การใช้ กระบวนการ “ปรึกษาหารื อ บนพืน้ ฐานของความสมัครสมานสามัคคี”
จุ ด ประสงค์ ของการปรึ ก ษาหารื อ ตามที่ ท ราบกันคื อเพื่ อแสดงให้ เห็ น ว่า ความคิ ดเห็ นของคนหลาย ๆ
คนนั้นย่อมดีกว่าความคิดเห็นของคน ๆ เดียว การปรึ กษาหารื อเป็ นเสมือนดัง่ ตะเกียงที่ให้แสงนาทาง ช่วยให้
เกิดสติปัญญาและความรู ้ที่แตกฉาน ถ้าใช้กระบวนการนี้ อย่างถูกต้อง ไม่วา่ จะเป็ นการปรึ กษาหารื อระหว่าง
เพื่ อน ในครอบครั ว ชุ ม ชน สั งคมและในระดับ ประเทศ ย่อมน าไปสู่ ก ารตัดสิ น ใจและการแก้ไ ขปั ญ หา
ที่ให้ผลที่ดีที่สุด
การปรึ ก ษาหารื อเป็ นเครื่ อ งมื อ อั นทรงพลังที่สุ ดในการก่ อให้เกิ ดความคิ ดและการกระท าที่ เป็ นเอกภาพ
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เราได้เข้าถึงสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ด้วยวิธีการแบบใหม่ ๆ และทาให้เห็น
ความเป็ นไปได้ใหม่ ๆ ในการลงมือกระทา เราจะเห็นว่าการปรึ กษาหารื อที่แท้จริ งนั้นจะนาไปสู่ ความเข้าใจ
ที่แท้จริ งและเป็ นบ่อเกิ ดของความผาสุ ก การปรึ กษาหารื อกันนั้นเป็ นวิธีหนึ่ งในการค้นหาความจริ ง ผูท้ ี่มา
ร่ วมปรึ กษาหารื อจะมองเห็นความจริ งจากมุมมองที่หลากหลาย
ทั ศ นคติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ จ าเป็ นของผู้ เข้ าร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ ผู เ้ ข้า ร่ วมการปรึ ก ษาหารื อ ทุ ก คนจะต้อ ง
มีเป้ าหมายที่ชดั เจนคือช่วยกันค้นหาคาตอบหรื อทางออกที่ดีที่สุดเพื่อความผาสุ กของส่ วนรวม ไม่ควรมีการ
ตัดสิ นใจล่วงหน้าว่าคาตอบของเรื่ องที่ กาลังจะหารื อกันควรจะเป็ นอย่างไร แต่ตอ้ งเปิ ดใจรับฟั งความเห็ น
ในทุ กด้านแล้วค่อยตัดสิ นใจร่ วมกัน แน่ นอนที เดี ยวผูเ้ ข้าร่ วมปรึ กษาต้องมีคุณลักษณะที่ จาเป็ น อย่างเช่ น
ต้องมีเจตนาที่บริ สุทธิ์ ไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่ลาเอียง ยึดมัน่ อยูใ่ นหลักธรรม มีความถ่อมตนต่อบรรดาผูท้ ี่ร่วม
ปรึ กษาหารื อกัน มีความสารวมอดทนอดกลั้นต่อกันและกันเป็ นต้น
วิธีการปรึ กษาหารื อ ผูร้ ่ วมปรึ ก ษาต้องดาเนิ น การด้วยความอุ ทิ ศ สุ ภาพอ่อนน้อม ให้เกี ยรติ เคารพซึ่ งกัน
และกัน มีความรอบคอบและพอประมาณในการแสดงความคิดเห็นของตน ทุกคนต้องช่ วยกันค้นหาความ
จริ งในเรื่ องที่กาลังหารื อกันและไม่ยืนกรานในความคิดเห็นของตนเอง เพราะความดันทุรังและความดื้อรั้น
ในความคิดเห็นของตนในที่สุดจะนาไปสู่ ความขัดแย้งและโต้เถียงกัน และความจริ งก็จะยังไม่ปรากฏออกมา
ทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและห้ามมิให้ผใู ้ ดดูแคลนความคิดของผูอ้ ื่น ความคิดเห็นในแง่มุม
ที่ต่างกันเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์เพราะประกายไฟแห่งการนาทางอาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปะทะกันของความคิด
ที่แตกต่างกัน แต่ตอ้ งเข้าใจว่าการปะทะของความคิดไม่ใช่การขัดแย้งระหว่างบุคคล

การปรึกษาหารื อไม่ ใช่ การเจรจาต่ อรอง ครอบครัวที่มีความรักและความสามัคคีจะปรึ กษาหารื อกันได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิ ภาพมากกว่าเพราะแต่ละคนจะคิ ดว่า “อะไรคื อสิ่ งที่ ดีที่ สุดสาหรับส่ วนรวม” มิ ใช่ “เราจะได้
อะไรจากเรื่ องนั้น” เจตคติ อนั หลังนี้ ไม่ใช่ การปรึ กษาหารื อ แต่ เป็ นการเจรจาต่อรองที่ นักธุ รกิ จหรื อกลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ เจรจากันเพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์มากที่สุดโดยไม่คานึ งถึงส่ วนรวม ในสังคมที่เจริ ญ
นั้นสมาชิกแต่ละคนจะเข้าใจว่า สิ่ งที่ดีที่สุดมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ของตนก่อนของผูอ้ ื่น สิ่ งที่สาคัญ
กว่า คือ ความยุติธรรมและความสามัคคี ในสังคม เพราะความผาสุ กของสมาชิ กแต่ละคนขึ้ นอยู่กบั ความ
ผาสุ ก ของสั ง คมโดยส่ ว นรวม และไม่ มี ส มาชิ ก คนใดจะมี ค วามสุ ข ได้ต ลอดไปหากสมาชิ ก คนอื่ น ๆ
ในสังคมยังเดือดร้อนอยู่

