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บทนำ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมในยุคปจจบุนัมคีวามรวดเร็ว ทำใหองคกรตางๆ เกดิการปรับ

ตวัเพ่ือการรองรับการแขงขนัในทุกดาน จนบางคร้ังลืมใหความสำคญัตอบคุลากรในฐานะเปน
สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ เพราะไปมงุเปาหมายเชงิผลผลติ หรอื เปาหมายในทางวตัถมุากจนเกนิไป ทำให
บคุลากรเกิดความทุกขตอกระบวนการบริหารจดัการองคกรทีม่งุความสำเร็จมากกวาความสุขของ
บคุลากร ดงันัน้ วฒันธรรมองคกรทีด่จีะตองสรางความม่ันใจ และใหสวสัดกิารตอบคุลากร ตอง
มรีะบบการสือ่สารดวยความเคารพ มกีารชวยเหลอืสงเคราะหซึง่กนัและกนั และผนูำองคกรตอง
ไมหลงอำนาจหรือมวัเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ มคีวามเขาใจอันดตีอกนั จงึจะเกิดมติกิารพัฒนา
วฒันธรรมองคกรทีด่ตีามมา

การสงเคราะหบคุลากรในองคกรทีด่ตีามหลกัพระพทุธศาสนาดวยสงัคหวตัถ ุ๔ คอื ทาน
(การให) เปยยวัชชะ (วาจาเปนทีร่กั) อตัถจริยา (การประพฤติประโยชน) สมานัตตตา (การวาง
ตนสม่ำเสมอ) ๑ หลกัการทัง้ ๔ ประการ เปนคณุธรรมทีเ่ปนเครือ่งยดึเหน่ียวใจคน ผกูใจคนและ
ประสานหมชูนใหมคีวามสามัคค ี เปนหลักธรรมท่ีทำใหคนเปนทีร่กั เปนทีช่อบใจของคนท่ัวไป
เปนการปลูกไมตรีเตมิน้ำใจตอกนั ทำใหสงัคมเปนสุข๒ พระพทุธเจาทรงอุปมาเหมือนกบัพาหนะ
ทีจ่ะนำคนไปสคูวามสขุความเจรญิในโลก เพราะสงัคมของมนษุยเราจำเปนตององิอาศยัธรรมะ

การพฒันาวฒันธรรมองคกรตามหลักสงัคหวตัถุธรรม
Developing a corporate culture based the SaÙgahavatthu

ดร.สามารถ บญุรตัน
อาจารยประจำวทิยาลัยสงฆเลย

๑ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐ - ๑๗๑.
๒  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพ

มหานคร : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓), หนา ๑๖๗.
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ทัง้สีป่ระการน้ี ทรงชีอ้กีมมุทีต่รงกันขามวา ถาหากวาสงัคมปราศจากเสียซึง่ธรรมทัง้ส่ีประการ
แลว แมมารดา บดิา กจ็ะไมไดรบัการนบัถอืบชูาจากบตุรธดิา โลกจะอยไูมไดเลย จงึเรยีกวา
ธรรมเปนเคร่ืองสงเคราะห นอกจากน้ีถาเรามองในแงของคนท่ีแสวงหาท่ีพึง่ สิง่น้ีกเ็ปนการสนอง
ตอบความตองการพ้ืนฐานของคน เชน ตองการความรัก และไดรบัความรักความอบอนุ ความ
ปลอดภัย ตองการท่ีพึง่พำนักอาศัย ตองการพักผอนหยอนใจ หรอืวาตองการรวมกิจกรรมตางๆ
กนั เปนตน กต็องมธีรรมะ เปนเคร่ืองยดึเหน่ียว หลักน้ีจงึเปนหลกัทีจ่ะใหเกดิการยึดเหน่ียวทาง
ใจ๓ ดงันัน้ การพฒันาวฒันธรรมองคกรตามหลกัสงัคหวตัถจุงึเปนการสรางความผกูพนัใหเกดิ
ขึน้ระหวางองคกรกบับคุลากร ระหวางผนูำองคกรกบับคุลากร และระหวางผรูวมงานดวยกัน
ทีส่ามารถจะชวยเหลอืเกือ้กลู เอือ้เฟอตอการปฏบิตังิานตอไป

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักการใหทาน
วถิชีวีติตามแบบฉบบัของคนไทยไมวาจะอยแูหงหนตำบลใดกต็าม จะมลีกัษณะนิสยัใน

การเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสยีสละแบงปน ชวยเหลอืกนัดวยการใหสิง่ของ หรอืใหความรแูละแนะนำส่ัง
สอนดวยน้ำใจไมตร ีมคีวามโอบออมอาร ีจะชวยผกูใจคนไวได การทำทานจะไมสญูเปลา ผทูี่
ใหสิง่ทีด่ยีอมไดรบัสิง่ทีด่ตีอบแทน ดงัพทุธพจนทีว่า “มนาปทาย ีลภเต มนาป”ํ๔ แปลวา ผใูห
สิง่ท่ีนาพอใจยอมไดรบัสิง่ทีน่าพอใจ๕ การใหทานอาจใหได ๒ วธิดีวยกันคอื (๑) อามิสทาน ให
สิง่ของแกเพือ่นหรอืผอูืน่ทีด่อยกวารวมทัง้การใหรางวลัตางๆ เปนตน และ (๒) ธรรมทานหรอื
วทิยาทาน หมายถงึ การใหธรรม การใหความรแูละแนะนำ สัง่สอนใหรดูรีชูัว่หรอืการแนะนำให
รศูลิปวทิยาในการประกอบสัมมาชีพ๖ ในวธิทีัง้ ๒ อยางนี ้ธรรมทานนัน้เปนเลศิกวาทานทัง้หลาย๗

๓  พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ,มหามกุฏราช
วทิยาลยั, ๒๕๔๔), หนา ๒๖๒-๒๖๖.

๔ อง.ฺ ปจฺก. (บาล)ี ๒๒/๔๔/๔๕.
๕ อง.ฺ ปจฺก. (ไทย) ๒๒/๔๔/๗๒.
๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, หนา ๗๑.
๗ ข.ุอติ.ิ (ไทย) ๒๕/๙๘/๔๗๓.
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อามสิทานชวยค้ำจนุชวีติทำใหเขามทีีพ่ึง่พาอาศยั แตธรรมทานชวยใหเขารจูกัพึง่ตนเองไดตอไป
เมือ่ใหอามสิทานแลวพงึใหธรรมทานดวย

วถิชีวีติในองคกรกเ็ฉกเชนเดยีวกนั หากผนูำองคกรมคีวามฉลาด รจูกัยดึเหนีย่วจติใจของ
บุคลากรใหเกิดความอุตสาหะ เกิดความขยันหมั่นเพียรพยายาม จะตองสรางโอกาสในการ
เสยีสละความสุขสวนตวัออกไป รจูกัทีจ่ะใชความเช่ือ ทศันคติ และคานิยมของบุคลากรใหเกดิ
ประโยชนดวยการจัดกจิกรรม จดัโครงการบริจาคทานเพ่ือใหบคุลากรไดสะสมบุญกศุลในชวงวนั
สำคญัของสงัคมไทย เชน วนัปใหม วนัสงกรานต วนัสำคญัทางพระพทุธศาสนา หรอื วนัสำคญั
ในตาง ๆ ในรอบป เพราะการใหทานจำเปนจะตองหม่ันกระทำบอย ๆ เพือ่ใหความโลภ ความ
อยาก และความเห็นแกตวัลดลง อนันำมาซึง่การปองกันการทุจรติคอรรปัชัน่ไดอยางดี ดงัน้ัน
การพัฒนาวัฒนธรรมในองคกรตามหลกัการใหทานทีเ่หมาะสมจะตองเริม่จากการเปดโอกาสของ
ผนูำองคกรทีม่วีสิยัทศันมองเหน็คณุคาและประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้แกองคกรพรอมทัง้การมอีานิสงส
อนัยิง่ใหญทีจ่ะทำใหเกิดความรัก ความสามัคคกีนัในองคกรมากย่ิงข้ึน ซึง่แนนอนวานอกจาก
เงินเดือนแลวยังจะตองจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรที่สามารถผลิตผลงานไดตามที่องคกรได
กำหนดไว หรืออาจจะมีโบนัสประจำท่ี มีเปนกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ตอไปอยางมีคุณภาพ
สามารถจะรกัษาคนด ีคนเกงใหอยกูบัองคกรไวได เมือ่ทัง้คนดีและคนเกงอยใูนองคกรมากขึน้
ยอมสรางความเจริญใหเกิดกับองคกรที่ไมมีวันเสื่อมหรือไมมีวันลมสลายเพราะคนดีอยูที่ไหน
กส็ามารถสรางความสุขใหกบัทีน่ัน้ได

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักปยวาจา
การใชวาจา เปนการสือ่สารกนัในองคกรท่ีจะตองประกอบดวยคำสภุาพ ไพเราะ นาฟง

ชีแ้จง แนะนำสิง่ทีเ่ปนประโยชน มเีหตุผล เปนหลักฐาน ชกัจงูในทางท่ีดงีาม หรอืแสดงความ
เหน็อกเหน็ใจ ใหกำลงัใจ รจูกัพดูใหเกดิความเขาใจด ีสมานสามคัค ีเกดิไมตรี ทำใหรกัใครนบัถอื
และชวยเหลอืเกือ้กลูกนั๘ อยางคำคมในสังคมไทยท่ีกลาววา “อยคูนเดียวใหระวังความคิด อยู

๘ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต), ธรรมนูญชวีติ ฉบบัชาวบาน, (กรงุเทพมหานคร : สถาบันบนัลือธรรม,
๒๕๕๐), หนา ๒๕.
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กบัมิตรใหระวงัคำพดู” เพราะคำพดูทีไ่มมเียือ่ใยตอกนัอาจทำลายความรัก ความสามคัคใีนหมู
คณะหรอืในองคกรใหเกิดความแยก ความแตกตาง เพราะคำพดูมทีัง้ทีใ่หกำลังใจแกบคุคลอ่ืน
ไดตอสกูบัปญหาอปุสรรคใหผานพนไปได ในขณะเดยีวกนัคำพูดอาจจะทำใหเกิดความทอแท สิน้
หวงัไดเชนกนั ดงันัน้ คำพดูจงึเปนดาบสองคมทีพ่รอมจะสรางคนใหเปนเทวดาหรอืเปนพรหม
หรอืเปนพระอรหนัต แตกม็คีำพดูทีส่ามารถทำลายลางใหบคุคลยอยยบัไปกบัคำพดูน้ัน ๆ  ได ยิง่
เปนคำพดูของบคุคลทีเ่รารกัก็ยิง่เพิม่น้ำหนกัของคณุคาและแรงกระตนุทางจติใจใหกบัผนูัน้ ๆ
ฉะนัน้ การพฒันาวฒันธรรมองคกรทีเ่กีย่วคำพดูจงึสามารถนำมาซ่ึงความสำเรจ็หรอืความลม
เหลวแหงภารกิจขององคกรไดเทา ๆ  กนั หากผนูำการบรหิารหรือบคุลากรไมรจูกัทีจ่ะใชคำพดู
เพือ่ถนอมน้ำใจซึง่กันและกนั กจ็ะกลายเปนองคกรแหงความทกุข จนกลายเปนความขดัแยงที่
เริม่กอตวัข้ึนเรือ่ยๆ เพ่ือทำลายองคกรนัน้ ๆ ไปอยางชา ๆ

การพฒันาวฒันธรรมองคกรทางปยวาจา หรอื เปยยวชัชะ จะออกมาในลกัษะความ
เปนผมูวีาจานารกั พดูอยางรกักนั วาจาเปนทีร่ัก วาจาดดูดืม่น้ำใจหรอืวาจาซาบซึง้ใจ วาจา
สภุาพไพเราะออนหวานมหีางเสยีง สมานสามคัค ีซาบซึง้ใจ ทำใหเกดิไมตรรีกัใครนบัถอื ตลอด
ถงึคำแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนยิมยอมตาม๙ สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา ไดตรัสเตือนพระภิกษุใหพยายามหลีกเลี่ยงถอยคำท่ีขัดแยงกัน๑๐ อันนำไปสูการ
ทะเลาะวิวาท๑๑ พระพทุธองคตรสัถึงการพดูทีป่ระกอบดวยประโยชน ดงัปรากฏในอภยราชกมุาร
สตูร ดงันี๑้๒ วาจาท่ีไมจรงิ ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน และวาจาน้ันไมเปนทีร่กั ไมเปนที่
ชอบใจของคนอ่ืน กไ็มสมควรท่ีจะพดู วาจาท่ีจรงิ วาจาท่ีแท แตไมประกอบดวยประโยชน และ
วาจานั้นไมเปนที่รัก คนอื่นไมชอบก็ไมสมควรพูด วาจาที่จริง วาจาท่ีแท และประกอบดวย
ประโยชน แตวาจานัน้ไมเปนทีร่กั กไ็มสมควรจะพดู วาจาทีไ่มจรงิ ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน
แตวาจาน้ันเปนทีร่กั เปนทีช่อบใจของคนอ่ืน กไ็มสมควรจะพูด วาจาท่ีจรงิ วาจาท่ีแท ทีป่ระกอบ

๙  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, หนา ๑๖๗.
๑๐ ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๓.
๑๑ ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๒๓๖/๒๗๖.
๑๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๘.
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ดวยประโยชน และวาจานัน้เปนทีร่กั เปนทีช่อบใจของคนอืน่ กไ็มสมควรทีจ่ะพดู ตอเมือ่วาจา
ทีจ่รงิ วาจาแท ทีป่ระกอบดวยประโยชน และวาจาน้ันเปนทีร่กั เปนทีช่อบใจของคนอ่ืน๑๓ จึง
คอยพดูออกมา แมหากวา จะเปนการพดูเพือ่ตเิตยีนผอูืน่กค็วรทีจ่ะรจูกัใชคำพดูทีป่ระกอบดวย
เมตตา และเปนไปเพ่ือการรักษามิตรสหายของตนเองได ซึง่จะเห็นไดวา การใชวาจาในองคกร
สิง่ท่ีสมควรระวังใหมากท่ีสดุ กค็อื การคิดพจิารณาคำพูดกอนท่ีจะพดูออกมาทุกครัง้จะนำไปสู
ความสุข ความสวัสดขีองบุคลากรในองคกรจึงกอเกิดเปนวฒันธรรมองคกรของบัณฑิตทีส่ามารถ
ใชชวีติรวมกนัอยางมคีวามสขุ ความสำเรจ็ตอไป

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักอัตถจริยา
อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลอ่ืน จะเห็นวามีทั้งกายกรรม

วจกีรรม มโนกรรม ทางกายกรรม การประพฤติสิง่ทีเ่ปนประโยชนตอกนั ไมไดหมายความวา
กะเกณฑใหคนใดคนหน่ึงประพฤติเพยีงฝายเดียว แตทกุคนก็ตองประพฤติใหเปนประโยชนตอกนั
ดวย เชน ชวยกนัสรางสะพาน ชวนกนัขดุถนน ขดุลอกคคูลอง ลวนเปนคณุความดทีีเ่ปนจดุยดึ
เหนีย่วทางใจใหคนอืน่เกดินยิมนบัถอื๑๔ หลกัธรรมขอนีม้งุสอนตน ๒ ดาน คอื

๑) การทำตนใหเปนประโยชน หมายถงึ ทำตนใหมคีณุคาในสงัคมทีต่นอาศยัอย ูดวย
การต้ังใจศึกษาเลาเรียน ฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวยความร ูความสามารถ มคีณุธรรม
เปนบตุรทีด่ขีองบดิามารดา เปนศษิยทีด่ขีองครอูาจารยเปนนักเรยีนทีด่ขีองสถานศกึษา เปน
พลเมืองท่ีดขีองประเทศชาติ ตลอดจนเปนศาสนิกชนท่ีดขีองพระพุทธศาสนาตลอดไป

๒) การทำในสิง่ทีเ่ปนประโยชน คอื เมือ่ทำตนใหเปนประโยชนแลวกต็องสรางตนให
เปนประโยชนกบัผอูืน่ดวยการใหความชวยเหลอืเกือ้กลูกนั ไมนิง่ดดูาย มนี้ำใจไมตรตีอกนั บำเพญ็
สาธารณประโยชน ตามสติกำลงัความสามารถ

๑๓ กษิรา  เทียนสองใจ, “การศึกษาวิเคราะหอภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน”, วิทยา
นพินธพทุธศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาพระพทุธศาสนา), (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,
๒๕๕๐), หนา ๑๘๐.

 ๑๔ พทุธทาสภกิขุ, พทุธศาสนากบัคนรนุใหมและสงัคมไทยในอนาคต, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพสขุภาพ
ใจ, ๒๕๒๕), หนา ๓๙๕.
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จะเหน็ไดวา การพฒันาวฒันธรรมองคกรตามหลักอตัถจรยิา จะตองเริม่ไปทีจ่ติสำนกึ
ในความเสียสละความสุข เพือ่ทมุเทแรงกายแรงใจใหกบัองคกรอยางสุดความสามารถ รวมท้ัง
ชวยสอนงานแกผดูอยประสบการณในลกัษณะการฝกอบรม และการใหการศกึษาอยางตอเนือ่ง
ทัง้นีก้ารวดัผลความสำเรจ็จากการปฏบิตัจิะตองผกูโยงไปทีร่างวลัทางรปูธรรม และนามธรรม
ซึ่งนั้นก็คือ การเลื่อนตำแหนงงานใหเปนหัวหนาแกบุคคลผูมีการเสียสละ พรอมทั้งการจัด
สวสัดกิารเพือ่เพิม่ขวญักำลงัใจการประกอบคณุงามความดตีอองคกร เพราะบคุคลทีก่ระทำความ
ดยีอมตองการกำลังใจ และคำช่ืนชมจากผนูำองคกรและเพ่ือนรวมงาน หากมกีารเสียสละทีเ่ปน
ความดีแตขาดการยกยองสรรเสริญ ผนูัน้ อาจจะไมเกดิความเสียสละตอไปเพราะคิดไวในใจวา
ถงึเสียสละไปก็ไมไดอะไร ดงัในทางจิตวทิยาระบุไวอยางนาศกึษาวา หากเม่ือผใูดกระทำความ
ด ีและไดรบัสิง่ตอบแทนจากความดนีัน้ จะยิง่เพิม่การประกอบความดยีิง่ๆ ขึน้ไป เพือ่จะไดรบั
คำชม และคำยกยองอยางนัน้อกี ดงันัน้ ความเสยีสละทีเ่กดิขึน้ใหกบัองคกร ผนูำองคกรสมควร
ทีจ่ะมองเหน็คณุคา ใหความสำคญัแกบคุลากรนัน้เปนพเิศษ และควรมคีวามยตุธิรรมตอบคุลากร
อืน่ทีก่ระทำความดีดวยไมควรมีอคตติอผใูด โดยใชการวัดจากคุณธรรมท่ีประพฤติตนเปนประโยชน
แกองคกรและเพ่ือนรวมงานเปนทีต่ัง้

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักสมานัตตตา
การปรับเปล่ียนบุคลิกตนเองเพื่อการเขาหาบุคคลอื่น แมวาจะกระทำไดยากในบุคคล

หลายจำพวก แตสำหรับนกับริหารหรือผนูำองคกรจะตองใชโอกาสจากจุดเร่ิมตนของสัมพนัธภาพ
ทีจ่ะกอกำเนดิระบบความสมัพนัธทีด่ใีนองคกร หรอืแมกระทัง่ระดบัหวัหนางานก็ตาม จะตอง
ปรบัเปลีย่นตนเองไปสรูะบบการปฏิบตัใินลกัษณะทมีงานทีม่คีณุภาพพรอมกบัมงุไปสเูปาหมาย
เชงิภารกจิรวมกนัทัว่ทัง้องคกร ทีเ่รยีกวา เอาตวัเขาสมาน คอื การทำตนเสมอตนเสมอปลาย
ตลอดถงึวางตนเหมาะสมแกฐานะภาวะ บคุคล เหตกุารณและสิง่แวดลอม๑๕ อยางนอยในลกัษณะ
๒ ประการ ไดแก

๑๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, หนา ๗๑.
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๑) การวางตนใหเหมาะสมกบัฐานะทีต่นมอียใูนสังคม เชน เปนหวัหนาครอบครวัเปน
บดิามารดา เปนครอูาจารย เปนเพือ่นบาน เปนตน ตนอยใูนฐานะอะไรก็วางตนใหเหมาะสม
กบัฐานะท่ีเปนอย ูและทำอยางเสมอตนเสมอปลาย

๒) การปฏบิตัตินอยางสม่ำเสมอตอคนทัง้หลาย ใหความเสมอภาค ไมเอารดัเอาเปรยีบ
ผอูืน่ เสมอในสุขและทุกข คอื รวมสุขรวมทกุข รวมรบัรปูญหา และรวมแกปญหาเพ่ือประโยชน
ของสงัคม๑๖

กลาวไดวา การปรบัเปลีย่นตนเองใหสามารถอยใูนระดบัเดยีวกบับคุลากรได จงึเปนเสนห
อยางมากของผูนำองคกรที่ไมมีตำแหนงการบริหารเขามาเกี่ยวของในการปฏิบัติงานจะทำให
บคุลากรเกดิความอนุใจ มัน่ใจ และสขุใจตอการปฏบิตังิาน แตกระนัน้ใชวา ตำแหนงทางการ
บรหิารจะไมมคีวามหมายจะอาศยัการมงุผลงานจากบคุลากรโดยการใชวธิกีารตามหลกัมนษุย
สมัพันธทีด่มีากกวาการมงุงานแตไมสามารถจะสรางความสขุใหกบับคุลากรไดอยางเพยีงพอ ฝาย
บคุลากรก็เฉกเชนเดียวกันใชวาผนูำองคกรจะลดตัวลงมาเพ่ือการเอาใจตนเองก็หาไม แตกค็วร
จะทำตนเองใหอยใูนระเบียบ กตกิาขององคกรทีไ่มมสีทิธเิหนอืบคุคลอ่ืน ๆ  หรอืมสีทิธเิหนอืเพือ่น
รวมงาน จะตองวางตนเองไวใหอยใูนระดบัทีค่วรจะเปน ตองรฐูานะและตำแหนงของตนเองอยู
ตลอดเวลา ไมยกตนเองเพือ่ทดัเทยีมกบัผนูำองคกร นอกจากนีก้ารปฏบิตัตินเองจะตองมคีวาม
ซื่อตรงอยางสม่ำเสมอ ไมมีพฤติกรรมข้ึน ๆ ลง ๆ แตมีพฤติกรรมท่ีตรงไปอยางไรก็ตรงมา
อยางนัน้ ไมมกีารเสแสรงแกลงทำ เพือ่เอาใจเจานายหรือผนูำองคกร จงึจะไดชือ่วา เปนผมูี
สมานตัตตา

บทสรุป
จากสิง่ทีก่ลาวมาทัง้หมด ทำใหทราบวา การพัฒนาวฒันธรรมองคกรตามหลกัสังหควัตถุ

ธรรม เปนลกัษณะของกระบวนการพฒันาบคุลากรท่ีตองปฏบิตัใิหครบทัง้ ๔ ประการ โดยเร่ิม
ตัง้แตการจดัการสวสัดกิารเพือ่สรางแรงจงูใจ สรางขวญักำลงัใจใหกบับคุลากร พรอมทัง้จดัการ

๑๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺต), ธรรมนญูชีวติ, พมิพครัง้ที ่๘๐, (กรุงเทพมหานคร : บรษิทั พมิพสวย
จำกดั, ๒๕๕๐), หนา ๙.
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ใหทานในโอกาสสำคัญตาง ๆ  ทีจ่ะสรางอุปนสิยัทีล่ดความโลภ ลดความอยาก และปองกนัการ
ทจุรติคอรรปัชัน่ในองคกรไมวาจะเปนการใหดวยวตัถสุิง่ของ หรอืแมกระท่ังการใหธรรม การ
ใหปญญาเปนทานกจ็ดัวามผีลตอความรกัสามคัคใีนองคกรทัง้ส้ิน การฝกอบรมในการใชวาจา
ทีไ่พเราะงดงาม การใชวาจาทีเ่อือ้เฟอ ประกอบดวยความจริง มปีระโยชน เปนวาจาท่ีผอูืน่ชอบ
ทีส่ำคญัควรทีจ่ะคดิพจิารณาแลวจงึคอยพดูจะดทีีส่ดุหรอืทีเ่รยีกวา ปยวาจา การประพฤตตินเอง
และการประพฤตสิิง่ทีเ่ปนประโยชนตอองคกรดวยความเสยีสละอยางตอเน่ือง ไมทอถอยตอความ
ดงีามท้ังหลายซ่ึงทางฝายผนูำองคกรควรท่ีจะตอบแทนความดีเหลานัน้ดวยรางวัลทัง้หลาย เพือ่
ใหเกดิการกระทำความดตีอไปอยางเสมอภาคไมมอีคตติอบคุลากรหนึง่บคุลากรใดอยางเดด็ขาด
และ การปรับฐานคติของตนเองเพื่อการสรางสัมพันธภาพตอผูอื่นยิ่งเปนผูนำองคกรควรที่
จะปฏบิตัเิองใหเปนแบบอยางไมถอืยศ ถอืตำแหนงทางการบรหิารของตนเองมากเกนิไป รจูกั
ใชสตปิญญาเพือ่การสรางคนใหมคีณุภาพดวยการตัง้ตนไวอยางเหมาะสมกบัสถานการณ บคุคล
สถานท่ี และเวลา มคีวามเสมอภาคตอบรรทัดฐานทางการประพฤติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย
ตอเพือ่นรวมงานหรอืลกูนอง ดงันัน้การพฒันาวฒันธรรมองคกรตามหลกัสังคหวตัถธุรรมจงึเปน
การปรบัทศิทางแหงความประพฤตตินเองเพือ่การสรางผลงานใหกบัองคกร และยกผลงานนัน้
ใหกบัหมคูณะไมยดึถอืผลงานไวเปนของตนเองเพียงผเูดยีว ดวยการต้ังตนเองไวในจิตสำนกึรกั
องคกรท่ีตนอาศัยอย ูจงึจะทำใหวฒันธรรมองคกรทีเ่กิดข้ึน
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