
-การสดงกิริยาทาทาง
รูปสดงการ฿ชຌสืไอ฿นการติดตอสืไอสารํ๎
๑๒

หลุย จาปาเทศ. “การติดต่อสือ่ สาร” กลุม่ สัมพันธ์ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร บูรพาศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๒. (หน้ า ๗๙) อ้ างใน วิชา

มนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมศาสตร์ อ้ างแล้ ว

มนุษย์สัมพันธ์ ๑๔

฿นบรรดาสืไอการสงขาวสารขຌางตຌนดังกลาวมานีๅ การพูด นับวาป็นสืไอทีไ฿ชຌพรหลาย
สะดวก ประหยัด ฿หຌผลดຌานมนุษยสัมพันธ์รวดรใวละมีประสิทธิภาพมากทีไสุด

มนุษยสัมพันธ์กับการทางาน
(Human relations and work)
มนุษย์ป็นสัตว์สังคมราเมอาจจะอยูคนดี ยว฿นลกนีๅเดຌ มืไอป็นชนนีๅการอยูรวมกัน
ป็นกลุมจึงตຌองมีกฎกติกาละระบียบของสังคมป็นนวปฏิบัติ ซึไงหมายถึงการทางานรวมกัน
ความสัม พัน ธ์ทีไ ดีกั บคนทีไ รากีไ ยวขຌอ งจะท า฿หຌ ก ารปฏิ บัติ งานของราละหน ว ยงานของรา
บรรลุป้ าหมายเดຌต ามวัต ถุประสงค์ วิธีทีไ จ ะทา฿หຌ ราละผูຌทีไรากีไยวขຌอง฿นการปฏิบัติงาน
ป็นเปดຌวยดี ควรยึดหลักปฏิบัติดังนีๅ คือ
ํฺ วิธคี รองตน ผูຌบริหารหรือผูปຌ ฏิบัติงานตຌองศึกษา฿หຌรูຌละขຌา฿จตนอง฿หຌดีกอน
๎ฺ วิธคี รองคน คือรูຌหลักการละวิธีการสรຌางความสัมพันธ์กับบุคคล฿นหนวยงาน
๏ฺ รูຌวิธีครองงาน คือรูຌทีไจะทาป็นอยางดี รูຌลาดับความสาคัญของงานวาสิไง฿ดควรทา
กอนหลัง รวมทัๅงรูຌนวปฏิบัติงาน฿หຌมีประสิทธิภาพดยยึดหลักวา รวดรใว รงรีบ รียบรຌอย
ละราบรืไน
๐ฺ รูຌ ป้าหมายของงาน คือรูຌวาผลประยชน์ของการทางานตຌองป็นประยชน์รวมกัน
มิ฿ชของ฿ครหรือฝຆาย฿ด
๑ฺ สรຌ า งความชืไ อ ฿จพืไ อ นร ว มงาน มืไ อ มอบงาน฿ด฿หຌ ฿ ครลຌ ว ตຌ อ งมอบอิ ส ระ
฿นการทางาน฿หຌดຌวย ชืไอความซืไอสัตย์สุจริตละศักดิ์ศรีของพืไอนรวมงาน เมกຌาวกายจนป็นทีไ
ราคาญ฿จกผูຌทางาน
๒ฺ สรຌางรงจูง฿จกผรูຌ ว มงาน กิจการ฿ด โ กใตามเมสียหายตอผูຌทางานละงานลຌว
ตຌองสรຌาง฿หຌกิดมี฿หຌจงเดຌ ชนมຌพียงการยกยองผูຌทางานดຌวยความสียสละกใป็นสิงไ ทีไควรทา

มนุษย์สัมพันธ์ ๑๕

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในองค์กร

ํ๏

(The human relations with a man in organization)

ํฺ หลักการทีไผูຌบงั คับบัญชาจะสรຌางมนุษยสัมพันธ์กับผูຌ฿ตຌบงั คับบัญชา
ํฺํ รูຌจักอดทนละควบคุมอารมณ์ของตนอง เมป็นคนกรธงายฉุนฉียว
ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์
ํฺ๎ สดงความหในอกหใน฿จตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา
ํฺ๏ ยกยองละ฿หຌรางวัลกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชามืไอขาปฏิบัตงิ านเดຌดี
ํฺ๐ วิพากษ์วิจารณ์ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาตามความหมาะสม คือ
ํฺ๐ฺํ เมวิจารณ์หรือตาหนิผูຌ฿ตຌบงั คับบัญชาตอหนຌาผูอຌ ืไน
ํฺ๐ฺ๎ เมตาหนิการกระทาของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาอันกิดจากหตุสดุ วิสัย
ํฺ๐ฺ๏ การวิจารณ์หรือการตาหนิควรทาดຌวย฿จป็นธรรม
ํฺ๑ มองเกล ฿จกวຌาง ยอมรับความคิดหในของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาดຌวยความจริง฿จ
ํฺ๒ สียสละละเมตระหนีไตอ ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา
ํฺ๓ สน฿จตอสวัสดิภาพ สวัสดิการละผลประยชน์ตอ ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา
ํฺ๔ สงสริมความกຌาวหนຌา฿นการปฏิบัตงิ านของผูຌ฿ตຌบงั คับบัญชา
ํฺ๕ ฿ชຌคน฿หຌหมาะกับงานละความสามารถของบุคคล
ํฺํ์ สรຌางความป็นกันองกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา
ํฺํํ ฉลาด฿นการติด ตอ ท าความขຌ า฿จกั บผูຌ ฿ ตຌบั งคั บบั ญ ชาเดຌ อย า งหมาะสม
กับวลา
ํฺํ๎ ผูຌบังคับบัญชาตຌองมีประสาทเว
ํฺํ๏ เมปดั ความรับผิดชอบละยนความผิด฿หຌผูຌ฿ตຌบงั คับบัญชา
ํฺํ๐ เมจูຌจีๅขบีๅ นกับผูຌ฿ตຌบงั คับบัญชาจนกินเป

๑๓

วิชามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมศาสตร์ . อ้ างแล้ วหน้ า ๑๔๑ – ๑๔๙

มนุษย์สัมพันธ์ ๑๖

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
(The human relations with a colleagen)
฿นการทางานหรือประกอบอาชีพทุกชนิดยอมตຌองมีพืไอนรวมงานละพืไอนรวมงานนีๅ
หมายถึงคนทีไทางาน฿นระดับดียวกับรา มีวิธีการควรปฏิบัติดังนีๅ
ํ. ฿หຌความสาคัญกพืไอนรวมงานดยการขຌาเปปรึกษาหารือ หรือจรจากอน
๎. มีความจริง฿จตอขา
๏. เมพยายามจะนินทาวารຌายขา
๐. มืไอราทาผิดตຌองรับผิดอยายนความผิด฿หຌผูຌอนืไ
๑. ยกยองชมชยละสรรสริญดຌวยความจริง฿จตามอกาสอันควร
๒. ชวยหลือการปฏิบตั ิงานดຌวยความจริง฿จ
๓. ยอมรับความคิดหในของพือไ นรวมงาน
๔. ทางานสมอตຌนสมอปลาย
๕. เมยกตนขมทาน อาดีคนดียว
ํ์. มี฿จกวຌางละตຌองรูຌจักป็นผู฿ຌ หຌบຌาง
ํํฺ พบปะสังสรรค์กับพืไอนบຌางตามอกาสอันหมาะสม ทางานตຌองมีพืไอน ราจะ
อยูคนดียวเมเดຌ

มนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
(The human relations between commander)
สิไงทีไผูຌ฿ตຌบงั คับบัญชาตຌองระวังละถือป็นนยบาย฿นการทางานของตนคือการสนองงาน
ของผูຌบงั คับบัญชาเดຌอยางดีละมีประสิทธิภาพ ดยควรยึดหลักปฏิบตั ิดงั นีๅ
ํฺ หาวิธีการทาความคิดของผูบຌ ังคับบัญชา฿หຌมีผลป็นรูปธรรมมาสูนวปฏิบัติ
๎ฺ ตຌ อ งรี ย นรูຌ น ยบายการท างานของผูຌ บั ง คั บ บั ญ ชา รวมทัๅ ง นิ สั ย ส ว นตั ว ของ
ผูຌบังคับบัญชาดຌวย
๏ฺ ควรรูຌวลาทีไจะขຌาพบผูบຌ ังคับบัญชาอยางหมาะสม
มนุษย์สัมพันธ์ ๑๗

๐ฺ ยกยองผูຌบังคับบัญชาทังๅ ตอหนຌาละรับหลังมือไ มีอกาสอันควร
๑ฺ อุทิศวลา฿หຌกบั การทางาน ทางานตใมความสามารถ เมประจบสอพลอ
๒ฺ ยอมรับการตัดสิน฿จของผูบຌ งั คับบัญชาวาขาเดຌ฿ครครวญละตัดสิน฿จดีลຌว
๓ฺ ยกยองผูຌบังคับบัญชาตามควรกฐานะ
๔ฺ เมควรคลຌอยตามหรือปฏิสธความหในของผูบຌ ังคับบัญชาตลอดวลา
๕ฺ เมควรรบกวนวลาของผูຌบงั คับบัญชาดຌวยรืไองลใกนຌอยซึไงเมจาป็น
ํ์ฺ มืไอผูຌบังคับบัญชาตຌยຌงเมหในดຌวยกับความคิดของตนตຌองเมกรธ
ํํฺ ควรป็นผูมຌ ีประสาทเว
ํ๎ฺ สดงความหในอกหใน฿จมือไ ยามทีไผูຌบังคับบัญชามีปัญหาทุกข์รຌอน
ํ๏ฺ วางตัวหมาะสมจนป็นทีไคารพนับถือกบุคคลทัไวเป
ํ๐ฺ รูຌจักยับยัๅงชังไ ฿จควบคุมอารมณ์เดຌ

กลวิธีในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับประชาชน
(Principle of human relation with citizen)
มนุษยสัมพันธ์มิ฿ชฉพาะตຌองสรຌางกับผูຌบังคับบัญชา ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทานัๅน พราะ
การทางานตຌองพบปะละทางานรวมกับผูຌอืไนอีก ดยฉพาะประชาชนผูຌมาติดตองาน มีหลัก
ควรปฏิบัติดังนีๅ
ํฺ พยายามศึกษาภาษาพืๅนมือง฿หຌรูຌ ละขຌา฿จจนสามารถพูดเดຌ หรือพูดเมเดຌกใควรรูຌ
๎ฺ พยายามศึกษาความตຌองการของขา
๏ฺ ออกเปยีไยมยียนประชาชนบຌางตามอกาสอันควร
๐ฺ เมปฏิสธการตຌอนรับของชาวบຌานละตอบทนบຌางตามความหมาะสม
๑ฺ หาวลาเปรวมพิธีทางศาสนา
๒ฺ เมสดงความรูຌสึกวาป็นจຌาขุนมูลนาย
๓ฺ สุจริต฿จ มีทาทีป็นมิตร นาบริการตาง โ เปสูป ระชาชน
๔ฺ ฿หຌประชาชนมีอกาสขຌารวมงาน

มนุษย์สัมพันธ์ ๑๘

๕ฺ ติด ตามสอดส องการปฏิบั ติง านของลู กนຌ องทีไอ อกปฏิ บั ติ งานร วมกับ ประชาชน
ป็นพิศษ
ํ์ฺ ตຌองศึกษาขຌอมูลกีไยวกับความป็นอยูละพฤติกรรมของชาวบຌานดยถีไถวຌ น

เทคนิคการทางานร่วมกัน
(Technics on working)
ํฺ การตัๅงคาถามตຌองป็นเปพืไอความสรຌางสรรค์ พืไอจะเดຌรับความรวมมือ
ํฺํ ถามความหในขา ทา฿หຌขาพอ฿จ
ํฺ๎ ฟังความหในขา ทา฿หຌขารวมมือ
ํฺ๏ ฿หຌขาสดงความคิดหในบຌาง ชน อาจถามรืไอง฿ด โ กใเดຌวา รืไองนีๅคุณหใน
ป็นอยางเร ป็นตຌน
ํฺ๐ ถามนา฿นลักษณะกระตุຌน฿หຌผูຌถูกถามอยากตอบสดงความคิดหในของขาออกมา
ชน ถามวา กีไยวกับขຌอสนอนะนีๅ คุณหในวาอะเรดีทีไสุด ป็นตຌน
๎ฺ ตຌองป็นนักฟังมากกวานักพูด ทามากกวาพูด คือ
๎ฺํ รียนดยวิธีฟัง มิ฿ชดยการพูด
๎ฺ๎ การฟังมากป็นสนห์อยางหนึไงจะทา฿หຌผูຌพูดมีความรูຌสึกวาตนองมีความสาคัญ
๎ฺ๏ ถຌาการสนทนามีบรรยากาศครงครียดจงกลับมาป็นผูຌฟัง฿หຌมาก
๎ฺ๐ ถຌาคนกาลังกรธ ตຌองพูด฿หຌนอຌ ย ควร฿หຌขาพูดระบาย฿หຌมากทีไสดุ เมนาน
กใจะพูดกันรูຌรืไอง
๎ฺ๑ ถຌาผูถຌ ามกาลังเมสบาย฿จ กใจงฟัง฿หຌมาก พูดตนอຌ ย
๎ฺ๒ หลีกลีไยงการตຌถียงหรือการขัดยຌง฿ด โ พราะสิไงหลานีๅเมมีประยชน์
ก฿ครทัๅงสิๅน
๎ฺ๓ ฟังขา ตชืไอตัวราอง฿หຌมาก

มนุษย์สัมพันธ์ ๑๙

๏ฺ กริยามารยาททีไนา ชืไอถือ
๏ฺํ กิริยาทาที ทาทางละวาจาตຌองสอดคลຌองกัน
๏ฺ๎ สดง฿หຌรูຌวา ปากกับ฿จตรงกัน มิ฿ชปากอยางหนึงไ ฿จอยางหนึไง
๏ฺ๏ สบตาผูຌ พู ด ขณะพู ด มิ ฿ ชจຌ อ งหนຌ า จะท า฿หຌ  ขารูຌ สึ ก วา รามี ค วามสน฿จ
฿นสิไงทีไขาพูด
๏ฺ๐ เมควรมองขຌามหัวผูຌพูด มองตพองาม อาจคพียงคางหรือปลายจมูก
๐ฺ ยิๅมยຌมบบมีเมตรี
๐ฺํ คิดเวຌกอนวาทุกคนชอบรา
๐ฺ๎ สดงเมตรีจติ อยางผูຌอนืไ กอนสมอ
๐ฺ๏ ตังๅ ฿จเวຌวาจงชอบทุกคนทีไทานพบ
๐ฺ๐ ยิๅมยຌมกับทุกคนดຌวยความบริสุทธิ์฿จ
๑ฺ มองคนอืไน฿นงดี มิ฿ชคอยจับผิด
๑ฺํ ตຌองป็นคน฿จกวຌาง มองสวนดีของผูຌอนืไ มากกวาจะคอยจับผิด
๑ฺ๎ มุงนຌนความสารใจของผูຌอืไน เมควรวิจารณ์ความผิดพลาด
๑ฺ๏ ถຌามีผูຌสดงความคิดหในตຌองพิจารณาสวนดีของขากอน
๒ฺ ระวังการ฿ชຌสียง
๒ฺํ นๅาสียงตຌองสุภาพออนยน ชนะ฿จคน ๑์%
๒ฺ๎ เมพดู ดຌวยนๅาสียงกระทกดกดัน กระดຌาง หยาบคายเมพราะหู
๓ฺ รูຌจัก฿ชຌการวิพากย์วิจารณ์฿หຌป็นประยชน์
๓ฺํ ทา฿นกรณีจาป็นจริง โ
๓ฺ๎ ควรทาป็นการภาย฿นละ฿นทีไลบั ตาคน
๓ฺ๏ สรຌางบรรยากาศทีไป็นมิตร
๓ฺ๐ ปรารภสวนดีของขากอน
๓ฺ๑ จบดຌวยการยกยองสวนดีของขา
๓ฺ๒ สงสริม฿หຌคน฿ชຌความคิดกຌปญ
ั หาดຌวยตนอง
๓ฺ๓ สนอนวคิด฿นลักษณะนะนา มิ฿ชคอยจับผิด
๓ฺ๔ วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงาน หลีกลีไยงรืไองสวนตัว
มนุษย์สัมพันธ์ ๒๐

๔ฺ สงสริมศักดิ์ศรีของคน พืไอสรຌางสริมความจงรักภักดี
๔ฺํ เมกระทาการ฿ด โ จะทา฿หຌผูຌอืไนรูຌสึกวาทาลายศักดิ์ศรีหรือทา฿หຌขารูวຌ าตัวอง
ลใกลง
๔ฺ๎ ฿หຌความชืไอถือสดงความยินดี฿นความสารใจของขา
๔ฺ๏ คารพ฿นสิทธิของทุกคน
๕ฺ ฿ชຌการยกยองพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงความรวมมือ
๕ฺํ ดยทัไ ว เปลຌ ว คนราชอบการยกย อ ง จึ ง ควรยกย อ งชมชยคน มຌ จ ะ
ป็นสิไงลใกนຌอยกใควรทา
๕ฺ๎ คนสวนมากจะเมคอยน฿จตนอง ตกใจะพอ฿จมืไอมี฿ครมาทา฿หຌรูຌสึกน฿จ
฿นทางทีไขาวาดี
๕ฺ๏ พูด฿หຌขาหในวา ขาป็นบุคคลสาคัญคนหนึไง฿นหนຌาทีไการงานนันๅ โ
ํ์ฺ ฿ชຌการทาความคุนຌ คย พืไอสรຌางความรวมมือ
ํ์ฺํ คุนຌ คยป็นการสวนตัวกับบุคคลทีไทานกีไยวขຌอง
ํ์ฺ๎ ชวย฿หຌผูຌมาติดตอรูຌสกึ วาเดຌรับการตอบรับละป็นกันอง
ํ์ฺ๏ จาชือไ คนทีไ คยคุยคยพบ฿หຌเดຌมากทีไสุด
ํ์ฺ๐ รูຌ รืไองประวัติสวนตัวละครอบครัวของขาบຌาง
ํ์ฺ๑ ฿จคอหนักนน สุขมุ ยือกยใน รูຌจักฟังป็น

แนวปฏิบัติทั่วไปในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
(General theory of human relations)
ํฺ
๎ฺ
๏ฺ
๐ฺ
๑ฺ

พูดกับคนอืไน พราะการพูดละทักทายผูຌอืไนป็นวิธสี รຌางสัมพันธ์กับผูຌอนืไ เดຌดี
ยิๅมกับคนอืไน การยิๅมคือป็นความจริง฿จตอผูຌทีไราสนทนาดຌวย
จงรียกชืไอผูຌอืไน ฿นหมูมนุษย์ลຌว ชืไอของคนคือภาษาทีไเพราะทีไสุด
จริง฿จ พูดละสดงออกดຌวยความจริง฿จ
สน฿จการฟังของผูຌอนืไ อยางเมสดงอาการบืไอหนาย

มนุษย์สัมพันธ์ ๒๑

๒ฺ ฿หຌ กียรติ ยกย องผูຌ อืไน ละเมตาหนิ ผูຌอืไนถຌาเมจาป็น จริง โ อยาลื มวาทา น
อาจจับมลงวันดยนๅาผึๅงมากกวาจับมลงวันดย฿ชຌนๅาสຌม
๓ฺ ตຌองป็นนักบริการทีไดี สิงไ สาคัญ฿นชีวติ ของผูຌทางานคือการทางาน฿หຌผูຌอืไน
๔ฺ มองผูຌอนืไ ฿นงดเี วຌกอน
๕ฺ ยอมรับฟังความคิดหในของผูຌอืไน
ํ์ฺ สรຌางความสน฿จบุคคลอืไนอยางจริง฿จ ละพยายามทา฿หຌเดຌถຌาทานพยายามทีไจะทา
ดล คาร์นกีๅ เดຌกลาวถึงวิธีปฏิบัติพืไอทา฿หຌผูຌอืไนชอบเวຌ฿นหนังสือ “วิธีชนะมิตรละ
จูง฿จคน” ดังนีๅคือ
ํฺ จงอา฿จ฿สอยางทຌจริงตอผูอຌ ืไน
๎ฺ ยิๅม
๏ฺ จงจาเวຌวา ชืไอของบุคคล฿ดกใตามสาหรับบุคคลนัๅน
๐ฺ จงป็นนักฟังทีดไ ี จงสนับสนุน฿หຌอีกฝຆายหนึงไ คุยถึงรืไองของขา
๑ฺ สนทนา฿นรืไองทีไอีกฝຆายหนึงไ สน฿จ
๒ฺ จงทา฿หຌผูຌอนืไ กิดความรูຌสึกป็นคนสาคัญ ละจงทาดຌวยความบริสุทธิ์฿จ

ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์
(The benefit of human relations)
มีคากลาววา มนุษย์ป็นสัตว์สังคม ิSocial animalี กลาวคือ การติดตอสัมพันธ์
ของมนุ ษย์มีมาตัๅงตริไมมีมนุษย์ คือการติดตอระหวางบุคคลตัๅงต ๎ คนขึๅนเป ชน ชีวิต
฿นครอบครัวกใมีมนุษยสัมพันธ์ระหวางสามีภรรยา บิดามารดากับบุตรธิดาป็นตຌน คงเมมี฿ คร
ปฏิ  สธว า เม มี ค รอบครั ว ฿ด หน ว ยงานหรื อ สั ง คม฿ดเม ฿ ช ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ทัๅ ง หมดตຌ อ ง฿ชຌ
มนุษยสัมพันธ์ป็นสืไอสรຌางความขຌา฿จพืไอดานินกิจกรรม฿ด โ ฿หຌบรรลุวัต ถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ
มนุษยสัมพันธ์มีประยชน์ดังนีๅ
ํ. ป็นหลงสรຌางความสามัคคี คือ การอยูละทางานรวมกันอยางป็นสุข ลดปัญหา
ความขัดยຌงตาง โ กอ฿หຌกิดความมันไ คง฿นการทางาน

มนุษย์สัมพันธ์ ๒๒

๎. ป็นหลงพัฒนาบุคลากรละองค์การ คือ การทางานของบุคคล฿นหนวยงานตาง โ
จะมีศักยภาพ มืไอบุคคล฿นหนวยงานมีศักยภาพ งานกใจะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ ละสงผล
฿หຌองค์การป็นทีไชืไอถือละยอมรับจึงทากับป็นการพัฒนาองค์การ฿หຌป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล
๏. ป็นหลงพัฒนาตนอง คือ จะป็นครืไองมือชวย฿หຌบุคคลรูຌวาจะพัฒนาตนอง
฿หຌขຌากับสภาพวดลຌอมละบุคคลอืไนเดຌอยางเร ดยบุคคลจะรูຌจักพัฒนาตนองเปรืไอย โ
๐. ป็ น หล ง ระดมความคิ ด ของคนมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ จ ะป็ น หล ง ระดมความคิ ด
ของผูຌทางานทีไมีศักยภาพ จะทางานตใมกาลังความสามารถของคน ทุมท฿หຌกับงาน พืไอ฿หຌ
ผลงานออกมาดีทีไสุด
๑. ป็นหลงผลิตคุณภาพของงาน ผลงานทีไกิดจากการนีๅจะมีคุณภาพป็นทีไยอมรับ
ทัไวเป ทีไสาคัญผลงานจะประทับ฿จละครอง฿จผูຌอืไนตลอด
๒. ป็นหลงผลิตคุณภาพของทุกงาน กลาวคือ฿นทุกสาขาวิชาชีพตຌองมีมนุษยสัมพันธ์
ขຌาเปกีไยวขຌอง งานนัๅน โ จึงดานินเปตามวัตถุประสงค์ พราะวิชามนุษยสัมพันธ์ป็นสหวิชา
ประกอบดຌวยหลาย โ วิชามารวมกัน ชน มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ ฯลฯ
รวมรียกวา วิชามนุษยสัมพันธ์ จึงกลาวเดຌวา เมมีมนุษยสัมพันธ์ เมมีความสารใจของงาน
ทีไดี
๓. ป็นหลงประสานนยบาย ผูบຌ ริหารละผูຌทางานสามารถรูຌนยบายละปฏิบัตเิ ดຌ
ดยงานสารใจตามป้าหมายละมีประสิทธิภาพ

ประเภทของมนุษยสัมพันธ์

ํ๐

(Types of human relations)
ํ. มนุษยสัมพันธ์ทัไวเป คือ การพบปะสนทนาลกปลีไยนความคิดหในละความรูຌ
ของบุคคล฿นสังคมทัไว โ เป ชน นั กรียน฿นหຌ องดียวกัน ครู฿นรงรียนดียวกัน บุคคล
฿นหมูบຌานดียวกัน ตาบล อาภอ ละจังหวัดดียวกัน รวมเปถึงบุคคลผูຌอยูตางประทศทีไ เดຌมี
อกาสพบปะกัน
๑๔

เอกสารวิชามนุษยสัมพันธ์ หลักสูตรฝึ กหัดครูสอนพระปริยตั ิธรรม อ้ างแล้ ว. หน้ า ๘-๙

มนุษย์สัมพันธ์ ๒๓

๎. มนุษยสัมพันธ์฿นการทางาน คือ การทางานรวมกันตาง โ ชน การชวยกันสรຌาง
สะพาน สรຌางถนน สรຌางบຌาน การชวยกีไยวขຌาว฿นนา การพัฒนาทาความสะอาดวัด รงรียน
ละหมูบຌาน ป็นตຌน
๏. มนุษยสัมพันธ์฿นการบริหารราชการ คือ การบริหารบุคคล฿นหนวยงานราชการ
ตาง โ ชน การกีไยวขຌองระหวางผูบຌ ังคับบัญชาละผู฿ຌ ตຌบังคับบัญชา ฿นกระทรวง ทบวง กรม
กอง รงรียน สานักงานศึกษาธิการ ฯลฯ ป็นตຌน
๐. มนุษยสัมพันธ์฿นการบริหารธุรกิจ คือ การบริหารงานของบุคคล฿นหนวยงาน
อกชน ชน การกีไยวขຌองของบุคคล฿นบริษัท ฿นรงงานอุตสาหกรรม ตัวอยา งชน บริษัท
ประกันภัย บริษัทประกันชีวิต รงงานทากระดาษ ฯลฯ ป็นตຌน ผูຌป็นจຌาของกิจกรรมนัๅน โ
ตຌองกีไยวขຌองกับผูຌรวมงานป็นรายบุคคลอยางทัไวถึง พราะการบริหารชิงธุรกิจมุงผลกาเรป็น฿หญ
การสรຌางมนุษยสัมพันธ์ทีไดีตอกันจึงสาคัญยิไง

ปรัชญาเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์

(Philosophy of human relations)
ํ. ปรัชญากีไยวกับศาสนา มนุษยสัมพันธ์฿นทางศาสนาจะมุงนຌน
ํฺํ สันติสุข ทางานรวมกันดຌวยความสงบสุข
ํฺ๎ มตตา เมบียดบียนกันละกัน
ํฺ๏ สามัคคี พรຌอมพียงกันทางาน
๎ฺ ปรัชญากีไยวกับการปกครอง มุง นຌน
๎ฺํ ความจงรักภักดีตอ หัวหนຌาผูปຌ กครองหรือผูบຌ ริหาร
๎ฺ๎ ความสามัคคีป็นนๅาหนึไง฿จดียวกัน
๏ฺ ปรัชญากีไยวกับการบริหารองค์การ ทัๅงหน วยงาน ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน
หัวหนຌางานจะนຌน฿นรืไองปริมาณละคุณภาพของผลงานป็น฿หญ จึงมุงนຌน
๏ฺํ ความขຌา฿จดีตอกัน
๏ฺ๎ ความสามัคคี
๐ฺ ปรัชญากีไยวกับการศึกษา มุงนຌน
๐ฺํ ความสาคัญของบุคคล฿นกลุม ฿นชัๅนรียน ฿นรงรียน พืไอการพัฒนาการ
ดຌานการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ระหวางผูຌ รียนผูสຌ อน ผูบຌ ริหารการศึกษาจึงสาคัญยิงไ
มนุษย์สัมพันธ์ ๒๔

หลักมนุษยสัมพันธ์ของโจโฉ
(Human relations of Jocho)
฿นวรรณกรรมรืไอ งสามกຍ ก จฉนั กรบจี นเดຌ ฿ชຌ มนุ ษ ยสั มพัน ธ์฿ นการรบชนะขຌ าศึ ก
กีไยวกับการประสานคนกับประสานงานเดຌอยางยอดยีไยม ดังนีๅ

หลักการประสานคน โจโฉใช้วิธีการดังนี้

ํฺ
๎ฺ
๏ฺ
๐ฺ
๑ฺ

ฟังความคิดหในของทหารผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา
มีความอบอຌอมอารีตอทหารทุกคน
มีความยุตธิ รรม฿นการปกครองทหาร
สดงความรักลูกนຌอยดยความสุจริต฿จ
ลีๅยงดูทหารละปูนบาหนใจรางวัลสมอกัน

หลักการประสานงาน โจโฉใช้วิธีการดังนี้

ํ.
๎.
๏.
๐.
๑.

ดใดขาด
ทาทีไชอบ
คิดกอนทา
ทาตามธรรมนียมนิยม
ชานาญกลศึก

ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดี
(Characteristic of bed human relations)
ํ. หนຌาบูด หมายถึง หนຌาบึๅง เมคอยยิๅมยຌมจม฿ส ผูຌอืไนหในลຌวเมอยากคบหา
สมาคม
๎.
๏.
๐.
๑.

เมพูดจา หมายถึง ป็นคนเมคอยชอบพูด พูดนຌอยพือไ นเมคอยชอบ
อารมณ์เมดี หมายถึง ป็นคนมหงาย กรธงาย อะอะวยวาย
จูຌจีๅขีๅบน หมายถึง ป็นคนจูຌจีๅจุกจิก ชอบบน ชอบทารืไองลใกป็นรือไ ง฿หญ
เมมองหนຌาคน หมายถึง ขณะกาลังสนทนาคนชนนีๅจะเมมองหนຌาคน
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๒. อาต฿จตนอง หมายถึง ผูຌ ทีไชอบถือ฿จตนองป็น฿หญ เมอา฿จขามา฿ส฿จรา
ชอบ฿หຌผูຌอืไนอา฿จตนอง
๓. อวดกงวางทา หมายถึง ผูทຌ ีไชอบถือวาตนกงกวาผูຌอนืไ รูຌมากกวาผูຌอืไน ผูຌอนืไ งหมด
๔. เมคบหาสมาคม หมายถึง ผูຌทีไเมชอบคบพืไอน ชอบอยูคนดียว เมชอบทางาน
ป็นกลุม
๕. ชอบคนเมป็น หมายถึง ผูทຌ ีไเมคยละเมชอบยกยองคนอืไน กรงวาคนอืนไ จะดน
กวาตนตชอบทีไจะ฿หຌผูຌอืไนชมตนมากกวา
ํ์. อวดดนอวดดัง หมายถึง ผูຌทีไชอบอวดบงกับคนอืไน ยกตนขมทาน ดยคิดวา
ตนองดนกวาคนอืไน

ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
(Characteristic of dominant human relations)
ผูຌมีมนุษยสัมพันธ์ดี คือผูຌทีไมีกาย วาจา ละ฿จ ป็นเป฿นนวดียวกัน ตรงกันขຌาม
กั บ ผูຌ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ เ ม ดี กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เดຌ อ ธิ บ ายลั ก ษณะผูຌ มี
มนุษยสัมพันธ์ทีไดี฿นหนังสือผนการสอนกลุมสรຌางสริมประสบการณ์ชีวิต ชัๅนประถมปทีไ ๑ เวຌ
รวม ํ์ ประการดังนีๅ คือ
ํ. ยิๅมยຌมจม฿ส สุภาพออนยน พูดจาเพราะ ละป็นกันองกับผูຌอืไน
๎ฺ ขຌา฿จละหในอกหใน฿จผูຌรวมงาน มีมตตากรุณา
๏ฺ มีความจริง฿จตอผูຌอนืไ ฿หຌความชวยหลือผูຌอืไนดຌวยความบริสุทธิ์฿จ
๐ฺ ชมชยคนอืไนสมอ ฿หຌกียรติผลงานของผูຌอืไนมากกวาติ
๑ฺ เมนนิ ทาวารຌายผูอຌ ืไน ละเมหวันไ เหวตอสิไงอืไน
๒ฺ ป็นคนยุตธิ รรม
๓ฺ รูຌจักประนีประนอม
๔ฺ มีความมันไ ฿จ฿นตนอง ละรูຌจักป็นตัวของตัวอง
๕ฺ รูຌจักหาละ฿ชຌหตุผล
ํ์ฺ ยกยองความรูຌ ละความริริมไ ของผูຌอนืไ
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ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในแนวพุทธศาสนา
(Relations between the man in Buddhism)
ความสัมพันธ์ของมนุษย์฿นนวพุทธศาสนา อาจบงป็น ๑ ประการ คือ
ํฺ ความสัมพันธ์ของชาวพุทธ฿นการทาบุญกุศลทีวไ ัด สานักสงฆ์
๎ฺ ความสัมพันธ์ของชาวพุทธ฿นการเปรวมประชุม ณ พุทธสมาคมตาง โ
๏ฺ ความสัมพันธ์ของชาวพุทธ฿นการเปรวมฟังทศน์ ปาฐกถาธรรม ละการปฏิบัติธรรม
๐ฺ ความสัมพันธ์ของชาวพุทธ฿นการเปรวมบริจาคงินทาบุญ฿นทศกาลตาง โ รวมทังๅ
การสรຌางวัด ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ละรงรียน ป็นตຌน
๑ฺ ความสัมพันธ์ของชาวพุทธ฿นการทาบุญทศกาลสาคัญตาง โ ชน วันขຌาพรรษา
วันออกพรรษา วันมาฆบูชา ละวันวิสาขบูชา ป็นตຌน

ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชาวบ้าน
(Relations between monk and layman)
ํฺ ป็นญาติธรรมชวยสอนธรรมะ฿หຌประพฤติดปี ฏิบตั ิชอบ
๎ฺ จริญพระพุทธมนต์฿นงานพิธีตาง โ ชน
๎ฺํ งานมงคลสมรส
๎ฺ๎ งานทาบุญขึนๅ บຌาน฿หม ทาบุญวันกิด ฯลฯ
๏ฺ สดงธรรมหรือปาฐกถา฿นทศกาลตาง โ ชน
๏ฺํ งานวันเหวຌครูของนักรียน/สถานศึกษาตาง โ
๏ฺ๎ งานวันขຌาพรรษา วันออกพรรษา ละงานทาบุญ฿นพิธีตา ง โ
๏ฺ๏ ป็นพระอุปัชฌาย์ คูส วด ละอันดับ฿นการบรรพชาอุปสมบท
๏ฺ๐ สดงธรรม/ปาฐกถาธรรมทางสถานีวทิ ยุทรทัศน์ ฯลฯ
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ความสัมพันธ์ของคนไทยในอดีตที่มีต่อพระพุทธศาสนา
(Relations of the past thai citizen on Buddhism)
คนเทยกับพระพุทธศาสนามีความผูกพันกันตอดีต ป็นวลาชຌานานเมอาจยกจากกันเดຌ
จนกลายป็นศาสนาประจาชาติเทยมาตบราณกาล จากนัๅนพระพุทธศาสนาจึงจริญมัไนคง
฿นราชอาณาจั ก รเทยยิไ ง กว า ประทศ฿ด฿นลก หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาจึ ง ป็ น ทีไ ม า
หลงขนบธรรมนียมประพณี ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ทัศนคติ ละความรูຌสึกนึกคิดตาง โ
ของคนเทย สิไงหลานีๅจะมีหลักพระพุทธศาสนาขຌาเปกีไยวขຌองกลาวเดຌอยางสนิท฿จวาชาติเทย
จริญรุงรืองมัไนคงมาตราบทาทุกวันนีๅกใดຌวยพระพุทธศาสนา
พระธรรมปຂ ฎ ก ิประยุ ท ธ์ ปยุ ตฺ  ตี เดຌ ก ล า วถึ ง ความผู ก พั น ของคนเทยกั บ
พระพุทธศาสนา฿นฐานะป็นศาสนาประจาชาติเวຌ ํ์ ประการดังนีๅํ๑
ํฺ พระพุทธศาสนาป็นศาสนาของประชากรสวน฿หญของประทศ
๎ฺ พระพุทธศาสนาป็นกนนาละป็นรากฐานสาคัญของวัฒนธรรมเทย
๏ฺ พระพุทธศาสนาป็นศูนย์รวมจิต฿จ ทา฿หຌกิดความสามัคคี฿นหมูชนชาวเทย
๐ฺ พระพุทธศาสนาป็นหลักการทีไชวยดารงรักษาสรีภาพ฿นการนับถือศาสนา
๑ฺ พระพุทธศาสนาป็นสถาบันคูชาติเทย
๒ฺ พระพุทธศาสนาสอดคลຌองกับลักษณะนิสัยของคนเทยทีรไ ักความป็นอิสระสรี
๓ฺ พระพุทธศาสนาป็นหลงสาคัญทีหไ ลอหลอมอกลักษณ์ของชาติเทย
๔ฺ พระพุทธศาสนาป็นมรดกละป็นคลังสมบัติอันลๅาคาของชนชาติเทย
๕ฺ พระพุทธศาสนาป็นหลักนาทาง฿นการพัฒนาชาติเทย
ํ์ฺ พระพุทธศาสนาป็นหลงของดีมคี าทีไชนชาติเทยมอบ฿หຌกอารยธรรมของลก

๑๕

พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ,ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจาชาติ. ครัง้ ที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริ ษัท
สหธรรมิก จากัด, ๒๕๓๗.
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บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
(The rule of Buddhism on Thai society)
วั ด ป็ น พุ ท ธศาสนาทีไ  ป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชนเทยมาต  บราณกาล พระสงฆ์
ป็ น ปู ช นี ย บุ ค คลทีไ ค นทัไ ว เปคารพนั บ ถื อ ยิไ ง มຌ ปั จ จุ บั น นีๅ จ ะมี ค วามปลีไ ย นปลงเปบຌ า ง
ตความสัมพันธ์ระหวางวัดละชุมชนเทยกใยังคงมีอยูละมีบทบาทตอสังคมเทยดังตอเปนีๅ
ํ. ป็นสถานทีไสืบตออายุ พระศาสนา฿หຌยัไงยืนถาวร ป็นสถานทีไอยูของพระสงฆ์
ผูຌปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ละป็นทีไประดิษฐานพระพุทธรูป ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานตาง โ มากมาย
๎ฺ ป็นพุทธศาสนสถานทีไทาบุญของประชาชนละกใบอัฐขิ องผูຌลว งลับเปลຌว
๏ฺ ป็นสถานฝຄกอบรมวิชาศีลธรรมละวิชาการตาง โ
๐ฺ ป็นสถานสงคราะห์บุตรหลานของชาวบຌานผูຌดຌอยอกาสทางการศึกษาเดຌอาศัย
ศึกษาลารียน
๑ฺ ป็นสถานพยาบาลรักษาผูຌจใบปຆวย ชนทีไวัดพระชตุพนป็นหลงตารับตาราละ
วิธีรักษารคตาง โ
๒ฺ ป็นทีไพักคนดินทาง
๓ฺ ป็นสมสรทีปไ ระชุมพบปะสังสรรค์หยอน฿จของชาวบຌาน
๔ฺ ป็นสถานทีบไ ันทิงจัดงานทศกาลละมหรสพตาง โ
๕ฺ พระป็นผูຌเกลกลีไยขຌอพิพาทป็นทีไ กຌปัญหาครอบครัวละทุกข์ตา ง โของชาวบຌาน
ํ์ฺ ป็ น ศู น ย์ ก ลางทางดຌ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมต า ง โ ของชาติ ทัๅ ง ดຌ า นสถาปั ต ยกรรม
ประติมากรรมละจิตรกรรม
ํํฺ ป็นสถานทีไกใบของ฿ชຌตาง โ ซึไงชาวบຌาน฿ชຌรวมกันมืไอมีงานวัดหรือเปยืมมา฿ชຌ
มืไอมีงาน
ํ๎ฺ ป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกานันหรือผูຌ฿หญบຌาน฿นการรียกลูกบຌานมาประชุม
ชีๅจงกิจการ
ํ๏ฺ ป็นทีไประกอบพิธีกรรมหรือ฿หຌบริการดຌานพิธีกรรม ซึไงป็นรืไองผูกพันกับชีวิต
คนปัจจุบันบบคนเทยดี็ยวนีๅกใยังมีความกีไยวขຌองกับวัดอยู ตัวอยางทีไหในเดຌชัด คือ
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ํ๏ฺํ พุทธศาสนิกชนเปทาบุญทีวไ ัด ฿สบาตรพระ
ํ๏ฺ๎ พุทธศาสนิกชนเปฟังทศน์ ปาฐกถาธรรม ละฝຄกอบรมทางดຌานศีลธรรมทีไวัด
ํ๏ฺ๏ บวชป็นพระภิกษุ สามณร มีทวีไ ดั
ํ๏ฺ๐ นิมนต์พระสงฆ์เป฿นงานพิธีตาง โ ทัๅงงานราษฎร์ ละงานหลวง ชน
งานพระราชพิธวี ันฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว งานป฿หม งานขึๅนบຌาน฿หม
งานบวชนาค งานตงงาน ฯลฯ

มนุษยสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนา
(Human relations in Buddhism)
หลายคนกใยังสงสัยวาพระพุทธศาสนามีหลักมนุษยสัมพันธ์หรือเม ตความจริงลຌว
฿นการประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรง฿ชຌหลักมนุษยสัมพันธ์ป็นปฐมหงการประกาศ
พระพุทธศาสนา กลาวคือกอนจะทรงทศนาหรือสัไงสอนผูຌ฿ดกใจะทรงตรวจดูความพรຌอมของผูຌนัๅน
ภูมิหลังของผูຌนัๅน ซึไงรียกวา ตรวจดูอุปนิสัย ิอุปนิสฺสย อลกสิี  พืไอ฿หຌกิดผลกผูຌนัๅน
อยางจริงจัง มนุษยสัมพันธ์ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ
“การทาประโยชน์ตนและประโยชน์ผอู้ นื่ ให้ลลุ ว่ งสมบูรณ์ดว้ ยความไม่ประมาท”ํ๒
ขຌอนีๅจึงหในเดຌจากการทีไพระพุทธองค์ทรงบาพใญพุทธจริยาพืไอผูຌอืไน ๏ สถานะ คือํ๓
ํ. ลกัตถจริยา ิconduat for the well - being of the worldี
พระพุทธจริยาพืไอประยชน์กชาวลก ฿นฐานะทีไทรงป็นสมาชิกของลกคนหนึไ ง
จึงทรงบาพใญประยชน์ กชาวลก สดใจเปสัไงสอนธรรมกคนทัๅงหลายพืไอ฿หຌ กิด ความรูຌ
ความขຌา฿จ฿นปัญหาชีวิตละวิธีกຌเขปัญหานัๅน
๎. ญาตัตถจริยา ิconduct for the benefit of his relationsี
พระพุทธจริยาพืไอประยชน์กพระญาติตามฐานะ ทรงบาพใญประยชน์กพระญาติ
฿นฐานะทรงป็นสมาชิกของราชตระกูลศากยะทีไหมาะสม
๑๖

ที.มหา. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐. สยามรฏฺฐสฺส ตปิ ฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓ (อถ โข ภควา ภิกขู อามนฺเตสิ “หนฺททานิ
ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ อย ตถาคตสฺส ปจฺฉิมา วาจา.)
๑๗
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๐ ; ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๔๙/๓๒๙ สยามรฏฺฐสฺส
เตปิ ฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓
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๏. พุทธตัถจริยา ิbeneficial conduct as funetisns of the Buddhaี
พระพุทธจริยาทีไทรงบาพใญประยชน์ตามหนຌาทีไของพระพุทธจຌา ชน ทรงวางระบียบ
การปฏิบัติพืไอการอยูรวมกันของปัจจกชน จนถึงสังคมของพุทธบริษัท ๐
จึงอาจกลาวเดຌวา วิชามนุษยสัมพันธ์มีมาต ครัๅงพุทธกาล ละพระพุทธองค์กใทรง฿ชຌ
พืไอการประกาศพระพุทธศาสนาเดຌอยางดี ละป็นรากฐานของวิชามนุษยสัมพันธ์มาตราบทา
ทุกวันนีๅ
พืไอ฿หຌกิดมุมมองทีไชดั จนจึงขอบงมนุษยสัมพันธ์฿นพระพุทธศาสนาป็น ๎ ลักษณะ
฿หญ โ คือ
๑. มุมกว้าง หมายความวา ผูຌจะทางานรวมกับผูຌอืไนเดຌประสบผลสารใจสามารถ
ครอง฿จ ชนะ฿จ ป็นทีไรักของพืไ อนรวมงานเดຌทุกระดับ จะตຌองปฏิบัติธรรมครืไองยึดหนีไยว
จิต฿จของบุคคลซึไงรียกวา สังคหวัตถุธรรม ิbases of sympathy; acts of doing fovonrsี
มี ๐ อยาง คือํ๔
๑. ทาน ิgiving generosity charityี การ฿หຌ คือ อืๅอฟຕอผืไอผ สียสละ
บงปันชวยหลือกันดຌวยสิไงของรวมเปถึงการ฿หຌความรูຌ ละนะนาสังไ สอน บงออกป็น ๏ คือ
ํฺํ อามิสทาน การ฿หຌวัตถุสิไงของพืไอชวยหลือละสงคราะห์กนั ละกัน
ซึไงมีลกั ษณะคือ
ํฺํฺํ ฿หຌพืไอบูชาพระคุณละความดี ชน การบารุงมารดาบิดาดຌวย
วัตถุสิไงของกใพืไอบูชาพระคุณทาน การทาบุญกใพืไอบูชาความดีของพระสงฆ์ การบริจาคทรัพย์ทา
สาธารณประยชน์กใพืไอบูชาความดีของประทศชาติละประชาชนผูຌกิดมารวมผนดินชวย
พัฒนาชาติบาຌ นมือง฿หຌจริญยิไงขึนๅ
ํฺํฺ๎ ฿หຌพืไอการชวยหลือ ชน มืไอคราวกิดภัยพิบัตติ าง โ เมวา
จะป็นอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ละหรือภัยอืไน฿ดกใตาม ยอมตຌองการความชวยหลือ รากใบริจาค
สิไงของตาง โ ฿หຌพืไอบรรทาความดือดรຌอนของผูຌประสบภัยจากหนัก฿หຌป็นบา จากทุลาป็นหาย

๑๘

ที.ปา. ๑๑/๑๒๐/๑๖๗; ๒๖๗/๒๙๔; องฺ. จตุกฺก ๒๑/๓๒/๔๖ ; องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๑๔/๒๒๒; ๒๐๙/๓๗๗ สยามรฏฺฐสฺส เตปิ ฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๒๓
ภาษาอังกฤษอ้ างจาก พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ . อ้ างแล้ ว
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ํฺํฺ๏ ฿หຌพืไอการสงคราะห์ ป็นการ฿หຌกผูຌยากเรຌขาดทีไพึไง เม
สามารถชวยหลือตนองเดຌ ชน การ฿หຌการชวยหลือคนชราขาดทีไพึไง คนพิการ ป็นตຌน
ํฺ๎ฺ ธรรมทาน การ฿หຌ ความรูຌ ฿หຌความขຌา฿จ พืไอสนอนะ฿นทางทีไถูกตຌอง
กผูຌยังเมรูຌเมขຌา฿จ ซึไงรียกวา฿หຌสัมมาทิฏฐิ ซึไงเดຌกตัวปัญญา
ํฺ๏ฺ อภัยทาน การ฿หຌอภัย การเมถือทษ การรูຌจักทา฿จเวຌเดຌอยางหมาะสม
เมฉุนฉียวมหงาย
ทานนีๅถือวาป็นคุณธรรมบืๅองตຌนขຌอรกทีไมีอานุภาพมาก ฿นการทีไจะผูกมัด฿จ
ของผูຌอืไนเดຌอยางดียิไง ดังพุทธพจน์ทีไวา ทท ปຂย หติ ราชนฺ ติ น พหู นรชนผูຌเมตระหนีไ
฿หຌทานยอมป็นทีไรัก ชนป็นอันมากยอมคบหานรชนนัๅนํ๕ พระพุทธองค์ยังทรงยกยองความดี
ของผูຌ฿หຌทานเวຌ ๑ อยางคือ
ํ. พหุน ชนสฺส ปຂย หติ มนาป ผูຌ฿หຌทานยอมป็นทีไรักทีไชอบ฿จของชนหมู
มาก
๎. สนฺต สปฺปุริสา ภชนฺติ สัปบุรุษผูຌสงบยอมคบหาผูຌ฿หຌทาน
๏. กลฺยาณ กิตฺติสทฺท อพฺภุคฺคจฺฉติ ชืไอสียงอันงามของผูຌ฿หຌทานยอมฟุ้งขจรเป
๐. คิหิธมมา อนปคต หติ ผูຌ฿หຌทานยอมเมหางจากธรรมของคฤหัสถ์
๑ฺ กายสฺส ภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค ลก อุปชฺชติ ผูຌ฿หຌทานมืไอตายลຌว
ยอมขຌาถึงสุคคติลก – สวรรค์๎์
๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชช ิdindly speech; convincing speechี วาจา
ทีไน ารัก วาจาดูด ดืไม฿จคือการจรจาดຌวยถຌอยคาสุภาพออนยนสมานสามัคคี เมพูด คาทีไจะ
กอ ฿หຌ  กิ ด ความสี ย หายท าลายประยชน์ มี ค ากล า วว า คนทีไ พู ด พราะจะลีๅ ย งท า นดຌ ว ย
ชຌอนปลา โ ฿นรืไองกีไยวกับประยชน์ของการพูดนีๅ มี คติสอน฿จกลาวเวຌชน ปากป็นอก
ลขป็นท พราะพูดถูกดวงมนนนเวຌ รຌอยรักหักมหหาลาภรวยฮ หรืออาจพูด พืไอ฿หຌปาก
ยຌฟันยิน
๑๙

อง. ปญฺจก. ๒๒/๓๔ – ๓๕/๔๓ – ๔๔ สยามรฏฐสฺส เตปิ ฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓.

๒๐

อง. ปญฺจก. ๒๒/๓๔ – ๓๕/๔๓ – ๙๔ สยามรฏฐสฺส เตปิ ฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓.
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มกฺข กลฺยาณิยา สาธุ ปลงวาจางาม ยังประยชน์฿หຌสารใจ๎ํ
ปຂยวาจา฿นทางพระพุทธศาสนามีลักษณะ ๐ อยางคือ
ํ. เมพูดทใจ
๎. เมพูดสอสียด
๏. เมพูดคาหยาบ
๐ฺ เมพูดพຌอจຌอ
๓. อัตถจริยา ิuseful conduct; rendering services; life of services ;
doing goodี
การประพฤติประยชน์ คือ ขวนขวายชวยหลือกิจการบาพใญสาธารณประยชน์ตลอด
ถึงชวยกຌเขปรับปรุงสงสริม฿นทางจริยธรรม อา฿จ฿สความทุกข์ยากของผูຌอืไน ชน ผูຌรว มงาน
ละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา
๔. สมานัตตตา ิeven and equal treatment ; equality conisting in
impartiality, participation and behaving aneself preperly in all cercnnstancesี
ความมีตนสมอ คือ มีตนสมอตຌนสมอปลาย ปฏิบัตติ นองสมไาสมอ฿นชนทัๅงหลาย
วางตนเดຌหมาะสมกับฐานะ ภาวะ บุคคล หตุการณ์ละสิไงวดลຌอมทัๅงหลายถูกตຌองตามธรรม
฿นทุกกรณี เมถอื วาตนกงกวาดีกวาผูຌอืไน
๒. มุมแคบ คือ มุมมองทีไรองลงมาจากมุมกวຌาง฿นทีไนีๅหมายอาผูຌปกครองทีไป็น
หั ว หนຌ า ครอบครั ว ทัๅ ง ชายละหญิ ง นอกจากจะตຌ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ฿ นการสรຌ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
฿นฐานะพอ ม ลูก สามี ละภรรยา ซึไงจะกลาวตอเป จะตຌองมีฆราวาสธรรม ๐ ประการ
คือ๎๎
๒.๑ สัจจะ ิtruth and honestyี ความจริง฿จ ซือไ สัตย์ เมมีลักษณะหนຌาเหวຌ
หลังหลอก มี ๏ ลักษณะคือ๎๏
๒๑
๒๒
๒๓

ขุ. ขา. เอก. ๒๗/๘๘/๒๘. สยามรฏฺฐสฺส เตปิ ฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓.
ส.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖ สยามรฏฐสฺส เตปิ ฏก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓.
ปิ่ น มุทกุ นั ต์, พันเอก แนวการสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมชัน้ ตรี. พระนคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๑๔. (หน้ า ๔๕๗ – ๔๖๕)
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๎ฺํฺํ ป็นความจริง คือเมลน เมหลอก
๎ฺํฺ๎ ป็นความตรง มีความประพฤติทางกาย วาจา ละ฿จซืไอตรง เมคดกง
เมบดิ พลิๅวบีไยงบายจากความถูกตຌอง
๎ฺํฺ๏ ป็นความทຌ เมหลาะหละหลวเหล฿นกิจอันป็นหนຌาทีไอันพึงปฏิบัติ
สัจจะอันมีลักษณะดังกลาว ผูຌครองรือนพึงปฏิบัติ฿นสถานะ ๑ คือ
ํฺ ตรงตอหนຌาทีไ ปฏิบัตหิ นຌาทีไ ตใมความสามารถ
๎ฺ ตรงตอการงาน ตัๅง฿จทางาน฿หຌดี
๏ฺ ตรงตอวาจา ยึดถือคามัไนสัญญา
๐ฺ ตรงตอบุคคล ประพฤติดตี อบุคคลอืนไ
๑ฺ ตรงตอความดี ยึดมัไน฿นทางหงความดี

คุณของการมีสจั จะ
ํ.
๎.
๏.
๐.
๑.
๒.

ป็นคนหนักนนมันไ คง
ป็นคนกຌาวหนຌา฿นการงาน
งานทีไทาเดຌผลดีพิศษ
มีคนชืไอถือละคารพยากรง
ทาความมันไ คงกครอบครัว
ทาดีเมทຌอถอย
ฯลฯ

ทษของการเมมสี จั จะ
ํ.
๎ฺ
๏ฺ
๐ฺ
๑ฺ

หลาะหละ
ตกตไา หายนะ
ลຌมหลว
คนหยียดหยามเมชืไอถือ
เมมีความจริญ฿ด โ ทีตไ ัๅงอยูมัไนคง
ฯลฯ
มนุษย์สัมพันธ์ ๓๔

๒.๒ ทมะ ิtaming and training oneself; adjirstmentีคือ การฝຄก ละ
การขม฿จปรับปรุงตัวอง฿หຌหมาะกับงาน฿นหนຌาทีไสมอ มี ๏ ลักษณะคือ๎๐
๎ฺ๎ฺํ ความฝຄก ฝຄกทางาน฿หຌป็น พราะถຌาคนทางานเมป็นยอมป็นภาระ
กสังคม ผูຌจะทางานป็นตຌองรูຌจักฝຄกหัดอบรมตนอง฿หຌป็นงาน จะทาอยางนีๅเดຌกใตຌองขม฿จ
ฝຄก฿จตนอง
๎ฺ๎ฺ๎ ความหยุด คือการยับยัๅงตัวองเม฿หຌถลาเปสูความชัไวทัๅงหลาย ชน
มืไอราคิดจะทาความผิด คือจะทะลาะวิวาท จะคิ ดทาทุจริต จะตกเปสูอบายมุข จะหันเปสู
ความป็นคนลว ทัๅงนีๅกใตຌองขม฿จ ฝຄก฿จตนอง
๎ฺ๎ฺ๏ ความขม ขม฿จตนองเม฿หຌ การิบสิบสานจนกินเป ปกติคนรา
ถຌาปลอยตาม฿จตัวกใจะมีความจองหองมากกินเป ฿นการกินอยู การทีไยวตร จนกินฐานะ
ป็นคนประภทรายเดຌตไารสนิยมสูง กิด หนีๅสินรุงรังพาครอบครัวระสไาระสาย ดังนัๅนจึงตຌอง
บาพใญ ทมะ คือรูຌจักขม฿จตนอง

คุณหงความมีทมะ
ํ.
๎.
๏.
๐.
๑.
๒.

ทา฿หຌมีความสามารถ฿นการทางาน
เมป็นทีไรงั กียจของคนอืนไ
เมมีวรภัยกับ฿คร
มิตรภาพมันไ คง
ยัๅงตัวเวຌเดຌมืไอจะผิด
ตัๅงตัวเดຌ
ฯลฯ

ทษหงความเมมที มะ
ํ.
๎.
๏.
๐.
๑.
๒.

๒๔

จะตกป็นกาฝากสังคม
จะกลายป็นอาชญากร
จะจมลงสูอบายมุข
ตใมเปดຌวยการทะลาะวิวาท
พืไอนฝูงรังกียจ
ตัๅงตัวเมตดิ
ฯลฯ

ปิ่ น มุทกุ นั ต์, พันเอก แนวการสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมชัน้ ตรี. พระนคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๑๔. (อ้ างแล้ ว)
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๒.๓ ขันติ ิtolerance; forbearanceี ความอดทนความขຌมขใงของ฿จ ทางาน
ดຌวยความขยันหมันไ พียรเมหวันไ เหว มีจดุ มุงหมาย฿นการทางาน ซึงไ มี ๐ ลักษณะคือ
๎ฺ๏ฺํ อดทนตอความยากลาบาก อดทนตอความหนาว ความรຌอน ความหิว
กระหาย สัมผัสหงยุ ง หลือบละสัตว์ลืๅอยคลานอืไน โ ป็นตຌน ดยมุงการประกอบอาชีพ
การงานป็นสาคัญ
๎ฺ๏ฺ๎ อดทนตอความทุกขวทนา อดทนตอความจใบเขຌตา ง โ ชน ปวดหัว
ปวดทຌอง ความปวดมือไ ย โ ตาง โ ป็นตຌน เมสดงอาการจใบปวดกระสับกระสายจนกินพอดี
๎ฺ๏ฺ๏ อดทนตอความจใบ฿จ อดทนตอการหมิไนประมาทจากผูຌอนืไ ดยการ
พูดจาสียดสี กระทบกระทังไ หรือการกระทาอืไน฿ดกใตาม
๎ฺ๏ฺ๐ อดทนตออานาจกิลส การอดทน฿น ๏ ขຌอขຌางตຌนนัๅน ป็นการอดทน
ต อ อารมณ์ ฝຆ า ยขั ด ฿จ ต ขຌ อ ๐ นีๅ  ป็ น การอดทนต อ อารมณ์ ขຌ า งฝຆ า ยพลิ ด พลิ น ช น
ความสนุ ก สนานการทีไย วตร การเดຌ ผ ลประยชน์ ฿ นทางทีไ มิ ช อบป็ น ตຌ น อารมณ์ ทีไ น า รั ก
นาชอบ฿จ ดูเมนาจะตຌอง฿ชຌความอดทน พราะเมทา฿หຌราลาบาก ตกใตຌอง฿ชຌพราะทา฿หຌรา
สียคน สียหายเดຌ ถຌาราเม฿ชຌความอดทนกใจะมีพฤติกรรมอันเมหมาะสมตาง โ พราะอยาก
เดຌสิไงทีไตนรัก ชน
๎ฺ๏ฺ๐ฺํ รับสินบน
๎ฺ๏ฺ๐ฺ๎ ผิดลูกผิดมียขา
๎ฺ๏ฺ๐ฺ๏ หในงินตาต
๎ฺ๏ฺ๐ฺ๐ รูຌมากอาปรียบมาก
๎ฺ๏ฺ๐ฺ๑ หอยศ หลงมัวมาอานาจ
๎ฺ๏ฺ๐ฺ๒ ขีๅมຌ อຌอวด
ฯลฯ
การอดทนตออานาจกิลสนีๅ กลาวดยยอคืออดทนตออานาจ ความอยาก นันไ อง

คุณหงความมีขนั ติ
ํ.
๎.
๏.
๐.

ทางานเดຌผลดี
บาพใญตนป็นหลักหงบริวารชน
ลดปัญหาขຌอขัดยຌงละการทะลาะวิวาท
เมทาผิดพราะหในกความอยาก
ฯลฯ
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ทษของการเมมขี นั ติ
ํ.
๎.
๏.
๐.

ทางานคัไงคຌาง จับจด
เมเดຌรบั ความเวຌวาง฿จจากผูอຌ ืไน
ตใมเปดຌวยศัตรู
จะกลายป็นอาชญากร
ฯลฯ
๒.๔ จาคะ ิliberality; generosityี
ความสียสละ มีจติ ฿จกวຌางขวาง อืๅอฟຕอผืไอผ มี ๎ ประภท คือ
๎ฺ๐ฺํ สละวัตถุ คือการสละทรัพย์สินของตนพืไอประยชน์กผูຌอืไน ชน
ทานุบารุงพระพุทธศาสนา บริจาคงินสรຌางรงพยาบาล รงรียน ป็นตຌน
๎ฺ๐ฺ๎ สละอารมณ์ คือ รูຌจักปลอยวางอารมณ์มืไอมีรืไองขัด฿จอะเรกับ฿คร
ตัๅงตสามี ภรรยา หรือพืไอนฝูงเมควรกใบเวຌป็นอารมณ์ ตຌองปลอยวางละคอยคิด กຌเ ข
ภายหลัง พืไอ฿จจะเดຌรับอารมณ์฿นการทีไจะทางาน฿หมอีกตอเป

คุณของความมีจาคะ
ํ.
๎.
๏.
๐.
๑.

ทาความปลอดภัยกตน
ทาความมันไ คงกสงั คม ประทศชาติ
ป็นทีนไ ับหนຌาถือตาของคนอืนไ
ทาความสงบสุขกครอบครัวละสังคม
฿จมีความสุข
ฯลฯ

ทษของการเมมจี าคะ
ํ. บัไนทอนความมันไ คงของตนละของชาติ
๎. เดຌรบั ความครหาติตียน
๏. ทุกข์฿จ
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฿นมุ ม มองดั ง กล า วมาป็ น มุ ม มองทีไ  นຌ น ฉพาะผูຌ ค รองรื อ นชายหญิ ง ทีไ  ป็ น หั ว หนຌ า
ครอบครัว จะพึงปฏิบัติ ตอเปนีๅจะกลาวถึงหลักมนุษยสัมพันธ์฿นพระพุทธศาสนาซึไงมุงนຌน฿หຌตน
฿นสังคมทุกคนทาหนຌาทีไของตน฿หຌดีทีไสุด พืไอ฿หຌกิดความสัมพันธ์฿นทางทีไถูกตຌอง

ทิศ ๖

(directions; quarters)

บุคคลทีไราตຌองกีไยวขຌองทางสังคมดุจทิศทีไอยูรอบตัวรา ฿นพระพุทธศาสนารียกวา
ทิศมี ๒ คือ๎๑
๑. ปุรัตถิมทิศ ทิศบืๅองหนຌา คือ ทิศตะวันออกเดຌก มารดาบิดา พราะป็นผูຌมี
อุปการคุณกอน ิParents as the east or the direction in frontี
๑.๑ บุตรธิดาพึงบารุงมารดาบิดา ผูຌป็นทิศบืๅองหนຌาดຌวยสถานะ ๑ อยางดังนีๅ
ํฺ ทานลีๅยงมาลຌว ลีๅยงทานตอบ ิภต นส ภริสฺสามิี
๎ฺ ชวยทากิจของทาน ิกิจฺจ นส กริสฺสามิี
๏ฺ ดารงวงศ์สกุล ิกุลวส ฐปสฺสามิี
๐ฺ ประพฤติตน฿หຌหมาะสมกับความป็นทายาท ิทายชฺช ปฏิปชฺชามิี
๑ฺ มืไอทานลวงลับเปลຌว ทาบุญอุทิศ฿หຌทา น ิอถวา ปน ปตาน กาลกตาน
ทกฺขิณ อนุปฺปทสฺสามิี
๑.๒ มารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดา ดຌวยสถานะ ๑ อยางดังนีๅ
ํฺ หຌามมิ฿หຌทาความชัไว ิปาปา นิวารนฺติี
๎ฺ ฿หຌตัๅงอยู฿นความดี ิกลฺยาณ นิวสนฺติี
๏ฺ ฿หຌการศึกษาศิลปวิทยา ิสิกฺข สิกฺขาปนฺติี
๐ฺ หาคูครองทีไสมควร฿หຌ ิปฏิรูปน ทารน สยชนฺติี
๑ฺ มอบทรัพย์สมบัติ฿หຌ฿นอกาสอันสมควร ิสมย ทายชฺช นิยฺยาทนฺติี

๒๕

ที.ปา. ๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖ สยามรฏฺฐสฺส เตปิ ฏก.
อ้ างแล้ ว. ภาษาอังกฤษคัดมาจาก พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ .(อ้ างแล้ ว).
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๒. ทักขิณทิศ ทิศบืๅองขวา คือทิศ฿ตຌ หมายถึง ครู อาจารย์ พราะป็น
ทักขิเณยบุคคลผูคຌ วรกการบูชา ิteachers as the sauth or the direction in the
rightี
๒.๑ ศิษย์พึงบารุงครูอาจารย์ ผูຌป็นทิศบืๅองขวา ดຌวยสถานะ ๑ อยาง ดังนีๅ
ํฺ ดຌวยลุกขึๅนยืนตຌอนรับ ิอุฏฺฐานนี
๎ฺ ดຌวยขຌาเปยืนคอยรับ฿ชຌ ิอุปฏฺฐานนี
๏ฺ ดຌวยชือไ ฟัง ิสุสฺสุสายี
๐ฺ ดຌวยอุปัฏฐาก ิปาริจริยายี
๑ฺ ดຌวยรียนศิลปวิทยาดยคารพ ิสกฺกจฺจ สิปฺปํ ปฏิคคฺ หณนี
๒.๒ ครูอาจารย์พึงอนุเคราะห์ศิษย์ ดຌวยสถานะ ๑ อยาง ดังนีๅ
ํฺ นะนาดี ิสุวนิ ีต วินนฺติี
๎ฺ ฿หຌรียนดี ิสุคหิต คาหาปนฺติี
๏ฺ บอกศิลปวิทยา฿หຌสิๅนชิง เมปຂดปังอาพราง ิสพฺพสิปฺปสุ ต สมกฺขายิน
ภวนฺตีิ
๐ฺ ยกยอง฿หຌปรากฏ฿นพืไอนฝูง ิมิตฺตามจฺจสุ ปฏิวทนฺตีิ
๑ฺ ชวยคุຌมครองป็นทีไพึไงพานัก฿นทิศทัๅงหลาย ิทิสาสุ ปริตฺตาณ กรนุติี
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บรรณานุกรม
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ฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม.
๐. ทพวที พระ ิประยุทธ์ ปยุตฺ ตีฺ ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม. กรุงทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม พิมพ์ผยพร ํ์ มีนาคม ๎๑๏๏ เมปรากฏสถานทีไพิมพ์
๑. ประเพพรรณ วชรัก ษ์ุ ระวีวรรณ พธิ์วั งฺ วิชามนุษยสั มพัน ธ์ พฤติกรรมศาสตร์ .
อกสารประกอบการฝຄกอบรม หลักสูตร ผูຌบริหารสถานศึกษาระดับสูง กองการมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษา ฝพฺ กมงฺ ์ํ – ๒/๎๑๏๐ กรุงทพมหานคร : รงพิมพ์การศาสนาุ ๎๑๏๏ฺ
๒. ราศี ภุมรีุ มนุษยสัมพันธ์ฺ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิ ช าพาณิ ช ยการ พุ ท ธศั ก ราช ๎๑๏์ ของกรมอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กรุงทพมหานคร : สานักพิมพ์ศูนย์สงสริมวิชาการ เมปรากฏ พฺศฺ ทีไพิมพ์
๓. ธรรมปຂฎกุ พระ ิประยุทธ์ ปยุตตี ความสาคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนา
ประจาชาติ. กรุงทพมหานคร : รงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จากัดุ ๎๑๏๓ฺ ิพิมพ์ครัๅงทีไ ๓ี
๔. ปຂດน มุทุกันต์ุ พันอกฺ แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี. พระนคร : รงพิมพ์
การศาสนาุ ๎๑ํ๐ ิหนຌา ๐๑๓ – ๐๒๑ี
๕. ราชธรรมนิทศุ พระฺ ิระบบ ฐิตญาณีฺ ปัญญารักษาตน. กรุงทพมหานคร : พรศิวการพิมพ์ุ
๎๑๎๔ ิหนຌา ๎์ – ๎๎ี
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