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 วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นํา 2) เพ่ือศึกษาภาวะ
ผู้นําชนเผ่าปะโอในรัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอ ในรัฐฉาน 
ประเทศเมียนม่าร์  
  วิทยานิพนธ์น้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ศึกษาจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องและสัมภาษณ์ประกอบผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับชนเผ่าปะโอจํานวน 8 คนเพ่ือนํามา
วิเคราะห์แล้วสรุปผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําจะต้องมีคุณสมบัติและพฤติกรรมเป็นแบบอย่างในการส่ือสาร
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีวุฒิภาวะ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร โดยนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไปบูรณาการ เพ่ือความสมบูรณ์ของทฤษฎีภาวะผู้นํา 
หลักธรรมประกอบด้วย ทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชน์ สัปปุริสธรรม 7 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อคติ 4 
เบญจศีลและเบญจธรรม อปริหานิยธรรม 7 ทศพิธราชธรรม 10 และจักรวรรดิธรรม 12    
 2. ชนเผ่าปะโอก็คือเป็น Pyu มีหลักฐานต้ังถิ่นก่อน ค.ศ.600 มาจากบริเวณตอนใต้
ประเทศมองโกเลียลงมาทางใต้ประเทศเมียนม่าร์ หลังจากได้พ่ายแพ้สงครามและชนเผ่าปะโอได้สร้าง
เมืองใหม่ช่ือว่าหม่อท่อผาเมืองสะถุ่งใหม่ปัจจุบันคือเมืองสี่แสงการเกิดของขบวนการต่อสู้ช่วง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้รวบรวมชาวปะโอจํานวนหน่ึงในการปกครองประเทศราช (ระบบศักดินา) การ
เก็บส่วยภาษีอากรทุกอย่างจากประชาชนที่การต่อสู้ทางการเมืองและเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ และ
องค์การแห่งชาติปะโอกับ สาธารณรัฐประชาชาติปะโอ มีการเจรจาข้อตกลงการหยุดยิงและเป็นวัน
การปฏิวัติล้มล้างและทําสัญญาสันติภาพเข้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางและวิถีทาง
การเมืองการปกครองใน 3 อําเภอ ได้แก่ระบบประชาธิปไตย ระบบสังคมนิยมและระบบคอมมิวนิสต์
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ได้ดําเนินกิจกรรมประสบความสําเร็จผู้นําชนเผ่าปะโอได้แสดงบทบาทภาวะผู้นําด้านการเมืองสังคม
และเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน  
 3. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นําด้านการปกครอง ผู้นํากลุ่มชาติพันธ์ุปะโอ ได้ใช้หลัก
ทศพิธราชธรรม ในการรวบร่วมกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอให้เป็นหน่ึงเดียว  
 ภาวะผู้นําด้านสังคมผู้นํากลุ่มชาติพันธ์ุปะโอได้ใช้หลักเบญจศีลและเบญจธรรม ในการสง
เสริม เพ่ือความเป็นปึกแผ่นของสังคมแบบจารีตและเพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นมรดก
ของชนเผ่าปะโอ  
 ภาวะผู้นําด้านเศรษฐกิจผู้นํากลุ่มชาติพันธ์ุปะโอได้ใช้หลักทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจได้สงเสริมการเกษตรโดยนําศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
ต้นทุนในการผลิตอย่างสมดุลเพ่ือยกระดับคุณภาพชิวิติของชนเผ่าปะโอ จนถึงปัจจุบัน  
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ABSTRACT 
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Degree Sought : Master of Political Science 
Program : Government 
Anno Domini  : 2562 
Advisor : Assoc.Prof. (Emeritus) Dr.Sukit Chaimusik 
   

 
 This thesis aims to: 1) to study the concept of leadership theory, 2) to study 
the concept of Pa Oh tribal leadership in Shan State of Myanmar, and 3) to study 
and analyze the leadership of the Pa Oh tribe in Shan State of Myanmar. 
 The data of this qualitative study were collected from documents, articles, 
related research, and in-depth interviews with 8 key informants involving in the Pa 
Oh tribe, and then analyzed and presented by a descriptive method. 
 The research results were found that 
 1.  In leadership theory and concepts, leadership should be composed of 
qualifications and behaviors in systematic and effective communication, maturity and 
creation of relationship for the achievement of the organization. The leadership 
could be integrated with the Buddhist teachings for its accomplishment. The 
Buddhist teachings consist of Ditthadhammikattha, Sappurisadhamma, Brahmavihara 
Dhamma. Sanghahavatthu Dhamma, Agati, The Five Precepts and The Five Virtues, 
Aparihaniya Dhamma, Dasarajadhamma, and Cakkavatti Dhamma. 
 2. The Pa Oh tribe was Pyu having settled down in the southern region of 
Mongolia before AD 600, and moved down to Myanmar. Defeated in the war, the Pa 
Oh tribe built a new town called Mor Tho Pha Muang Tha Ton or Hsi Hseng 
nowadays. During World War 2, there was a movement and the gathering of a large 
number of Pa Oh people to rule the country in Feudal system and taxation was 
collected from the people who fought in politics, claimed for their rights, and The Pa 
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Oh National Organization and The Pa Oh Nation Republic. There was an agreement 
for ceased fire, revolution day, and peace agreement in 3 districts under the 
constitution of the central government and the political and administrative means: 
democracy, socialism, and communism. The leaders of Pa Oh tribe expressed their 
leadership in politics, society, and economics and that has been successful from the 
past to present. 
 3. In government leadership, the leaders of Pa Oh tribe could unite Pa Oh 
people by using Dasarajadhamma. 
 In social leadership, the leaders of Pa Oh tribe applied the principles of the 
Five Precepts and the Five Virtues in preserving and continuing tradition and culture 
of the Pa Oh tribe. 
 In economic leadership, the leaders of Pa Oh tribe applied the principles of 
Ditthadhammakattha in economic, and agriculture development, and implemented 
the modern technology to increase the products and reduce cost, and to improve 
the quality of life of Pa Oh people. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในครั้งน้ี 

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประสิทธ์ิประสาท
ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์การปกครอง ระดับปริญญาโท 

ขอกราบขอบพระคุณอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้อํานวยความสะดวกใน
การศึกษา ตลอดหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย ์
(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ความเมตตาต่อผู้วิจัยได้เสียสละเวลาช้ีแนะ
ตรวจทาน และติดตามความคืบหน้างานวิจัย ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปรับเน้ือหาสาระ
และให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงด้วยดีและขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบทุก ๆ ท่านที่ได้
ช้ีแนะข้อบกพร่องในงานวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เพ่ือปรับเปลี่ยนเน้ือหาวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น   

ขอขอบคุณคณาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่มีเมตตาช้ีแนะด้วยดี
เสมอมา ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านที่อํานวยความสะดวกในการ
ค้นคว้า ศึกษาเอกสารตําราหนังสือที่เก่ียวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการปกครองทุกท่านที่ได้ให้คําแนะนําและเป็นกําลังใจในการทําวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี และขอ
อนุโมทนาขอบคุณผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้ง 8 ท่าน ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีคุณค่าและมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น   

ขอขอบคุณครอบครัวและญาติมิตรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในคร้ังน้ี ที่คอย
ห่วงใยให้การสนับสนุนและเป็นกําลังใจต้ังแต่เร่ิมเรียนจนถึงจบการศึกษา 

คุณความดีและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่องสักการบูชา
คุณพระรัตนตรัย พระคุณของมารดาบิดา ครูอาจารย์ อุปัชฌาย์ บูรพาจารย์ ผู้ให้แสงสว่างปัญญาส่องทาง
ในการดําเนินชีวิต และขอแผ่คุณความดีน้ีให้แก่เพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนาม พร้อมทั้งเจ้า
กรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติด้วยเทอญ 

 
         พระอุโกวิดะ ปะโอ 
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 สําหรับการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษา
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บทที่ 1                                                          
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
สภาพสังคมโลกได้มีปัญหาวุ่นวายเป็นอย่างมากก็เน่ืองจากการแสดงออกของภาวะผู้นําใน

สภาพสังคมของกลุ่มชนเผ่าปะโอก็คือเป็น Pyu กลุ่มชนชาติที่เก่าแก่มีหลักฐานบันทึกว่ามีการต้ังถิ่น
ก่อนคริสต์ศักราช 600 มีการอพยพลงมาจากบริเวณตอนใต้ของประเทศมองโกเลียลงมาทางใต้เข้าสู่
แผ่นดินประเทศเมียนม่าร์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าทางแม่นํ้าอิรวดี (Irrawaddy River) และ
แม่นํ้าซิทตอง (Sit Taung River) มีการต้ังถ่ินฐาน ค.ศ.1057 ได้มีบันทึกในราชสมัยของพระเจ้าปะโดง 
มีกลุ่มชนปะโอต้ังถิ่นฐานบริเวณเทือกเขาเมือง สะถุ่ง (Tha Ton) ในราชสมัยพระเจ้าอโนรธาราช
อาณาจักรของชาวปะโอการพ่ายแพ้คร้ังน้ันทําให้ชาวปะโอแตกกระจัดกระจายไปหลายท่ีหลายทาง 
ผู้นําชนเผ่าปะโอก็ได้มีการแตกแยกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เน่ืองจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทาง
การเมืองและแนวทางการต่อสู้กับรัฐบาลกลางทําให้เกิดความขัดแย้งต่าง ๆ ในกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอ ซึ่ง
ผู้นําในแต่ละกลุ่มก็มีความคิดและแนวทาง และภาวะผู้นําที่แตกต่างกัน ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดข้ึนทําให้
กลุ่มชาติพันธ์ุปะโอน้ันขาดเอกภาพในการอยู่ร่วมกัน และการเรียกร้องอิสรภาพจากรัฐบาลเมียนม่าร์ 
ตัวผู้นําของปะโอแต่ละท่านที่มีบทบาทในการนําทางการเมืองน้ัน มีผลต่อขวัญและกําลังใจของ
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง บางช่วงเวลาก็มีความเข้มแข็ง บางช่วงเวลาก็อ่อนแอ และแยกตัวเป็นกลุ่มย่อย
ไปปกครองกันเอง จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้กลุ่มชาติพันธ์ุปะโอ ขาดเสถียรภาพเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เป็นเหตุใหม่เกิดประเทศราช (ระบบศักดินา) ต่อสู้กับระบบประเทศราช  (ระบบศักดินา) และเครียดแค้น
ต่อการกระทําของทหารเจ้าฟ้า ก็จะพบว่ามาจากเรื่องของภาวะผู้นํา ซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงในการ
สร้างขวัญกําลังใจและความเป็นปึกแผ่นในชนเผ่ากลุ่มชาติพันธ์ุปะโอ 

ภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอได้ทําให้สถานการณ์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคม การบริหารงานมีผลกระทบต่อการจัดต้ังเป้าหมายและแผนงานที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของ
ผู้นําในการปกครอง ในปัจจุบันภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อการปรับกระบวนการทํางานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  

ภาวะผู้นําขนเผ่าปะโอ สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่น มีลักษณะภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอก็
เหมือนเผ่าอ่ืน ๆ ผู้นําต้องให้ความสนใจต่อบุคคลในองค์กร สิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับที่จะนําพาองค์กร
ไปสู่ความสําเร็จได้ ผู้นําชนเผ่าปะโอต้องประกอบด้วย 1) มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคนในองค์การ
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มากกว่าผู้อ่ืน 2) มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืนๆ 3) มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 4) 
ได้รับเลือกจากผู้อ่ืนให้เป็นผู้นํา 5) เป็นหัวหน้าของกลุ่มผู้นํา สิ่งเหล่าน้ีถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้นําจะต้อง
มีความมั่นใจเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรหน่วยงานเป็นที่ไว้วางใจและนําพาประเทศชาติไปสู่
ความสําเร็จ แต่หากผู้นําไม่เป็นที่ไว้วางใจระหว่างกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อความหมายให้ชัดเจน
หรือนําพาองค์กรคาพยพในองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ ฉะน้ันผู้นําที่ดีจึงเป็นคนมีภาวะผู้นําที่จะต้องทําให้
เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและนําพาชนเผ่าปะโอไปสู่ความผาสุกและย่ิงใหญ่ได้ 

ด้วยเหตุน้ีมีความจําเป็นต้องทําวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้นําด้าน
ต่างๆ ผู้นําชนเผ่าปะโอ ต้องปรับยุทธศาสตร์ในการทํางานได้สอดคล้องกับสภาพสังคมโลกในปัจจุบัน 
การแสดงออกของภาวะผู้นําในสภาพสังคมของกลุ่มชาพันธ์ุเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ ผู้นํา
ชนเผ่าปะโอก็ได้มีการแตกแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆ เน่ืองจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง
และแนวทางการต่อสู้กับรัฐบาลกลางทําให้เกิดความขัดความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอซึ่งผู้นําใน
แต่ละกลุ่มก็มีความคิดแนวทางที่แตกต่างกันซึ่งความขัดแย้งที่เกิดข้ึนทําให้กลุ่มชาติพันธ์ุปะโอน้ันขาด
เอกภาพในการอยู่ร่วมกันและการเรียกร้องอิสรภาพจากรัฐบาลเมียนม่าร์ ตัวผู้นําของปะโอแต่ละท่าน
ที่มี 1) มีบทบาทในการนําทางการเมือง 2) กล้ารับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) มีความเสียสละสูง 4) มี
บุคลิกที่ดีร่างกายสมบูรณ์ 5) มีจิตใจ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และ 6) มีความบริสุทธ์ิยุติธรรม 

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นแรงจูงใจให้สนใจทําวิจัยเร่ืองน้ี ความจําเป็นที่ต้องศึกษา
ภาวะผู้นํา ช่ึงเป็นหัวหน้าเผ่าที่เกิดขึ้นทําให้กลุ่มชาติพันธ์ุปะโอ แต่ละเผ่าอย่างขาดเสถียรภาพเป็น
อย่างมากซึ่งเป็นเหตุให้เกิดประเทศราช (ระบบศักดินา) ต่อสู้กับระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) 
และเคียดแค้นต่อการกระทําของทหารเจ้าฟ้าเน่ืองมาจากขาดภาวะผู้นําซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งใน
การสร้างขวัญกําลังใจและความเป็นปึกแผ่นในชนเผ่ากลุ่มชาติพันธ์ุปะโอเป็นอย่างมาก 

สรุปจากที่ได้กล่าวมาแล้วน้ันผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นของภาวะผู้นําและ
ผู้วิจัยเองก็เป็นหน่ึงในประชากรของกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอจึงเป็นแรงจูงใจให้ศึกษาวิจัยภาวะผู้นําของชน
เผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศสหภาพเมียนม่าร์ 
 

1.2 ข้อตกลงเบื้องต้น  
 
ข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิจัยในครั้งน้ีมีข้อจํากัดในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ 

ผู้นําชนเผ่าปะโอเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหา ดังน้ี 
1) เป็นพ้ืนที่เปราะบางทางการเมือง/สังคม/เศรษฐกิจ 
2) เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวทางความมั่นคง 
3) เป็นพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งทางความคิด 
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ด้วยเหตุผลทั้ง 3 ประเด็น ผู้ทําวิจัยจึงต้องทําข้อตกลงเบ้ืองต้นเพ่ือให้ทราบถึงเง่ือนไขและ
ข้อจํากัดในการศึกษาและสัมภาษณ์ข้อมูลที่เป็นจริง  
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นําของชนเผ่าปะโอตามแนวการเมืองการปกครอง
ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี  

1.3.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นํา 
1.3.2 เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ 
1.3.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ 

 

1.4 คําถามวิจัย 
 
1.4.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําว่าอย่างไร 
1.4.2 เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของชนเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ว่าอย่างไร 
1.4.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นําของชนเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ว่าอย่างไร 

        

1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
  
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้กําหนดขอบเขตเน้ือหาที่จะศึกษาดังน้ี  
1.5.1 ขอบเขตข้อมูลที่จะทําการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เน้นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ตีความตาม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และเอกสารข้อมูลข้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) ใน
รายละเอียดของภาวะผู้นําในการปกครอง   

1.5.2 การอธิบายหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาจากเอกสารข้อมูลขั้นทุติยภูมิ 
(Secondary Source) ได้แก่หนังสือบทความงานวิจัยผลงานนิพนธ์อันเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เน้ือหาของงานวิจัยและเอกสารที่ท่านผู้รู้ได้แสดงทัศนะไว้แล้วโดยยึดหลัก“พระไตรปิฎกเป็นหลัก
สําคัญ” ได้แก่หลักพุทธธรรม หลักอธิปไตย 3 หลักศีล 5 หลักไตรสิกขา 3 ทศพิธราชธรรม10 เป็นต้น  

 
 
 



4 

1.6 วิธีดําเนินการวิจัย 
 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมี

วิธีดําเนินการวิจัยต่างน้ี         
1.6.1 ขั้นรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิทุติยภูมิตีความข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ (Interview) และความหมายที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากเอกสาร (แปล) ชนเผ่าปะโอใน
รัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับภาวะผู้นําในการปกครอง   

1.6.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิและคําที่เก่ียวข้องคือหนังสืองานวิจัยของผู้ที่
เก่ียวข้อง และเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการค้นว่าของท่านผู้รู้ทางโลกและทางรัฐฉานอัน
เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการและบุคคลโดยทั่วไปมาวิเคราะห์หาความสอดคล้องหาความแตกต่าง  

1.6.3 เมื่อได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้วก็นําข้อมูลที่ได้มาศึกษาเชิญวิเคราะห์และสังเคราะห์
ภาวะผู้นําในการปกครองตามหลักประเทศเมียนม่าร์แล้วสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการค้นคว้า
ประกอบกับทัศนะของผู้วิจัยนําเสนองานวิจัยเป็นข้อมูลแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 

 

1.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเรื่องภาวะผู้นําในการปกครอง ตามหลักเมียนม่าร์และ

ประโยชน์ตามหลักเมียนม่าร์ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับวิธีในการปกครอง ตามหลักเมียนม่าร์ 
ของชนเผ่าปะโอก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคมในแง่มุมที่แตกต่างกันพอสรุปได้ดังน้ี 

1.7.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี มีเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นํา ชนเผ่าปะโอ

ในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ดังน้ี 
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) (2546, หน้า 139) ได้กล่าวไว้ในหนังสือภาวะผู้นําว่า ผู้นําที่

ดีต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทางของหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบและท่านยังได้นําเสนอคุณสมบัติ
ของผู้นํา 7 ด้าน ช่ึงพร้อมที่จะจัดการบริหารอย่างเป็นระบบตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของพระพุทธเจ้า
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคนและสังคมต่อไป  

พระศรีปริยัติโมลี  (สมชัย กุสลจิตโต) (2547, หน้า 52) กล่าวถึงภาวะผู้นํา คือ ความมี
คุณธรรมมีคุณสมบัติในการริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ ในการรวมเอากายรวมเอาใจของมวลชน หรือประสานร้อย
รวมคนจํานวนมาก ให้เห็นดีเห็นชอบแล้วดําเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีงามอันเดียวกัน เป็นผู้คิดริเริ่ม หรือ
ยืนยันสิ่งที่เกิดข้ึน หรือที่ผ่านมาแล้ว ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามพร้อมทั้งเป็นผู้เสียสละ กล้าคิด กล้าพูด 
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กล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ก่อนบุคคลอ่ืน ๆ เป็นต้นภาวะผู้นํา คือคุณความดีของบุคคลในทาง
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมและมนุษย์ชาติ เช่นความมีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความบาก
บ่ันเอาจริงเสียสระมีความหนักแน่นอดทนรอคอยได้ ความเมตตากรุณาปรารถนาดีต่อมนุษย์และ
สรรพสัตว์ทุกรูปทุกนามรวมท้ังสามารถในการประสานงานการช้ีแจงและแนะนําชักชวนให้บุคคล หรือ
กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปให้เห็นร่วมกัน เห็นไปในแนวทางเดียวกันจนรวมเป็นกลุ่ม
เดียวกัน คนมีคุณธรรมอย่างนี้ เรียกว่าผู้นําหรือมีภาวะผู้นํา  

กวี วงค์พุฒ (2536, หน้า 84) กล่าวว่า ผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยเสริม ให้ผู้บริหาร
ในระดับต่างฯ ในฐานะหัวหน้างาน สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือความต้องการของหน่วยงาน  

นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2544, หน้า 54) กล่าวไว้ ในพัฒนาบุคลิกผู้นําและนักบริหาร
เก่ียวกับภาวะผู้นํา ในทัศนะคนทั่วไป ทําให้นึกถึงภาพของการกระทําและการใช้อํานาจของผู้นําใน
สังคมเป็นต้นและภาวะผู้นําเป็นกระบวนการไม่ใช้ตัวบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหน่ึง
ของการเป็นผู้นํา  

กิตติ ตย์คคานันท์ (2543, หน้า 89) กล่าว ในเทคนิคการสร้างภาวะผู้นําเก่ียวกับลักษณะ
ของผู้นําว่าผู้นําที่ดีต้องมีลักษณะเก่ียวกับสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ประกอบด้วยความรู้ดีและมี
บุคลิกภาพที่ดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ มีความกล้าหาญ มีความ
อดทน มีการสื่อความหมายที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละและไม่ใช้อภิสิทธ์
ในทางที่ผิดยกย่องให้เกียรติให้ความไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชา มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ได้บังคับบัญชามีการวางแผนและการดําเนินการ  

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544, หน้า 152) ได้กล่าวไว้ใน “ภาวะผู้นํา” หมายถึง พฤติกรรม
ส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่ง ที่จะซักนํากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน หรือเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นําและผู้ตาม ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน หรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความเช่ือมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายองค์การ ผู้นําเป็นบุคคลที่ทําให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผล  

แผน วรรณเมธี (2534, หน้า 9) ได้เขียนเร่ือง “คุณธรรมด้านความอดทนหรือขันติ” กล่าว
ว่า คุณสมบัติพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติภาพท้ังน้ี โดยเฉพาะ
ประชาชนโลก มีความแตกต่างกันด้วยความหลากหลายทั้งในเร่ืองเช้ือชาติชนช้ัน วรรณะวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ศาสนาระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ถ้าหากผู้นําประเทศและชาวโลกถือปฏิบัติ
คุณธรรมด้านความอดทน หรือขันติธรรมแล้วย่อมสามารถระงับความขัดแย้ง ความมีอคตินําไปสู่ความ
สงบสุขและสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริง  
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ผศ.ดร.ธวัช บุญยมณี (2550, หน้า 17) ได้กล่าวถึงภาวะผู้นําไว้ในหนังสือ “ภาวะผู้นําและ
การเปลี่ยนแปลง” ว่าภาวะผู้นํา เป็นการกระทําระหว่างบุคคล โดยบุคคลที่เป็นผู้นําจะใช้อิทธิพล หรือ
การดลบันดาลใจ ให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มกระทํา หรือไม่กระทําบางอย่างตามเป้าหมายที่ผู้นํากลุ่ม หรือ
องค์การกําหนดไว้ผู้นําและผู้บริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือไม่ใช้บุคคลเดียวกันก็ได้ ผู้นําอาจ
ไม่ใช้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร หรือผู้บริหารอาจจะไม่ใช้ผู้นํา แต่ผู้บริหารควรจะเป็นผู้นํา หรือมี
ภาวะผู้นํา  

ทองย้อย แสงสินชัย (2530, หน้า 257) ได้กล่าวไว้หนังสือ สัปปุริสธรรม 7 ประการ ว่า 
หลักสัปปุริสธรรมกับการใช้ภาษาเรียกบุคคล มีคุณสมบัติที่ดีว่าอาจไม่ใช้เป็นผู้ที่มีฐานะดีเศรษฐกิจ
ผู้นําอํานาจทางการเมือง ผู้มีอํานาจทางการทหารและผู้มีการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาวัตความ
เป็นผู้ดีกัน คุณสมบัติภายในคือคุณธรรม บุคคลไม่ได้เป็นผู้นําเลวทราม หรือผู้ดีกันที่ชาติกําเนิดแต่เป็น
ผู้เลวทราม หรือผู้ดีกันที่การกระทํา คือทําดีย่อมเป็นคนดี ทําช่ัวย่อมเป็นคนช่ัว เป็นต้น  

กิติ ตยัคคานนท์ (2535, หน้า 373) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเทคนิคการสร้างภาวะผู้นําว่าผู้นํา
ที่ดีต้องมีลักษณะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประกอบด้วยความรู้ดี มีบุคลิกภาพดีมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีความกล้าหาญ มีความอดทน มีการสื่อ
ความหมายที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละ และไม่ใช้อภิสิทธ์ิในทางที่ผิดยกย่อง
ให้เกียรติให้ความไว้วางใจ ต่อผู้นํา ได้บังคับบัญชามีความจงรักภักดีต่อหน่อยงาน มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้ได้บังคับบัญชา มีการวางแผนงานและวิธีดําเนินงาน  

สรุปเอกสาร ที่เก่ียวกับภาวะผู้นํา ส่วนมากได้กล่าวถึงความอดทนอดกลั้น ที่ผู้นําจะต้อง
นําไปใช้ ในการประพฤติตนและการปฏิบัติหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดความสงบ 
และสันติสุขในสังคม 

1.7.2 งานวิวัยท่ีเก่ียวข้อง 
พระบุญเรือง จิตธมโม (2549, หน้า 117) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาเชิงวิเคราะห์ผู้นํา ใน

พระพุทธศาสนาศึกษาเพราะวิธีการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าจากผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นํา คือผู้
มีความสามารถในการตัดสินใจในการนําพาตัวเองและคณะให้ดําเนินไปได้ในสถานการณ์หน่ึงๆ ภาวะ
ผู้นําน้ัน ยังขึ้นอยู่กับ บุคลิกภาพเป็นตัวส่งเสริมในพระพุทธศาสนา แสดงหลักธรรมไว้สําหรับผู้นําคือ
หลักพรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4 ทศพิธราชธรรม 10 และจักรวรรดิวัตร 12 
รวมลักษณะของหลักธรรมทั้งหมด ให้นักปกครองประสบความสําเร็จในการปกครองทั้งสิ้น  

พระสามารถ อานนโท (เนตรแสง) (2547, หน้า 114) ได้วิจัย “เรื่องภาวะผู้นําตาม
หลักสัปปุริสธรรม” ผลการวิจัยพบว่าผู้นําโดยทั่วไปและภาวะผู้นํา ตามหลักสัปปุริสธรรมเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ผู้นําที่เป็นจุดศูนย์รวม หรือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานผู้นําที่รู้จักเหตุ หรือ
หลักการวิธีการดําเนินงานผู้นําที่รู้ผล หรือจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานผู้นําที่รู้จักตนประเมินตนเอง
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ในกรณีต่างฯ ผู้นําที่รู้จักประมาณความพอดีในกรณีต่างฯ ผู้นําที่รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานผู้นําที่รู้จักระเบียบกฎเกณฑ์โครงสร้างของสังคม ผู้นําที่รู้จักประเภทของบุคคลในสังคมว่า
เป็นคนพาล หรือบัณฑิตน่าคบ หรือไม่ดังนั้น เมื่อผู้นําได้นําหลักธรรมเหล่าน้ี ไปปรับใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับหน้าที่แล้ว ความสงบ สุขต่างฯ ย่อมจะเกิดขึ้นแก่สังคมได้  

พระมหารุ่งโรจน์ ธมมฏฐเมธี (2551, หน้า 110) ได้ศึกษา“หลักภาวะผู้นําตามหลักคํา
สอนของพระพุทธ ศาสนาเถรวาท” พบว่าภาวะผู้นําเป็นคุณลักษณะที่สําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง
สําหรับผู้นํา และผู้บริหารทุกระดับและเป็นกลไกให้การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยผู้นําที่ดี
ต้องมีการพัฒนาที่จิตใจตนเองและยึดหลักธรรมในการบริหารได้แก่ ราชสังคหวัตถุ อปริหานิยธรรม 
จักรวรรติวัตร ทศพิธราชธรรมอคตด 4 พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 อธิปไตย 3 และสารณียธรรม 
และ พระพุทธศาสนามุ่งที่จะสร้างบุคคล ให้เป็นผู้นําที่ดีทุกคนส่วนสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้
ศักยภาพที่สูงข้ึนไปได้ หากบุคคลน้ัน นําเอาหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตนและปกครองผู้อ่ืน โดย
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

พระมหาสุทธิพงศ์ ธรรมพิทักษ์ (2544, หน้า 348) ได้วิจัยเร่ืองการศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธ
จริยธรรมสําหรับพระมหากษัตริย์ ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทระหว่างพระเจ้า 
พิมพิสารกับพระเจ้าปเสนที่โกศลเก่ียวกับหลักพุทธจริยธรรมสําหรับพระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นผู้นํา 
และผู้บริหารพบว่ามีหลักธรรม คือพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อคติ 4 พละ 5 ของพระราชา อัปปริหานิย
ธรรม 7 ทศพิธราชธรรม 10 และจักรวรรดิธรรม 12  

นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย (2547, หน้า 121) ได้ทําวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ตามหลักพุทธธรรม” พบว่าบทบาทของผู้นําหน้าที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตก 
ประกอบด้วยไปด้วยหลักสําคัญ 4 ประการคือการกําหนดทิศทางการจัดระบบการทํางานการมอบ
อํานาจและการเป็นแบบอย่างส่วนภาวะผู้นําที่ดีตามหลักพุทธธรรม จะต้องยึดหลักธรรมเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติ เช่น หลักพรหมวิหาร 4 หลักธรรมาธิปไตย หลักพละ 4 และสัปปุริสธรรม 7 
เป็นต้น และรูปแบบผู้นําที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรมในยุคปัจจุบันต้องประกอบด้วยหลัก 3 
ประการคือ หลักการครองตน และครองงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้นําเกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคนและ
พัฒนาระบบงานช่ึงเน้นการพัฒนาทั้งความสามารถและคุณภาพของจิตใจด้วย  

มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน์  (2540, หน้า 200) ได้วิจัยเร่ือง “จริยธรรมกับภาวะผู้นํา : ศึกษา
ทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อผู้นําทางการเมือง”ผล
การศึกษาพบว่า“นักวิชาการรัฐศาสตร์ส่วนมากมีทัศนะสอดคล้องกันในประเด็นการศึกษาด้านต่างฯ 
ดังน้ัน สภาพของผู้นําควรกําหนดตามรัฐธรรมนูญและการยอมรับของสังคมนั้น ลักษณะผู้นําที่พึง
ประสงค์คือผู้ นําแบบประชาธิปไตยวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้ นําที่มีความชอบธรรม คือวิธีการแบบ
ประชาธิปไตยเป็นกลไกที่มีเหตุผล ทุกคนควรเคารพความคิดสิทธิเสรีภาพและมนุษย์ภาพของกันและ
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กันตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและความสามารถตรวจสอบการทํางานของผู้นําและถอดผู้นําไม่
ชอบธรรม ได้จริยธรรมของผู้นํากับจริยธรรมของนักปกครองเป็นหลักตัดสินใจ ความถูกผิดในอาชีพ
ทางการเมืองจริยธรรมจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยโครงสร้างระบบกลไกวิธีการในระบบการปกครอง ที่
ถูกต้องชอบธรรม  

สุรศักด์ิ ม่วงทอง (2543, หน้า 245) ได้วิจัยเรื่อง“พุทธธรรมกับภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ 
ศึกษาเฉพาะกรณีกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับผู้นํา
ปรากฏในพระสูตรต่างฯ เช่น อัคคัญญสูตรส่วนหลักพุทธธรรมท่ีแสดงถึงภาวะผู้นําที่ปรากฏในพระ
สูตร คือ ลักขณสูตร สัปปุริสูตรซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้นําตามหลักพุทธธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้
ได้สอดคล้องกับแนวความคิดของนักคิดตะวันออกและนักคิดตะวันตกต่างฯ ที่ได้กําหนดคุณสมบัติ 
บทบาทและหน้าที่ของผู้นําที่พึงประสงค์ในสังคมไว้  

สุวิน สุขสมกิจ (2524, หน้า 296) ได้วิจัยเร่ือง“พุทธปรัชญากับการสร้างเสรีมภาวะผู้นํา”ผล
ของการวิจัยพบว่า หลักพุทธปรัชญามีส่วนในการสร้างเสรีมความเป็นผู้นําทั้งน้ี เพราะหลักพุทธปรัชญา
มีหลักธรรมในการปกครองตนเองและผู้อ่ืน หลักในการสร้างความสัมพันธภาพอันดีสร้างความสามัคคี 
ของผู้นําคณะและความดีงามของสังคม นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้นําที่ปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญา ย่อม
ก่อให้เกิดอํานาจทางจิตใจ ที่จะทําให้ผู้อ่ืน ศรัทธาและเช่ือถือจึงเรียกว่าอํานาจชนิดพิเศษน้ี ว่าอํานาจ
แห่งธรรมเป็นอํานาจอันเกิดการปฏิบัติ โดยยึดหลักแห่งความดีความจริงอันถูกต้องตามหลักแห่งเหตุผล
ที่เกิดจากปัญญา ช่ึงผู้นําประเภทน้ี จะมีอานุภาพแห่งธรรมในด้านจิตใจโดยใช้อํานาจในการปกครอง
ผู้อ่ืน ทําให้เกิดความศรัทธาและเช่ือถือ สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน ให้คล้อยไปในทางที่ถูกต้อง โดยไม่
ใช้อํานาจในการบังคับดังน้ัน หลักพุทธปรัชญาจึงมีความสําคัญต่อการสร้างเสริมภาวะผู้นํา  

สรุปได้ว่างานวิจัยที่เก่ียวข้องส่วนมากได้กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยทั่วไปผู้นําจะต้อง
มีคุณธรรมที่เก่ียวกับขันติ เพราะจะเป็นวิธีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยทําให้เกิดความชอบธรรม 

 

1.8 สรุปกรอบแนวคิดทําในการวิจัย 
 
ในการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิด ซึ่งได้นําแนวคิดหลักภาวะผู้นํามาเป็นกรอบในการ

วิเคราะห์ ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสม ในการเป็นผู้นําตามแบบที่สังคมต้องการ มีองค์ประกอบสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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      ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ห้สัมภาษณ ์ ตัวแปรท่ีศึกษา 
     (Genera Data of Interview) (Studied Variables)  
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.9 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  
 ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นํา ของชนเผ่าปะโอในรัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ครั้งน้ี 
ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการวิจัยต่างน้ี  
 1.9.1  ทําให้ทราบแนวคิดทฤษฏีภาวะผู้นํา เป็นอย่างไรบ้าง 
 1.9.2  ทําให้ทราบภาวะผู้นําของชนเผ่าปะโอในรัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ เป็นอย่างไรบ้าง 
 1.9.3  ทําให้ทราบวิเคราะห์และประโยชน์ ของภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอในรัฐฉาน ประเทศ
เมียนม่าร์ เป็นอย่างไรบ้าง 
 1.9.4 ทําให้ทราบปัญหาและสามารถนําไปสู่การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาภาวะผู้นํา ของชน
เผ่าปะโอในรัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ เป็นอย่างไรบ้าง 

 

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย   
  
 ในงานวิจัยน้ีมีการใช้คําที่มีความหมายเฉพาะดังต่อไปนี้  
 ภาวะ คือ ความสามารถในการยับย้ังช่ังใจ หรือควบคุมอารมณ์ความต้องการของตนเอง
ภาวะที่ได้รับการพัฒนาเต็มบริบูรณ์ ทําให้บุคคลมีคุณสมบัติ คุณภาพเต็มตัวในด้านบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมด้านอารมณ์ 

บุคคลท่ีเปน็ผูน้ําในกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
ในรัฐฉาน สหภาพเมียนม่าร ์

เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
ที่อยู่ 
ตําแหน่ง 

ภาวะผู้นําของผู้นําในกลุ่มชาติ
พันธุ์ ปะ โอในรั ฐฉาน  สหภาพ
เมียนม่าร์ 3 ด้านประการ 

1. การเมืองการปกครอง  
2. สังคม   
3. เศรษฐกิจ 
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 ผู้นํา หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรืออําเภอใดรัฐต่าง ๆ หน่ึง
บุคคลท่ีมาจากการเลือกต้ัง หรือแต่งต้ังอย่างข้ึนมาของกลุ่มเพ่ือให้ทําหน้าที่เป็นผู้ช้ีแนะและช่วยเหลือ
ให้กลุ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานการบริหารงานการแบ่ง
ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานการแก้ปัญหาตลอดจน การส่งเสริมให้มีการพัฒนาของกลุ่มเพ่ือมุ่งสู่
ความสําเร็จแห่งองค์การหรือรัฐ 
 ภาวะผู้นํา หมายถึงการที่ผู้นําใช้อิทธิพล หรืออํานาจหน้าที่ในการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน
หมู่คณะเพ่ือความสมหวังตามเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ร่วมกันที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคีและ
ความร่วมมือในการปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  
 ผู้ปกครอง หรือผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าระดับผู้นํา หรือผู้นําประเทศหัวหน้า
ระดับผู้นําภาคส่วนอําเภอผู้บริหารผู้ปกครองหัวหน้าในองค์กร หรือในรัฐฉานน้ัน 

 กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ชนเผ่า หรือกลุ่มบุคคลเช้ือชาติหน่ึงที่พํานักอยู่ในรัฐฉานประเทศ
สหภาพเมียนม่าร์ 

 ผู้นําทางการเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ บุคคลที่มีบทบาทในการนําทางความคิดทางการ
เมือง นักต่อสู้ทางการเมือง หรือผู้นําหรือผู้ปกครองในกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอ  

 



บทที่ 2   
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นํา 

 
การศึกษาวิจัยในบทน้ีก่อนที่จะกล่าวถึงรูปแบบการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นําชนเผ่าปะ

โอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ต้องศึกษารูปแบบภาวะผู้นําดังน้ี 
 2.1 ความเป็นมาของภาวะผู้นํา                                                                                           
 2.2 แนวคิดและความหมายของภาวะผู้นําตามทัศนะของนักวิชาการ 

 2.3 ลักษณะของภาวะผู้นํา                                                                                                
 2.4 ประเภทของภาวะผู้นํา                                                                                                
 2.5 วุฒิของภาวะผู้นํา                                                                                                      
 2.6 คุณสมบัติของภาวะผู้นํา                                                                                              

 2.7 ประสิทธิภาพของภาวะผู้นํา                                                                                          
 2.8 ภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ                                                                                             

 2.9 ผู้นําตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 
 2.10 ภาวะผู้นําตามทัศนะของตะวันตก 
 2.11 ภาวะผู้นําตามทัศนะของตะวันออก 

 2.12 ภาวะผู้นําตามทัศนะของนักวิชาการท่ัวไป 
 2.13 บทบาทและหน้าที่ของผู้นํา                                                                                         

 2.14 สรุป     
 

2.1 ความเป็นมาของภาวะผู้นํา 
 ภาวะผู้ นํา (Leadership) หรือความเป็นผู้ นําหมายถึงความสามารถในการนําซึ่งเป็น
ความสําเร็จอย่างย่ิงสําหรับความสําเร็จของผู้นําภาวะผู้นําได้รับความสนใจและศึกษามาเพ่ือให้รู้ว่า
อะไรเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้นํามีความสามารถในการนําหรือเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ
การศึกษาเร่ืองของภาวะผู้นําน้ัน จะศึกษาต้ังแต่คุณลักษณะ (Traits) ของผู้นําอํานาจ (Power) ของ
ผู้นําพฤติกรรม (Behavior) ของผู้นําแบบต่าง ๆ 
 เร่ืองวิกฤติผู้นํามีอยู่สองระดับคือ ต้ังแต่ระดับชนเผ่าองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพราะดู
เหมืองเราจะหาผู้นําที่เป็นของแท้หรือผู้นําที่น่าเช่ือถือจริง ๆ น้ันยากมาก การสร้างคนให้มีภาวะความ
เป็นผู้นํานับว่ามีความสําคัญอย่างมากนิยามผู้นําในด้านต่างๆมีมากมายหลายหลายทฤษฎีขึ้นอยู่
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กับว่าใครจะชอบแบบไหนและแต่ละคนน้ันก็มีคุณดังน้ัน การจะบอกว่าผู้นําแบบน้ีดีกว่ากันน้ันคงไม่
สามารถบอกได้และไม่สมควรที่จะนํามาพูดกันด้วยเพราะผู้นําแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างทั้งยัง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  ภาวะความเป็นผู้นําก็อาจแตกต่างกันไปด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดน่าจะ
เป็นเร่ืองของภาวะผู้นําของตัวเราเองมากกว่าว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้นําได้ดีแค่ไหนมีความน่าเช่ือถือ
จากบุคคลอ่ืน ๆ มากน้อยอย่างไร สามารถบอกได้หรือไม่ว่าเราเป็นผู้นํา เพราะความเป็นผู้นําน้ันอยู่
ภายในตัวเรา แล้วเราแสดงออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ไม่ใช้ตําแหน่งหรือสิ่งที่เราบอก ดังน้ันการพัฒนา
ภาวะผู้นําในตัวเองให้แข็งแกรงย่อมเป็นประโยชน์ต่อเรามากท่ีสุดขอแนะนําแนวความคิดของ
คุณสมบัติความเป็นผู้นําที่เด่นบางส่วนมาแลกเปลี่ยนเพ่ือเป็นมุมมองสําหรับการพัฒนาตัวเองของแต่
ละคนที่ชอบคุณสมบัติไหนเป็นพิเศษก็หยิบไปพัฒนาตัวเองได้สังเกตจากบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ
ทั่วไป มาเขียนเป็นแนวคิดภาวะผู้นําตามแนวภาวะผู้นํา Full Range น้ันเกิดจากการวิจัยเก่ียวกับ
ภาวะผู้นํามามากกว่า 100 ปีเป็นการนําเอาแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นําแบบแลกเปลี่ยน 
(transactional leadership) กับพฤติกรรมภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลงสภาพ (transformational 
leadership) มาสังเคราะห์จัดรูปแบบใหม่ให้เป็นระบบซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 Avolio (1999, p. 34) กล่าวถึงได้นําเสนอภาพเปรียบเทียบแสดงให้เห็นภาวะผู้นําที่มี
ประสิทธิผลและผู้นําที่ขาดประสิทธิผลถ้าภาวะผู้นําแบบเสรีนิยมและภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนมี
มากกว่าภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลงสภาพก็จะกลายเป็นภาวะผู้นําที่ขาดประสิทธิผล (ineffective 
leadership) ในขณะเดียวกันถ้ามีภาวะผู้ นําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพมากกว่าภาวะผู้นําแบบ
แลกเปลี่ยนและเสรีนิยมน้อยก็จะเป็นภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผล (effective leadership) โดยสรุปแล้ว
ภาวะผู้นําตามแนวภาวะผู้นํา Full Range น้ันเป็นการพัฒนาภาวะผู้นําแบบเสรีนิยมที่มีพิสัยตํ่าผ่าน
ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนซึ่งมีพิสัยกลางไปสู่ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งมีพิสัยสูงเพ่ือมุ่งสู่
พิสัยที่สมบูรณ์ของภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลน่ันเอง  
 Bass (1985, p. 60) กล่าวถึง ทําการขยายแนวคิดของ Burns โดยเขาเสนอว่าภาวะผู้นํา
แบบเปลี่ยน แปลงสภาพน้ันประกอบด้วยองค์ประกอบภาวะผู้นําต่อไปน้ี  

1) ภาวะผู้นําแบบศรัทธาบารมี (inspirational motivation)   
2) การให้ความสําคัญเป็นรายบุคคล (individualized consideration)   
3) การกระตุ้นให้ใช้ปัญญา (intellectual stimulation)   
Stogdill (1985, pp. 12-13) กล่าวถึงได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับภาวะผู้นํา

กว่า 5,000 ช้ินเขาได้ข้อค้นพบที่สรุปได้ว่า“บุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลและความต้องการของ
สถานการณ์ในขณะใดขณะหน่ึงเป็นสิ่งที่สร้างภาวะผู้นําให้เกิดข้ึนเขาเช่ือว่าภาวะผู้นํามีอยู่ในตัวตนคน
อยู่ก่อนแล้วมากกว่าการสร้างให้มีขึ้นแต่ภาวะผู้นําจะปรากฏขึ้นตามสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ที่
อุบัติขึ้น  
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สรุปได้ว่า การบริหารเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับคนและงานเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการบริหาร 
งาน ดังน้ันจึงต้องใช้การปกครองอย่างมีศิลปะเพ่ือให้สามารถครองใจคนและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
เกิดคุณภาพภาวะความเป็นผู้นําก็อาจแตกต่างกันไปด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของภาวะผู้นํา
ของตัวเราเองไปสู่ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งมีพิสัยสูงเพ่ือมุ่งสู่พิสัยที่สมบูรณ์ของภาวะผู้นํา
ที่มีประสิทธิผลน่ันเองถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้การดูแลและการจูงใจจะต้องนําก่อนทําเป็นตัวอย่างตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้เป็นที่ช่ืนชมยินดี 

 

2.2 แนวคิดและความหมายของภาวะผู้นําตามทัศนะของนักวิชาการ 
 
กวี วงศ์พุฒ (2536, หน้า 17) กล่าวว่าภาวะผู้นําคือการที่ผู้นําใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์

ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช้กระบวนการ
บอกต่อซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

กิตติ ยัคคานนท์  (2530, หน้า 12) การศึกษาพอสรุปได้ว่าภาวะผู้นําหมายถึงศักยภาพ
ของผู้นําการที่ผู้นําน้ันใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาหรืออํานาจอิทธิพลต่างๆของผู้นําในการจูงใจ
โน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนหรือชักนําพาผู้อ่ืนให้ร่วมปฏิบัติงาน หรือร่วมกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ภาวะผู้นําตามในที่ศึกษาวิเคราะห์พบว่าผู้นําน้ันเองที่ใช้ความรู้
ความสามารถ หรือวิธีการใช้อุบายใช้เทคนิคต่างๆ ในการจูงใจโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อ่ืนร่วมดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุถึงจุดประสงค์ที่วางเอาไว้อีกนัยหน่ึง ผู้ศึกษาวิจัยพบว่าภาวะผู้นําดังกล่าวมาน้ัน ในสภาพ
สังคมปัจจุบันนิยมผู้นําที่มีความรู้ความสามารถมีความอัจฉริยะในตัวเองมากกว่าผู้นําที่สืบทอดอํานาจ 
หรือสายเลือดเพราะผู้นํามีศักยภาพในตนเองน้ันจะเป็นผู้นําที่สามารถแก้ไขปัญหาโดยการใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการแก้ไขปัญหาซึ่งแตกต่างจากผู้นํ้าที่สืบทอดทางทายาทหรือสายเลือด 
เพราะผู้นําทางทายาทนั้นจะไม่เป็นไปตามบรรพบุรุษเสมอไปเมื่อเป็นเช่นน้ันแล้วสังคมปัจจุบันจึงมี
นิยมผู้นําที่มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างค่านิยมของสังคมได้แต่ผู้นําตามเง่ือนไขทางด้านทางสังคม 
ปัจจุบันจึงนิยมผู้นําที่มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างค่านิยมของสังคมได้แต่ผู้นําตามเง่ือนไขทางด้าน
สังคมก็จะมีอยู่และไม่ควรที่จะละทิ้งผู้นําที่เกิดขึ้น ตามเง่ือนไขตามแบบอย่างขบบนธรรมเนียนและ
วัฒนธรรมประเพณีเพราะท่านเหล่าน้ี มีความสําคัญต่อตัวเรา หรือสังคมในการที่จะเป็นศูนย์รวมของ
จิตใจ  

กิตติ ตย์คคานนท์  (2544, หน้า 45) กล่าวว่า “ภาวะผู้นําคือศิลปะหรือความสามารถของ
บุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการ โดยการใช้กระบวนการสื่อความหมายหรือ
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ติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตนดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ การดําเนินการจะเป็นไปในทางที่ดีหรือช่ัวก็ได้”  

วิฑูรย์ สีมะโชคดี (2538, หน้า 104) กล่าวว่า “ภาวะผู้นําคือ ความสามารถในการจัดการ
ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มคอยทํางานร่วมกับกลุ่มและยังหมายความร่วมถึงอํานาจหน้าที่ที่ติดมากับ
ตําแหน่งผู้บังคับบัญชาด้วย จะมีค่าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพและเช่ือถือในตัวผู้บังคับบัญชา”  

วาสนา สุขประเสริฐ (2547, หน้า 12) กล่าวว่า“ภาวะผู้นําหมายถึงมารยาท หรือ
พฤติกรรมของการใช้อิทธิพลต่อผู้อ่ืน ให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเพ่ือดําเนินกิจกรรม ให้สําเร็จโดย
ใช้กระบวนการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน”  

นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2544, หน้า 22) กล่าวว่า“ภาวะผู้นําหมายถึงกระบวนการ มีใช้บุคคล
เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเพ่ือการกําหนดเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม”  

น้อย สุปิงคลัด (2544, หน้า 22) กล่าวว่า “ภาวะผู้นํา หรือความเป็นผู้นําเป็นเรื่องที่
เก่ียวกับตัวผู้นํา โดยตรงที่จะใช้ความสามารถและใช้อิทธิพลเหนือกว่าผู้ตามนําพาคณะปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้”  

ธีรยุทธ อุทธา (2546, หน้า 12) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการท่ีผู้นําใช้
อิทธิพลเหนืออํานาจหน้าที่เพ่ือให้ผู้อ่ืนยินยอมปฏิบัติตามเป้าหมาย ของกลุ่มโดยการใช้กระบวนการ
ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ขององค์กรที่ต้ังไว้  

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (2544, หน้า 77) กล่าวว่า ภาวะผู้นําครอบคลุมในมิติที่กว้างขวางๆ 
หลายกว่าเรื่องความกล้าหาญและการตัดสินใจการเป็นผู้นํา ต้องมีความสามารถในการนําผลักด้นและ
สั่งการให้ติดตามทุกอย่างดําเนินไปตามเป้าหมายและครรลองที่ถูกต้องซึ่งต้องประกอบไปด้วยความ
กล้าหาญ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจและจังหวะเวลาในการ 

ประพันธ์ สุริหาร (2535, หน้า 217) กล่าวว่า ภาวะผู้นําคือ ศิลปะของการมีอิทธิพลเหนือ
ผู้อ่ืนแนะนําคน โดยคนเหล่าน้ัน มีความเช่ือฟังอย่างเต็มที่เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จภารกิจ  

เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ (2536, หน้า 821-822) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง การนํา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนํา หรือความสามารถในการนําอย่างไรก็ดีการให้คํานิยามภาวะผู้นําของนักวิชาการมี
ความแตกต่างหลากหลายตามความคิดเห็นและการนําไปใช้ดังน้ี  

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2525, หน้า 3) ผู้นํา (leader) กับภาวะผู้นํา (leadership) มี
ความหมายแตกต่างกันผู้นําอาจเป็นคําที่เกิดในยุคหลังในยุคก่อนน้ัน มีคําที่แสดงความเป็นผู้นําเช่น
หัวหน้าประมุขราชาพญาเป็นต้น Oxford English Dictionary ได้ช้ีให้เห็นว่าคําว่า Leader มีใน
ภาษาอังกฤษประมาณ ค.ศ. 1300 แต่คําว่า Leadership เพ่ิงจะมีประมาณปี ค.ศ. 1800 อย่างไรก็
ตาม การศึกษาการเป็นผู้นําน้ันมีมานานแล้ว เช่น ในหนังสือ Republic ซึ่ง Plato ได้พยายามอธิบาย
คุณลักษณะของบุคคลที่เป็น Philosopher-king ซึ่งก็ทําหน้าที่เป็นผู้นําน่ันเอง  
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เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2536, หน้า 8) กล่าวว่า ผู้นําคือ บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ัง หรือ
ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าและเป็นผู้ตัดสินใจเน่ืองจากมีความสามารถในการปกครองบังคับ
บัญชาและจะพาผู้ใต้บังคับบัญชา หรือหมู่ชนไปในทางที่ดี หรือทางช่ัว  

เอกชัย ก่ีสุขพันธ์ (2530, หน้า 8) กล่าวไว้ว่า“ภาวะผู้นําหมายถึง ผู้นํา หรือผู้บังคับบัญชา
ที่มีความสามารถ มีเทคนิคในการบริหารมีคุณลักษณะที่ดีและใช้ภาวะผู้นําที่พ่ึงประสงค์ย่อมสามารถ
กระตุ้นแรงจูงใจให้บุคคลในหน่วยงานได้”  

Bergquist (1981, p. 851) กล่าวถึงระบุว่าภาวะผู้นําหมายถึง ตําแหน่งของผู้นําหน้าที่
ของผู้นํา หรือการช้ีนําของผู้นําและความหมายในการนําของผู้นํา  

Bennis and Nanus (1981, p. 215) กล่าวถึงว่า ผู้นําคือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคม ผู้นําเป็นผู้ที่จะ
นํากลุ่มให้พ้นจากความทุกข์ยากขจัดปัญหาขจัดความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในกลุ่มและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ
จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายของสังคมท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภาวะผู้นํา
เป็นคําศัพท์ทางการบริหารที่ยังหาความหมายที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันไม่ได้ ความหมายของภาวะ
ผู้นําแตกต่างกันแม้กระทั่งความหมายตามพจนานุกรม เช่น New Webster’s Dictionary of the 
English Language  

Bennis and Nanus (1981, pp. 2-3) กล่าวว่า ภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อความสําเร็จ 
ขององค์การเป็นอย่างมากเพราะเป็นปัจจัยที่ทําให้องค์การมีชีวิตชีวาและสามารถท่ีจะดํารงอยู่ได้
นอกจากน้ี ภาวะผู้นํายังช่วยพัฒนาองค์การไปในทิศทางใหม่ ๆ ที่องค์การต้องการมุ่งไปสู่ทิศทางน้ันได้  

Boles and Davenport (1975, pp. 154-155) กล่าวว่า ภาวะผู้นําหมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเร่ิมที่จะช่วยให้กลุ่มได้ก้าวหน้าไปสู่จุดประสงค์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
ช่วยทําให้กลุ่มคงอยู่ได้และช่วยให้สมาชิกของกลุ่มสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ โดยสิ่งที่ต้องการน้ัน
เป็นตัวกระตุ้นให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม  

Bovee (1993, p. 468) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะกระตุ้น
และใช้อิทธิพลต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์การกระบวนการภาวะผู้นําประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน คือขั้นใช้อํานาจหน้าที่เพ่ือให้กลุ่มทํางาน หรือมีการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การกระตุ้น
สมาชิกขององค์การให้ทํางานจนบรรลุเป้าหมายและขั้นส่งอิทธิพลต่อพลวัต หรือความเปล่ียนแปลง
ของกลุ่มและวัฒนธรรมองค์การ  

Davis, K  (1967, p. 96) ได้กล่าวว่า “ภาวการณ์เป็นผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการ
จูงใจบุคคลอ่ืนให้กระทําการมุ่งสู่เป้าหมายอย่างกระตือรือร้น” ขณะเดียวกัน  

Dejnozka  (1983,  p. 94) กล่าวว่า ผู้นํา คือบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้นํากลุ่มและมีอิทธิพล
ต่อกิจกรรมต่าง  ๆ ของกลุ่มเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและเพ่ือทําหน้าที่เป็นหัวหน้าของกลุ่ม



16 

และภาวะผู้นํา หมายถึง การบูรณ์การบุคคลวัสดุอุปกรณ์และความคิดในกลุ่มเพ่ือรวมพลังในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มความเต็มใจของสมาชิกในกลุ่มที่จะถูกนําขึ้นอยู่กับ
คุณภาพส่วนบุคคลของผู้นํา  

Daft (1994, p. 478) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถของคนที่เป็นผู้นําในการ
ใช้อิทธิพล หรือโน้มน้าวบุคคลอ่ืน เพ่ือนําไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การดังน้ัน เมื่อกล่าวถึง
ภาวะผู้นําก็แสดงว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือต้องมีทั้งคนซึ่งได้แก่ผู้นํากับผู้ตาม
การโน้มน้าว หรืออิทธิพลและเป้าหมายขององค์การ  

Fiedler and Chemers (1974, p. 4) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้อิทธิพลและอํานาจ  

Fiedler (1967, p. 8) กล่าวว่า ผู้นําคือ บุคคลในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุม 
หรือประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่ม  

Green (1988, p. 3) กล่าวว่า ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นํา
กับผู้ตาม องค์ประกอบของภาวะผู้นําประกอบด้วย ผู้นําผู้ตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและผู้ตาม  

Halpin (1966, pp. 27-28) กล่าวว่า ผู้นําคือ บุคคลที่ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงใน 5 
อย่าง ต่อไปน้ี 

1) มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคนในองค์การมากกว่าผู้อ่ืน 

2) มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน ๆ 

3) มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

4) ได้รับเลือกจากผู้อ่ืนให้เป็นผู้นํา 
5) เป็นหัวหน้าของกลุ่ม  
Hollander (1978, pp. 1-4) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลของ

บุคคล ที่เป็นผู้นํามิได้หมายถึงตัวบุคคลที่เป็นผู้นําถึง แม้ว่าภาวะผู้นําจะข้ึนอยู่กับอํานาจ ตาม
กฎหมายที่ผู้นํามีก็ตามจริงอยู่ที่กระบวนการภาวะผู้นําน้ัน มีตัวผู้นําเป็นส่วนสําคัญและเป็นศูนย์กลาง 
ของกระบวนการแต่ในสถานการณ์ โดยรวมแล้วผู้ตามนับว่ามีความสําคัญมากเช่นกันเพราะหาก
ปราศจากการตอบสนองจากผู้ตามแล้วก็ไม่มีภาวะผู้นําเกิดข้ึนทั้งน้ีเพราะภาวะผู้นําเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อิทธิพลและผู้รับแรงของอิทธิพลแต่มิได้หมายความว่าอิทธิพลจะถูกใช้โดย
ผู้นําฝ่ายเดียวในทางกลับกันผู้ตามก็ใช้อิทธิพลต่อผู้นําได้  

Janda (1960, p. 3581) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มซึ่งเกิดจากการท่ีสมาชิกในกลุ่มรับรู้ว่ามีสมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิที่จะกําหนดแบบแผน
พฤติกรรมของมวลสมาชิก  
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Jacobs (1982, p. 315) กล่าวสรุปไว้ว่า “ภาวะการเป็นผู้นําน้ันเป็นทั้งกระบวนการและ
คุณสมบัติกระบวนของภาวะการเป็นผู้นําก็คือ การใช้อิทธิพลซึ่งไม่มีลักษณะบังคับเพ่ือที่จะอํานวยการ
และประสานงานกิจการต่างๆของสมาชิกของกลุ่มเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ได้ต้ังไว้
คุณสมบัติ ของภาวะการเป็นผู้นําจะเป็นรองจากลักษณะภายในบุคคลที่สามารถใช้อิทธิพลดังกล่าวได้
เป็นผลสําเร็จ”  

Katzand Kahn (1978, p. 528) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการโน้มน้าว 
หรือการมีอิทธิพลที่สูงกว่าอิทธิพลที่ใช้เป็นกลไกในการบริหารงานที่เป็นกิจวัตรขององค์การ  

Koontz and Weihrich (1988, pp. 437-438) กล่าวว่าภาวะผู้นํา หรืออิทธิพล (influence) 
หมายถึงศิลปะ หรือกระบวนการในการใช้อิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้เขาเหล่าน้ัน ใช้ความพยายามอย่าง
ที่สุดอย่างสมัครใจและอย่างกระตือรือร้นเพ่ือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มในเชิงอุดมคติแล้วการที่ผู้นําใช้
อิทธิพล เพ่ือให้ผู้ตามทํางานด้วยเต็มใจเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ แต่ควรพัฒนาให้ผู้ตามท้ังเต็มใจ
ทํางานด้วย ความกระตือรือร้นและมีความเช่ือมั่นผู้นําที่มีภาวะผู้นําจะไม่เป็นผู้ที่ชอบอยู่ข้างหลังกลุ่ม
เพ่ือผลักดัน หรือคอยกระตุ้นให้กลุ่มทํางานแต่จะวางตัวเองไว้ข้างหน้ากลุ่มคอยทําหน้าที่อํานวยความ
สะดวกเพ่ือช่วยให้งานก้าวไปข้างหน้าอีกทั้งคอยสร้างอารมณ์ร่วมให้กลุ่มทํางานจนบรรลุเป้าหมายเฉก 
เช่นการทําหน้าที่ของวาทยากร หรือผู้อํานวยการเพลงแห่งดนตรีและการพิสูจน์ว่าวาทยากรมีภาวะ
ผู้นําที่มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดย่อมสังเกต หรือวัดได้จากความไพเราะของเสียงดนตรีที่วงดนตรีวง
น้ันบรรเลงในทัศนะนี้ เห็นว่าภาวะผู้นําประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการคือความ 
สามารถในการใช้อํานาจอย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการโน้มน้าวจากจิตใจผู้อ่ืนเพราะ โดย
ปกติมนุษย์แต่ละคนต้องการกระตุ้นแตกต่างกันความสามารถในการสร้างความรู้สึกร่วมและ
ความสามารถที่จะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น  

Morphet & Reller (1967, p. 22) กล่าวว่า ผู้นําคือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจ 
โดยการเลือกต้ัง หรือแต่งต้ังและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถที่
จะจูงใจชักนําหรือช้ีนําให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่างๆของกลุ่มให้สําเร็จและภาวะ
ผู้นําหมายถึงอิทธิพลที่มีต่อการกระทําพฤติกรรมความเช่ือและความรู้สึกของบุคคลหน่ึงในระบบสังคม
ที่มีต่ออีกบุคคลหน่ึง โดยผู้ที่ถูกกระทําเต็มใจร่วมมือยอมรับอิทธิพลน้ัน  

Trewatha and Newport (1982, p. 384) ว่าภาวะผู้นําทางการบริหาร  หมายถึง กระบวน 
การของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยท่ีผู้นําพยายามใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ อ่ืน เพ่ือนํา
พฤติกรรมองค์การให้เป็นไปในทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้แล้วในทัศนะนี้ กล่าวว่าภาวะ
ผู้นําเป็นปัจจัยที่มีพลวัต หรือเปลี่ยนแปลงมากที่สุดปัจจัยหน่ึง ขององค์การเพราะเหตุว่าในบางคร้ังความ
มีภาวะผู้นําสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามทํางานให้ได้ผลผลิตสูงสุดและในทางตรงกันข้ามบางครั้งความขาด
ภาวะผู้นําก็เป็นตัวทําลายความแข็งแกร่งขององค์กรและอาจมีผลต่อความอยู่รอดขององค์การ   
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Sergiovanni and Moore (1989, p. 213) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการ
เกลี้ยกล่อมจูงใจของผู้นําให้ผู้ตาม ประพฤติปฏิบัติซึ่งส่งเสริมจุดประสงค์ของผู้นํา หรือจุดประสงค์
ร่วมกันของผู้นํากับผู้ตาม  

Yukl (1989, p. 2) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลโน้มน้าวที่มีผล 
ต่อการตัดสินใจของกลุ่ม หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ หรือกระบวนการใช้อิทธิพลกระบวนการ
กระตุ้นพฤติกรรมการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์กระบวนการโน้มน้าว หรือใช้อิทธิพลต่อกลุ่มและ
กระบวนการรักษาสภาพกลุ่มและวัฒนธรรมของกลุ่ม  

สรุปได้ว่า ภาวะผู้นํา (Leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า 
พยายามใช้อิทธิพลของตน หรือกลุ่มตนทําหน้าที่อํานวยความสะดวกเพ่ือช่วยให้งานก้าวไปข้างหน้าอีกทั้ง
คอยสร้างอารมณ์ร่วมให้กลุ่มทํางานจนบรรลุภาวะผู้นําเป็นปัจจัยที่มีพลวัต หรือเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด
ปัจจัยหน่ึง ขององค์การอิทธิพลที่มีต่อการกระทําพฤติกรรมความเช่ือและความรู้สึกของบุคคลกระตุ้นช้ีนํา
ผลักดันให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่าง ๆ ผู้นําสามารถ
กระตุ้นให้ผู้ตามทํางานให้ได้ผลผลิตสูงสุดตามต้องการ โดยมีความสําเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย 

 

2.3 ลักษณะของภาวะผู้นํา  
  
 ในองค์การต่าง ๆ หากเราพิจารณาลักษณะของผู้นํา โดยคํานึงถึงลักษณะการใช้อํานาจ
หน้าที่ระหว่างตัวผู้นําและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเกณฑ์เราอาจแบ่งลักษณะของผู้นําในองค์การออกเป็น 
3 ประเภทดังน้ีค่ะ 
 2.3.1 ผู้นําแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership)  

เป็นผู้นําที่เน้นการบังคับบัญชาและการออกคําสั่งเป็นลําดับผู้นําประเภทน้ีมักตัดสินใจด้วย
ตนเองเป็นส่วนใหญ่และจะไม่ค่อยมอบอํานาจหน้าที่ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชามากนักลักษณะผู้นํา
ประเภทน้ีจะถือตัวเองเป็นหลัก เรียกว่ามีอัตตาสูงเช่ือมั่นตนเองมากไม่ค่อยให้เกียรติและไม่เช่ือฟัง
ผู้อ่ืน ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แม้จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของผู้นําเองก็ตาม 
ส่วนผลดีของผู้นําแบบน้ี คือจะทําให้การทํางานรวดเร็วเพราะใช้คนตัดสินใจสั่งการเพียงคนเดียวและ
ใช้คนงานรอง ๆ ลงมาในระดับตํ่าได้ทั้งน้ี เพราะผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่เพียงปฏิบัติตามคําสั่งและ
รายงานปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกลับไปเท่าน้ันส่วนผลเสียของผู้นําแบบเผด็จการคนส่วน
ใหญ่ไม่ชอบระบบน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําใช้วิธีการจูงใจแบบด้านลบ (Negative motivation) 
โอกาสที่คนงานจะเกิดความผิดหวังและเสียขวัญในการทํางานได้มาก คนงานส่วนใหญ่จะทําแบบพอ
ไปที ที่สํานวนไทยเรียกว่า เช้าชามเย็นชาม สรุปได้ว่าผู้นําแบบเผด็จการจะมีอํานาจสูงสุดที่ตัวผู้นํา
ผู้นําจะสั่งการและตัดสินใจโดยยึดถือความคิดตนเองเป็นใหญ่นิยมการให้รางวัลและลงโทษ 
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2.3.2 ผู้นําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) 
ผู้นําประเภทน้ี จะตรงข้ามกับแบบแรกค่ะผู้นําแบบประชาธิปไตย จะให้ความสําคัญแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชามากการบริหารจะใช้วิธีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ หรือการดําเนินงานจะใช้วิธี
ปรึกษาหา หรือผู้ร่วมงานซ่ึงอาจใช้วิธีการประชุม หรือต้ังคณะกรรมการผู้นําประเภทน้ี พยายาม
ส่งเสริมให้คนงานออกความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ได้ 
กระบวนการดังกล่าวจะเอ้ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งเราสรุปว่าผู้นําแบบประชาธิปไตย เป็นผู้นําที่ทํางาน
โดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชาการตัดสินใจอยู่บนฐานของการปรึกษาหารือกัน 

2.3.3 ผู้นําแบบเสรีนิยม (Laissez Faire Leadership) 
ผู้นําประเภทน้ี จะปล่อยปะละเลยไม่สนใจต่อลูกน้องและไม่ทําอะไรให้เป็นที่น่ารังเกียจเจ็บใจ

ผู้นําประเภทน้ี จะปล่อยให้ลูกน้องทํางานไปตามความคิดเห็นของตนเอง โดยไม่ต้องปรึกษาหา หรือ
กับตนก่อนในทางปฏิบัติการบริหารแบบผู้นําแบบเสรีนิยมน้ี จะแตกต่างจากผู้นําแบบประชาธิปไตย 
ที่ว่าจะมีการปล่อยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีอิสสระเสรีเต็มที่ หรือปล่อยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี
อํานาจกระทําการใด ๆ ตามใจชอบได้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้จะถูกมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัดสินใจอย่างเต็มที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะได้รับสิทธิในการจัดทําแผนงานต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ
โอกาสผิดพลาดจากการปฏิบัติงานก็ย่อมมีมากด้วยค่ะท่านผู้ฟังการบริหารเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ที่
ผู้บริหารจะต้องนําลักษณะของผู้นําแบบต่าง ๆ  

สรุปได้ว่า การที่จะเป็นผู้นําที่ดีจะต้องยึดในหลัก 3 ประเภทน้ีเพ่ือการบริหารในแต่ละ
หน่วยงานแต่ละองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพพร้อมทั้งการได้รับ ความรักและความไว้เน้ือเช่ือใจจาก
ผู้ร่วมงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นแนวทางดีที่สําหรับผู้ที่จะก้าวเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่เป็นอยู่แล้ว
นําไปปฏิบัติ หรือนําไปปรับใช้เพ่ือการบริหารงานในหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จในอนาคต 

 

2.4 ประเภทของภาวะผู้นํา 
 
การบริหารเป็นเรื่องที่เก่ียวกับคนและงานเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการบริหารงาน ดังน้ัน จึง

ต้องใช้การปกครองอย่างมีศิลปะเพ่ือให้สามารถครองใจคนและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพถือ
ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้การดูแลการ
จูงใจจะต้องนําก่อนทําเป็นตัวอย่างตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ช่ืนชมยินดี 

ประเภทของภาวะผู้นําแบบเผด็จการเป็นผู้นําที่มีความเด็ดขาดในตัวเอง ถือเรื่องระเบียบ
วินัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับเป็นหลัก ในการดําเนินงานการตัดสินใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับผู้นําแต่เพียงผู้เดียว
เท่าน้ันในแง่การบริหารงานทางด้านวิชาการ ด้านธุรกิจจะเปรียบเสมือนกิจการที่เป็นเจ้าของบุคคล
เดียวที่มีการดําเนินการและตัดสินใจเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเท่าน้ัน 
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ผู้นําแบบประชาธิปไตยถือว่า เป็นบุคคลที่มีความสําคัญในโลกปัจจุบันให้สิทธ์ิในการออก
ความคิดเห็นสิทธิในการเรียกร้องรวมไปถึงการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนด้วย การเป็นประชาธิปไตยจึงเป็น
ลักษณะหน่ึงที่สังคมค่อนข้างจะยอมรับกันมากกว่าผู้นําประเภทอ่ืน ๆ 

ผู้นําแบบตามสบายเป็นผู้นําที่ไปเร่ือยๆ มีความอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็น
ผู้นําที่เป็นที่รักของผู้ร่วมงานอย่างมากผู้นําประเภทน้ี จึงมีมากมายตามแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ บางครั้ง
อาจมองว่า เป็นบุคคลที่ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองหรือมองโลกในแง่ดีซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ขยันอาจจะ
ไม่ชอบลักษณะผู้นําประเภทน้ี ในทางปฏิบัติบางแห่งในตัวผู้นําอาจจะมีรูปแบบ ของการเป็นผู้นําทั้ง 2 
ประเภทในคนเดียวอาจจะมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นออกมาแต่ละประเภทซึ่งสามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดลักษณะการใช้อํานาจของผู้นําแตกต่างกันออกไปเพราะในตัวผู้นํา
แต่ละคนมีอํานาจมีอิทธิพลสามารถดําเนินการ หรือสั่งการได้ตามความเหมาะสมการใช้อํานาจของ
ผู้บริหารแบ่งได้ดังน้ี 

1) การใช้อํานาจเด็ดขาดอาจจะเป็นในวงการทหาร หรือตํารวจจะเห็นได้อย่างเด่นชัดซึ่ง
จําเป็นจะต้องมีความเด็ดขาดในการสั่งการเพราะทหารตํารวจจะต้องมีวินัย ในการปกครองซึ่งกันและ
กันบรรดาตํารวจที่มีอาวุธอยู่ในมือด้วยแล้วหากขาดวินัยก็จะเสมือนกับกองโจรที่สามารถกระทําผิดได้
ตลอดเวลา 

2) การใช้อํานาจอย่างมีศิลปะผู้นํา โดยท่ัวไปเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความ
อดทนรวมไปถึงประสบการณ์ในการบังคับบัญชาคนหากการทํางาน โดยเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้ว
ผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป 

3) การใช้อํานาจด้วยวิธีการปรึกษาหา หรือเป็นลักษณะของการใช้อํานาจวิธีการหน่ึงซึ่งใช้
กันอย่างมากมายเพราะผู้บริหารที่เปิดใจกว้างย่อมได้รับการยอมรับของผู้ร่วมงานด้วยกัน โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะการใช้อํานาจด้วยวิธีการปรึกษาหาหรือ 

4) การใช้อํานาจแบบมีส่วนร่วมบางคนอาจจะบอกว่าการใช้อํานาจ แบบมีส่วนร่วมถือเป็น
ประชาธิปไตยมากที่สุด เน่ืองจากผู้บริหารเปิดใจกว้างผลผลิตที่ได้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่จะต้อง
ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ ของแต่ละคนในทางทฤษฎีแล้วการใช้อํานาจ ให้เป็นประโยชน์อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมรวมถึงลักษณะของการดําเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมนั้น ๆ หน้าที่ของผู้นําแบ่งออกได้ดังน้ี 

5) ลักษณะของการควบคุมคนส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมแต่ในทางปฏิบัติงาน
แล้วการควบคุมอยู่ห่าง ๆ จะได้ผลดีตามมาในลักษณะของการติดตามผลงานอาจจะใช้การควบคุม
ด้วยระบบเอกสารระบบของงานที่เก่ียวข้องซึ่งกันและกัน หรือเป็นการควบคุมในระบบด้วยตัวของมัน
เองอย่างอัตโนมัติ 
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6) ลักษณะของการตรวจตราเป็นหน้าที่ โดยตรงของผู้นํา หรือผู้บริหารที่จะต้องติดตาม
ความเคลื่อนไหวหรือผลการดําเนินงานตามข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขในเหตุการณ์น้ัน ๆ 
ได้ทันการ 

7) ลักษณะของการประสานงานการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการ
ประสานงานในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานถือว่าเป็นความจําเป็นและสําคัญอย่างมากในการ
ปฏิบัติงาน 

8) ลักษณะของการวินิจฉัยการสั่งการของผู้นําถือเป็นเร่ืองสําคัญอย่างหน่ึงเพราะผู้นําที่ดี
จะรู้จักการใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการวินิจฉัยสั่งการที่ดีน้ัน จะต้องมีความชัดเจนสามารถ
นําไปปฏิบัติได้ทันที 

9) ลักษณะของการโน้มน้าวให้ทํางานผู้นํามีหน้าที่หลักอย่างหน่ึง คือการชักชวนให้สมาชิก
มีความสนใจในการปฏิบัติงานหน้าที่การงานด้วยความต้ังใจมีความซื่อสัตย์สุจริตและเต็มใจที่จะ
ทํางานน้ัน ๆ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด 

10) ลักษณะของการประเมินผลงาน การพิจารณา ความดี ความชอบตลอดระยะเวลาการ
ทํางานของพนักงานถือเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่ง เป็นการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการทํางานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีควรกระทําเป็นระยะ ๆ และสามารถแจ้งผลให้ผู้ที่ถูกประเมินได้ทราบ
เพ่ือจะได้แก้ไขในโอกาสต่อไปหากสามารถประเมินผลงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้วปัญหา
ด้านการบริหารงานบุคคลย่อมลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน 

ผู้นําแบบประชาธิปไตยถือว่า เป็นบุคคลที่มีความสําคัญในโลกปัจจุบันให้สิทธ์ิในการออก
ความคิดเห็นสิทธิในการเรียกร้องรวมไปถึงการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนด้วย การเป็นประชาธิปไตยจึงเป็น
ลักษณะหน่ึงที่สังคมค่อนข้างจะยอมรับกันมากกว่าผู้นําประเภทอ่ืน ๆ 

ผู้นําแบบตามสบายเป็นผู้นําที่ไปเรื่อยๆมีความอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็น
ผู้นําที่เป็นที่รักของผู้ร่วมงานอย่างมากผู้นําประเภทน้ี จึงมีมากมายตามแต่ละกิจกรรมต่างๆบางคร้ัง
อาจมองว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองหรือมองโลกในแง่ดีซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีขยันอาจจะ
ไม่ชอบลักษณะผู้นําประเภทน้ี  

ในทางปฏิบัติบางแห่งในตัวผู้นําอาจจะมีรูปแบบของการเป็นผู้นําทั้ง 2 ประเภทในคนเดียว
อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นออกมาแต่ละประเภทซึ่งสามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดลักษณะการใช้อํานาจของผู้นําแตกต่างกันออกไปเพราะในตัวผู้นําแต่ละคนมี
อํานาจมีอิทธิพลสามารถดําเนินการหรือสั่งการได้ตามความเหมาะสม 

สรุปได้ว่า หากเราพิจารณาลักษณะของผู้นําการใช้อํานาจหน้าที่ระหว่างตัวผู้นําและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเกณฑ์และภาวะผู้นํามีลักษณะซึ่งแยกการพิจารณาจาก ความรับผิดชอบแบ่งออก
ตามลักษณะความรับผิดชอบ ของผู้นําตามวิธีการท่ีผู้นําใช้ตามบทบาทหน้าที่ที่ผู้นําแสดงออกตามการ
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ได้มาซึ่งอํานาจความเป็นผู้นําตามการใช้อํานาจของผู้นําและตามการแสดงออกของผู้นําซึ่งมีทั้งผู้นํา
แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 
 

2.5 วุฒิภาวะของผู้นํา 
 
วุฒิภาวะ หมายถึง อะไรจากบทความของ นายแพทย์สุรพงศ์ อําพันวงษ์ ได้อธิบายไว้ว่า

บางคนอาจคิดว่าหมายถึงความเป็นคนสูงอายุเราทราบดีว่าไม่ใช้เช่นน้ัน แน่นอนว่าผู้สูงอายุควรจะมี
วุฒิภาวะในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์และการกระทําเน่ืองจากผู้มีอายุมากได้มีโอกาส
ผ่านประสบการณ์มากมายในชีวิตน่าจะนําประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาแล้วสร้างวุฒิภาวะให้กับ
ตนเองแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เป็นเช่นน้ันเสมอไป 

ท่าน M.ALPORT นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้อธิบายคุณสมบัติของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ 
(Maturity) ไว้ 6 ประการคือ 

1)  มีปรัชญาชีวิตหรือค่านิยมของชีวิต ซึ่งทําให้บุคคลผู้น้ันใช้ชีวิตต่ออย่างมุ่งมุ่งมั่นบากบ่ันมี
มุ่งหมาย 

2) มีจิตเพ่ือบุคคลอ่ืนและเพ่ือสังคมส่วนรวม      
3) สามารถสร้างไมตรีกับผู้อ่ืนได้ 
4) กล้าเผชิญกับทุกข์ยากของชีวิได้    
5) มีอารมณ์ที่ไม่ขึ้นลงรวดเร็วและรุนแรง 
6) กล้าเผชิญและยอมรับทั้งความด้อยและความเด่นของตนของบุคคลอ่ืนและของสังคม

คุณสมบัติสําคัญของการเป็นผู้นําที่ดี 
เร่ืองของผู้นําน้ัน เป็นเรื่องที่สําคัญมากหลายองค์กรพยายามที่จะหาวิธีในการพัฒนาภาวะ

ผู้นําของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น เพ่ือที่จะให้ผู้นําเหล่าน้ี เป็นผู้ผลักดันความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับ
องค์กรและจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเร่ืองของภาวะผู้นําน้ัน ก็ยืนว่าองค์กรที่ประสบ
ความสําเร็จน้ัน เป็นผลมาจากการท่ีผู้บริหารของตนมีภาวะผู้นําและสามารถนําองค์กรนําคนให้ไปสู่
เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้คุณสมบัติ 5 ประการในการเป็นผู้นําที่ดี   

ผู้นําที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ต้องเป็นคนท่ีมองเห็นภาพในอนาคตที่คนอ่ืน มองไม่เห็น
มองเห็นโอกาสในอนาคตได้และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตแล้วก็ต้องสามารถกําหนดเป้าหมายและ
แผนงานในการไปสู่เป้าหมายน้ัน ได้อย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ฟันเฟืองเพียงอย่างเดียว 

ผู้นําที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสมเป็นการนําแผนงานที่กําหนดไว้น้ัน มา
กระจายสู่พนักงานและทีมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะกับงานแต่
ละอย่างเพ่ือให้เข้าสามารถท่ีจะทํางานได้ตามท่ีถนัดรวมทั้งให้โอกาสคนอ่ืน ได้ทํางานผู้นําอาจจะต้อง
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ยอมรับความเสี่ยงในเร่ืองน้ี กล่าวคือยอมที่จะไว้วางใจพนักงานและเช่ือว่าพนักงานจะสามารถทํางาน
น้ัน ได้ผู้นําหลายคนที่ใช้วิธีน้ีกับลูกน้องของตนเองก็อาจจะมีลูกน้องที่ทําไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกน้อง
จะทําเต็มที่เพราะนายไว้ใจอย่างมากก็ไม่อยากทําให้นายผิดหวัง 

ผู้นําที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้จะต้องเป็นคนที่ทํางานให้สําเร็จ โดยเน้นทั้งงานเน้นทั้งคน
และในการสร้างทีมงาน ที่ดีผู้นําก็ต้องมีทักษะในการสื่อความที่ดี มีความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคน
ในทีม ไม่เลือกที่รักมักที่ชังเวลาทํางานก็จะเน้นให้ทุกคนร่วมกันทํางานไม่มีการทําตัวเด่นเพียงคนเดียว 
หรือรับแต่ชอบไม่ยอมรับผิดผู้นําที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้มีพลังในการสร้างกําลังใจ
ให้กับทีมงานและกระต้นให้พนักงานมีความต้องการท่ีจะประสมความสําเร็จได้เหมือนกับที่ Jack 
Welch อดีต CEO ของ GE Energize ก็คือการทําให้คนอ่ืนมีพลังในการทํางานอยู่เสมอ 

ผู้นําที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอ่ืนอยู่เสมอมีความเข้าใจพนักงาน ที่มีผลงานไม่ดีและ
พยายามจะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานมากข้ึน ผู้นําที่ดีจะไม่ด่า
พนักงานว่า ทําไมโง่จังแค่น้ี ยังทําไม่ได้ (ถ้าทําได้ก็คงมาเป็นหัวหน้าของผู้นําคนน้ีไปแล้ว) แต่จะ
พยายามพัฒนาให้พนักงานทํางานให้ได้ผู้นําที่ดีจึงเปรียบเสมือนครูที่สอนพนักงานทั้งด้านความรู้ใน
การทํางานและเป็นตัวอย่างสําหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วย 

พิชาย รัตนดิลก (2552, หน้า 18) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติสําคัญประการหน่ึง ของผู้นํา หรือ
ผู้นําในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก หรือใหญ่ตามคือการมีวุฒิภาวะเป็นผู้นําหาก
ผู้นําน้ัน ไร้วุฒิภาวะหรือมีแต่เพียงน้อยนิดองค์การมีแนวโน้มประสบปัญหาเกิดความแตกแยกและเกิด
ความโกลาหลข้นมาอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ 

วุฒิภาวะน้ัน เป็นความยับยั้งช่ังใจ ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างความปรารถนาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการความเช่ือ หรือความอุดมการณ์ส่วนตนกับการคํานึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการกระทํา ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมขององค์การ หรือของประเทศ 

เมื่อเราบอกว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะ หรือวุฒิภาวะน้อยเราหมายความว่าเด็กมักตัดสินใจและ
กระทําโดยใช้ความต้องการตามอารมณ์ของตนเอง เป็นหลักมิได้พิจารณาความเป็นไปได้ของทางเลือก
ในการตัดสินใจให้รอบคอบและไม่สนใจไยดีว่าผลลัพธ์ของการตัดสิใจน้ัน จะสร้างความเสียหาย หรือ
เกิดผลกระทบทางลบต่อองค์การและประเทศอย่างไรการตัดสินใจและการกระทําที่อยู่บนฐานของ
ความไร้วุฒิภาวะจึงมักเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางทั้งตัวบุคคลที่ตัดสินใจเองและ
บุคคลอ่ืน ๆ ด้วยผู้นําที่มีวุฒิภาวะสูงน้ัน ย่อมไม่ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ความต้องการและอํานาจเพ่ือ
ตอบสนองความปรารถนาของตัวเองหากแต่ตัดสินใจและกระทําอย่างรอบคอบรอบด้านคํานึงถึง
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ตามมาและเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมขององค์การและประเทศชาติ 

ส่วนผู้นําที่มีวุฒิภาวะตํ่าน้ัน มักใช้อารมณ์ความเช่ือและความต้องการของตนเองเป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจจึงตัดสินใจแบบไม่ฟังใครมีความหุนหันพลันแล่นเป็นฐานไม่คํานึงถึงผลลัพธ์
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และผลกระทบที่ตามมาใครท้วงติงก็จะหงุดหงิดโกรธง่ายผู้นําบางคนอาจมีความต้ังใจแต่เน่ืองจากขาด
วุฒภาวะจึงทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดข้นจากการตัดสินใจแทนที่จะเป็นบวกกลับกลายเป็นลบและสร้างความ
เสียหายอย่างคาดไม่ถึง 

ผู้นําระดับสูงที่มีวุฒิภาวะผู้นําตํ่ามีหลายประเภทคือ 
ประเภทที่หน่ึง เป็นผู้นําระดับสูงต้ังแต่อายุยังน้อยแต่ด้วยมีภาพลักษณ์เป็นคนเก่งคนขยัน

ในสายตาของคนอ่ืนจึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นผู้นําจึงขาดประสบการณ์ในการตัดสินใจและ
มักจะตัดสินใจ โดยอาศัยความเช่ือและความคิดของตนเองเป็นที่ต้ังหากพฤติของบุคคล เช่นน้ีไม่ถูก
ยับย้ัง หรือท้วงติงท้ายที่สุดจะกลายเป็นคนที่บ้าอํานาจเอาแต่ความต้องการของตัวเองเป็นความ
ถูกต้อง 

ประเภทที่สอง เป็นผู้บริหารท่ีบังเอิญเปล่ียนสถานะจากตําแหน่งที่มีอํานาจการตัดสินใจ
น้อยไปสู่ตําแหน่งที่มีอํานาจในการตัดสินใจมากอย่างฉับพลันการเปลี่ยนแปลงสถานะและตําแหน่ง
อย่างฉับพลันอาจเกิดจากความจําเพราะจงของสถานการณ์บางอย่างเช่นการลาออก ของผู้มีตําแหน่ง
สูง หรือใจกรณีการเมืองก็จะเกิดกับบุคคลที่เป็นพ่ีน้อง หรือเครือญาติของนักการเมืองที่เคยมีอํานาจ
มาก่อนและต้องการสืบทอดอํานาจในวงศ์ตระกูลของตนเอง หรือการได้รับการคัดเลือก อันเน่ืองมาจาก
ภาพลักษณ์ภายนอกบางอย่าง หรือบางกรณีก็มาจากการรัฐประหาร  

เมื่อมีอํานาจมากขึ้นอย่างฉับพลันแต่ยังขาดประสบการณ์ในการใช้อํานาจและการตัดสินใจ 
สิ่งที่เกิดขึ้น ตามมามีสองแบบคือ แบบแรกการตัดสินใจถูกครอบงําและช้ีนําจากกลุ่มผู้มีอํานาจชักใย
อยู่เบ้ืองหลังและแบบที่สองคือ การตัดสินใจตามความเช่ือของตนเองมักจะเป็นแบบหุนหันพลันแล่น
มักพูดและกระกระทําแบบคล้ายเด็กคือ ทําอะไรตามใจตนเองขาดความยับย้ังช่ังใจและมักจะไม่
คํานึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืนตลอดจนผลลัพธ์ที่ตามมา 

ตัวอย่างของบุคคลที่มีการพูดการตัดสินใจและการกระทําที่มีวุฒิภาวะตํ่ามีให้เห็นอยู่เนืองๆ 
ในแวดวงการเมืองและองค์กรอิสระของสังคมไทยบางคนกระทําและแสดงกิริยามารยาทที่นําความอับ
อายมาสู่ประเทศบางคนก็ไม่คิดก่อนจะพูดอะไรออกมาจนสร้างความขัดยังและความวุ่นวายก็มีบางคน
ก็มักอารมณ์เสียง่ายและแสดงออกมาอย่างชัดเจนบ่อยสร้างเมื่อถูกตามด้วยคําถามที่ตนเองไม่อยากได้ยิน 

ผู้นําที่มีวุฒิภาวะตํ่าจึงมีแนวโน้มที่สร้างความเสียหายทั้งต่อตนเองต่อองค์การและประเทศ
โดยรวม แม้ว่าผู้นําคนน้ัน อาจมีได้มีความประสงค์เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเอง หรือตัดสินใจ
ภายใต้ความเช่ือที่ว่าตนเองกําลังทําเพ่ือประโยชน์ขององค์การและประเทศชาติก็ตาม 

แต่ความเสียหายจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเป็นทวีคูณหากผู้นําระดับสูงคนใดมีทั้งวุฒิภาวะ
ตํ่าบ้าอํานาจและความต้องการผลประโยชน์ส่วนตน เป็นหลักรวมกันอยู่ภายในการตัดสินใจและการ
กระทําของเขาองค์การใด หรือประเทศใดที่มีผู้นําในลักษณะน้ี คงจะประสบปัญหาร้ายแรงตามมา 



25 

อย่างไรก็ตาม ความเสียหายขอองค์การใด หรือประเทศใดจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่า
องค์ประกอบของวัฒนธรรมและบุคลิกของสมาชิก หรือประชาชนจะเป็นอย่างไรหากวัฒนธรรมเป็นแบบ
อํานาจนิยมยอมจํานนและเช่ือฟังต่อผู้มีอํานาจเหนือกว่าอย่างปราศจากเง่ือนไขหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
และชุกขยะไว้ได้พรมรวมทั้งการมีบุคลิกแบบรักษาตัวรอดเป็นรอดดีและแบบพูดไปสองไพเบ้ือ น่ิงเสีย
ตําลึงทองความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก การกระทําของผู้นําที่ไร้วุฒิภาวะและไร้คุณธรรมก็จะย่ิงมีมากขึ้น 

สังคมเราในขณะน้ี มีวัฒนธรรมการเมืองและองค์การที่หลายหลายบางกลุ่มก็ยังยึดติดกับ
วัฒนธรรมอํานาจนิยมและบุคลิกแบบเงียบงันบางกลุ่มก็มีวัฒนธรรมแบบเสรีนิยมและมีส่านร่วมและมี
บุคลิกแบบกล้าพูดกล้าท้วงในสิ่งไม่ถูกต้องการผสมผสานในระยะที่เปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมและ
บุคลิกภาพแบบน้ี จึงมีความเป็นไปได้หลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเราคิดว่าเง่ือนไขทาง
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพของคนในสังคมมีส่วนสําคัญในการกําหนดให้ผู้นําตัดสินใจและกระทําอย่าง
มีวุฒิภาวะมากหรือน้อยการสร้างเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมเพ่ือให้ผู้บริหารมีวุฒิภาวะสูงข้ึนก็เป็น
เร่ืองที่จําเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การและสังคมท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

หากองค์การใดหรือประเทศใดที่ ยังมีผู้ นําระดับสูงมีวุฒิภาวะตํ่าและยังไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ภาวะชะงักงันและเสื่อมถอยก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ขอให้ท่านทั้งหลายท่ีเป็นผู้นําตัดสินใจทําสิ่งใด โดยมีฐานของการมีวุฒิภาวะทีสูงอันจักเป็น
ตัวอย่างที่ดีคนทั้งหลาย ส่วนท่านใดที่ยังไร้วุฒิภาวะก็ควรพยายามปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างวุฒิภาวะ
ขึ้นมาเพราะหากยังตัดสินใจ โดยไม่มีวุฒิภาวะแล้วความเสื่อมเสียก็มีแนวโน้มเกิดขึ้นกับตัวท่าน 
องค์การที่ท่านสังกัดและประเทศขาติอย่างไม่อาจหลีกเสี่ยงได้ 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของผู้นําจะวัดได้จากผลงานท่ีเกิดข้ึน ผู้นําแบบเผด็จการเป็นผู้นําที่
มีความเด็ดขาดในตัวเองถือเรื่องระเบียบวินัยวัฒนธรรมอํานาจนิยมและบุคลิกแบบเงียบงันกฎเกณฑ์
ข้อบังคับเป็นหลัก โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นําและผู้ตามเป็นพ้ืนฐานอย่างไรก็ตามผู้คน 
โดยมากมักมุ่งประเด็นไปที่ผลงานเป็นหลักจนละเลยหลงลืมไปว่าก่อนที่ผลงานจะออกมาได้น้ัน สังคม
เราต้องมี สัมพันธภาพและการร่วมแรงร่วมใจระหว่างผู้นําและผู้ตามเป็นรากฐานสําคัญที่ผู้นําจะต้อง
สร้างปัจจัยน้ี ให้เกิดขึ้นก่อนและความสามารถท่ีเรียกว่า People Smart น้ีจะสะท้อนถึงวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ (Emotional Intelligence หรือ EI) ของผู้นําโดยตรง 
 

2.6 คุณสมบัติของภาวะผู้นํา 
  

ตามทฤษฎีทางด้านภาวะผู้นําน้ัน ได้มีความพยายามกันต้ังแต่ร้อยปีที่แล้ว ที่จะศึกษาถึง
คุณลักษณะ (Traits) ที่สําคัญของผู้นํา โดยมีสมมติฐานว่าผู้นําที่ย่ิงใหญ่และประสบความสําเร็จแต่ละ
คนจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่คล้ายๆ กันและได้มีความพยายามที่จะศึกษาว่าอะไรคือ
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คุณลักษณะที่ทําให้ผู้นําย่ิงใหญ่ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานดังกล่าวก็หมายความว่าผู้ที่จะเป็นผู้นําที่
ย่ิงใหญ่ได้จะต้องเป็นมาต้ังแต่เกิดไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาภายหลังได้ (Leader are bone, not 
made) คุณสมบัติพ้ืนฐานที่ทําให้ผู้นําแตกต่างจากบุคคลทั่วไป 

1) ความมุ่งมั่น (drive) 
2) แรงจูงใจในการเป็นผู้นํา (Leadership Motivation) 
3) ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
4) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 
5) ความมั่นใจในตัวเอง (Self-confidence) 
6) ความรอบรู้ในสิ่งที่ตนเองทํา (Knowledge of the Business) 
การเป็นผู้นํานักทฤษฎีบางท่านได้ให้ความเห็นว่าเป็นบุคลิกลักษณะเด่นซึ่งบางคนมีมา

ต้ังแต่กําเนิดจึงศึกษาเล่าเรียน หรือสอนกันไม่ได้ เช่น มหาบุรุษของโลก นโปเลียนอับราฮัมลินคอร์น
เป็นต้น บุคคลเหล่าน้ีมีบุคลิกลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าบุคคลธรรมดานานนับร้อย ๆ ปี จึงจะพบสัก
คนหน่ึงแต่การเป็นผู้นําในลักษณะการบริหารน้ัน อาจจะศึกษา หรือฝึกฝนให้มีขึ้นมาได้ 

สรุปได้ว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้นําที่ดีได้ดังน้ี คือ 
1) มีความเฉลียวฉลาดผู้นําที่ดีจะต้องมีความสามารถทางด้านสติปัญญาและคุณภาพทาง

สมองซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้นําคนที่มีความเฉลียวฉลาดย่อมโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ง่าย 
2) มีการศึกษาอบรมดีการศึกษาก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วน 

ประกอบสําคัญของการเป็นผู้นําความรู้ย่อมทําให้คนนับหน้าถือตาจะพูดอะไรคนอ่ืน เขาก็เช่ือฟังและ
ให้การเคารพนับถือด้วย 

3) มีความเช่ือมั่นใจตนเองต้องมีกําลังใจเข้มแข็งเมื่อตัดสินใจจะทํากิจการใดๆไปก็จะต้องมี
ความเช่ือมั่นว่างานน้ัน จะต้องสําเร็จโดยไม่หว่ันไหวต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการ
ดําเนินงานน้ัน 

4) เป็นคนมีเหตุผลดีคือ มีความสามารถทางด้านเปรียบเทียบและการแปลความหมาย
อย่างมีเหตุผล มีความสามารถที่จะหาเหตุผลต่าง ๆ จากสาเหตุต่าง ๆ ได้และสามารถแปลความหมาย
ของสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ให้เป็นภาษาเขียนได้ความสามารถทางด้านเหตุผลน้ี พัฒนาได้ยากเพราะ
จะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาทักษะและความรู้ทางด้านวิชาการประกอบด้วย 

5) มีประสบการณ์ในการปกครองบังคับบัญชาเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานจะทําให้ผู้นํา
สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับงานได้ฉะน้ันในระยะเริ่มแรกย่อมต้องการผู้นําที่มีประสบการณ์ในทาง
ปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางผู้นําที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติในด้านการตัดสินวินิจฉัยสั่งการและการวางแผน
พร้อมไปด้วยเพ่ือจะได้เลือกทางที่ถูกต้องที่สุดในการดําเนินงานต่อไป 



27 

6) มีช่ือเสียงเกียรติคุณข้อน้ี เกี่ยวข้องกับช่ือเสียงวงศ์ตระกูลชาติกําเนิดเพราะถ้ามีช่ือเสียง
ดีมีเกียรติคุณดีย่อมเป็นท่ีเคารพนับถือของคนทั่วไป 

7) สามารถเข้ากับคนทุกช้ันวรรณะได้เป็นอย่างดี 
8) มีสุขภาพอนามัยดี 
9) มีความสามารถเหนือระดับความสามารถของบุคคลธรรมดา 
10) มีความรู้เกี่ยวกับงานทั่ว ๆ ไปขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตนปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะ 
11) มีความสามารถเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานให้ได้ทันท่วงที 
12) มีความสามารถคาดการณ์สามารถทํานายเหตุการณ์ หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า

และหาทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ หรือปัญหานั้นเกิดขึ้นได้ 
สรุปได้ว่า การเป็นผู้นําที่ดีต้องมีการฝึกฝนและน่ีคือจะต้องมีคุณสมบัติสําคัญของผู้นําที่ต้อง

มีติดตัวไว้คุณสมบัติสําคัญของผู้นําที่ต้องเตรียมพร้อมและมีติดตัวไว้ได้แก่มุ่งมั่นในการทํางานสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ฟังที่ดีมีระบบและระเบียบมีส่วนร่วมกับ
ทีมเป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบกล้าหาญและตรงไปตรงมารู้จักลูกทีมและเป็นผู้ตามที่ดี 
 

2.7 ประสิทธิภาพของภาวะผู้นํา 
 
ความหมายของประสิทธิภาพของภาวะผู้นําก็เหมือนกับความหมายของภาวะผู้นําที่มีมาก

และแตกต่างกันไปตามความสนใจและขอบเขตการศึกษาของนักวิจัยนอกจากนั้น สิ่งสําคัญอีก
ประการหน่ึง คือเกณฑ์ (Criteria) ที่จะใช้วัด หรือประเมินประสิทธิภาพของภาวะผู้นําจากการศึกษา
งานวิจัยพบว่าเกณฑ์ (Criteria) ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพผู้นําพอแยกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

1) ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม (Outcome)  
2) ทัศนคติของผู้ตาม (Attitude of Followers)  
3) คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม (Quality of Group Process)  
2.7.1 ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม (Outcome) คือผลที่เกิดข้ึนของกลุ่มเน่ืองจากความสามารถ

ในการนํา หรือภายใต้การนําของผู้นําเช่นผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของกลุ่มการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้การอยู่รอดของกลุ่มความก้าวหน้าของกลุ่มความพร้อมของกลุ่มและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของกลุ่มและความพึงพอใจของสมาชิกของกลุ่มที่มีต่อผู้นําและฐานะที่ได้รับการ
ยอมรับไม่เปลี่ยนแปลง ของผู้นําสําหรับผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในองค์การธุรกิจอาจจะเห็นได้ชัด
จากผลกําไรที่เพ่ิมขึ้นยอดขายที่เพ่ิมขึ้นครองส่วนแบ่งของตลาดมากข้ึน เงินหมุนเวียนลงทุนมากข้ึน 
รวมท้ังการยอมรับในผู้นําจากผู้บังคับบัญชาเพ่ือนและผู้ตามมากข้ึน ส่วนองค์การของรัฐมักจะเน้นไปที่
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและการบริการขององค์การ 
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2.7.2 ทัศนคติของผู้ตาม (Attitude of Followers) ทัศนคติของผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับ 
บัญชาที่มีต่อผู้นํานิยมใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินประสิทธิภาพของผู้นําอีกเกณฑ์หน่ึง ซึ่งส่วนใหญ่จะทราบได้ 
โดยการใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ผู้ตามดังตัวอย่างคําถามต่อไปนี้ ผู้นําสามารถตอบสนอง
ความต้องการและคาดหวังของผู้ตามได้ดีเพียงใดผู้ตามชอบยกย่องและยอมรับผู้นําเพียงใดผู้ตามมี
ความยินดีในการปฏิบัติงานตามคําสั่ง หรือคําขอร้องของผู้นําแค่ไหนผู้ตามต่อต้านเพิกเฉยที่จะไม่
ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําขอร้องของผู้นํา หรือเปล่านอกจากน้ัน อาจดูได้จากการมีคําร้องทุกข์และบัตร
สนเท่ห์ต่าง ๆ ส่งถึงผู้นําในระดับสูงกว่ารวมทั้งการขอย้ายการขาดงานและการหน่วงเหน่ียวงานและ
การหยุดงานมากข้ึนเป็นต้น 

2.7.3 คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม (Quality of Group Process) คุณภาพของ
กระบวนการกลุ่มก็เป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของผู้นํา โดยประเมินจากความสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ และความต้ังใจที่จะทําให้คุณภาพของกระบวนการกลุ่มของลูกน้องมีคุณภาพดีขึ้น ในด้าน
ความสามัคคีและความร่วมมือแรงจูงใจและการแก้ปัญหาและการตัดสินใจการแก้ไขความขัดแย้ง
ประสิทธิภาพของงานเฉพาะด้านกิจกรรมขององค์การและการมีทรัพยากรอย่างพอเพียงและความ
พร้อมของกลุ่มที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของการทํางานการสร้างความมั่นใจให้สมาชิกการเพ่ิมพูนทักษะในงานและการพัฒนาสุขภาพจิต
ของสมาชิกให้ดีขึ้น 

สรุปได้ว่า ที่จะใช้วัด หรือประเมินประสิทธิภาพของภาวะผู้นําบุคคลคนใด จะเป็นผู้นําใน
อนาคตได้ หรือไม่ได้ถูกกําหนดล่วงหน้า โดยธรรมชาติแล้วการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นําจาก
ผลงานวิจัยความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มได้แก่พอแยกได้เป็น 3 ลักษณะคือผลที่เกิดข้ึนของ
กลุ่ม ทัศนคติของผู้ตามคุณภาพของกระบวนการกลุ่มความพร้อมของกลุ่มที่จะรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงเป็นต้น 
 

2.8 ภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ  
 

ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะคือ ทฤษฎีที่เน้นการหาคุณลักษณะทั่วไปของผู้นําเพ่ือ
เปรียบเทียบกับบุคลที่ไม่ใช่ผู้นําในการศึกษาภาวะผู้นําระยะแรกๆนักวิชาการให้ความสําคัญกับ
คุณลักษณะส่วนตัว (personal traits) ของผู้นํา โดยพยายามแยกแยะว่าคุณลักษณะใดบ้างที่ดํารงอยู่
ในตัวผู้นําตัวอย่างคุณลักษณะที่มีการระบุกันมากกว่าเป็นตัวช้ีวัดความเป็นผู้นํา คือความเฉลียวฉลาด 
(intelligence) ความซื่อสัตย์ (honesty) และความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) งานวิจัยใน
ยุคแรก ๆ ของแนวทางนี้ จะศึกษาผู้นําที่ประสบความสําเร็จดังน้ัน แนวทางน้ีจึงรู้จักกันอีกนาน
ประหน่ึงว่าแนวทาง “บุรุษผู้ย่ิงใหญ่” (the great man approach) และมีความเช่ือว่ามีคนบางคน
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เท่าน้ัน ที่เกิดมาเพ่ือเป็นผู้นํากล่าวอีกนัยหน่ึง คือบุคคลคนใดจะเป็นผู้นําในอนาคตได้ หรือไม่ได้ถูก
กําหนดล่วงหน้า โดยธรรมชาติแล้วการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นําจากผลงานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 1948 ได้
มีการค้นพบจุดร่วมสําคัญ 7 ประการของคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพกับการเป็นผู้นํา ที่ประสบ
ความสําเร็จ คือความเฉลียวฉลาดการริเริ่มสร้างสรรค์ทักษะด้านสังคมความเช่ือมั่นในตนเองพลังแห่ง
ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ (พิชายรัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552, หน้า 172) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีการพบว่าคุณลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ เช่นริเร่ิมสร้างสรรค์มีส่วนให้ผู้นําประสบความสําเร็จในสถานการณ์หน่ึง แต่อาจไม่
เก่ียวข้องกับความสําเร็จของผู้นําที่อยู่ในสถานการณ์ซึ่งแตกต่างออกไป โดยศึกษาทฤษฎีคุณลักษณะ
ได้ดังน้ี จากการวิจัยของ (บุ๊คส์. ประทีปบินชัย, 2546, หน้า 11) 

ศึกษาเร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวภาวะผู้นําพิสัยสมบูรณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่าทฤษฎีที่เช่ือว่าคนบางคนเกิดมาเพ่ือการเป็นผู้นํา
โดยเฉพาะผู้นําที่ย่ิงใหญ่ในอดีตไม่ว่าจะเป็น Napoleon, Alexander the Great, Abraham 
Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, 
John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela และ Margaret Thatcher ดูเหมือนว่าพวกเขา
แตกต่างจากคนธรรมดาในหลายด้านซึ่งภายใต้พ้ืนฐานความเช่ือน้ี นักวิจัยได้สร้างมุมมองที่เรียกว่า 
“ทฤษฎีบุคคลย่ิงใหญ่ (the great man theories) ขึ้นมาซึ่งเช่ือว่าผู้นําที่ย่ิงใหญ่จะมีคุณลักษณะที่
สําคัญที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากบุคคลอ่ืนเช่นเดียวกัน (Bass, B. M., 1990, pp. 79-81) 

Bass (1985, p. 64) ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้นํามากกว่า 163 เรื่องต้ังแต่ปี ค.ศ. 
1948-1970 จนทําให้เขาสามารถระบุคุณลักษณะของผู้นําที่ดีว่าข้ึนอยู่กับคุณลักษณะ 6ประการคือ
คุณลักษณะทางร่างกายภูมิหลังทางสังคมสติปัญญาบุคลิกภาพคุณลักษณะที่เก่ียวกับงานและ
คุณลักษณะทางสังคมซึ่งในแต่ละคุณลักษณะสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

1) คุณลักษณะทางร่างกาย (physical characteristics) ประกอบด้วยความแข็งแรง (activity, 
energy) รูปร่าง (appearance grooming) ความสูง (height) นํ้าหนัก (weight) ซึ่งกล่าวได้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกับคุณลักษณะทางร่างกายให้
ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันเช่นการมีส่วนสูงและนํ้าหนักมากกว่าไม่ได้เป็นตัวบ่งช้ีว่าความเป็นผู้นําจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่แต่ก็มีองค์กรจํานวนมากเช่ือว่าบุคคลที่มีรูปร่างส่วนใหญ่จะ
จําเป็นต่อการเช่ือฟังของผู้ตามซึ่งก็สามารถอธิบายได้อยู่บนพ้ืนฐานของอํานาจการบังคับหรือความ
กลัวแต่ในขณะเดียวกัน Mahatma Gandhi, Napoleon, Stalin และ Deng Xiaoping ก็เป็น
ตัวอย่างของบุคคลรูปร่างเล็ก แต่ก็เป็นผู้นําที่ย่ิงใหญ่ได้ 

2) คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (social background) ประกอบด้วยการศึกษา 
(education) สถานภาพทางสังคม (social status) และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม 
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(mobility) ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่ดีจะเป็นข้อได้เปรียบต่อการ
เข้าสู่สถานภาพทางของความเป็นผู้นําบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่าแต่สามารถก้าวสู่
สถานภาพทางสังคมท่ีสูงกว่าได้จะไปสู่ตําแหน่งผู้นําระดับสูงได้มากกว่าและในปัจจุบันผู้นําที่มี
การศึกษาดีจะมีโอกาสเข้าสู่ตําแหน่งผู้นําได้ดีกว่า 

3) คุณลักษณะด้านสติปัญญาและความสามารถ (intelligence and ability) ซึ่ง Bass
สรุปไว้ว่าผู้นําที่มีความรู้ (knowledge) มีดุลพินิจ (judgment) มีทักษะในการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
ปฏิภาณไหวพริบดีสิ่งเหล่าน้ี เป็นตัวบ่งช้ีได้ในระดับหน่ึงว่าผู้นําที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องมี
คุณสมบัติเหล่าน้ีอยู่ ถึงแม้ว่าจะต้องศึกษาปัจจัยอ่ืนๆมาประกอบก็ตาม  

4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (personality) พบว่า Bass and Avolio (1990) แสดง
ความคิดเห็นว่าบุคลิกภาพประกอบด้วยการมีความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) มีความ
ซื่อสัตย์ (integrity) อดทนต่อความเครียด (tolerance of stress) การควบคุมอารมณ์ได้ดี 
(emotional control) มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) ความต่ืนตัว (alertness) มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (original, originality) มีความสามารถในการปรับตัว (adaptability) เป็นคนเปิดเผยไม่
เก็บตัว (extroversion) เป็นต้นแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพจะต้องนํามาศึกษาในเรื่อง
ของความเป็นผู้นํา 

5) คุณลักษณะที่เก่ียวกับงาน (task-related characteristic) ประกอบด้วยความขยัน 
หมั่นเพียร (drive to achieve) ความรับผิดชอบ (responsibility) การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
(persistence against obstacle) จะต้องมีความมุ่งงานสูงริเริ่มงานใหม่ๆผู้ที่จะเป็นผู้นําที่ดีได้จะต้อง
มีคุณสมบัติเหล่าน้ี 

6) คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics) ประกอบด้วยความนิยมแพร่หลาย 
(popularity) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) มีเสน่ห์ดึงดูด (attractiveness) 
ความร่วมมือ (cooperativeness) ชอบสังคม (social participation) นักการทูต (diplomacy) จาก
การระบุคุณลักษณะเหล่าน้ีของ Bass (1990) มีส่วนในการสร้างความสามัคคี ความไว้วางใจซึ่งเป็นที่
ยึดเหน่ียวของกลุ่มได้ 

Bass (1990, p. 87) กล่าวว่า ได้แสดงแนวความคิดที่ได้จากการศึกษางานวิจัยเก่า 167 
เร่ืองว่าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นํา ในระยะเริ่มแรกน้ัน เป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่
เป็นผู้นํากับ บุคคล ที่เป็นผู้ตามและทฤษฎีกลุ่มน้ีมีสมมติฐานว่าผู้นําเป็นโดยกําเนิดไม่ใช่ถูกสร้างข้ึนมา 
(born not mode) 

Bass (1990, pp. 79-81) กล่าวคือ ที่ผ่านมาพบว่ารายการของคุณลักษณะที่สําคัญของ
ความเป็นผู้นํามีเพ่ิมมากขึ้นทุกทีแต่ก็ยังไม่สามารถระบุคุณลักษณะเด่นๆ ได้ว่าคุณลักษณะแบบใดจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานการณ์ใดทฤษฎีคุณลักษณะน้ี จึงยังมีข้อบกพร่อง  
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Mosley (1996, p. 397) ได้กล่าวแย้งกับคุณสมบัติของผู้นําทั้ง 6 ประการดังกล่าวข้างต้น 
โดยได้กล่าวถึงข้อจํากัดทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะว่านักวิจัยไม่สามารถระบุคุณลักษณะที่
แน่นอนชัดเจนในการจําแนกว่าบุคคลที่มีภาวะผู้นําและไม่มีภาวะผู้นํามีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
อย่างไรซึ่งในบางครั้งคุณลักษณะอย่างหนึ่ง ก็เหมาะสมกับสถานการณ์แบบหน่ึง แต่ก็ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์อีกแบบหน่ึง โดยสังเกตได้จากสรุปว่าไม่มีคุณลักษณะของผู้นําที่ถูกค้นพบว่าเก่ียวพันกัน
อย่างสมํ่าเสมอกับความสําเร็จของการนํา 

แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะของ Bass (1990) และ Mosley (1996) สรุปได้ว่า 
การมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและสอดคล้องจะช่วยให้ผู้นํามีแนวโน้มที่จะเกิดประสิทธิผลมากข้ึนแต่ก็
ไม่อาจรับประกันได้แน่นอนว่าจะต้องมีประสิทธิผลผู้นําที่มีคุณลักษณะแบบหน่ึง เฉพาะตนอาจมี
ประสิทธิผลได้ในสถานการณ์หน่ึงแต่ในอีกสถานการณ์หน่ึงอาจไร้ประสิทธิผลก็ได้ย่ิงกว่าน้ันผู้นําที่มี
แบบแผนของคุณลักษณะของตนน้ี แตกต่างกันแต่สามารถที่จะมีประสิทธิผลได้ในสถานการณ์เดียวกัน  

สรุปว่า การดูเพียงคุณลักษณะการเป็นผู้นําอย่างเดียวน้ันยังไม่เพียงพอที่จะบ่งช้ีได้ทั้งน้ี
เพราะบุคคลไม่อาจเป็นผู้นําได้เพียงแค่มีคุณลักษณะต่างๆ ผสมอยู่ในตนเท่าน้ัน แต่นักวิชาการ
พยายามที่จะแยกคุณลักษณะเด่นเฉพาะบางด้านมาศึกษาซึ่งนํามาสู่คําสรุปว่าไม่มีคุณลักษณะใดเพียง
มีแนวโน้มที่จะเกิดประสิทธิผลมากขึ้น แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้อย่างเดียวที่สามารถช้ีชัดถึงความ
แตกต่างระหว่างคนเป็นผู้นํา (Leaders) กับคนที่ไม่ใช่ผู้นํา (Non-leaders) ได้ชัดเจน 
 

2.9 ผู้นําตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 
 
ในพระพุทธศาสนานั้น ได้มีการกล่าวถึงผู้นําไว้อย่างชัดเจนทั้งในส่วนของกําเนิดผู้นํา หรือ

ลักษณะของผู้นํา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
2.9.1 กําเนิดผู้นํา  
กําเนิดของผู้นํา หรือที่มาของการปกครองตามทัศนะในทางพระพุทธศาสนาได้มีท่านผู้รู้

และคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเรื่องน้ี ไว้เช่นกันด่ังผู้วิจัยได้ยกมาไว้เป็นกรอบแนวคิด
ดังต่อไปนี้  

สุรศักด์ิ มองทอง (2543, หน้า 21-23) กล่าวถึงแนวคิดของพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับเรื่อง
ของผู้นํามีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) ธรรมราชา คือผู้นําซึ่งทรงไว้ซึ่งความรู้ในธรรมของพระพุทธศาสนาและยังประชาชน
ทั้งหลายให้ยินดีด้วยธรรม ธรรมของพระราชาได้แก่ทศพิธราชธรรม 10 ประการ  
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2) เทวราชา คือผู้นําที่ประชาชนให้การยอมรับเปรียบดังเป็นเทพเจ้าอันได้แก่สมมติเทพ 
คือเทพเจ้าโดยสมมติคือ โดยการยอมรับของมนุษย์ ซึ่งหมายถึงกษัตริย์ทรงความเป็นเทพที่อยู่เหนือ
มนุษย์ด้วยธรรม คือหิริและโอตตัปปะ  

แนวความคิดเร่ืองกําเนิดผู้นําหรือผู้ปกครองในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเรื่องน้ีไว้
ในอัคคัญสูตรได้ใจความว่าในครั้งน้ัน บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองไม่มีการเบียดเบียน
กันและต่อมาสังคมได้เสื่อมลงเพราะความคิดและการกระทําของบุคคลบางคน เช่นเกิดมาเห็นแก่
ตัวการเบียดเบียนการลักขโมยเกิดข้ึนเมื่อจับกุมผู้กระทําความผิดมีเพียงการกล่าวตักเตือนเท่าน้ัน 
และผู้กระทําความผิดยอมรับและสัญญาว่าจะไม่กระทําอีกต่อไปแต่แล้วก็ได้กระทําผิดซ้ําอีก 2 คร้ัง 3 
ครั้งในที่สุดประชาชนจึงประชุมแสดงความคิดเห็นเพ่ือจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับเร่ืองน้ี จึงได้ข้อยุติว่า
จะต้องเลือกบุคคลผู้หน่ึงมาเป็นผู้นําเพ่ือทําหน้าที่ในการอบรมส่ังสอนและกําหนดระเบียบข้อบังคับ
เพ่ือการลงโทษผู้กระทําความผิดสําหรับบุคคลที่จะมาเป็นผู้นําน้ันจะต้องเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมและ
สามารถที่จะอํานวยประโยชน์สุขแก่มหาชนได้ดังน้ัน เมื่อตกลงกันแล้วจึงได้แต่งต่างบุคคลผู้ที่มี
คุณสมบัติกล่าวเป็นผู้นํา (ที.ปา. 15/58-65/153-161) 

สุรศักด์ิ ม่วงทอง (2543, หน้า 37) กล่าวว่า อัคคัญสูตร อาจสรุปได้ว่าความขัดแย้งการ
ทะเลาะวิวาทะและการเอารัดเอาเปรียบกันในหมู่มนุษย์เป็นเหตุสําคัญให้เกิดความจําเป็นของผู้นํา
และมีผู้ตามเพราะเมื่อมนุษย์จํานวนมากรวมตัวกันเป็นสังคมปัญหาที่ตามมาคือความขัดแย้งใน
ปัจจุบันน้ี ก็มองลักษณะเช่นน้ัน ในปรากฏอยู่  

จากการศึกษาเอกสารสรุปความได้ ว่ากํา เ นิดผู้ นํา  หรือภาวะผู้ นําในทัศนะของ
พระพุทธศาสนามี 2 ประการได้แก่กําเนิดขึ้น โดยบุคคลน้ันมีความรู้ความสามารถทําให้บุคคลในสังคม
ยอมรับและเลือกให้เป็นหัวหน้า หรือผู้นําและกําเนิดโดยการสืบทอดจากบรรพบุรุษ 

2.9.2 ลักษณะของผู้นํา 
ใน ลักขณสูตร กล่าวถึงมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ ซึ่งถือว่าบุคคลที่ประกอบไปด้วย 

ลักษณะ 32 ประการย่อมเป็นผู้มีบุญญาธิการถ้าเป็นผู้ปกครองจะสามารถปกครองบ้านเมืองด้วย 
คุณธรรมนําความเจริญและความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองซึ่งมหาปุริสลักษณะ 32 ประการดังกล่าวมี
ดังต่อไปนี้ 
 1) พ้ืนฝ่าเท้าเรียบเสมอกัน 
 2) ส้นเท้ายาวสมส่วน 
 3) น้ิวมือน้ิวเท้าเรียวสมส่วน 
 4) เน้ือเต็มในที่ 7 แห่งคือที่หลังมือสองหลังเท้าสองบ่าสองคอหน่ึง 
 5) กึ่งกายท่อนบนเหมืองกึ่งกายท่อนหน้าสีหะ 
 6) หลงเต็มบริบูรณ์ไม่เป็นร่อง  
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 7) ทรวดทรงดุจต้นไทร คือกายกับวาเท่ากัน 
 8) คอกลมเกลี้ยง 
 9) คางดุจคางราชสีห์ 
 10) ฟัน 40 ช่ีบริบูรณ์  
 11) ฟันเรียบเสมอกัน 
 12) เลียงดุจเสียงพรหมสําเนียงด่ังนกการเวก  
 13) นัยน์ตาดําสนิทดําคมเป็นต้น (ที.ปา. 16/130/1-4) 

ในโคปาลสูตรพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเปรียบเทียบผู้นําเหมือนในโคบาลที่ประกอบด้วยองค์ 
11 ประการจึงสมควรที่จะเป็นผู้ปกครองหมู่คณะทําให้หมู่คณะมีความเจริญบุญ บรรลุถึงความมุ่ง
หมายได้คือ 

1) รู้จักรูป คือผู้นําจะต้องรู้จักและเข้าใจผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
2) ฉลาดในลักษณะคือรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน  
3) เป็นผู้เข่ียไข่ขัง คือรู้จักการแก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ  
4) เป็นผู้ปิดบังแผล คือระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
5) เป็นผู้สุ่มควันให้ คือความสามารถอธิบายหลักการต่าง ๆ แก้ผู้ใดบังคับบัญชาได้ 
6) เป็นผู้รู้จักท่านํ้าคือผู้นําเข้าใจในระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์แนวคิดให้ชัดเจน  
7) รู้ว่าโคด่ืมนํ้าหรือยังคือผู้นําจะต้องรู้จักการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ 
8) การรู้ทาง คือผู้นําจะต้องมีการวางแผนงานจัดการบริหารเพ่ือเป็นแนวทางในอนาคต 
9) ฉลาดในสถานที่โคจร คือผู้นํารู้จักกําหนดนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติจนกะว่าจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ 
10) เป็นผู้รีดนมให้เหลือไว้ คือผู้นําต้องรู้จักประโยชน์ส่วนรวมรู้ประมาณในการให้และการ

รับไม่เอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชา 
11) บูชาโคที่เป็นหัวหน้า คือผู้นําควรยกย่องหรือให้รางวัลแก่ผู้ที่ทํางานดีซึ่งเป็นการสร้าง

ขวัญและกําลังใจในงาน 
พระธรรมปิฎก (2546, หน้า 10-30) กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้นําที่ดีมันอยู่ 2 ด้านคือ 
1) คุณสมบัติภายในตัวของผู้นํา ได้แก่ 

(1) รู้หลักของสัปปุริสธรรมมีความรู้หลักการเหตุผลเป็นต้น 
(2) มีสติปัญญาไม่ประมาท 
(3) ต่ืนตัวทันต่อเหตุการณ์ 
(4) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
(5) เป็นคนเข้มแข็ง 
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2) คุณสมบัติภายนอก ในการที่จะประสานคนและงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ 
(1) มีความรู้ความสามารถ 
(2) มีพรหมวิหารธรรม 
(3) หวังประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม 
(4) น่ารักน่าเคารพ 
(5) เป็นธรรมาธิปไตย 
(6) ฉลาดในการพูด 
(7) ไม่ลําเอียง   

จากการศึกษาเอกสารสรุปลักษณะของผู้นําได้ว่าผู้นําน้ัน มีลักษณะทางกายภาพดีมี
บุคลิกภาพท่ีดีประกอบด้วยคุณลักษณะ 32 ประการมีรูปทรงสมส่วนเป็นต้นและเป็นผู้ฉลอดใน
หลักการมีความรู้ในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนารู้เหตุแห่งความเสื่อมคืออบายมุข 6 ประการและ
เหตุแห่งความเจริญคือมงคลสูตร 38 ประการรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน (อุทัย หิรัญโต, 2520, 
หน้า 13) 

คุณลักษณะของผู้นําเป็นเอกลักษณ์พิเศษบางอย่างที่ทําให้ผู้นําประสบความสําเร็จในการ
บริหารงานแต่มีข้อแตกต่างกันบ้าง ตามลักษณะของงานที่รับผิดชอบ เช่น ผู้นําทางการศึกษาย่อม
แตกต่างจากผู้นําทางทหารเป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ยกเอาลักษณะของผู้นําที่ดีอันพึงประสงค์ใน
การเป็นผู้นําตามทัศนะของท่านผู้รู้ทั้งหลายดังต่อไปน้ี 

2.9.3 ธรรมสําหรับผู้นํา 
การปกครองผู้นําที่จะนับว่าเป็นการปกครองท่ีดีน้ัน จะต้องปกครองด้วยธรรม เพราะจะ

สร้างความยุติธรรมและความถูกต้องให้แก่ผู้นําและผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานอันจะก่อให้เกิดความสุขในการทํางาน 

ฉลอง มาปรีดา ได้กล่าวถึงคุณธรรมสําหรับผู้นําไว้ว่า คุณธรรมนับว่า เป็นสิ่งจําเป็น และ
สําคัญย่ิงสําหรับผู้นํา ผู้นํามีคุณธรรมส่วนใหญ่ เช่ือกันว่าเป็นผู้ดีควรแก่การเคารพนับถือในสังคมใด
หากมีบุคคลท่ีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความดีเมตตากรุณาต่อกันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ให้ดีที่สุดหวังประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแม้บางคร้ังอาจจะต้องเสียประโยชน์ส่วนตนบ้าง ก็ต้อง
ยอมดังคติพจน์สําหรับผู้นําที่ดีว่าในการตัดสินใจน้ัน หากยังอยู่ในกรณีสงสัยว่าจะเลือกทางใด ก็ให้
เอียงเข้าข้างประชาชนเอาไว้ก่อนแต่จะต้องยึดหลักการท่ีถูกต้องไว้ก่อนข้อสําคัญในการที่จะบริหารคน
ที่ร่วมงานเร่ืองน้ี ในทางพระพุทธศาสนาเน้นถึงความสําคัญเป็นพิเศษซึ่งตรงกับหลักความจริงที่ว่าก่อน 
ที่จะไปบริหารผู้อ่ืน ให้เป็นคนดีน้ัน ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตนเองให้ได้ดีก่อนและทําตามได้ดังน้ัน 
ผู้บริหารจึงต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดข้ึนและจงพยายามขจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในตนให้ค่อยๆ หมดไป
เพ่ือให้เป็นที่ช่ืนชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ  
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พระธรรมปิฎก (2546, หน้า 24-26) กล่าวว่า คุณธรรมของผู้นํา หมายถึงคุณสมบัติภายใน
ของผู้นําอันได้แก่ สัปปุริสธรรมทั้ง 7 ประการเป็นคุณสมบัติภายในของผู้นําหากว่าผู้นํามีคุณธรรมทั้ง 
7 ประการเหล่าน้ีแล้วแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ประการก็สามารถที่จะเป็นผู้นําได้เพราะว่ารู้
องค์ประกอบ และปัจจัยต่างๆและจ.เปรียญ กล่าวถึงธรรมสําหรับผู้นําได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ซึ่ง
หมายถึงธรรมของ สัตบุรุษธรรมของคนดีและบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมประจําใจโดยยึดเอา หลักสัปปุริส
ธรรม เป็นหลักในการดําเนินชีวิตบุคคลที่ยึดเอา หลักสัปปุริสธรรม เป็นธรรมประจําใจยังได้ช่ือว่าเป็น
ผู้ดีเพราะเป็นผู้มีเหตุมีผลในการปฏิบัติตนเมื่อบุคคลรู้จักเหตุผลแล้วการปฏิบัติตนก็เพียบพร้อมด้วย
ความดี  

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2529, หน้า 3) กล่าวว่า สัปปุริสธรรม คือธรรมอีกหมวดหน่ึงซึ่งเป็น
ประโยชน์มากต่อการดําเนินชึวิตในสังคมท้ังในอดีตปัจจุบันและอนาคตเมื่อศึกษาให้เจ้าใจและปฎิบัติ
ตามอย่างถูกต้องย่อมเช่ือว่าเป็นสัตบุรุษ หรือเป็นคนดี  

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์  (2538, หน้า 179) กล่าวว่า ผู้นําต้องมีคุณธรรม หรือหลักดําเนินการ
บริหารเพ่ือความสุขและความเจริญก้าวหน้าในการทําหรือดําเนินงานหลักธรรมน้ัน ได้แก่สัปปุริสธรรม
คือธรรมของคนดีคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรม 7 ประการ  

กถิน อัตถโยธิน (2503, หน้า 146) กล่าวถึงธรรมสําหรับผู้นําได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม คือ
คุณสมบัติของผู้ดีน้ันเองถ้าบุคคลใดประกอบด้วยคุณธรรม 7 ประการคือรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน 
รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชนรู้จักบุคคลน้ันเป็นคนดี คือสัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็น
คนดีเพราะเป็นผู้รักสงบ รักความเที่ยงธรรม รู้จักหน้าที่ของตน รู้จักกาลเทศะมีเหตุมีผลในการทํางาน 
โดยเฉพาะ ผู้ที่มีหน้าที่ปกครองคนอ่ืนจะสามารถบริหารงานได้อย่างราบร่ืน  

ปิ่น มุทุกันต์  (2514, หน้า 300-303) กล่าวว่า สัปปุริสธรรม คือคุณสมบัติของมนุษย์ หรือ
พลเมืองดีเป็นเครื่องหมายว่าผู้นําเป็นสัตบุรุษใครก็ตามไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไร ถ้ามีคุณสมบัติ 7 
ประการนี้ ผู้น้ันเป็นสัตบุรุษแต่ถ้าขาดคุณสมบัติน้ีแล้วแม้ว่าจะเป็นคนมีชาติสกุลมีวิทยาฐานะสูงมียศ
ศักด์ิอัครฐานมั่งมีเงินทองสักปานใดก็ไม่เรียกว่าสัตบุรุษธรรม  

เสฐียรพงษ์ วรรณปก (2547, หน้า 37)  กล่าวว่า สัปปุริสธรรม เป็นธรรมของคนดีและ
ธรรมที่ทําให้คนเป็นคนดี มีอยู่ 7 ประการคือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชนและรู้บุคคล
สรุปปลงสั้น ๆ ว่าการรู้กาลเทศะเพราะว่าคนที่รู้กาลเทศะเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพชน  

สุวิน สุขสมกิจ (2523, หน้า 411) ได้กล่าวถึงการใช้อํานาจและธรรมท่ีเป็นอํานาจของ
ผู้ปกครองไว้ว่าการเป็นผู้นําปกครองบังคับบัญชาผู้อ่ืนน้ัน สิ่งที่เป็นเครื่องสําคัญประการหน่ึง คืออํานาจ
ของผู้บังคับบัญชาให้คนอ่ืน เช่ือฟังและปฏิบัติเร่ืองอํานาจและท่ีมาของอํานาจในทางพระพุทธศาสนาได้
กล่าวถึงเร่ืองอาจไว้ว่าอํานาจย่อมเป็นใหญ่ในโลกอํานาจเกิดข้ึนในตนอย่างหน่ึงและเกิดขึ้น โดย 
ตําแหน่งหน้าที่อย่างหนึ่ง อํานาจน้ีย่อมเป็นใหญ่ในการสั่งงานทั้งปวงบุคคลต่าง ๆ ย่อมเกรงกลัวต่อ
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อํานาจดังน้ัน อํานาจจึงเป็นใหญ่ในโลกแต่อํานาจที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์มากน้ัน ควรประกอบด้วย
คุณธรรมในบุคคลแต่ละคนก็ย่อมมีอํานาจเป็นของตนเองและการที่จะใช้อํานาจก็ต้องยึดหลักธรรมเป็น
ที่ต้ัง คือธรรมาธิปไตยถือเอาธรรมเป็นใหญ่ยึดเอาความถูกต้องเป็นจริงสมควรตามธรรมเป็นประมาณ
ผู้นํา หรือหัวหน้าต้องถือธรรมาธิปไตย คือประพฤติให้ถูกต้องตามหลักธรรมดังน้ัน หลักธรรมจึงเป็นสิ่ง
ที่ควบคุมอํานาจไม่ให้ผู้นําใช้อํานาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องและหลักธรรมที่ทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มี
อํานาจซึ่งจะมีคุณประโยชน์ในการศึกษาและเพื่อความเข้าใจเรื่องที่มาประเภทของอํานาจต่าง ๆ ดังน้ี  

สรุปได้ว่า ผู้นําตามแนวพระพุทธศาสนาหมายถึงความเป็นผู้นํา หรือคุณสมบัติตลอดจน
ความสามารถของผู้นําในการนําเอาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือการเป็นผู้นําที่
ดีมีความสามารถชักนําคนทั้งหลายให้ประสานกันในที่สุดประชาชนจึงประชุมแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
จัดระเบียบสังคมและนําพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามและย่ังยืนได้จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมและ
สามารถที่จะอํานวยประโยชน์สุข โดยบุคคลน้ันมีความรู้ความสามารถทําให้บุคคลในสังคมยอมรับและ
เลือกให้เป็นหัวหน้า หรือผู้นําและกําเนิดโดยการสืบทอดจากบรรพบุรุษ 
 

2.10 ภาวะผู้นําตามทัศนะของนักคิดตะวันตก 
  

เพลโต (Pallto อ้างถึงใน สุรศักด์ิ ม่วงทองมี, 2543, หน้า 59) ได้แสดงความคิดเห็นถึงผู้นํา
ของรัฐในอุดมคดิในหนังสืออุดมรัฐว่าผู้นําของรัฐควรจะเป็นผู้นํากลุ่มน้อยที่ทรงภูมิความรู้และเป่ียม
ด้วยคุณธรรมอุทิศตนเองให้กับรัฐเมื่อรัฐมีผู้นําที่มีคุณภาพเช่นน้ีรัฐน้ันก็เจริญก้าวหน้ามีระบบการ
บริหารที่ดีประชาชนจะมีชีวิตที่เป็นสุข โดยเขาเห็นว่านักปรัชญาและนักการปกครองเป็นผู้นําที่ดีโดย
ถือว่าการปกครองแบบ อภิชนาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดเน่ืองจากเพลโตขมข้ึนจาก 
การตัดสินของกลุ่มคนที่ให้ประหารโสเครติส ส่วนทางด้านอริสโตเติลได้เปรียบเทียบแบ่งรูปแบบการ
ปกครองออกเป็นสามรูปแบบได้แก่การปกครองโดยบุคคลเพียงคนเดียว (สมบูรณาญาสิทธิราช/
ทรราช) การปกครองโดยคณะบุคคลส่วนน้อย (อภิชนาธิปไตย/คณาธิปไตย) และการปกครองโดยคน
ส่วนใหญ่ (การปกครองโดยชุมช้ันกลาง/ประชาธิปไตย) ซึ่งรูปแบบที่กล่าวมานั้น  

อริสโตเติล  (Aristotle อ้างถึงใน กิตติ ยัคคานนท์, 2543, หน้า 28-33)  ได้จัดแบ่งรูปแบบ
การปกครองออกเป็นรูปแบบที่ดีและเลวตามลําดับและเข้าได้พิจารณาระบบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับการปกครอง โดยชนช้ันกลางเข้าช่ือว่ารากฐานของระบบประชาธิปไตยน้ัน 
มาจากเสรีภาพซึ่งมีเพียงการปกครองในรูปแบบดังกล่าวเท่าน้ัน ที่พลเมืองสามารถแบ่งปันเสรีภาพ
ร่วมกันได้ซึ่งเขาก็ได้โต้แย้งว่าน้ี เป็นวัตถุประสงค์ของการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยทิศทาง
หลักของเสรีภาพประกอบด้วยภาวะผู้นําและภาวะผู้ตามที่ดีเน่ืองจากทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีการเหลื่อมล้ําทางฐานะความสามารถชาติกําเนิดและสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ 
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 “แต่อีกหน่ึงปัจจุบันสําหรับเสรีภาพ คือการปกครองและการถูกปกครองอยู่
ในขณะเดียวกัน สําหรับหลักการอันเป็นที่นิยมของคนความยุติธรรมน้ัน คือความ
เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลไม่ใช่วัดที่ทรัพย์สินเงินทองและถ้าหากแนวคิดเร่ืองความ
ยุติธรรมดังกล่าวประสบความสําเร็จความจําเป็นทั้งหลายน้ัน จะต้องมีความอิสระ
และการตัดสินใจของกลุ่มคนส่วนใหญ่น้ัน จะต้องเป็นความยุติธรรมอย่างสุดท้ายซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามเน่ืองจากหลักการที่ว่าบุคคลสมควรที่จะได้รับการแบ่งปันอย่างเท่า
เทียมกันดังน้ันผลของระบบประชาธิปไตย คือคนจนมีอํานาจมากกว่าว่าคนรวย
เน่ืองจากคนมีจํานวนมากว่าและการถือเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักดังน้ัน ที่จะเป็น
เครื่องหมายของเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไว้แล้ว
หน่ึงคือความเป็นอิสระของตนที่จะดําเนินชีวิตตามใจของตนซึ่งถือเป็นกระบวนการ
ของเสรีภาพและไม่ดําเนินชีวิตอย่างคนที่ตกเป็นฐานท่ีเป็นทาสน่ีเป็นหลักการข้อที่ 2 
ของประชาธิปไตยและเน่ืองจากมีการกล่าวอ้างว่าจะต้องไม่ปกครอง โดยบุคคลใดๆ 
ก็ตาม หรือความล้มที่จะปกครองและถูกปกครองในเวลาเดียวกันน้ัน และนี่จะเป็น
หนทางอันเป็นหลักการท่ี 2 ซึ่งสนับสนุนเสรีภาพอันเท่าเทียม”  

 

 ปัจจัยที่สําคัญอันหน่ึง ก็คือปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้นําหรือผู้บริหารงานซึ่งเป็นส่วนที่เปรียบ 
เสมือนศูนย์บัญชาการในการวางแผนและสั่งงานคล้ายกับสมองของคนดังน้ันผู้บริหาร หรือผู้นําจะต้อง
มีลักษณะ หรือภาวะผู้นําที่เป็นคุณลักษณะพิเศษซึ่งจะต้องมีทั้งความรู้ประสบการณ์และมีจริยธรรม
รวมท้ังมีความคิดสร้างสวรรค์ที่แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นมีอาชีพสําหรับ
การพิจารณาลักษณะของผู้นําน้ัน มีแนวคิดอยู่มากมายทางด้านโหราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่นการ
ดูรูปลักษณะทางกายภาพภายนอก หรือที่เรียกว่าดูโหงเฮ้ง การดูจากพฤติกรรมและบุคลิกท่าทาง
รวมทั้งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจประกอบกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่
ควรจะต้องนํามาพิจารณากันในหลาย ๆ ด้านทั้งน้ี จะขอกล่าวลักษณะของผู้นําในอดีตและปัจจุบัน 
รวมท้ังในอนาคต โดยอาศัยแนวคิดต่าง ๆ มาผสมผสานให้เป็นข้อสังเกตที่ควรจะนําพิจารณา 

2.10.1 ลักษณะของผู้นําในอดีต 
มีแนวคิดด้ังเดิมในสมัย โสเครติส เพลโตโดยให้ความคิดว่าผู้นํา หรือผู้ปกครองควรมี

ลักษณะดังต่อไปนี้ คือเป็นผู้ปกครองที่เป็นนักปรัชญา คือมีความฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบดีซึ่งทํา
ให้มีผู้นําความคิดมีปัญญาที่จะบริหารบ้านเมืองได้สําเร็จผู้นําจะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง  คือ
ผู้นําจะต้องไม่มีที่จะหาประโยชน์เพ่ือตนควรคิดแต่ทําประโยชน์ให้ส่วนรวมเป็นที่ต้ังผู้นําจะต้อง
เสียสละ โดยจะต้องสละทั้งเวลารวมท้ังร่างกายและจิตใจเพ่ืออุทิศบอกการบําเพ็ญประโยชน์ใน
ส่วนรวมเป็นที่ต้ังให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุด ผู้นําไม่มีภริยาเพ่ือผู้นําจะได้ไม่คิดห่วงใยและมี
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ทรัพย์สินไว้สําหรับสืบทอดให้ทายาทผู้ปกครองหรือผู้นําจะต้องมีคุณธรรมในการควบคุมตัวเองและใน
ความกล้าหาญรวมท้ังคุณธรรมในการให้ความยุติธรรมต่อผู้อ่ืนด้วย ซึ่งแนวคิดของโสเครติสและเพลโต 
เป็นแนวคิดที่ในทางปฏิบัติอาจทําได้เพียงบางประการเท่าน้ัน แต่ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ดีและเหมาะสมกับยุคสมัยในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงที่เกิดขึ้นได้ 

2.10.2 ผู้นําในปัจจุบัน 
เน่ืองจากในปัจจุบันเป็นยุค โลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข้าวสารควบคุมงําไปทั่ว  

เน่ืองจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้โลกเล็กลังได้น้ัน การติดต่อสื่อสารกันสามารถทําได้รวดเร็ว  
เปรียบเสมือน โลกไร้พรมแดนและผู้นําในปัจจุบันจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยดังน้ันผู้นําใน
ปัจจุบันควรจะต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

ผู้นําควรจะต้องมีลักษณะเป็นคนคิดเก่งทําเก่ง โดยจะต้องเป็นคนขยันคิดไม่อยู่เฉยลักษณะ 
ของผู้นําจะต้องมีวิสัยทัศน์ คือจะต้องมีความคิดเห็นที่มองไปอย่างอนาคตเพ่ือกําหนดเป้าหมาย ในสิ่ง
ที่คาดหวังไว้ผู้นําในปัจจุบันจะต้องมีความคิดสร้างสวรรค์ คือคิดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีไม่มอง
โลกในแง่ร้ายจะต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกมีทางเลือกหลายๆ ทางไม่คิดถอยหลังเข้าคลอง หรือมีลักษณะ
เป็นคนหัวเก่า หรือ Conservative ผู้นําจะต้องมีลักษณะเป็นคนยอมรับในเปลี่ยนแปลง หรือวัตกรรม
ใหม่ ๆ ได้ผู้นําจะต้องมีลักษณะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง (Change Agen) (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 
หน้า 25) 

เมื่อพิจารณาลักษณะลักษณะของผู้ นําในปัจจุบันในปัจจุบันแล้วเห็นว่าทุกองค์กร 
โดยเฉพาะภาพธุรกิจได้นําแนวคิดเรื่องการจัดการบริหารแนวใหม่ (NPA) มาใช้เพ่ือให้องค์กรใน
ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยกับยุด โลกาภิวัตน์และนอกจากน้ี ในภาครัฐบาลก็ยังมีการปฏิรูป 
ระบบราชการเพ่ือปรับเปลี่ยนให้องค์กรในภาครัฐมีลักษณะสอดคล้องกับยุค โลกอภิวัฒน์โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนในด้านโครงสร้าง หรือในด้านบุคลากรเก่ียวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ แต่อย่างไรก็
ตามลักษณะของผู้นําและแนวคิดปฏิบัติใหม่ในปัจจุบันก็ยังปรับเปลี่ยนไม่ทันกับความเจริญก้าวหน้าใน
ด้านเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก 

2.10.3 ผู้นําในอนาคต 
ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้นําในศตวรรษหน้าไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือภาครัฐควรจะต้องปรับ 

เปลี่ยนลักษณะของผู้นําให้มีภาวะผู้นําสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน อย่างต่อเน่ือง และ
รถเร็วเพ่ือรองรับในการบริหารจัดการให้ทันท่วงที โดยมีผู้เขียนใคร่ขอเสมอแนะว่าการเลือกต้ังผู้นําใน
ศตวรรษหน้าควรจะต้องพิจารณาในสิ่งต่าง ๆ ประกอบการหลาย ๆ อย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
คุณสมบัติของผู้นําพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประสบการณ์จริยธรรม หรือในด้านอ่ืน ๆ มาผสมผสาน
ประกอบกันด้วยเพ่ือให้ได้ผู้นําที่มีความพร้อมมากที่สุดอันจะนําพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ 
ก้าวหน้าและเกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นอย่างยิ่งต่อไปดังน้ี 
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1)  ผู้นําควรจะต้องมีทศพิธราธรรมประจําใจ 
2)  ผู้นําควรจะต้องมีความรู้มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
3)  ผู้นําควรจะต้องทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่านตน 
4)  ผู้นําควรจะต้องขยันคิดขยันทํามีความทะเยอทะยานและมีความกระตือรือร้น

ตลอดเวลา 
5)  ผู้นําควรจะต้องเสียสละให้ประโยชน์ส่วนรวมและไม่ยึดประโยชน์เอามาเป็นของตน 
6)  ผู้นําจะต้องมีความช่ือสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรมมีเหตุมีผลไม่หลงอํานาจ กระทํา

ด้วยความชอบธรรมไม่ทําตามอําเภอใจ 
7)  ผู้นําจะต้องมีความคิดสร้างสวรรค์ยอมรับในวัดกรรมใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
8)  ผู้นําจะต้องมีความโปร่งใสและมีความเสมอภาคต่อทุกคน 
9)  ผู้นําจะต้องมีการติดต่อสื่อสารประสานงานกับประเทศต่างๆได้อย่างสอดคล้องสนาม

ฉันท์กัน 
10) ผู้นําควรจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ในการวางแผนล่วงหน้าเสมอและจะต้องรู้เข้ารู้เราด้วย 
11 ผู้นําไม่มีควรมีธุรกิจ เป็นของตนเอง หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธุรกิจของ 

ผู้ปกครองตนเอง 
12)  ผู้นําควรจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความยืดหยุ่นเห็นใจผู้อ่ืน 
13)  ผู้นําควรจะต้องมีความอดทนและกล้าหาญ 
14)  ผู้นําควรจะต้องมีความรับผิดชอบ 
15)  ผู้นําควรจะต้องมีบุคลิกภาพสง่างาม 
16)  ผู้นําควรจะต้องมีจิตใจโอบอ้อมอารีเมตตาธรรม 
17)  ผู้นําควรมีลักษณะในหลาย ๆ ด้านและทํางานติดต่อสื่อสารกับเป็นทีม 
สรุปผู้นํา หมายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นบุคคลท่ีมีอํานาจ

เน้ือผู้อ่ืนสามารถจูงใจ หรือมีอิทธิพลกําหนดพฤติกรรมและความรู้สึกของคนอ่ืนเพ่ือให้บุคคลอ่ืน ๆ 
ยอมรับและทําตามเป้าหมายขององค์การที่กําหนดไว้ 

“ผู้นําที่ดี” จะมีอยู่เพียงในโลกอุดมคติแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้ออธิบายท่ีกล่าวไว้อย่างน่า
ฟังว่าแม้หากย้อนกลับไปดูเทศดี “ผู้นํา”จากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของปรัชญาอย่าง 
เพลโต อริสโตเติลไปจนถึงแนวคิดผู้นําฉบับตะวันออกอย่าง ขงจื้อ เราจะพบว่าในความแตกต่างน้ัน 
ความเหมือนกันประการหน่ึง คือชาติกําเนิดของผู้นําไม่ใช่ส่วนที่สําคัญที่สุดหากแต่ผู้นําที่ดีควร มี
ความรู้ระดับปราชญ์กล้าหาญ มีสัจจะมีเมตตาและใจเป็นธรรมรู้จักควบคุมตัวเองและต้องมีความ
ยุติธรรมกับผู้อ่ืนและคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวในประเด็นน้ี “เพลโต” ถึงกับ
เคยบอกว่าผู้นําที่ดีไม่ควรมีภรรยาเพ่ือที่จะไม่ได้คิดห่วงใยการจะต้องมีทรัพย์สินไว้สําหรับสืบทอด
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ทายาทจะได้ไม่ต้องคิดเอาประโยชน์ให้ครอบครัวมากกว่าคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติแม้ว่า
ทฤษฎีน้ี อาจจะขัดแย้งกับ “ขงจื้อ” ที่เคยบอกว่าการเป็นนักบริหารที่ดีเริ่มจากการเป็นผู้นําที่ดีใน
หน่วยที่เล็กที่สุดคือครอบครัวถ้ายังไม่สามารถบริหารจัดการครอบครัวได้จะไม่สามารถเรียนรู้และเข้า
มาบริหารประเทศได้แต่ดูเหมือนว่าในทางปฏิบัติของผู้นําในยุคปัจจุบันแนวคิดแบบ“ขงจื้อ”ดูจะเป็นที่
ยอมรับมากกว่าจากการที่เราจะเห็นผู้นําประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่พยายามสร้างภาพของครอบครัวที่
อบอุ่นและการเป็นผู้นําฉบับแฟ่มีลี่แมน (พิมใจ โอภานุรักษธรรม, หน้า 21) 

ในยุคสมัยของเพลโต้มากกว่าความเช่ือมีกระบวนการปลูกฝังและคัดสรรผู้นําอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน โดยเร่ิมบ่มเพราะต้ังแต่แรกเกิดเด็กๆ ที่จะกล้าสู้การเป็นผู้นําในอนาคตจะต้องเรียนทั้งศิลปะ
ดนตรีวรรณกรรมพลศึกษาศิลปะศาสตร์ถ้าเอาคําของยุคสมัยมาจับก็คงประมาณว่าเป็นไปเพ่ือพัฒนา
ร่างกายและความฉลาดทางอารมณ์โตขึ้นอีกหน่อยในช่วงวัยรุ่นคนกลุ่มน้ี ก็จะมีโอกาสได้เรียนคณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์รวมถึงฝึกทหารก่อนจะกลายมาเป็นขุนศึกในสมรภูมิเพ่ือบ่มเพาะประสบการณ์ในกลุ่มนี้ 
คนที่มีความสามารถโดดเด่นก็จะต้องไปเรียนปรัชญา 5 ปี เพ่ือฝึกตรรกะและวิธีคิดจากน้ันก็เข้ารับ
ราชการไม่น้อยกว่า 15 ปี เพราะอายุถึง 50 ก็จะได้รับเป็นสมาชิกสโมสรราชาปราชญ์เพ่ือเตรียมตัว
เป็นผู้นําในการบริหารบ้านเมืองต่อไปเรื่องเหล่าน้ี จึงไม่ใช่เป็นเพียงอุดมคติแต่มีกระบวนการและวิธี
เคยทําให้เกิดขึ้นได้จริง เมื่อหลายพันปีก่อนแต่นับวันย่ิงโลกมีความก้าวหน้าภูมิรู้จักอดีตกลับค่อย ๆ 
เลือนหลายย่ิงในบ้านเราการที่ใครสักคนจะกล่าวขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศเทศแทบจะขึ้นอยู่กับการช้ีน้ิว
สั่งของใครบางคนและบังเอิญเหลือเกินว่าใครบางคนที่ว่าน้ัน อาจะไม่เคยเรียนรู้และเข้าถึงคุณสมบัติ
ของผู้นําที่ดีที่มีมากมายในโลกแต่อาจจะรู้จักตําราเล่มหน่ึง ซึ่งเป็นตําราที่มหาวิทยาลัยช้ันนําอย่างเคมบริดจ์
และออกช์ฟอร์ด กําหนดไว้ให้นักศึกษาอ่านเพ่ือศึกษาแนวคิดทางรัฐศาสตร์หนังสือเล่มน้ี ช่ือ “The 
Prince” โดยมาเวลลี ซึ่งเขียนถึงแนวคิดผู้นําแบบสัจนิยมที่เช่ือในโลก ความเป็นจริงมากกว่าโลกอุดม
คติตําราเล่มน้ี พูดถึงผู้นําที่จะประสบความสําเร็จไว้ว่าผู้นําต้องยึดเป้าหมายมากกว่าวิธีการผู้นําจะต้อง
ตระนี้ โหดร้ายไม่ช่ือสัตย์และน่าเกรงขามการทําผิดไม่ใช่สิ่งที่น่าละอายผู้นําย่อมเป็นผู้ที่ถูกต้องเสมอที่
สําคัญผู้นําไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีฟังแล้ววังเวงหรือไม่ต้องตรองดูกันสักหน่อยแล้วแต่สําหรับเร่ืองน้ี มี
ข้อสังเกตที่ยากแบ่งปันด้วยสักข้อหน่ึง ก็คือเร่ืองดังกล่าวน้ีคือเร่ืองการเป็นผู้นําอย่างไหนถูกใจและถึง
ใจคนน้ันในคัมภีร์ว่าด้วยศาสตร์ของการเป็นผู้นํานับเน่ืองแต่สมัยกรีกโบราณเป็นต้นมากล่าวไว้ว่าผู้นํา
คือผู้ที่มีความสามารถนําคนอ่ืน ๆ ได้เป็นการนําไปด้วยเพราะผู้อ่ืนมีความเช่ือมั่นว่าผู้นําของเขาเป็น
คนที่เขาไว้ใจได้เป็นความไว้เน้ือเช่ือใจแบบไม่มีข้อสงสัยอันเป็นปฐมบทของการแสดงความจงรักภักดี
ต่อผู้นําของพวกเขาด้วยแม้ชีวิตก็เสียสละให้ได้เมื่อผู้นําต้องการและน้ีเป็นสิ่งที่พิสูจน์มาอย่างยาวนาน
ว่าผู้นําที่ดีต้องเป็นคนดีซึ่งความหมายก็คือเป็นผู้ที่มีความช่ือสัตย์สุจริตมีความยุติธรรมเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นด้านหลักและเป็นด้านหลักอย่างสําคัญย่ิงด้วยผู้นําต้องเป็นคนดีที่มีความรู้
ความสามารถ หรือเป็นคนเก่งแต่ความจริงแล้วภาวะด้านในส่วนลึกของภาวะผู้นําน้ัน มีส่วนที่ซับซ้อน
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ในลักษณะการช้อนกันของภาวะทางกายและจิตตลอดจนอารมณ์ในหลายมิติด้วยกันกล่าวคือส่วนต่าง ๆ 
ที่กล่าวมานั้น ล้วนมีส่วนสําคัญที่ผู้นําในลักษณะ (สุวิน สุขสมกิจ, หน้า 117-118) 

“ราชาปราชญ์ (Philosopher King) คือผู้นําที่ทั้งเก่งดีและมีความสุข” ของกรีกโบราณ
ต้องสั่งสมอบรมและพัฒนาอย่างยวดยิ่งเช่นกันในประเด็นน้ี เราสามารถสังเกตเห็นถึงความเป็นคน
สําคัญ ๆ ทั่วทุกมุมโลกได้จากการสํารวจอย่างต้ังใจเพราะศักยภาพที่มนุษย์สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ผู้นําที่ดีน้ัน หลัก ๆ ก็มีอยู่ด้วยกัน 4 ด้านคือ 

1. IQ (IQ-Intelligence Quotient) คือ ปัญญาความคิด หรือเชาว์ปัญญาซึ่งเกิดจาก
การคิดมากฟังมากอ่านมากวิเคราะห์วิจัยมากและเรียนรู้มากเป็นปัญญาความรู้ความสามารถทางโลก
ที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทั่ว ๆ ไปน้ันเอง IQ เป็นศักยภาพที่พัฒนาได้ง่าย
และรวดเร็วที่สุดสามารถพัฒนาขึ้นได้ ในเวลาจํากัดเพียงแค่อ่านและฟังมากจนความคิดและความจํา
เพ่ิมขึ้น IQ ก็จะสูงขึ้นด้วยแบบเดียวกับการสอนแบบติวเด็กไปแข่งเคมีโอลิมปิกโลกทุกวันน้ีสังคมเน้น
กันที่การพัฒนาศักยภาพตัวน้ี องค์กรต่าง ๆ นิยมคนเก่งต้องเก่งจึงจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานเวลารับสมัครงานมักจะกําหนดไว้ในคุณสมบัติเลยว่าจะรับเฉพาะคนที่เก่งด้านโน้นมีทักษะด้านน้ี 
แต่ไม่ใส่ใจเรื่องความเป็นคนดีเพราะไม่ตระหนักว่าการพัฒนา  IQ ให้สูงอัตตาหรือ EGO ก็จะสูงตาม
ทําให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ตํ่าลงกลายเป็นคนเก่งที่เห็นแก่ตัวคิดแต่จะเบียดเบียนผู้อ่ืน สังคมจึง
เต็มไปด้วยคนที่คิดเอาแต่ได้ทําให้เป็นปัญหาของสังคมปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคม คนปัจจุบัน
ส่วนมากเป็นฝีมือของคน IQ สูงทั้งน้ัน เพราะเป็นกลุ่มที่มักได้รับโอกาสให้ ตัดสินใจเร่ืองสําคัญ ๆ การ
พัฒนาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นการพัฒนาในทางลบมากกว่าทางบวก ทําให้มนุษย์กลายเป็นผู้นํา
หายไป โดย ไม่รู้ตัวทําลายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งธรรมชาติ 

2. EQ (Emotional Quotient) คือความฉลาดทางอารมณ์เป็นความฉับไวในความรู้สึก
นึกคิดที่เกิดขึ้นกับจิตซึ่งเรียกว่าสติสัมปชัญญะน้ันเอง ถ้าความฉับไวตัวน้ี เข้าไปรู้ทันตัวเองว่ากําลังคิด
อะไรอยู่ก็จะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมและวิถีชีวิตของเราได้ถ้าคนในสังคมไม่มี EQ คนจะมีความทุกข์
ใจเพราะเด๋ียวน้ี ทุกสถาบันเต็มไปด้วยคนเก่งที่ไม่มีความสุขไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวร้าอย่างเดียวเท่าน้ัน 
แต่เป็นคนเห็นแก่ตัวที่คิดอาวุธคือ พ่วง IQ สูงเข้าไปด้วยจึงย่ิงอันตรายมากสังคมจึงเต็มไปด้วยคนที่มี
ปัญหาชีวิตและคนที่เป็นโรคประสาท EQ จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งสร้างให้มากหากต้องการทราบว่าตัวเรามี 
EQ สู้หรือตํ่าแค่ไหนก็วัดได้จากปัจจัยที่เป็นมาตรฐานวัด EQ คือดูที่ความคิดคําพูดบุคลิกภาพอารมณ์
การกระทําสุขภาพกายจิตและวิญญาณรูปแบบในการดําเนินชีวิตกล่าวคือ 

 1)  ดูที่ความคิดลักษณะความคิดของเขายังคิดเร่ืองไร้สาระยังหมกกลุ่มอยู่กับอดีตและ
อนาคตและอนาคต ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่มีประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ยังฟุ้งช่างเพ้อเจ้อคิดเอาแต่
ได้เบียดเบียนสร้างปัญหาอยู่หรือไม่ 
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 2) ดูที่คําพูดลักษณะการพูดจาของเขายังพูดเพ่ือเธอเพ้อเจ้อ ไร้สาระนินทาให้ร้ายโกหก
หรือบ่นอยู่หรือไม่ 

 3) ดูที่บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเขายังเป็นคนขี้อิจฉา หรือใจกว้างเอ้ืออาทรขี้ตกใจ
หรือไม่หว่ันไหวทุกสถานการณ์เป็นคนเย็นมีเมตตาน่าเข้าใกล้ หรือว่าเป็นคนใจร้อนหรือไม่แค่ไหน 

 4) ดูที่อารมณ์ลักษณะของอารมณ์ของเขาน้ัน ขณะต่ืนมีลักษณะคืออารมณ์ดีตลอดไม่มี
ติดลบไม่เบ่ือไม่หงุดหงิดไม่เสียใจไม่เหน่ือยใจไม่โกรธไม่ขัดใจไม่ตกเป็นทาสสิ่งที่กระทบหรือไม่ 

 5) ดูที่การกระทําลักษณะของพฤติกรรมเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งส่วนรวมมาก
น้อยแค่ไหนยังขี้เกียจไม่อดทนไม่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ดูที่สุขภาพทั้งสามตัว คือสุขภาพกายจิตและ
วิญญาณกล่าวคือถ้าดีหมดก็แสดงว่า EQ สูง เพราะ EQ เป็นตัวกําหนดโปรแกรมของจิต EQ สูงจิตจะ
ต้ังโปรแกรมไว้ในแง่บวกจิตดีสุขภาพจึงมีตามไปด้วยแต่ถ้า EQ ตํ่าโอกาสที่สุขภาพจะเส่ือมมีมาก 
เพราะจิตต้ังโปรแกรมไว้ไม่ดีคิดแต่เร่ืองไม่ดีเช่นคิดว่าเราเป็นโรคน้ันโรคน้ีไหมสังคมแต่ความเครียด
ความกังวลในที่สุดก็เลยเป็นจริง ๆ 

 6) ดูที่รูปแบบการดําเนินชีวิตลักษณะของการดําเนินชีวิตของเรามีความสมถะมากน้อย 
สันโดยและมีสาระแค่ไหนไม่ว่าจะจบการศึกษาสูงแค่ไหนประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ตามถ้าถามใจ
ของตัวเองครบทุกข้อแล้วยังได้คําตอบในทางลบอยู่ก็แสดงว่า EQ หรือศักยภาพด้านความฉลาดทาง
อารมณ์อย่างตํ่าอยู่ยังต้องการการพัฒนาต่อไปด้วยการพัฒนาสติให้กล้าแข็งให้สามารถระลึกรู้ได้ทุก
ขณะ โดยไม่ลืมตัวเมื่อสติเกิดความฉับไว้ความรู้สึกนึกคิดก็จะเกิดทําให้เรารู้ทันตัวเองความฉลาดทาง
อารมณ์ก็จะสูงขึ้นด้วยและต้องพัฒนาปัญญาตัวที่สามให้เกิดข้ึนเพ่ือไปดับ EGO ให้เล็กลงแล้ว EQ จะ
มีโอกาสเพ่ิมสูงขึ้นได้ IQ ทําให้คุณเก่งแต่ EQ ทําให้คุณอารมณ์ดี แม้ว่า IQ จะทําให้คนเก่งแต่การจะ
ให้ชีวิตประสบความสําเร็จน้ัน ต้องพ่ึง EQ เป็นหลักมีผู้เช่ียวชาญด้าน EQ หลายท่านทําการศึกษาวิจัย 
ไว้พบว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนมากใช้ความรู้ IQ ที่เรียนมาเพียง 20% แต่ใช้ EQ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ไม่ได้มาจากการเรียนถึง 80% ที่ต้องระวังคือ  IQ กับ EQ มักจะแปรผกผันกันคนที่ IQ สูง EQ
มักจะต่ําเพราะจิตตกเป็นทาสอัตตาต้องการแสวงหาไขว่คว้าสิ่งต่างๆ มาประดับตัวตนหาเงินทองหา
อํานาจมาไว้กับตัวเพ่ือให้ดูดีดูเด่นเหนือคนอ่ืน กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและค่อยๆ ตกเป็นทาสไปที่ละ
น้อย ๆ เมื่อ IQ ย่ิงสูงขึ้น ความเป็นทาสก็ย่ิงเพ่ิมมากขึ้นย่ิงยึดติดตกเป็นทาสของวัตถุอํานาจตําแหน่ง
สรรเสริญเหมือนลิงติดต้ังเสื้อติดจ่ันอิสรภาพทางใจลดน้อยลงเร่ือยๆ EQ จึงตํ่าตามไปด้วย คน IQ สูง
อย่างเดียวจึงทํางานให้ประสบความสําเร็จไม่ได้และมักจะไม่มีความสุขวิธีแก้คือต้องหันมาพัฒนา
ความรู้ทางธรรมควบคู่ไปกับทางโลกด้วยรู้ทั้งโลกมากเท่าไหร่ ย่ิงต้องการพัฒนาความรู้ทางธรรมให้สูง
เท่าเทียมกัน IQ ย่ิงสูง EGO ย่ิงใหญ่ขึ้นพร้อม ๆ กับความรู้ทางโลกความรู้ทางอ้ายจะไปพัฒนาปัญญา
ตัวที่สามให้มีพลังมหาศาลสามารถดับ EGO ได้จึงสามารถเพ่ิม EQ ให้สูงทัน IQ ได้ 
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3. MQ (MQ-Moral Quotient) จริง ๆ แล้ว MQ ก็คือส่วนหน่ึงของ EQ เพราะเป็นส่วน
ที่เกี่ยวกับจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรมประจําใจที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า SUPER EGO ซึ่งเป็นตัว
ควบคุมการคิดพูดทําที่ดีและเก็บสั่งคนอยู่ในจิตใจน้ันเองวิธีสร้าง MQ เช่น การประสติปฏิบัติ 
จริยธรรมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้สมบูรณ์เพ่ือให้จิตสํานึกสังคมแต่การกระทําที่ดีจนหล่อ
หลอมกลายเป็นคุณธรรมประจําใจไปในที่สุดต่อไปเมื่อจิตจะสั่งงานก็จะสั่งแต่ในทางที่ดี EGO ตัวตน 
อัตตาความเห็นแก่ตัวจะถูกฝั่งไว้ลึกลงไปในจิตใต้สํานึกโดยมีจิตสํานึกที่ดีคอยคุมอยู่ไม่ให้ออกมา
ทํางานได้อีกอย่างหน่ึงสร้าง โดยการขุดรากถอนโคนฆ่าของไม่ดีทิ้งไปจากใจด้วยการพัฒนาปัญญาตัวที่ 
สามจนสามารถดับตัวตนความเห็นแก่ตัวได้ในที่สุดคุณธรรมจะเกิดข้ึนในใจอย่างถาวรทําให้กลายเป็น
คนที่มีจิตใจดีงามนึกถึงคนอ่ืน ก่อนเสมอมีสติรอบคอบเสมอในการคิดพูดและทําว่าพฤติกรรมของเรา
จะเกิดประโยชน์นะไหมจะเบียดเบียนไหมทําให้ผู้อ่ืนเสียใจไหมผิดต่อสังคมไหมจะเห็นได้ว่าวิธีแรกเป็น
แบบขยะฟังไว้ลึก ๆ ในใจ ส่วนวิธีต่อมาเป็นการขุดขยะออกมาตากแตกให้แห้งแล้วเผาทําลายทิ้งไป
เสีย MO จึงเป็นตัวกําหนดคุณธรรมของคนในสังคมหากสังคมใดมีสมาชิกซึ่งรวมถึงผู้นําหรือผู้ปกครอง
มีพร้อมทั้ง IQ,EQ และ MQ บ้านเมืองน้ันก็จะมีแต่ความสุขความสงบพัฒนาไปได้ด้วยดี ทั้งด้านวัตถุ 
และจิตใจ MQ จึงเป็นศักยภาพที่ขาดไม่ได้ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กับ IQ และ EQ 

4. SQ (SQ-Spiritual Quotient) คือคุณสมบัติทางด้านจิตวิญญาณหากผู้ใดสามารถ
พัฒนา SQ ให้สูงขึ้นได้ความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์ถือว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะ SQ จะทําให้ทุก
เร่ืองในชีวิตดีหมดจะอยู่ก็ดีตายไปก็ดีความสุขแล้วยังไปเกิดดีอีกด้วยผู้ที่มี SQ สูงคือยอดมนุษย์เป็นผู้มี
จิตที่เป็นอิสระต่อโลกไม่ตกเป็นทางของสรรพสิ่งคือโลกธรรมทั้งหลาย มีลาภเสื่อมลาภมียศเส่ือมยศ
นินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ส่วนแต่รับไม่ทั้งหมดกล่าว คือเข้าใจในสภาวธรรมน้ัน คือไม่ยินดีในส่วนที่
น่าพอใจและไม่ยินร้ายในส่วนที่ไม่พอใจดังคําพระที่สอนไว้ว่ า“ยโสลทธา น มช เชยย แปลว่าคุณที่ได้
ยศถาบรรดาศักด์ิ คือมีอํานาจวาสนาแล้วก็มีความหลงมัวเมาผู้นําที่เป็นคนเก่งอาจจะสร้างสวรรค์
ความเจริญด้านวัตถุให้เกิดมีแก่สังคมได้ในลักษณะของประชานิยมแบบเท่าตัวสองเท่าตัว หรืออภิมหา
ประชานิยมอย่างไรก็ได้แต่ในขณะที่ทุกวันน้ีสังคมกําลังมีวิกฤติสติอย่างรอบด้านผู้นําที่เป็นคนดีเท่าน้ัน
ที่จะสร้างสวรรค์ความสงบสุขสู่สังคมได้ดังน้ัน ระวังคนเก่งกับคนดีหากจําเป็นต้องเลือกควรเลือกคนดี
ไว้ก่อนเพราะความเก่งสร้างง่ายแต่ความดีน้ันสร้างยากการจับคนดีมาพัฒนาให้เก่งน้ันทําได้ง่ายกว่า 
เอาคนเก่งมาพัฒนาให้เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีอัตตาคอยคํ้าคอยอยู่แต่ถ้าได้คนเก่งและเห็นคนดีด้วยก็
ต้องขอต้อนรับด้วยความยินดีย่ิง โดยเฉพาะแล้วในยามที่การเมืองไม่น่ิงและส่อเค้าลางว่าจะยุ่งยาก
มากข้ึนเช่นทุกวันน้ีและหากสังคมประเทศชาติและบ้านเมืองซึ่งต้องการผู้นําที่กล่าวที่จะเสียสละ
อะไรบ้างอย่างเพ่ือความสมานฉันท์เพ่ือความร่วมมือร่วมใจและร่วมกันแสดงพลังของความเช่ือมั่นใน
ประเทศไทยกับใครก็ได้ เช่น ในปัจจุบันน้ีคงต้องมนสิการให้มากแล้วว่าผู้นําแบบไหนที่จะถึงใจไทย
แลนด์  (กวี วงศ์พุฒ, หน้า 26) 
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สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําตามทัศนะของตะวันตกการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นําทางจริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมท่ีก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การประพฤติปฏิบัติเพ่ือการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การความเจริญของสังคมและเพ่ือพัฒนาภาวะผู ้นํา เช่น 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคลคนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่
จุดหมายที่ดีงาม จะเห็นว่าคุณสมบัติของผู ้นํามีหลายอย่างหลายด้านแยกไปตามสิ่งที่ผู ้นําจะต้อง
เก่ียวข้อง คือ ผู้นําจะต้องมีความสามารถในการที่จะไปเก่ียวข้อง หรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันทุกอย่างให้
ถูกต้องและได้ผลดีองค์ประกอบเหล่าน้ัน คือตัวผู้นําจะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเองเป็นจุดเร่ิม
และเป็นแกนกลางไว้ผู้ตามจุดหมายสิ่งที่จะทําและสถานการณ์น้ีเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
สําหรับผู้นําที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัตที่จะทําให้เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิงเหล่าน้ันได้ 
อย่างถูกต้องและบังเกิดผลดี 

 

2.11 ภาวะผู้นําตามทัศนะของนักคิดตะวันออก  
 
ภาวะผู้นํามีค่านิยมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวกําหนด หรือบ่งช้ีว่าจะสามารถนําพาสมาชิก 

หรือสังคมให้ประสบความสําเร็จได้มากน้อยเพียงใดดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมเรื่องน้ี จากทรรศนะของ
ท่านผู้รู้ทั้งหลายเก่ียวกับประเด็นภาวะผู้นําในทางตะวันออกและพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้ 

ความสําเร็จต่อข้อเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยบางประการของทฤษฎีภาวะผู้นํา
ตะวันออกที่ปัจจุบันแม้แต่ผู้บริหารหรือผู้นําชาวตะวันตกเองก็ให้ความสนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรู้และ
เข้าถึงหลักปรัชญาแห่งตะวันออกน้ี ให้ได้อีก ทั้งในปัจจุบันการเกิดข้ึนของโลกาภิวัตน์ที่ถูกองค์ความรู้
ต่าง ๆ สามารถส่งผ่านไปยังทั่วทุกมุมโลกได้จริงไม่เป็นที่น่าแปลกใจแต่ประการใดที่เราจะพบว่ามี
ความพยายามนําเอาหลักคิดเรื่องภาวะผู้นําของทั้งโลกตะวันตกและตะวันออกมาใช้คู่กัน 

ในโลกปัจจุบัน ที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์ หรือกระแสโลกาภิวัตน์ที่กําลังมีบทบาทมากข้ึนน้ัน
ค่อนข้างจะยากท่ีจะแยกแยะระหว่างอะไรท่ีเป็นองค์กรตะวันออก หรืออะไร คือตะวันตกหรือระบบ
ตะวันออกกับตะวันตกจัดการกันอย่างไร โดยแบ่งแยกกันชัดเจนที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างน้ันแล้ว โดย
เพราะภาวะผู้นําซึ่งเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรในกรณีน้ี เราอ้างได้ว่าตะวันตกก็พยายามมาศึกษาวิธี
ตะวันออกด้านการจัดการทางด้านภาวะผู้นํา โดยขอเรียกวิธีการจัดการภาวะผู้นําของทางตะวันออก
เรียกง่าย ๆ  ว่า Leadership as a driver in organization development” (น้อย สุปิงคลัด, 2537, หน้า 11) 

ข้อสังเกตที่สําคัญประการหน่ึงที่จะพบในการบรรยายคร้ังน้ี คือการนําเอาหลักปรัชญาของ
ภาวะผู้นําแบบจีนมายกเป็นกรณีศึกษาให้เห็นข้อแตกต่างกับของผู้นําตะวันตกซึ่งมีใจความหลักอยู่ 3 
ประการคือ “เหริน” มาจากคําว่า “เหรินชือผัง” คือการที่ผู้นําต้องมีความเอ้ือเฟ้ือ หรือ Benevolence 
ต้องคิดถึงคนอ่ืนเป็นสําคัญ“อ้ี”หรือ Righteousness คือ การยึดถือความถูกต้องเป็นที่ต้ัง “เต๋อ” มา
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จากคําว่า“เต้าเต๋อ”หรือ Morality คือ ต้องมี“จรรยาธรรม”คนที่เป็นผู้นําต้องมีคุณภาพสามชนิดน้ี 
ก่อนถึงจะเป็นผู้นําได้แต่ก็จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยที่จะมาส่งเสรีมให้เกิดภาวะดังกล่าวขึ้นได้น้ัน ก็
คือ Timing หรือ“เทือนสือ”Geography หรือ“ต้ีหลี่”และ Human relationship  หรือเหรินเหอ” 
(สุรศักด์ิ ม่วงทอง, หน้า 15) 

คือต้องมีทั้งเวลาที่เหมาะสมสถานที่ที่ถูกต้องและต้องมีพรรคพวกไม่เช่นน้ัน แม้เราจะเดิน
ไปตามวิถีทางในหลักปรัชญา“เหริน”“อ้ี”“เต๋อ” อย่างเคร่งครัดสักเพียงใดก็คงไม่อาจสัมฤทธิผลใน
ฐานะที่เป็นผู้นําได้เมื่อผ่านข้ันต้นของกระบวนการคิดที่จะนําไปสู่ความเป็นผู้นําได้แล้วเราก็กลายเป็น
ผู้นําการเป็นผู้นําน้ัน สําคัญมากที่ผู้นําน้ัน ต้องมี “Interpersonal relationship” หรือความสัมพันธ์
กับผู้ถูกนําในองค์กรเราต้องเป็นนักจิตวิทยาคอยติดตามรับฟังปัญญาความคิดเห็นเรื่องส่วนตัวจิปาถะ
ต่าง ๆ ของผู้ถูกนําไม่เหมือนกับแนวคิดของตะวันตกท่ีงานเลิกทุกอย่าง คือจบแต่ของตะวันออกน้ัน 
เมื่อเลิกงานเราอาจจะต้องไปส่งสรรค์กับเพ่ือนร่วมงาน หรือเจ้านายรวมถึงการที่ผู้นําจะต้องเป็นผู้นํา 
คือการที่ผู้นําต้องเป็นต้นแบบของผู้ถูกนําในองค์กรเช่นผู้นําต้องหม่ันแสวงหาความรู้ใหม่ต้องเป็นผู้ที่
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับได้ไปสัมผัสเจตนารมณ์และเป้าหมายขององค์การส่งผ่านไปยังผู้ถูก
นําได้อย่างน้ีประสิทธิภาพ เน่ืองด้วยทุกวันน้ีองค์ความรู้ต่าง ๆ ในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ดังน้ัน ถ้าหากผู้นําไม่ค่อยคิดตามอย่างสม่ําเสมอแล้วน้ันก็จะส่งผลให้องค์การเสียเปรียบไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ๆ 

การสร้าง Network หรือ Connection ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากด้วยที่ในตะวันออกน้ัน ถ้าไม่
มี Connection ภาวะผู้นําก็ไม่สามารถเกิดได้เรื่องน้ีค่อนข้างแตกต่างจากในตะวันตกท่ีมองเรื่อง    
Connection เป็นเรื่องของการทุจริตคอรัปช่ันแต่ในแนวคิดของตะวันออกจะต่างออกไปจะต้ังออกไป  

นอกจากน้ีผู้นํายังต้องเป็นผู้นําแห่งวิสัยทัศน์มี Vision โดยมี Mission ที่สําคัญมากที่ต้อง
รักษาคือหน้าตาที่ต้องรู้จักใช้ให้พอดีกับความโปร่งใส ในการทํางานไม่เช่นน้ัน ก็จะเกิดปัญหาที่ตามมา
ในเรื่องของศีลธรรมหรือ Moral responsibility ได้ที่แม้ว่าผู้นําในบางคร้ังจะอ้างว่า“The End 
Justify for me” คือสิ่งที่จะเกิดข้ึนน้ัน เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อมาคือ Merit ของตะวันออกที่
ได้ถูกนํามาเปรียบเทียบกับของตะวันตกว่าได้ว่าในจุดน้ี เราด้วยกว่าอยู่มากในการประชุมการเจรจา
หลายหลายคร้ังหลายหลายคนเราจะเห็นอธิบดี หรือปลัดน่ังโต๊ะใหญ่จะมีวางป้ายไว้ตามตําแหน่งคือ
ผู้นําระดับสูงรัฐมนตรีคุณทํางานจริง ๆ น่ังอยู่แถวหลงและมีหน้าที่ คือไม่ออกความเห็นหน้าที่คือส่ง
เอกสาร หรือกระซิบอะไรบางอย่างต่างกับตะวันตกก็คือใครไหนรับผิดชอบอะไรต้องมาน่ังที่น้ัน ที่โต๊ะ
ใหญ่ไม่ว่าโต๊ะใหญ่น้ัน จะเป็นใครก็ตามเป็นประธานเป็นหัวหน้าใหญ่คนที่รู้ต้องมาน่ังตรงน้ี บางที
รัฐมนตรีไม่พูดให้ปลัดพูดเพราะตลาดรู้ตัวเองพูดก็เอาคําของปลัดพูดและบางที่ตัวเองก็พูดตกด้วย
พลาดด้วยปลัดต้องพูดในตะวันตกไม่มีปัญหาอะไรในการประชุมของเราจะเห็นว่าไปทางกองทัพข้าง
หลังน่ังเต็มหมดเลย 10 คน 10 คนเป็น Support staff คนหน่ึงน่ังอยู่ที่โต๊ะข้างหน้าฝร่ังไปสองคนคน
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หน่ึงไป โดยความเป็นรัฐมนตรีไปประชุมระดับรัฐมนตรีอีกคนคือคนทํางานเป็นระดับรองลงมาเป็น
ผู้ช่วยคนพูดก็คือคนน้ี รัฐมนตรีไม่ต้องพูดจะพูดในแง่ที่เข้ามาเสริมแต่ของเราเรื่องของคนข้างหลังคุณน้ี
ต้องพูด 

ประเด็นถัดมาคือเรื่องของการใช้อํานาจที่เรียกได้ว่าเป็นกุศโลบายเล่มน้ีผู้บรรยายแปลมา
จากหนังสือภาษาจีนว่าชัน โดย “ชันชือลิ่วจ้ี” ก็คือกลอุบาย 36 ชนิด The Thirty Six Stratagems  
เป็นหนังสือที่ขายดีมากเกินน้ี ตะวันตกก็เอาไปใช้มากวิธีการอะไรต่างๆ ของผู้นําในการบรรลุ
จุดมุ่งหมาย ชานช่ือลิ่วในภาษาจีนคือ 36 จี้คือTrick ชุนจ่ือก็พูดแต่ “ชานชือลิ่วจ้ี” ยิ่งชัดเจนใหญ่เป็น
แผน 36 ชนิดในการใช้อํานาจของผู้นํากับการใช้ยุทธศาสตร์ที่ต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่มี
ความท้าทายอย่างในกรณีของผู้บริหาร Panasonic ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการว่าด้วยเรื่องของการที่
ผู้นําต้องมีความรับผิดชอบ ต้องมีความอดทนต่อภาวะที่ไม่อาจจะคาดเดาถึงผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได้ที่ว่า
เวลาลําบากเขาจะบอกว่าเมฆมาท้องฟ้ามืดไปหมดนี่ คือคําพูดของจีนยอมอดทนน้ีหน่ึงท้องฟ้าก็จะใส
น้ี คือคําพังเพยที่เรามักจะได้ยิน หรือมีการเขียนแขวนไว้ติดเอาไว้ในที่ทํางานของผู้นํา คือเพ่ือเตือนสติ
เราว่าบางครั้งไม่ว่าเราลําบากแค่ไหนให้อดทนไปเพราะว่าองค์กรการจัดลักษณะขององค์กรใน
ตะวันออกน้ันผู้นํามีบทบาทมากสามารถที่จะเปลี่ยนที่จะตัดสินใจถัดมาเป็นประเด็นเร่ืองความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีคําพังเพยของจีนกล่าวว่าขุนนางต้องมีกล่าวกว้างน้ัน คือความใจกว้างผู้นําต้องมีความ
ใจกว้างเพียงพอจีนมีคําพังเพยอย่างหน่ึง กล่าวว่าผู้นําประเทศตรง (ไม่ได้หมายถึงกษัตริย์แต่เป็นผู้นํา
ที่รองลงมาจากกษัตริย์ก็คือนายกหรือขุนนาง) จะต้องมีอกที่ว้างพอที่จะพายเรือได้น้ัน ก็คือจะต้องมี
หัวใจมีใจใหญ่พอที่จะให้อภัยเอ้ือเฟ้ือคนอ่ืน ๆ ที่อยู่กับเราหรือมีส่วนรับผิดชอบในความล้มเหลว (วุฒิชัย 
จํานง, 2523, หน้า19-20) 

 “สํานึกต่อหน้าที่ มีสัจจะกตัญญู รู้จักอ่อนน้อม ยอมให้อภัย 
ไม่ช่วงชิงเป็นที่หน่ึง คํานึงถึงความกลมกลืม” 
 

1. สํานึกต่อหน้าที่ คือการตระหนักถึงพันธะที่เรามีต่อผู้คนและสิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้ เช่น
หน้าที่ต่อพ่อแม่พ่ีน้องเพ่ือนฝูงหน้าที่ต่อองค์กรที่เราสังกัดอยู่รวมท้ังหน้าที่ต่อสังคมและโลก โดย 
ส่วนรวมคนท่ีมีความสํานึกต่อหน้าที่ คือคนที่มีความรับผิดชอบสูงจึงสมควรแก่สถานะผู้นําซึ่งนําเป็น
ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนโดยทั่วไป 

2. มีสัจจะ คนมีสัจจะ คือคนที่เช่ือถือได้พูดคําไหนคําน้ันไม่ทรยศหักหลงไม่เปลี่ยนแปลง
ไปตามผลประโยชน์เฉพาะหน้าไม่เป็นไม้หลักปักขี้เล่นจึงสามารถเป็นที่ยึดเหน่ียวของผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั้งหลาย 

3. กตัญญู กตัญญูในที่น้ี ไม่ได้หมายความเพียงการกตัญญูต่อบุพการี หรือครูอาจารย์
เท่าน้ันแต่หมายถึงความกตัญญูรู้คุณต่อทุกคนแม้แต่ต่อลูกน้องของตนเองการไม่ลืมบุญคุณคนร่วมทั้ง
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พยายามตอบแทนกลับคืนอยู่เป็นปกติวิสัยทุกคนจริงอยากให้ความช่วยเหลือเพราะช่วยไปแล้วไม่เสีย
เปล่าแม้แต่คนที่ช่วยโดยไม่หวังผลก็ยังรู้สึกดีเพราะรู้สึกว่าได้ช่วยคนดีทําให้มีกําลังใจช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ 
ต่อไปอีก 

4. รู้จักอ่อนน้อม สังคมตะวันออกไม่ชอบคนวางก้าน อวดโอ่ยโสโอหังคนเก่งจริง ๆ จะไม่
กล่าวว่าผู้อ่ืนจะไม่รู้จักความเก่งของตน เพราะเมื่อมันเป็น “ของจริง” จะช้าจะเร็วผู้คนก็จะรับรู้อยู่ดี 
ผู้ที่มีความรู้ก็เช่นกันถ้ารู้มากพอก็จะรู้ว่าความรู้ที่ตนมีน้ัน น้อยกว่าสิ่งที่ยังไม่รู้อีกมากมายผู้รู้จริง
ทั้งหลายจึงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นเดียวกับรวงข้าวที่มีเมล็ดเต็มรวงก็จะโน้มลงสู่พ้ืนดินเป็น
ธรรมดา 

5. ยอมให้อภัย แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่สูงส่งไม่ผูกพยาบาทอาฆาตมาดร้ายซึ่งเจ้าตัวจะเป็น
คนแรกที่มีความสุขจิตใจจะโปร่งใสเบาสบายไม่ต้องเสียเวลาไปคิดในเรื่องที่ไม่สร้างสวรรค์ เช่น จะแก้
แค้นอย่างไรให้สาสม ฯลฯ หัวหน้าบางคนไม่ยอมให้อภัยในความคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของลูกน้องทําให้
ลูกน้องหวาดกลัวจนไม่กล้าคิดทําอะไรต่อไป ลูกน้องเก่ง ๆ ก็จะค่อย ๆ หายเพราะ ทําอะไรผิดพลาด
หัวหน้าก็ไม่ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุง 

6. ไม่ช่วงชิงเป็นท่ีหนึ่ง เพราะความเป็นผู้นําไม่ใช่ได้มาด้วยการช่วงชิงถ้าเรามีคุณสมบัติที่
เหมาะส่วนเมื่อถึงเวลาท่ีเหมาะสมทุกอย่างจะลงตัว โดยอัตโนมัติการพยายามช่วงชิงเป็นที่หน่ึง ก็
เสมือนจิตได้สํานึกของตัวเองตระหนักอยู่เสมอว่าตัวเองไม่ได้มีคนสมบัติที่คู่ควรนอกจากนี้ การ
พยายามช่วงชิงตําแหน่งทําให้ต้องทําร้าย หรือทําลายกีดกันผู้อ่ืนเปลืองกําลังและสร้างศัตรู โดยไม่
จําเป็นแทนที่จะทําให้ได้รับการสนับสนุนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอาจารย์เป็นเวลาที่ถูกคิดบัญชีย้อน
หลงไปอย่างน่าเช่ือเสียดาย 

7. คํานึงถึงความกลมกลืน คือไม่ฝืนเอาตามใจของตัวเอง แต่ต้องดูความเหมาะสม
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม  หรือภาวะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ รวมทั้ง
พยายามลดความขัดแย้งในหน่วยงาน (ซึ่งตรงกับการรณรงค์เรื่อง Harmony องค์กรของเรา) เมื่อ
สอดคล้องกลมกลืนทุกอย่างก็จะดําเนินไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุดติดขัด ไม่เหน่ือยแรง แต่เกิด
ประสิทธิภาพสู้ทั้งหมดน้ี คือคุณลักษณะที่ผู้นําตามวิถีตะวันออกพึงมีติตัวลองสังเกตดูว่าผู้นําที่พวกเรา
ให้การยอมรับน้ัน มีลักษณะตามน้ีจริงหรือไม่และผู้นําที่คนส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธน้ัน คือผู้นําที่ขาด
คุณลักษณะประการใดบ้าง หรืออาจะขาดหมดทั้งเจ็ดประการภาวะผู้นําที่กล่าวมาข้างต้นสงเคราะห์
ขึ้นจากคําสอนของพุทธขงจื๊อและเต๋าซึ่งในทัศนะผู้วิจัยเห็นด้วยเป็นอย่างมากกับแนวคิดของเต๋าที่ว่า
ผู้นําที่แท้จริง คือผู้ที่ไม่ปรารถนาจะเป็นผู้นําแต่เมื่อมีความจําเป็นและมีความเมาะสมของสถานการณ์
ผู้นําที่แท้จริงจะปรากฏด้วยออกมาเพราะฉะน้ัน ผู้ใดที่เป่ียมด้วยกิเลสตัณหาปรารถนาในอํานาจอย่าง
แรงกล้า ผู้น้ันย่ิงห้างไกลออกจากวิถีแห่งการเป็น“ผู้นําที่แท้จริง” 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2546, หน้า 2-4) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นําคือคุณสมบัติเช่น
สติปัญญาความดีงามความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักนําให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากัน
ไปสู่จุดหมายที่ดีงาม พุทธองค์ตรัสรู้ไว้ในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบฝูงโคและโคจ่าฝูงเกี่ยวกับ
ผู้นําและผู้ถามไว้ว่า 

เหมือนโคหัวหน้าว่ายนําไปสู่ฝั่งตรงข้ามหากโคหัวหน้าฝูงว่ายไปตรงเมื่อฝูงโคทั้งหลายก็ไป
ตรงตามกันและประสบกับความปลอดภัยหากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปคดโคทั้งฝูงที่ติดตามย่อมจะ
ตําเนินไปคดและประสบกับความลําบากฉันน้ัน บุคคลผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นใหญ่ หรือให้เป็นผู้นํา 
หากมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต หรือในการปกครองแล้วผู้ตามย่อมจะเดินตามผู้นําด้วยดีและประสบ
กับความปลอดภัยหากว่าผู้นํา หรือหัวหน้าไม่ประกอบด้วยคุณธรรมในการดําเนินชีวิต หรือในการ
ปกครองแล้วผู้ตามย่อมจะตามเนินไปตามประสบกับความลําบากฉันน้ัน  

พุทธพจน์น้ีแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของภาวะผู้นําที่มีต่อความอยู่รอดมีสวัสดิภาพและ
สันติสุขของผู้ตาม หรือสังคมและประเทศชาติทั้งหลายท้ังหมด โดยเปรียบเสมือนจ่าโคและฝูงโคจ่าโค 
ที่มีภาวะผู้นําที่ดีย่อมที่จะนําพาฝูงโคไปสู้สิ่งที่ดีด้วยเสมอ 

สุวิน สุขสมกิจ (2523, หน้า 77) ได้กล่าวถึงกําเนิดภาวะผู้นํา หรือผู้ปกครองในทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในอัคคัญสูตร โดยกล่าวถึงความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ที่มาอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมท่ีสงบสุขไม่มีการแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ต่อมามี
ความขัดแย้งเน่ืองจากมีการกระทําความช่ัวมีการลักขโมยของบุคคลในสังคมในขั้นแรกจะเป็นการ
กล่าวตักเตือนกันเองแต่เมื่อมีการประพฤติชํ้าอีกจึงมีการลงโทษแก่ผู้กระทําแต่ผู้ที่จะลงโทษ หรือกล่าว
ตักเตือนได้จะต้องเป็นหัวหน้า หรือผู้นําดังปรากฏข้อความว่าครั้งน้ัน เหล่ามนุษย์ทั้งหลายจึงประชุม
กันครั้งแล้วต่างก็ปรับทุกข์กันว่าการถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้จักเกิดข้ึนเพราะความช่ัวจากการ
กระทําเหล่าใดการกระทําเหล่าน้ัน จักเกิดขึ้น แก่พวกเราอย่ากระน้ัน เราจักสมมติให้มนุษย์ที่มี
ศีลธรรมผู้หน่ึงเป็นผู้ว่ากล่าวโดยธรรมให้เป็นผู้ติเตือนลงโทษ โดยชอบธรรมให้เป็นผู้ขับไล่บุคคลผู้ที่
ควรถูกขับไล่ส่วนพวกเราจักแบ่งข้าวสาลีให้แก่ผู้น้ันคร้ังแล้วจึงแสวงหาบุคคลผู้ที่มีความรู้ความ 
สามารถมีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นผู้นําพวกตนก็แบ่งข้าวสาลีให้แก่ผู้น้ัน  

ทองย้อย แสงสินชัย (2530, หน้า 1-5) “กล่าวถึง หลักสัปปุริสธรรม ว่าเป็นธรรมของ
สัตบุรุษ คือธรรมของคนดี หรือสมบัติผู้ดีของผู้นําและได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ดีน้ันว่าไม่ได้ดี
เพราะว่าเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีผู้มีอํานาจทางการเมืองผู้มีอํานาจทาง
การทหารและผู้มีการศึกษา”  

นอกจากนี้แล้วในพระพุทธศาสนายังมีหลักคําสอนที่ส่งสิริมภาวะผู้นําแก้ผู้นําในการนําไป
ปฏิบัติสามารถสรุปได้ดังน้ี  

1) พละ 5 คือธรรมอันเป็นกําลัง หรืออํานาจเกิดจากหลักธรรม 5 ประการคือ  
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1) สัทธา คือความเช่ือ 
2) วิริยะ คือความเพียร 
3) สติ คือความระลึกได้ 
4) สมาธิ คือความต้ังจิตมั่ง  
5) ปัญญา คือความรอบรู้ (สํ.ม.31/1099/113.) 

2) สังคหวัตถุ 4 คือวัตถุแห่งการสงเคราะห์ หรือวัตถุที่ยึดเหน่ียวนํ้าใจ 4 ประการคือ 
1) ทาน คือการให้ 
2) ปิยวาจา คือการกล่าวถ้อยคําอันไพเราะ 
3) อัตถจริยา คือการประพฤติเป็นประโยชน์ในโลกน้ี  
4) สมานัตตา คือการเป็นผู้ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายในบุคคลน้ันตามครู (องฺ.สตฺตก. 

35/32/117) 
3) บารมี 10 ประการ คือเป็นคุณธรรมที่ทําให้บุคคลผู้บําเพ็ญให้เต็มที่แล้วสามารถทําให้ผู้

บําเพ็ญหรือผู้นําเป็นผู้นําที่ดีและดําเนินภารกิจบรรลุเป้าหมายได้ประมี 10 ประการได้แก่ 
1)  ทาน คือ การให้การเสียสละ 
2)  ศีล คือ การประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 
3)  เนกขัมมะ คือ การปลีกตัวปลีกใจออกจากกาม  
4)  ปัญญา คือ ความรอบรู้ความหย่ังเหตุผล 
5) วิริยะ คือ ความเพียรบากบ่ันไม่ทอดทิ้งธุระ 
6) ขันติ คือ ความอดทนความสามารถใช้สติควบคุมตนเองให้อยู่ในอํานาจของเหตุผล 
7)  สัจจะ คือ ความจริงความพูดจริงทําจริงไม่โกหกหรอกรอง 
8)  อธิษฐาน คือ ความต้ังใจมันวางจุดหมายของการกระทําของตัวเองไว้แน่นอน 
9) เมตตา คือ ความรักใคร่ปารถนาดีต่อผู้อ่ืน 
10) อุเบกขา คือความวางใจเป็นกลางเที่ยงธรรมไม่ลําเอียง (สุวิน สุขสมกิจ, หน้า 98. 

4) สัปปุริสตูร กล่าวถึง สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของคนดี 10 ประการ ซึ่งได้ทรงแสดงแก่
ภิกษุ หรือบุคคลที่เป็นคนดีระดับผู้นําไว้ว่า 

1)  ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ คือรู้จักหลักการและเกณฑ์ของสิ้นทั้งหลายที่ตนเข้า
ไปเก่ียวข้องในเกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตเช่นรู้ว่าตําแหน่งฐานะอาชีพการงานของตนมีหน้าที่ควร
รับผิดชอบอย่างไรมีอะไรเป็นหลักการจะต้องทําอะไรอย่างไร 

2) อัตถัญญุตารู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของ
หลักการท่ีตนปฏิบัติเข้าใจจุดประสงค์กิจการที่ตนกระทํารู้ว่าหลักการน้ัน ๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร 
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3)  อัตตัญญุตา รู้จักตน คือรู้ตามความจริงว่าตัวเราน้ันว่าภาวะเพศกําลังความรู้ ความ
ถนัดตามความสามารถและคุณธรรม  

4) มัตัญญุตา รู้ประมาณ คือจักพลดีเช่นรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการ
ใช้จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเมาพอดีในการพูดการปฏิบัติและการทํางานต่าง ๆ 

5) กาลัญญุตา รู้จักกาล คือรู้จักเวลาอันเหมาะสมเช่นรู้ว่าเวลาไหนความทําอะไรและทํา
ให้ตรงเวลาให้เป็นเวลาให้เหมาะเวลาให้ถูกเวลาเป็นต้น 

 6) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน คือรู้จักถึง รู้จักที่ชุมชนและชุมชนรู้จักการปฏิบัติในถิ่นที่
ชุมชนและต่อชุมชนน้ันว่าชุมชนน้ีเมื่อเข้าไปหาต้องทํากิริยาอย่างน้ีควรต้องพูดอย่างน้ีชุมชนน้ี มี
ระเบียบวินัยอย่างน้ี มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างน้ีมีความต้องการอย่างน้ี ความเกี่ยวข้องความต้อง
สงเคราะห์ควรต้องรับใช้การบําเพ็ญประโยชน์ให้อย่างน้ัน ๆ เป็นต้น 

7) ปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จักบุคคล คือรู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดย
อัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมเป็นต้น (องฺ.สตฺตก. 42/26/150-155) 

5) พรหมวิหาร 4 ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหมคือธรรมประจําตัวของผู้ใหญ่ผู้ปกครอง 
ผู้บริหารมีลักษณะเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ หรือผู้มีจิตใจย่ิงใหญ่และใช้เป็นหลักกํากับความ
ประพฤติจึงจะเช่ือว่ากําเนิดชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย โดยชอบดังพระเจ้า
มะฆเทวะแห่งมถิิลานครประพฤติอยู่อย่าสม่าํเสมอมไิด้ขาดจนได้รับการยกย่องว่าธรรมราชา หรือพระเจ้า
มหาสุทัสสนะประพฤติในพรหมวิหารธรรมสวรรคตไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกมีหัวข้อธรรม ดังน้ี 

1) เมตตา คือ ความปราดรถนาดีต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข หรืออยากให้ผู้อ่ืน
ที่อยู่ได้การปกครองมีความสุขและคิดทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนที่อยู่ใต้การปกครองทั่วหน้า 

2) กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือให้พันจากความทุกข์ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง
บําบัด ความทุกข์ยากของผู้ใต้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อน 

3) มุทิตา คือ ความพลอยยินดีในเมื่อเห็นผู้ได้ปกครองมีความสุขประสบกับความสําเร็จ
ย่ิง ๆ ขึ้นไป 

4) อุเบกขา คือความวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม  
6) สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมสงเคราะห์ซึ่งกันและกันธรรมเครื่องยึดเหน่ียวคือยึดเหน่ียว

ในบุคคลธรรมหัวข้อน้ี เหมาะสําหรับผู้ปกครองผู้บริหารในการผูกนํ้าใจคนไว้เพราะผู้บริหารมีความ
จําเป็นต้องบริหารคนเป็นจํานวนมากถ้าผู้บริหารไม่มีหลักการบริหารท่ีดีแล้วการบริหารจะมีปัญหา
ตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าผู้บริหารใช้หลักธรรมน้ี ในการบริหารแล้วใครๆ ก็ต้องการอยู่ภายใต้การ
ปกครองสังคหวัตถุ 4 ประการคือ 

1)  ทาน คือ การให้ปันสิ่งของที่ควรให้การเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิ่งของ
ตลอดถึงความรู้การแนะนําสั่งสอน 
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2)  ปิยวาจา คือ การกล่าววาจาอันเป็นที่รักวาจาดุดด่ืมนํ้าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจกล่าว 
คือ การกล่าววาจาไพเราะ สุภาพอ่อนหวาน สมานสามัคคีมีประโยคประกอบไปด้วยเหตุผล 

3) อัตถจริยา คือ การประพฤติเป็นประโยชน์ขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงส่งสิริมในทางจริยธรรมแก่ผู้ได้บุกครอง 

4) สมานัตตา คือ ความมีตนเสมอได้แก่การวางตนเสมอต้นเสมอหลายปฏิบัติสม่ําเสมอ
ให้ผู้ได้บุกครองทั้งหลายและเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้แก้ไขตลอดถึงวางตนเหมาะแก้ฐานะภาวะ
บุคคลเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี (สํ.ม. 30/573/309.) 

7) อคติ 4 ผู้ปกครองผู้บริหารหรือผู้นําต้องไม่เป็นผู้ลําเอียงต้องวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ ด้วย 
ความยุติธรรมเว้นอคติไม่ตัดสินใจ โดยผลุนผันในขุททกนิกายชาดกกล่าวว่า ผู้ปฏิบัติ เช่นน้ีจะไม่ต้อง
มลทิน หรือได้รับการติเตียนจากคนทั่วไปเปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดในสระที่มีเปือกตมแต่ก็มีสีขาว
สะอาดผุดผ่องอคติ 4 ได้แก่ 

1)  ลําเอียงเพราะชอบเป็นการกระทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทําด้วยความชอบพอรักใคร่กัน
เช่นการให้ลาภยศการตัดสินความ หรือตัดสินอ่ืน ๆ ด้วยอํานาจความพอใจของตน 

2)  ลําเอียงเพราะความชังเป็นการกระทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทําด้วยความเกลียดชังไม่
ชอบกันเช่นการไม่ให้ลาภ หรือการตัดสินความ หรือตัดสินอ่ืน ๆ โดยอํานาจความเกลียดชัง 

3)  ลําเอียงเพราะความหลงเป็นการกระทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทําด้วยความโง่เขลา เช่น
การให้ลาภ หรือไม่ให้ลาภยศ การตัดสินความ หรือการตัดสินอ่ืน ๆ ด้วยอํานาจความโง่เขลา 

4)  ลําเอียงเพราะความกลัวเป็นการกระทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทําด้วยความกลัว เช่น การ
ลาภ หรือไม่ใช้ลาภการตัดสินความ หรือการตัดสินคนอ่ืน ๆ ด้วยอํานาจความกลัว (องฺ.จตุกฺก.
21/23/17) 

8) เบญจศีล เบญจธรรม เบญจศีล เบญจธรรม 5 ประการน้ีเป็นคุณธรรมสําหรับผู้นํา
ผู้บริหารผู้ปกครองของมหาชนเป็นหลักธรรมที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่เป็นไปในการไม่เบียดเบียนกัน
ของบุคคลในสังคมเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่การพัฒนาสังคมเป็นหลักธรรมวินัยที่เป็นพ้ืนฐานของ
ผู้ปกครองเรือนที่มีคุณค่าต่อการปกครองในบุคคลสังคม ได้แก่ 

 1) เบญจศีล 
 (1)  ปาณาติปาตาเวรมณี คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
 (2)  อทินนาทานาเวรมณี คือเว้นจากการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
 (3)  กาเมสุมิฉาทานาเวรมณี คือเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 (4)  มุสาวาทาเวรมณี คือเว้นจากการพูดเท็จ 
 (5)  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี คือเว้นจากการด่ืมสุรา (สุวินทร์ การะนนท์, 

2541, หน้า 84) 
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 2) เบญจธรรม 
 (1) เมตตากรุณา คือมีความรักมีความสงสารกัน 
 (2) สัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ 
 (3) กามสังวรคือสํารวมในกามยินดีในคู่ครองของตน 
 (4) สัจจะ คือความเช่ือสัตย์ต่อกัน 
 (5) สติสัมปชัญญะ คือความเป็นผู้สติสัมปชัญญะไม่ประมาท (องฺ.ปญฺจก. 

40/94/222) 
9) พละ 5 ของพระราชาพละ 5 ในที่น้ี เป็นพลังของพระมหากษัตริย์หมายถึงกําลังอัน

ย่ิงใหญ่ที่สามารถเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินได้อันได้แก่ 
1) พาหาพลัง หมายถึง กําลังกาย 
2) โภคพลัง หมายถึง กําลังโภคสมบัติ 
3) อมัจจพลังหมายถึง ข้าราชการ 
4) อภิชัจจพลัง หมายถึง กําลังตระกูลสูง 
5) ปัญญาพลัง หมายถึง กําลังปรีชาญาณ (ขุ.ชา. 27/2444/532) 

10) อปริหานิยธรรม 7 ธรรมหัวข้อนี้ มีความสําคัญต่อการบริหารบ้านเมืองมากเพราะเป็น
หัวข้อธรรมอันไม่เป็นที่ต้ังแห่งความเสื่อมของบ้านเมืองและเป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวสําหรับหมู่
ชน หรือผู้บริหารบ้านเมือง ซึ่งธรรม 7 ประการน้ีผู้บริหารบ้านเมืองได้มีธรรมเหล่าน้ีอยู่บ้านเมืองน้ัน
จะไม่มีความเสื่อมอย่างแน่นอนได้แก่ 

1)  มันประชุมกันเนืองนิตย์ 
2)  เมื่อประชุมและเลิกประชุมก็พร้อมเพียงการ 
3)  ไม่มีบัญญัติสิ่งที่มีได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างของเดิม 
4)  ม่านเหล่าใดที่เป็นหลักเป็นผู้ใหญ่เคารพนับถือท่านเหล่าน้ัน 
5)  คุ้มครองบรรดากุศลตรีกุมารีทั้งหลายให้อยู่โดยดีมีให้ถูกข่มเหง  
6)  เคารพสักการะบูชาเจดีย์ปูชนีย์วัตถุของประจําชาติ 
7) จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องการอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ที.ม. 

13/70/239-241) 
11) ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมที่มีความสําคัญเป็นหลักธรรมที่มีความครอบคลุมในหลายๆ 

ด้านเหมาะสําหรับผู้นําเป็นธรรมสําหรับพระมหากษัตริย์คุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีสามารถปกครอง
แผ่นดิน โดยธรรมและยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนจนเกิดความช่ืนชมยินดี ได้แก่ 

1) ทาน คือ การให้ หมายถึง การสละทรัพย์สิ่งของ   
2) ศีล คือ ความประพฤติดีงาม   
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3) ปริจาคะ คือ ความเสียสละ  
4) อาชชวะ คือ ความซื่อตรง   
5) มัททวะ คือ ความอ่อนโยน   
6) ตบะ คือ ความทรงเดชเผากิเลสตัณหาไม่หมกมุ่นในความสําราญ 
7) อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ   
8) อวิหิงสา คือ ความไม่ข่มเหงเบียดเบียน   
9) ขันติ คือ ความอดทนเข้มแข็ง   
10) อวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดธรรม (ขุ.ชา. 28/240/86) 

12) จักกวัตติสูตร หรือจักรวรรดิธรรม 12 จักรวรรดิธรรม 12 ประการน้ีเป็นวัตรข้อปฏิบัติ
ของพระเจ้าจักรพรรดิที่พึงทรงบําเพ็ญอยู่สม่ําเสมอเป็นธรรมเนียมที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณีย์กิจของ
ระเจ้าจักรพรรดิเป็นหน้าท่ีของนักปกครองผู้ย่ิงใหญ่ ได้แก่ 

1) คุ้มครองสงเคราะห์แก่ชนในพระราชฐานและพยุหเสนา 
2) คุ้มครองสงเคราะห์แก่กษัตริย์เมืองขึ้นหรือผู้ครองนครภายใต้พระบรมเดชานุภาพ 
3) คุ้มครองสงเคราะห์แก่กษัตริย์ที่ตามเสด็จคือเหล่าเช้ือพระวงศ์ผู้เป็นราชานุริพาน 
4) คู่ครองสงเคราะห์แก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย 
5) คุ้มครองสงเคราะห์แก่ชาวนิยมและชาวชนบท  
6) คุ้มครองสงเคราะห์แก่สมณะพราหมณ์ 
7) คุ้มครองสงเคราะห์แก่เหล่าเน้ือนกอันพึงบํารุงไว้ให้มีสืบพันธ์ุ 
8) ห้ามปรามไม่ให้ประพฤติอันไม่เป็นธรรม 
9) เจือจานทรัพย์ทํานุบํารุงแก่ผู้ขัดสนไร้ทรัพย์ 
10) ไปหาสมณะพราหมณ์เพ่ือได้ถามปัญหา 
11) เว้นความกําหนดในกามโดยอาการไม่เป็นธรรม 
12) เว้นจากความโลภล้าไม่เลือกที่ควร (ที.ปา.15/48/133-134) 

จากการศึกษาเอกสารธรรมของผู้นําสรุปว่าได้แก่หลักสัปปุริสธรรม คือธรรมของคนดี 7
ประการหลักพรหมวิหารธรรม 4 หรือหลักธรรมของผู้ใหญ่หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นธรรมเพ่ือการยึด
เหน่ียวจิตใจ อดีต 4 ความไม่ลําเอียงหลักเบญจศีล เบญจธรรมหลักพละ 5 หรือกําลังอันยิ่งใหญ่ โดย 
ธรรม หลักอปริหานิยธรรม 7 ธรรมเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวทศพิธราชธรรมหรือธรรมของพระราชา 
และหลักจักรวรรดิธรรม 12 หรือธรรมขององพระจักรพรรดิเป็นต้น 

จากการที่กล่าวถึงผู้นําโดยทั่วไป ซึ่งได้ศึกษาถึงความหมายของผู้นําภาวะผู้นําตลอดถึงการ
กําเนิดผู้นําบทบาทหน้าที่แบบของผู้นําอํานาจและคุณธรรมของผู้นําต่าง ๆ แต่ก็เป็นที่น่าพิจารณาอยู่
หลาย ๆ ประเด็น เช่น คุณลักษณะของผู้นําในทางด้านคุณธรรมมีท่านผู้รู้หลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึงแต่
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ยังไม่มีผู้ใดได้ศึกษาลงลึกในรายละเอียดเพราะด้านเพียงแต่กล่าวเป็นภาพรวมเท่าน้ันโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงผู้นําที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมของคนดีหรือผู้นําแบบสัตว์บุรุษ คือผู้นําที่มีคุณสมบัติทั้ง 7 ด้าน 
ย่อมจะทําให้ผู้นําผู้ตามและสังคมดําเนินไปในทางที่ดี 

จากข้อความที่ยกมากล่าวดังน้ี ผู้นําจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมจึงจักว่ากล่าว
ตักเตือนและลงโทษบุคคลอ่ืน ๆ ได้ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง บ้างเรียกว่า
หัวใจเศรษฐี “อุ อา กะ สะ” หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันที่มองเห็นกัน
ในชาติน้ี ที่คนทั่วไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น ทิฏฐธัมมิกัตถะประกอบด้วยธรรม 4 
ประการ คือ 1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน ให้
สามารถทําได้สําเร็จ 2) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ ไม่ให้ถูกลัก หรือท าลายไป
โดยภัยต่าง ๆ 3) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบช่ัว 4) สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง เลี้ยงชีพ
พอเหมาะ ไม่สุรุ่ยสุร่ายนัก ไม่ฝืดเคืองนัก โดยสรุป หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นไป
เพ่ือประโยชน์ในปัจจุบันหรือหลักธรรมอันอํานวยประโยชน์สุขขั้นต้น อันได้แก่ อุฏฐานสัมปทา คือถึง
พร้อมด้วยความหม่ันความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความ
ชํานาญรู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตราหาอุบายสามารถจัดดําเนินการให้ได้ผลดี อารักขสัมปทา คือ 
ถึงพร้อมด้วยการรักษารู้จักคุ้มครอง เก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานอันตนได้ทําไว้ ด้วยความขยัน 
หมั่นเพียรโดยชอบธรรมไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย กัลยาณมิตตตา คือ การคบคนดีเป็นมิตร 
รู้จักกําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัยเลือกเสวนาสาเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมี ศรัทธา ศีล
จาคะ ปัญญา 4) สมชีวิตา คือมีความเป็นอยู่เหมาะสมคือรู้จักกําหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่
พอดีมิให้ฝืดเคืองฟูมฟายให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้หลักธรรมหมวดน้ีเรียกกันสั้น ๆ ว่า 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ (พระเทพรัตนมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ), 2557) เศรษฐกิจ หมายถึง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Production) การบริโภค (Consumption) และการ
กระจายผลผลิตหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิต (Distribution) ดังน้ัน เศรษฐกิจชุมชน จึง
หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต ของ
ครอบครัวต่าง ๆ จะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ การทํามาหากิน การจับจ่ายใช้สอย และการซื้อ
ขายข้าวของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันน่ันเอง เศรษฐกิจชุมชน จะเป็นการ
จัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน เพ่ือปรับปรุงชีวิตให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น จะต้องจัดการโดยชุมชน ในทุกข้ันตอนการผลิตโดยเอาภูมิปัญญาด้ังเดิมของชุมชน มา
ผสมผสานกับความรู้หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความแตกต่าง 
และมีนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือพ่ึงพาตนเองของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกิจกรรม ทาง
เศรษฐกิจที่เน้นความสัมพันธ์ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะยาวดังน้ันจึง
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สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาชุมชน ไป
พร้อม ๆ กัน (ประเวศ วะสี, 2560) เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญมากสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา เพราะถ้าหากเศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง แข็งแรงก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของทั้งประเทศ มีความมั่นคง แข็งแรงตามไปด้วย เป็นตัวขับ เคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม ควรมุ่งเน้นการพัฒนาและการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างย่ังยืน ในปัจจุบันแผนการพัฒนาประเทศได้
เปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ก็ยังเน้นภาคอุตสาหกรรมอยู่และต่อมาได้มีการปรับ
แผนมาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาตามแผนดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลก และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนโดยการนําวารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)  415 หลักธรรมมาใช้กับการแก ปัญหาเศรษฐกิจ เป็น
การบูรณการหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ กับกระบวนการลงสู่
พ้ืนที่ชุมชน ปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดในลักษณะการบริการวิชาการ
ที่เหมาะสม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมศึกษา ร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ โดยให้ความสําคัญกับความร่วมมือ
เพ่ือเสริมเติมเต็มของชุมชนทําให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองดัวยอย่าง
ย่ังยืนและถาวรตลอดไป   

สรุปได้ว่า แนวคิดของภาวะผู้นําตะวันออกน้ัน มีข้อดีอยู่มากมายก็จริงแต่อย่างไรก็ดีเราคง
ต้องพิจารณานําเอามาประยุกต์ใช้กับแนวคิดของตะวันตกด้วยเพ่ือผู้นําเองจะได้นําเอาสาสัตว์และ
ศิลปะทั้งสองสายมาปรับใช้ให้เข้ากับองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังที่กล่าวไปข้างต้นน้ันเอง 
 

2.12 ภาวะผู้นําตามทัศนะของนักวิชาการท่ัวไป 
  
 ทฤษฏีที่เก่ียวกับภาวะผู้นําต่าง ๆ ได้มีนักวิชาการจากหลายหลายสาขาวิชาทําการศึกษา
และมีวิวัฒนาการกันมาเรื่อง ๆ ก็เพ่ือแสวงหาปัจจัยที่จะทําให้บุคคลแต่ละคนเป็นผู้นําที่ดีและประสบ
กับความสําเร็จดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวคิดทฤษฏีต่าง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองน้ี จากท่านผู้รู้ทั้งหลายทั้งใน 
และต่างประเทศดังต่อไปน้ี 

2.12.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับภาวะผู้นําภายในประเทศ   
ทัศนะทฤษฏีภาวะผู้นําน้ัน มีมากหมายผู้วิจัยมุ่งเสนอภาวะผู้นําภายในประเทศตามทฤษฏี

ของท่านผู้รู้ทั้งหลายดังน้ี 
สุวิน สุขสมกิจ (2523, หน้า 410) ให้แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผู้นําว่า“ทฤษฎีเก่ียวกับ

ความเป็นผู้นําน้ันมีมากมายบางทฤษฏีก็ล้าสมัย บางทฤษฎีก็ใช้อ้างอิงกับอยู่ในปัจจุบันบางทฤษฏีก็
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เกิดขึ้นจากการวิจัยพฤติกรรมของมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์เช่นทฤษฎีคุณลักษณะส่วนตัวซึ่งเป็นที่
ยอมรับว่ามีความสําคัญต่อผู้นําแต่ทฤษฎีก็มีข้อก็บกพร่องจึงทําให้เกิดทฤษฎีสถานการณ์โดยเช่ือว่า
สถานการณ์หน่ึง ๆ มีส่วนส่งเสรีมให้บุคคลต้ังตนเป็นผู้นําได้  

นอกจากน้ียังมีการศึกษาผู้นํากับความต้องการของผู้ตามพฤติกรรมและการจูงใจต่างๆของ
บุคคลในหน่วยงานตลอดจนการสร้างตัวแบบผู้นําของนักทฤษฎีในองค์สมัยเพ่ือการศึกษาแบบต่างๆ
ของผู้นําซึ่งได้กล่าวถึงโดยสังเขปต่อไปนี้แม้ว่าการศึกษาซึ่งผู้นํายังไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ก็เป็นที่ยอมรับ
ว่าทุกทฤษฎีมีความสัมพันธ์กันเพ่ือเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบจึงเสมอความคิดของนักทฤษฎีบาง
ท่านดังน้ี 

วาสนา สุขประเสริฐ (2547, หน้า 29) ได้ศึกษาและนําแนวคิดจากทองใบสุดชาดาซึ่ง
กล่าวว่าทฤษฎีภาวะผู้นําเก่ียวกับพฤติกรรมผู้นํามี 2 มิติคือด้านกิจสัมพันธ์และด้านมิตรสัมพันธ์โดยได้
อธิบายดังน้ี 

1)  ด้านกิจสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้นํากับสมาชิกของกลุ่มและ
เน้นดําเนินงานให้เป็นระเบียบช่องทางการติดต่อสัมพันธ์ให้เป็นไปตามสายงาน 

2) ด้านมิตรสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสัมพันธ์การเป็นผู้นํากับสมาชิกของ
กลุ่มในลักษณะการเป็นนิติเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับผู้นําสรุปได้ว่ามี 2 ประเภทดังน้ี  
1) พฤติกรรมที่มุ่งงานเป็นพฤติกรรมที่มุ่งให้ความสนใจว่าได้บังคับบัญชาทํางานได้ดี 
2) พฤติกรรมที่ให้ความสนใจแก่ผู้ได้บังคับบัญชาเป็นพฤติกรรมที่เน้นให้ความร่วมมือและ

ทํางานกันเป็นทีม  
ผู้นําเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้คนที่ได้รับการฝึกฝนให้มีพฤติกรรมของความเป็นผู้นําที่เหมาะสม

สามารถเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพให้ผู้นําทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเช่ือมันในตัวเองผู้นําพยายาม
ที่จะยกระดับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.12.2 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําตามต่างประเทศ 
แนวคิดทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีของนักวิชาการซึ่งได้เสมอแนวคิดในเรื่องน้ี ไว้มากมายซึ่งผู้วิจัย

ได้นํามารวบรวมเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปน้ี 
ได้แบ่งกลุ่มทฤษฎีไว้ 10 กลุ่มตามแนวคิดจากนักวิชาการหลายๆท่านดังต่อไปน้ี 
1) กลุ่มทฤษฏีผู้ยิ่งใหญ่ นักทฤษฎีกลุ่มน้ีเช่ือว่า“ผู้นําจะต้องมีลักษณะพิเศษบางประการท่ี

ผู้ตามไม่มี หรือผู้นําและผู้ตามต่างมีลักษณะพิเศษบางประการด้วยกัน ผู้นําก็จะมีลักษณะเช่นน้ัน
เหนือกว่าหรือมากกว่าว่ผู้ตามลักษณะพิเศษน้ี จะรวมถึงพลังทางกายพลังสมองและพลังศีลธรรมที่สืบ
เน่ืองมาจากพันธุกรรม หรือการแต่งงานตลอดจนสภาพแวดล้อมในแต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น เลนิน 
เชอร์ชิล์ ฮิตเลอร์และมุสโสลินี เป็นต้น (พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542, หน้า 21) 
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ทฤษฎีน้ีก็มีส่วนที่ในการเป็นผู้นําได้แต่ต้องเลือกตามความเหมาะสมแก่กาลสมัยที่ผู้นําจะ
นําไปปรับใช้ในแต่ละทฤษฎี 

2) กลุ่มทฤษฎีคูณลักษณะ โอ.ดับเบิลยู.เจนคินช์ (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงศ์, 2540, หน้า 22) 
เป็นนักทฤษฎีกลุ่มน้ี ทําการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้นําได้เสนอแนวคิดว่าประสิทธิผลของภาวะผู้นํา
จะสามารถอธิบาย หรือช้ีให้เห็นโดยดูจากบุคลิกลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพลักษณะทางจิต
ภาพ หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเป็นคุณลักษณะของผู้นําน้ันเองปัญหาของทฤษฎีน้ี คือการที่นัก
ทฤษฏีให้ความคิดเห็นแตกต่างกันไปเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้นําโดยต่างก็ค้นพบคุณลักษณะของผู้นํา
ที่แตกต่างกันออกไปคนละสองอย่างและบางคร้ังก็มีความคิดเห็นขัดแย้งกันเช่นผู้นําควรเป็นผู้ที่เห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืนย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่เสมอกระทําตนตามเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มที่เข้าเป็นผู้นําสามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มรู้จักการครอบคลุมอารมณ์ตนเองมีความเฉลียวฉลาดและมีความสนใจใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น  

3) กลุ่มทฤษฎีสภาพแวดล้อม สเปลเลอร์ (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงศ์, 2540, หน้า 23) 
เป็นนักทฤษฎีกลุ่มน้ีได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสถานสิ่งแวดล้อมว่า “การที่บุคคลคนหน่ึงจะก้าว
ขึ้นมาเป็นผู้นําน้ันขึ้นอยู่กับหน้าที่และความชํานาญของเขาในขณะนั้นว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้
ปัญหาหน่ึงในยามวิกฤติได้ เช่น สงครามทฤษฎีน้ีเช่ือว่าภาวะผู้นําสืบเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทาง
สังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองตัวอย่างผู้นําในทฤษฎีน้ี คือ มหาตมะ คานธี และมาร์ล คูล
เตอร์ดิง  

4) กลุ่มทฤษฎีผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ เวสต์เบิร์ก (Watsbeak อ้างถึงใน 
ประสงค์ สุวรรณบุผา, หน้า 290-291) ได้เสมอแนวคิด และทฤษฎีเรื่องผลกระทบระหว่างบุคคลกับ
สถานการณ์ทฤษฎีน้ีเป็นการนําเอาทฤษฎีผู้ย่ิงใหญ่ผนวกกับทฤษฎีสภาพแวดล้อม โดยทฤษฎีน้ีเช่ือว่า
ลักษณะของผู้นําสืบเน่ืองมาจากผู้นําเองประการหน่ึง และลักษณะของสถานการณ์ที่มีอยู่ที่มีอยู่รอบๆ 
ตัวผู้นําและผู้ตามอีกประการหน่ึง ปัจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่นักทฤษฏีกลุ่มน้ีให้ความสนใจเป็น
พิเศษคือสภาพปฏิกิริยาโตตอบการรับรู้และพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มของผู้นําและผู้ตาม  

5) กลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เวียร์ และฮัมเมล (Wear and Hammal อ้างถึงใน กวี วงศ์พุฒ, 
2536, หน้า 109-110) เป็นนักทฤษฎีจิตวิเคราะห์มีความเช่ือว่ามนุษย์ สามารถพัฒนาได้โดยกล่าวว่า 
“ต้องใช้หลักการวิเคราะห์ก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของภาวะผู้นําได้เช่นเดียวกันกับการศึกษา
ภาวะผู้นําในความเช่ือด้านต่าง ๆ จิตวิเคราะห์เข้าใจเธอ ID คือ สัญชาตญาณโดยกําเนิดของมนุษย์ 
Ego การได้รับภายหลงการเลี้ยงดูการฝึกฝนเรียนรู้ และ Superego เป็นมโนธรรมให้ผู้น้ัน ใช้
วิจารณญาณในสิ่งที่ควรปฏิบัติจาก Ego ที่ได้รับมา” ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์น้ีเป็นอีกทฤษฏีหน่ึงที่เช่ือ
ว่าการเป็นผู้นําจะต้องที่การพัฒนาจากรสัญชาติญาณเดิม ๆ ของมนุษย์ด้วยมีการพัฒนาด้านกายภาพ
และด้านมนูธรรม หรือพัฒนาในด้านจิตใจด้วยคุณธรรมก็สามารถที่จะเป็นผู้นําที่ดีได้  
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6) กลุ่มทฤษฎีการแลกเปลี่ยน เกอเก้อเป็นเจ้าของทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่าการที่ผู้ตามนิยม 
หรือยอมรับที่จะปฏิบัติตามในตัวของผู้นําน้ัน เพราะท้ังสองฝ่ายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ซึ่งกันและกัน 

7) ทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยม เรดดินได้เห็นแนวคิดอยู่กับทฤษฎีมนุษย์นิยมและมีความเช่ือว่า
มนุษย์มีความรับผิดชอบรักความอิสระมีความใฝ่ดีมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ
ทฤษฎีน้ีให้ความสําคัญกับมนุษย์ดังน้ันนักทฤษฎีนิเห็นว่าผู้นําจะต้องมีแนวคิดดังต่อไปน้ี 

 (1) เน้นธรรมชาติของมนุษย์เป็นหลัก  
 (2) มนุษย์ร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม  
 (3) ภารกิจของผู้นํา 
8) กลุ่มทฤษฎีปฏิสัมพันธ์และความคาดหวัง เฮ็ม.จี.อีเวนช์ (M.G.Evens, อ้างถึงใน 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2544, หน้า 25) ได้กล่าวถึงทฤษฎีปฏิสัมพันธ์และความคาดหวังของครูและผู้นํา
ว่า “สมาชิกคนใดคนหน่ึงในกลุ่มสามารถจะเป็นผู้นําได้ถ้าหากว่าบุคคลน้ัน เป็นผู้ริเริ่มบทบาทน้ันและ
จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์” องค์ประกอบที่เป็นสถานการณ์ของกลุ่ม 3 ประการคือ 

 (1) อํานาจตามตําแหน่ง  
 (2) ภารกิจของกลุ่ม  
 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้นํา 
9) กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ดาวิส และลัธเฮนช์ (Davis and Lunthams, อ้างถึงใน 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2544, หน้า 26) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมนิยมได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีน้ี ว่า
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้นําเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้คนที่ได้รับการฝึกฝนให้มีพฤติกรรมของความเป็นผู้นําที่
เหมาะสมสามารถเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพได้กลุ่มทฤษฎีน้ี มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร ได้แก่
การมอบหมายงานการจูงใจผู้ได้บังคับบัญชาและผู้มีอีกทฤษฏีที่กล่าวถึงการรับรู้และการใช้ปัญญา
วิเคราะห์สามารถเป็นผู้นําได้  

10) กลุ่มทฤษฎีการรับรู้และปัญญา แพรีฟฟอ (อ้างถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, หน้า 
26-30)เป็นเจ้าของเกี่ยวกับทฤษฎีน้ี โดยมีความเช่ือว่ากระบวนการรับรู้ของผู้นําเช่นในการหย่ังรู้หรือมี
การมองการณ์ไกลมีความรู้มีความสามารถความเข้าใจในทุกด้านที่เกี่ยวกับการบริหารรู้และเข้าใจการ
วิเคราะห์ระบบซึ่งกรอบแนวคิดตามทฤษฎีน้ีแบ่งภาวะผู้นําเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  

11) ภาวะผู้นําเหนือรูปแบบ คือบังคับบัญชาจะต้องยกระดับความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นําทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
เช่ือมั่นในตัวเองผู้นําพยายามท่ีจะยกระดับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นําจะต้องเปลี่ยน
วัฒนธรรมเชิงองค์กรเพ่ือยกระดับผลงานปัจจุบันไปสู่อนาคตให้สูงขึ้นโดยใช้แรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาปฏิบัติงานได้เหนือความคาดหมายผู้นําประเภทน้ีแบ่งออกได้ 6 ประการดังน้ี 
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 (1) ผู้นําแบบอํานาจบารมี  
 (2) ผู้นําแบบคํานึงถึงเอกัตบุคคล 
 (3) ผู้นําแบบกระตุ้นเชิงปัญญา 
 (4) ภาวะผู้นําประเภทปฏิสัมพันธ์ 
 (5) ผู้นําแบบวางรูปแบบให้ปฏิบัติ และให้รางวัล 
 (6) ผู้นําแบบมีข้อยกเว้น หรือสนับสนุนตามสถานการณ์  
มัวไลย์ จี.โรสส์ และชาร์เลช อี.เฮนดไรช์ (Murry G. Ross and Charles E. Hendry. 

Leadership Theories อ้างถึงใน สุวิน สุขสมกิจ, ม.ป.ป, หน้า, 117-118) เสนอแนวคิดเก่ียวกับผู้นํา 
3 ประการดังน้ี 

1) ความเป็นผู้นําเป็นคุณลักษณะภายในที่อยู่ในแต่ละคนสมัยก่อนจึงเช่ือว่าความเป็นผู้นํา
เกิดจากพันธุกรรมสิ่งที่ทําให้เป็นผู้นําน้ันเป็นคุณลักษณะที่อยู่ในตัวของทุกคน 

2) ความเป็นผู้นําขึ้นอยู่กับกลุ่มเป็นโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มมากกว่าแต่ละบุคคลแต่ละคน
จะเอาลักษณะของบุคคลมาใช้เพ่ือที่กลุ่มจะมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกัน ทั้งน้ีเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับผล
ตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพความเป็นผู้นํา
ในกลุ่มเป็นผู้กําหนดความต้องการของกลุ่มมากกว่าบุคลิกภาพของบุคคลเพียงคนเดียวกัน ถ้าไม่มีกลุ่ม
ก็จะไม่มีผู้นําแต่ถ้ากลุ่มน้ันขาดผู้นําก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าได้ 

3) ลักษณะการเป็นผู้นําข้ึนอยู่กับสถานการณ์มีความสําคัญกับผู้นํามากสถานการณ์ที่กลุ่ม
กําลังเผชิญอยู่น้ัน ก่อให้เกิดผู้นําได้ความเป็นผู้นําจึงข้ึนอยู่กับประเพณีขององค์กรน้ัน  

เรนนี่ ดับเบิลยู นาแพร์  (Renney W. Napier อ้างถึงใน สุวิน สุขสมกิจ, ม.ป.ป, หน้า, 
119) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการเกิดภาวะผู้นําไว้ 5 ประการคือ 

1) ความเป็นผู้นําตามลักษณะพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวตามกําหนด 
2) ความเป็นผู้นําเกิดจากตําแหน่งโดยมีลักษณะความเป็นผู้นําตามหน้าที่การงานน้ัน 
3) ความเป็นผู้นําที่เกิดจากสถานการณ์หากผู้ใดมีคุณสมบัติตามสถานการณ์น้ัน พร้อมอยู่

แล้วก็จะกลายเป็นผู้นํา 
4) พฤติกรรมทําให้เกิดผู้นําวัตถุประสงค์ที่จะทําให้เกิดผู้นําแบบน้ันข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของ

กลุ่มน้ัน ๆ  
ฮอด และจอนสัน (Hodge and Johnson, อ้างถึงใน สุวิน สุขสมกิจ, ม.ป.ป, หน้า 122) 

ได้เสนอแนวทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําและการประเมินผู้นําไว้ดังต่อไปนี้ 
1) ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผู้นําที่ประสบความสําเร็จจะมีบุคลิกภาพท่ีเก้ือกูลให้ประสบ

ความสําเร็จ 
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2) ทฤษฎีทางสถานการณ์บุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําที่เหมาะสนในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึงก็เพราะเกิดจากลักษณะที่กลุ่มเขาเป็นผู้นํา 

3) ทฤษฎีการเป็นผู้ตามคือเคร่ืองบ่งช้ีของผู้ตามวิธีที่ดีที่สุดของผู้นําคือการวิเคราะห์ผู้ตาม 
4) ทฤษฎีการรวมผลทฤษฎีน้ีเกิดจากการนําเอาทฤษฎีต่าง ๆ มารวมกัน เพ่ือที่จะอธิบาย

การเป็นผู้นํา  
โรเบิร์ด แคท และดีเนียล แคช์น (Robert Kath and Deniel Kahn อ้างถึงใน สุวิน สุขสมกิจ, 

ม.ป.ป, หน้า 123) ได้ศึกษาและสร้างทฤษฎีแบบของผู้นําไว้ 3 ประการคือ ผู้นําระดับสูงกลางตํ่าโดย
วิเคราะห์ถึงความแตกต่างของผู้นําแต่ละระดับจากผู้นํ้า 2 ประเภทคือประชาชนและคุณลักษณะ
ชมชอบตัวแบบผู้นําการปฏิบัติงานของกลุ่มจะมีประสิทธิผลน้ัน ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความนิยมชมชอบ
ของสมาชิกในกลุ่มของผู้นําและสภาพแวดล้อม 

ตัวแบบที่ยึดเอาสิ่งต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางมีหลักว่าผู้นําสามารถอํานวยประสิทธิผล ให้แก่
องค์กรได้ดีจะต้องมีความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดีและเหมาะสมตัวแบบผู้นําที่มีผู้นําต้องเป็นผู้ที่สร้าง
บรรยากาศในการทํางานโดยปลูกฟังให้สมาชิกรู้จักพัฒนาตัวเอง  

เฟธ ไลร์ (Fiedlir อ้างถึงใน วาสนา สุขประเสริฐ, หน้า 30) ได้ศึกษาถึงความนิยมของผู้นํา
โดยการสร้างแบบสอบถามเรียกว่าแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพอใจท่ีมีต่อบุคคลร่วมงานน้อย
ที่สุดเพ่ือจําแนกผู้นําออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

1) พฤติกรรมที่มุ่งงานหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดีที่สุดแต่แสดงออกไม่ดี 
2) พฤติกรรมที่มือมนุษย์สัมพันธ์หมายถึงผู้ที่พยายามสร้างความพอใจให้กับกลุ่มและยุค

อย่างให้เกียรติของกันและกันเห็นใจปราศจากการข่มขู่  
โรเบิร์ด เบลค และแจม มัวต้น (Robert Blake and Jame Mouton, Leadership 

วาสนา สุขประเสริฐ, หน้า 32-34) ได้ร่วมกันพัฒนาสไตล์แบบภาวะผู้นําต่อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
และมหาวิทยาลัยโอไฮโอโดยเห็นว่าสไตล์ผู้นําเกิดจากนิติ 2 อย่างคือ ให้ความสําคัญกับบุคลากรและ
ผลผลิตแล้วด้ายแดงมิติออกเป็น 9 อย่างย่อยจากการนําเอามิติทั้ง 9 ประการมาพิจารณาประกอบ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 สไตล์คือ 

1) การบริหารงานแบบไร้ฝีมือเป็นการบริหารงานท่ีเกิดจากจุดตัดสไตล์ผู้นําแบบนี้ ผู้นําไม่
สนใจสิ่งใด ๆ ในองค์กร 

2) การบริหารงานแบบลูกทุ่งผู้นํามักให้ความสําคัญกับองค์กรอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันกับ
ผู้นําก็ให้ความสนใจกับกิจกรรมในการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

3) การบริหารงานแบบเผด็จการผู้นําให้ความสําเร็จกับผลผลิตเป็นอย่างมาก ทําให้ผลผลิต
สูงสุดและการใช้อํานาจอย่างดุษฎีผู้ได้บังคับบัญชาไม่มีความหมายแต่อย่างใด 

4) การบริหารแบบสายกลางผู้นําบริหารโดยยึดคนและงานเป็นหลักเป็นการบริหารงาน
แบบประนีประนอมเพ่ือให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด 
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5) การบริหารแบบเป็นทีมผู้นํามุ่งให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมทําให้เกิดผลผลิตที่
สูงสุดเพ่ือสร้างความพอใจในบุคลากรอย่างเต็มที่ทฤษฎีผู้นําดังกล่าวเน้นการเป็นผู้นําการบริหาร     

เฮร์ชชี่ และแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard อ้างถึงใน วาสนา สุขประเสริฐ, หน้า 34) 
เสมอแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําตามความต้องการของผู้ตามว่า “ผู้นําจะต้องปรับตัวเองให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้ตามแม้ว่าทฤษฎีน้ียังไม่สามารถทดสอบความเที่ยงตรงในทางทฤษฎีได้ก็ตามแต่ก็
ได้รับความยอมรับสูงและถือเป็นทฤษฎีนําสมัยทฤษฎีหน่ึง ที่ให้ความสําคัญกับผู้ตามแต่ประสิทธิพล
ขึ้นอยู่กับผู้นําโดยจะต้องพิจารณาความสอดคล้องกับระดับความสดคล้องกับผู้ตาม  

พรนพ พุกกะพันธุ์ (2544, หน้า 25) กล่าวถึงกําเนิดภาวะผู้นํา ไว้ 4 ประการคือ  
1) ผู้นําโดยกําเนิด  
2) ผู้นําที่มีความอัจฉริยะ 
3) ผู้นําที่เกิดขึ้นตามสายงาน 
4) ผู้นําตามสถานการณ์  
จากการศึกษาภาวะผู้นําจากนักวิชาการท้ังหลายพอสรุปได้ว่าผู้นําที่กําเนิดมาจาก 2 จุด

ใหญ่ ๆ คือ ผู้นําโดยกําเนิดหมายถึงผู้นําประเภทน้ี ได้มาจากการสืบทอดทางบรรพบุรุษ เช่น การ
ได้รับการแต่งต้ังสืบทอดเป็นรัชทายาทหรือราชวงศ์และผู้นําที่กําหนดจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ความกล้าหาญหรือบุคคลน้ัน มีคุณสมบัติต่าง ๆ ในความเป็นผู้นําในตัวของเราเอง 

สรุปได้ว่า จากทฤษฎีที่เก่ียวกับภาวะผู้นําที่กล่าวมาแต่ละทฤษฎีที่มีความเช่ือและการ
นําไปใช้ต่างกันบางทิดสะดีได้กล่าวถึงกําเนิดแบบภาวะผู้นําในลักษณะที่แตกต่างกันและมีแนวคิด
ทฤษฎีที่สอดคล้องการอย่างไรก็ตามทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นําสรุปได้ 2 ประเภทคือ มุ่งความสําเร็จ
ของงานงาน และมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กรในด้านของทฤษฎีการเกิดภาวะผู้นํา จาก
การศึกษาจากทฤษฎีของท่านผู้รู้ทั้งหลายสามารถสรุปการเกิดภาวะผู้นําได้เป็น 6 ประการคือ เกิดข้ึน
โดยกําเนิด เกิดขึ้นตามสถานการณ์ โดยผู้น้ันมีความสามารถในตัวเองเกิดขึ้นโดยมีองค์ประกอบสาม
ส่วนเกิดข้ึนโดยผู้รู้ความต้องการของกลุ่มต้องการให้สิ่งแลกเปลี่ยนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบของผู้นําสามารถแบ่งรูปแบบของผู้นําออกได้เป็น 5 ประการคือ แบบไร้ฝีมือ 
แบบลูกทุ่ง แบบเผด็จการ แบบสายกลาง แบบเป็นทีม    

 

2.13 บทบาทและหน้าท่ีของผู้นํา 
 
นักปกครองที่เข้ามาทําหน้าที่ในการขจัดทุกข์บํารุงสุขให้จําเป็นต้องใช้ภาวะผู้นําในการ

ปฏิบัติพันธ์กิจ หรือหน้าที่ของตนให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจของผู้ใต้ปกครอง หรือประชาชนซึ่งถือ
ว่าเป็นหน้าที่อันชอบธรรมท่ีนักปกครองพึงเอ้ืออํานาจประโยชน์สุขแก่ประชาชนหน้าที่ของนัก
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ปกครอง โดยท่ัวไปคล้ายคลึงกันแต่หน้าที่ของนักปกครองท่ีดีน้ัน ต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์และ
ประโยชน์ของประชาชนโดยยึดถือเอาต้องการของประชาชนเป็นหลัก ประยงค์ สุวรรณบุปผา (2541, 
หน้า 338) ได้กล่าวไว้ โดยสรุปดังน้ีคือ 

1) หน้าที่ทางสังคม (social Function) 
2) หน้าที่ทางเศรษฐกิจ (Economic Function) 
3) หน้าที่ทางการบริหารการปกครองและการเมือง (Political Function)  
หน้าที่ของนักปกครองนับได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญมากทีเดียว ถ้าหากปกครอง

บกพร่องหรือไม่ปฏิบัติให้ดีเท่าน้ี ควรอาจเกิดผลร้ายแก่ประชาชนและประเทศชาติได้ เมื่อการเมือง
การบริหารและการปกครองมีความมั่นคง หรือมีเสรีภาพอย่างมากทําให้เศรษฐกิจของประเทศดําเนิน
ไปได้ด้วยดีเพราะการเมืองมั่นคงสามารถสร้างความช่ือหมันให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กล้าเข้ามาลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่หน้าปกครองพร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอํานาจในการบริหาร
และการปกครองต้องเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ 

ในอัคคัญญสูตรได้แสดงหน้าที่ของนักปกครองของรัฐไว้อย่างชัดเจนซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
หน้าที่ทางสังคมของนักปกครองตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาแล้วนักบุกครองต้องเป็นผู้รักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในรัฐดังข้อความในพระสูตรที่ว่า 

พ่อเอ๋อก็การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ จากปรากฏการติเตียน จากปรากฏการพูดเท็จ
จักปรากฏการถือท่อนไม้ จักปราฏกในเพราะบาปธรรมเหล่าใดบาปธรรมเหล่าน้ัน เกิดปรากฏแล้วใน
สัตว์ทั้งหลายอย่ากระน้ันเลย พวกเราจักสมมติสัตว์ผู้หน่ึงให้เป็นผู้ที่ควรว่ากล่าว โดยชอบให้เป็นผู้ที่ 
ติเตียน ผู้ที่ควรติเตียนโดยชอบให้เป็นผู้ที่นับไล่บุคคลที่ควรขับไล่ โดยชอบส่วนพวกเราจักแบ่งข้าวสาลี
ให้แก่ผู้น้ัน (ที.ปา. 11/62/71) 

สรุปได้ว่า บทบาทและหน้าที่ของผู้นําการงานและความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของผู้นําที่
ได้รับแต่งต้ังหรือเลือกต้ังจากมวลชนให้เป็นผู้มีอํานาจและสิทธิในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือเลือก
วิธีการดําเนินงาน หรือกิจกรรมให้ประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่
ดําเนินการบทบาทของผู้นํา 
 

2.14 สรุป 
 
ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหน่ึงพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนให้มี 

พฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ในการกล่าวถึงภาวะผู้นํา 
จะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปน้ี 3 ประการ คือ 
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1) ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการ 
2) ภาวะผู้นําอยู่ที่ระดับความถูกต้องที่ผู้ตามจะปฏิบัติตาม และ 
3) การบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้  
ผู้นําคือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่มจะมาจากการเลือกต้ังแต่งต้ัง หรือยกย่องจาก

กลุ่มให้เป็นผู้ช้ีแนะช่วยเหลือให้กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จนประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
คําว่าผู้นําผู้จัดการและผู้บริหารมีความแตกต่างกันแต่ก็ยังนิยมใช้แทนกันเพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะของ
องค์การที่ผู้นําเก่ียวข้องอยู่สําหรับประสิทธิภาพของภาวะผู้นําน้ัน ได้มีการสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพผู้นําไว้ 3 เกณฑ์ คือ 

1) ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม 
2) ทัศนคติของผู้ตามและ 
3) คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม 
การศึกษาภาวะผู้นําได้ทํากันมานานและมีงานวิจัยจํานวนมากมาย อย่างไรก็ตาม ก็พอจะ

แบ่งประเภทของการศึกษาภาวะผู้นําได้เป็น 4 แนวทาง คือ 
1) การศึกษาภาวะผู้นําจากอํานาจ- อิทธิพล 
2) การศึกษาภาวะผู้นําจากพฤติกรรมของผู้นํา 
3) การศึกษาภาวะผู้นําจากคุณลักษณะของผู้นําและ 
4) การศึกษาภาวะผู้นําในสถานการณ์ต่าง ๆ  
นอกจากน้ันยังมีการศึกษาหาความสามารถพิเศษของผู้นํา ซึ่งเริ่มมีการศึกษาจริงจัง

ประมาณต้นปี ค.ศ. 1980 แต่ก็ยังมีงานวิจัยในด้านน้ีไม่มากนัก รวมทั้งยังคงศึกษาทุกภาวะผู้นําที่จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่แคบเล็ก เน่ืองจากเทคโนโลยีด้านการส่ือสารที่รวดเร็ว แต่ทวีคูณ
ด้านการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสในทุก ๆ ด้าน 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําแนวคิดทฤษฎีที่มาหลายๆท่านเป็นเร่ืองสําคัญในการเมืองการปกครอง 
และสังคมและเศรษฐกิจจากทฤษฎีที่เก่ียวกับภาวะผู้นําถึงผู้นําของรัฐในอุดมคติในหนังสืออุดมรัฐว่า
ผู้นําของรัฐควรจะเป็นผู้นํากลุ่มน้อยที่ทรงภูมิความรู้และเป่ียมด้วยคุณธรรมอุทิศตนเองให้กับรัฐเมื่อรัฐ
มีผู้นําที่มีคุณภาพที่เป็นนักปรัชญา คือมีความฉลาดการให้นิยามของภาวะผู้นํามีหลายอย่างของ
การศึกษาภาวะผู้นําได้เน้น เพ่ือการบริหารในแต่ละหน่วยงานความสัมพันธ์และการร่วมแรงร่วมใจ
ระหว่างผู้นําและผู้ตามประพฤติปฏิบัติเพ่ือการปฏิบัติงานให้บรรลุเหมายขององค์การความเจริญของ
สังคมเพ่ือการบริหารในแต่ละหน่วยงานคุณลักษณะผู้นําทางจริยธรรมที่มีคุณลักษณะพิเศษกว่าบุคคล
ธรรมดาการศึกษาพฤติกรรมผู้นําได้แก่แบบมุ่งงานในการทํางานสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบ
และระเบียบและมุ่งความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของภาวะผู้นําตามแนวพระพุทธศาสนาได้จาก
พระไตรปิฎกสัปปุริสธรรมทั่ง 7 ประการ พรหมวิหาร 4  สังคหวัตถุ 4 อคติ 4 เบญจศิล 5 เบญจธรรม 5 
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อปริหานิยธรรม 7 ทศพิธราชธรรม 10 จักกวัตติสูตร หรือจักรวรรดิธรรม 12 การศึกษาภาวะผู้นํามิติ
กิจสัมพันธ์หรือพฤติกรรมมุ่งงานกับมิติมิตรสัมพันธ์หรือพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์เพ่ือใช้มิติ
ประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์ยังพบว่าแบบผู้นําทุกแบบยังแยกออกได้เป็นแบบที่มีประประสิทธิผลมากและ
แบบที่มีประสิทธิผลน้อย 



บทที่ 3 
ภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอในรัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ 

 
 3.1 ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอ 
 3.2 ภาวะผู้นําของผู้นําในกลุม่ชาติพันธ์ุปะโอ 
 

3.1 ประวัตคิวามเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอ 
  

การปฏิวัติโค่นล้มประเทศราช (ระบบศักดินา) การปกครองในรัฐฉานเป็นระบบการ
ปกครองแบบนครรัฐ โดยมีเจ้าฟ้าเป็นผู้ปกครองในแต่ละเมืองระบบการปกครองอํานาจทุกอย่างอยู่ที่
ศูนย์กลางเป็นการปกครองที่กดขี่ข่มแห่งประชาชนทางผู้ปกครองมีการเปิดเสรีบ่อนการพนันส่งเสริม
การปลุกฝิ่นเปิดให้มีการต้มกลั่นเหล้าอย่างเสรีเพ่ือหวังเพียงเงินภาษีอากรที่ได้จากกิจกรรมเหล่าน้ัน
โดยไม่นําพาว่าเป็นการมอมเมาประชาชนทําให้ประชาชนอ่อนแอสิ่งเลวร้ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใน
ดินแดนรัฐฉานโดยเฉพาะพ้ืนที่ชาวปะโออาศัยอย่างหนาแน่นน้ันนํามาซึ่งความขัดแย้งจึงได้มีผู้นําชาว
ปะโอเดินสายปราศรัยต่อประชาชนชาวปะโอจากหมู่หน่ึงไปอีหมู่บ้านหน่ึง เพ่ือให้ประชาชนได้เห็น
ความเลวร้ายของระบบเจ้าฟ้าและให้เห็นถึงสิ่งที่ประเทศราช (ระบบศักดินา) ทําว่าก่อเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนหรือไม่โจรผู้ร้ายที่ชุกชุมสังคมขัดความม่ันคงอย่างไรสิ่งเหล่าน้ีต้องให้ประชาชนเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ชนชาติ Pyu เป็นกลุ่มชนที่เก่าแก่มีหลักฐานบันทึกว่ามีการต้ังถิ่นก่อนคริสต์ศักราชในแถบ
ลุ่มนํ้าอรวดีคริสต์ศักราช 600 ชนชาติ Pyu มีการต้ังถิ่นฐานตามแถบลุ่มนํ้าอิรวดี (Irrawaddy River) 
และลุ่มนํ้าซิทตอง  

คริสต์ศักราช 1057 ได้มีบันทึกในราชสมัยของ พระเจ้าปะโดง ว่ามีกลุ่มชนปะโอต้ังถิ่นฐาน
บริเวณเทือกเขา เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) ในราชสมัย พระเจ้าอโนรธา ราชอาณาจักร พุกาม (Pagan) 
มีการรุกราน เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) ราชอาณาจักรของชาวปะโอการพ่ายแพ้คร้ังน้ันทําให้ชาวปะโอ
แตกกระจัดกระจายไปหลายท่ีหลายทางและชาวปะโอส่วนใหญ่ได้อพยพหลบหนีขึ้นไปทาง รัฐฉาน 
ตอนใต้จึงได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เรียกว่าเมือง สะถุ่งใหม่ (Tha Ton) ปัจจุบันคือเมือง สี่แสง (His 
Hseng) หน่ึงในเมืองเขตปกครองตนเองชาวปะโอ (Pa Oh National Organization, (n.d.), p.4) 
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เมื่ออาณาจักร เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) พ่ายสงครามแก่ พระเจ้าอโนรธา แห่งราช อาณาจักร
พุกาม พระเจ้าอโนรธา ได้อัญเชิญพระไตรปิฎกจํานวน 30 เล่ม (พระไตร) โดยการบรรทุกไปบนหลัง
ช้างเผือก จํานวน 32 เชือกเพ่ือนํากลับไปยังเมือง พุกาม (Bagan) 

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มผู้นําชาวปะโอได้รวบรวมชาวปะโอจํานวนหน่ึงเพ่ือดําเนินการ
ต่อสู้ทางการเมืองและเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ และศักด์ิศรีให้ชนชาติตนเองโดยก่อนหน้าน้ันชาวปะโอถูก
เรียกอย่างดูถูกเหยียดหยามจากเจ้าฟ้ารัฐบาลหรือกลุ่มชนชาติอ่ืน ๆ ว่าชาวต่อง สู่ปีคริสต์ศักราช 1931 
จํานวนประชากรชาวปะโอมีทั้งสิ้น 192,108   

ช่วงสงครามเอเชียมหาบูรพาโดยรัฐบาลฟาสซิสต์ญี่ปุ่นมีแผนการท่ีจะยึดครองดินแดนใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศสหภาพเมียนม่าร์มีการต่อสู้ทําสงครามปลดปล่อยจาก
ทหารญี่ปุ่นและในสงครามคร้ังน้ันชาวปะโอได้ร่วมต่อสู้พร้อมกับทหารจากกลุ่มชนชาติอ่ืนในสหภาพ
เมียนม่าร์และรวมถึงสงครามการต่อต้านทหารจีนคณะชาติที่หลั่งไหลเข้ามายังประเทศสหภาพ
เมียนม่าร์จากความพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กหมิ่นต๋ัง (Pa Oh 
National Organization, (n.d.) pp. 6-8) 

เมื่อทาง เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) พ่ายแก่ พระเจ้าอโนรธา แห่งราชอาณาจักรพุกามมีผู้นํา
ชาวปะโอที่มีความสามารถมีช่ือว่า ขุนมนุหา (Khun Tan Ma Nu Har) และภรรยาช่ือ นางกลาเทวี 
(Nang Ka la De Wi) พร้อมด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพระสงฆ์ชาวปะโอได้เดินทางไปพร้อม
กับขบวนอันเชิญพระไตรปิฎกกลับไปยัง เมืองพุกาม (Bagan) 

ชาวปะโอมีการอพยพลงมาจากบริเวณตอนใต้ของประเทศมองโกเลียลงมาทางใต้เข้าสู่
แผ่นดินประเทศเมียนม่าร์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าทางแม่นํ้า อิรวดี (Irrawaddy River) และ
แม่นํ้า ซิทตอง (Sit Taung River) (Pa Oh National Organization, (n.d.), p.14) 

ปีคริสต์ศักราชปีที่ 419 คือ พระเจ้าอโนรธา แห่งราชอาณาจักร พุกาม (Bagan) ได้มาตี 
เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) ของชาวปะโอด้วยช่วงเวลาดังกล่าวชาวปะโอไม่มีผู้นําที่เข้มแข็งสามารถมีแต่
ผู้นําที่อ่อนแอชาวปะโอ เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) จึงไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากกองทัพของ พระเจ้า 
อโนรธา ได้จึงพ่ายแพ้สงครามเมื่อ เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) ถูกตีแตกประชาชนชาวปะโอจํานวนหน่ึง 
ได้อพยพข้ึนไปทางเหนือจนมาถึงบริเวณตอนใต้ของรัฐฉานปัจจุบันและได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ 
เรียกว่า เมืองสะถุ่งใหม่ (Tha Ton) ปัจจุบันคือ เมืองสี่แสง (His Hseng) หน่ึงในเมืองเขตปกครอง
ตนเองชาวปะโอ 

ชาวปะโอที่หลบหนีภัยสงครามขึ้นไปทางเหนือและต้ังรกรากสร้างเมืองใหม่น้ันมีผู้นําเป็น
นักบันทึกประวัติศาสตร์ช่ือ หม่อท่อผา (Mor Tho Pha) และรัฐฉานมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 61,123 ตารางไมล์  
(Pa Oh National Organization, (n.d.), pp. 16-17) 



67 

1885 รัฐฉานมีการปกครองในระบบเจ้าฟ้า ซอบวา (Zaw Bour) มีเจ้าเมืองหลายเมืองไม่
ขึ้นต่อกร (1885-1959) หลังได้รับอิสรภาพระบบการปกครองก็ยังคงเป็นระบบเจ้าฟ้า 

1924 การปกครองในระบบเจ้าฟ้าก่อให้เกิดการรีดนาทาเร้น มีการเก็บส่วยภาษีอากรทุก
อย่างจากประชาชน ไม่เว้นแม้แต่งานศพยังต้องเสียภาษีให้แก่ทางระบบเจ้าฟ้า 

1929 ผู้นําชาวปะโอช่ือ พร่าต่ันก่องแค (Phar Tan Kaung Kare) พร้อมชาวบ้านได้ลุกฮือ
ขึ้นต่อต้านระบบการปกครองแบบเจ้าฟ้าที่รังแกและรีดนาทาเร้นชาวประชาเย่ียงทาส 

เดือนมีนาคม ค.ศ.1949 ในการประชุมสนธิสัญญา ปางโหลง (Pan Long) คร้ังที่ 1 มี
ตัวแทนชาวปะโอเข้าร่วมประชุมคือ ขุนจ่ี (Khun Gyi) และ พร่าบัวขุนละเผ่ (Phar Bour Khun Hla 
Pey)  (Pa Oh National Organization, (n.d.), p. 34) 

ค.ศ. 1991 กลุ่ม PNO (Pa Oh National organization) กับกลุ่ม (ป.อ.ม.พ.) (สาธารณรัฐ
ประชาชาติปะโอ) ได้เร่ิมมีการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการหยุดยิงและทําสัญญาสันติภาพเข้า
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง (Pa Oh National Organization, (n.d.), p. 38) 

วันที่ 23 มีนาคม 1978 องค์การแห่งชาติปะโอ ( Pa Oh National Organization : PNO ) 
ได้จัดงานวันชาติปะโอ (Pa Oh National Day) เป็นการรําลึกถึงบรรพชน ณ บ้านหนองหญ้าไซ 
(Nong Ya Sai) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานน้ันเพ่ือกระตุ้นความรักเช้ือชาติ ความเป็นหน่ึงเดียว
ของชาวปะโอคือ มุ่งหมายให้เกิดความรักในเช้ือชาติอย่างหนักแน่นมั่นคง และมุ่งหมายให้ประชาชน
ชาวปะโอปกป้องพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และมุ่งหมายสู่การสร้างอนาคตเพ่ือเจริญก้าวหน้า
และมุ่งหมายสู่การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชาวปะโอท้ังมวล 

ปี 1980 เมื่อชาวปะโอได้เข้าร่วม (ม.ด.ต.) โดยมีเป้าหมายที่จะมีเขตปกครองตนเอง
สามารถคุ้มครองปกป้องตนเองได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างแต่ละชาติพันธ์ุ รวมถึงการติดต่อ
สัมพันธ์กับต่างประเทศ 

ปี 1988 วิกฤตการณ์เกิดความวุ่นวายทางการเมืองทหารเมียนม่าร์ได้ปฏิวัติยึดอํานาจการ
ปกครองชาวปะโอก็ได้รับผลกระทบอย่างมากมายจากความวุ่นวายทางการเมืองคร้ังน้ันด้วย 

การเจรจาคร้ังที่สอง พร่าต่ันขุนอองคําถ่ี (Phar Tan Khun Aung Khams Thi) ผู้นํา
สูงสุดของชาวปะโอด้วยมีอายุที่มากแล้วกลุ่ม (ป.อ.ม.พ.) กับตัวแทนรัฐบาลกลางที่จะได้รับมอบหมาย
หน้าที่ก็เป็นที่พึงพอใจของ พร่าต่ันขุนอองคําถ่ี (Phar Tan Khun Aung Khams Thi) ผู้นําสูงสุดของ
ชาวปะโอ เร่ืองการเจรจาหยุดยิงเพ่ือสงบศึกถึงแม้กลุ่มอ่ืนจะไม่มีการหยุดยิงก็ตาม 

25 เมษายน 1991 ประธาน พร่าต่ันขุนอองคําถ่ี (Phar Tan Khun Aung Khams Thi) 
ผู้นําสูงสุดของชาวปะโอ รองประธาน ขุนหม่องหง่วย (Khun Mg Nwge) ขุนวิชชา (Khun Wi kZar) 
ขุนหม่องโต๊ก (Khun Mg Toke) ขุนทุ่นหย่ี (Khun Tun Yi) ขุนขิ่นจ่อเหงี่ยวขุนสุระ (KhunSu Ra)
ขุนจ่อเต้ง (Khun Kyaw Thein) ขุนจ่อเซยะ (Khun Kyaw Zay Ya) ขุนต้ิงเผ่ (Khun Thein Pey) 
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ขุนหม่อวายามะ (Khun Mor War Ya Ma) คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาโดยมีเป้าหมาย เพ่ือการ
พัฒนาสู่ความเจริญของเขตปกครองตนเองชนชาติปะโอ  

ผลของสงครามกลางเมืองทําให้ชาวปะโอได้พบกับความยากลําบากต่าง ๆ นานาการมี
สันติภาพคือ สิ่งที่ปรารถนาของประชาชนทุกคนไม่เฉพาะชาวปะโอเท่าน้ันที่ปรารถนาสันติภาพและ
ความสงบแต่เป็นสิ่งปรารถนาของทุกกลุ่มทุกชนชาติ  

ค.ศ.1929 ระบบการปกครองแบบแบบเจ้าฟ้าผู้ปกครองที่เป็นเจ้าฟ้าในรัฐฉานได้มีการ
ละเมิดหลักธรรมาภิบาลโดยการรีดนาทาเร้นเก็บภาษีอากรต่อประชาชนชาวปะโออย่างรุนแรงทําให้
ชาวบ้านมีชีวิตที่ยากลําบากประชาชนชาวปะโอโดยการนําของ พร่าต่ันกองแค (Phar Tan Kaung 
Kare) ลุกฮือขึ้นจับอาวุธเพ่ือต่อต้านเจ้าฟ้าผู้ปกครองที่ไร้ธรรมสงครามต่อต้านระบบเจ้าฟ้า ซอบวา 
(Zaw Bour) จึงได้เร่ิมขึ้นที่ค่าย แล่บี้ (Lae Bie) (ค่ายทหารของเจ้าฟ้า) 

วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.1949 คณะพระสงฆ์พร้อมด้วยผู้นําชาวปะโอได้ประชุมวางแผนเพ่ือ
ทําการโค่นล้มระบบเจ้าฟ้าผู้กดขี่ประชาชน 

ค..ศ.1950 กองทัพเมียนม่าร์ได้เจรจากับผู้นําชาวปะโอเพ่ือปูทางสู่สันติภาพ (เมียนม่าร์+ 
ป.อ.ม.พ.+PNO) การเจรจาครั้งได้ข้อตกลงร่วมกันเมื่อผู้นําชาวปะโอได้เจรจาน้ันได้ข้อตกลงสันติภาพ
กับทางกองทัพเมียนม่าร์แล้วน้ันหน่ึงในผู้นําชาวปะโอ โบ่ฉ่ันโส่ง (Bo Jarn Zon) ถูกจับกุมโดยเจ้าฟ้า  
นําตัวไปคุมขังยังเรือนจํา มัณฑะเลย์ แต่ทางกองทัพเมียนม่าร์ได้ปล่อยตัวออกมาหลังจากน้ัน โบ่ฉ่ันโส่ง 
(Bo Jarn Zon) พร้อมผู้ติดตามได้หลบหนีเข้าป่าและทําการต่อต้านกลุ่ม (ป.อ.ม.พ.) 

ค.ศ. 1959 กลุ่ม (ป.อ.ล.พ.) และกลุ่ม (ป.อ.ม.พ.) ได้พบปะเจรจากันและมีการยุบกลุ่ม 
(ป.อ.ล.พ.) เหลือเพียงกลุ่ม (ป.อ.ม.พ.) หลังจากน้ันจึงได้ทําการต่อต้านระบบเจ้าฟ้าและกองทัพ
เมียนม่าร์โดยมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนชาวปะโอมีชีวิตที่ดีไม่ถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบจากระบบที่ไร้
คุณธรรม 

ค.ศ. 1966 ปรากฏกลุ่มต่อต้านระบบเจ้าฟ้าขึ้นอีกกลุ่มหน่ึง (สงครามต่อต้านเจ้าฟ้า ครั้งที่ 2) 
ค.ศ.1967 กลุ่ม (ป.อ.ล.พ.) ได้ปลุกระดมทางการเมืองและการต่อสู้เพ่ือให้ชาวปะโอมี

ความก้าวหน้า แต่ผู้นําชนชาติอ่ืนไม่ต้องการเช่นน้ันจึงทําให้เกิดมีความขัดแย้งต่อกันเร่ือยมา (Pa Oh 
National Organization, (n.d.), p .39) 

ค.ศ.1967 โบ่ละหม่อง (Bo Hla Mg) ซึ่งเป็นแกนนําคนหน่ึงที่ลุกฮือขึ้นมาแต่สร้างความยุ่ง
เหยิงวุ่นวายในเขตพ้ืนที่ชุมชนชาวปะโอจึงได้ถูกกลุ่ม (ป.อ.ล.พ.) อบโต้ และกลุ่มของ โบ่ละหม่อง 
(Bo Hla Mg) จึงสลายไป 

กลุ่มต่อต้านรัฐบาลในรัฐฉานมีหลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มเคยเจรจาเพ่ือแสงหาแนวทาง
ร่วมกันอย่างเป็นประจําแต่การเจรจาเหล่าน้ันไม่เคยประสพความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นกลุ่มว้า กลุ่ม 
ปะหล่อง และกลุ่มไทยใหญ่ผู้นําชาวปะโอและผู้ทางทหารของชาวปะโอ 
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- พ้ีนที่เขตก่องต่ัน, หลอยมอต่ัน, โหนํ้า 
- เขต/ฐานทหาร 404 กันตูต่ัน 
- เขตอังสา, ปางมอน 
- เขต/ทหาร 505 ก่องแค, รันกาง, ช้างต่อ 
- เขต/ฐาน 909 (Pa Oh National Organization, (n.d.), pp.41-42) 
ปลายปี ค.ศ.1947 มีการก่อต้ังกลุ่มปะโอสามัคคีจุดมุ่งหมายเพ่ือแต่สู้กับระบบประเทศราช 

(ระบบศักดินา) และมีการปะทะกันระหว่างทหารของเจ้าฟ้า ค่ายทหารแล่บี้ (Lae Bie) ที่กดขี่ข่มเหง
ประชาชนชาวปะโออย่างเนือง ๆ 

ก่อนสิ้นปี 1948 พระอาจารย์อู้กันทา (U Kan Tha) มีการก่อต้ังกองกําลังทหารข้ึนที่ 
หมู่บ้านจ๊อกตะโล่ง (พ้ืนที่เขตปกครองตนเองปะโอปัจจุบัน) แต่การเร่ิมต้นก่อต้ังกองกําลังทหารเพื่อ
ต่อสู้โค่นล้มระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) ก็ต้องพบกับการสูญเสีย ด้วยมีหน่ึงในทหารที่เริ่มต้น
น้ัน เป็นสายให้เจ้าฟ้าจึงทําให้ทหารในกองกําลังทหารจํานวนหน่ึงถูกจับกุมพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ระยะเวลาห่างกันไม่นานประชาชนในหมู่บ้านหนองกา (Nong Kar) ได้มีการรวมกลุ่มโดย
มุ่งหมายที่จะโค่นล้มระบบการปกครองแบบประเทศราช (ระบบศักดินา) ถือได้ว่าการต่อสู้เพื่อโค่นล้ม
ระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) น้ัน เริ่มต้นที่หมู่บ้านจ๊อกตะโล่งการลุกฮือขึ้นต่อสู้คร้ังที่สองเกิดข้ึน
ที่หมู่บ้านหนองกา 

องค์การแห่งชาติปะโอ (Pa Oh National Organization – PNO) การรวมตัวจัดต้ัง
องค์การข้ึนมามีจุดมุ่งหมายเพ่ือปลอดปล่อยการกดขี่ข่มเหงจากระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) 
ได้รับการสนับสนุนอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้จากกลุ่ม KNDO (องค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหร่ียง) 

ปี ค.ศ. 1949 (วันที่ 11 ธันวาคม 1949) กลุ่ม (ป.อ.ล.พ.) ได้ออกประกาศการทําสงคราม
ที่ต่อสู้กับระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) เมืองยองห้วย (Chinatown Creek) เมืองบ้านเย็น 
(Ban Yin) เมืองโหโปง (Ho pong) เมืองหนองบอน (Nong Bon) เมืองปางลอง (Pin laung) เมือง
จํากา(Jan Kar)  เมืองป๋อน (Mong Pawn) เมืองหลอยแหลม (Loi Lem)  เมืองนาย (Mong Nai) 
เมืองหมอกใหม่ (Mawk Mai) 

กองกําลังทหาร (ป.อ.ม.พ.) ที่ต่อสู้กับทหารของประเทศราช (ระบบศักดินา) บางส่วนถูก
จับกุมได้ มีการทรมานผู้ที่ถูกจับกุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่โหดร้ายทารุณต่อหน้าประชาชนชาวปะโอ
กลางชุมชนกลางตลาดบางคนถูกตัดคอบางคนถูกเฆี่ยนตีบางคนเอามีดดาบทิ่มแทงตามส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายถูกมัดมือมัดเท้าลากไปมาเพ่ือให้ชาวปะโอเกรงกลัว ถ้าหากคิดจะต่อสู้กับเจ้าฟ้าผู้ปกครอง
แต่ไม่เป็นอย่างที่เจ้าฟ้าคาดคิดเหตุการณ์กลับพริกผัน เพราะประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เหล่าน้ันกลับ
เห็นอกเห็นใจกองกําลังที่ต่อสู้กับระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) และเคียดแค้นต่อการกระทําของ
ทหารเจ้าฟ้า 
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หลังเหตุการณ์น้ันกลุ่ม (ป.อ.ล.พ.) ได้รับการยอมรับอันเป็นการรับรองว่าเป็นองค์กรที่ต่อสู้ 
เพ่ือชาวปะโอและกลุ่ม (ป.อ.ล.พ.) ได้จับมือเป็นแนวร่วมกับกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มทานุกลุ่มอังสา (Pa Oh  
National Organization, (n.d.), p.47) และ (Pa Oh Polite Magazine, n.p, 1978, p. 72) 

วันที่ 11 ธันวาคม 1949 บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ปะโอว่าเป็นการปฏิวัติล้มล้างระบบ
ประเทศราช (ระบบศักดินา) ด้วยชาวปะโอในเรื่องความคิดอ่านเร่ืองเศรษฐกิจธุรกิจการค้าเรื่อง
การศึกษายังคงล้าหลังกลุ่ม (ป.อ.ล.พ.) จึงเป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัตินําสู่การพัฒนา 

การปฏิวัติโค่นล้มระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) น้ันชาวปะโอต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณที่ฮึก
เหิมกล้าหาญแลคับแค้นใจเพราะถูกกดข่ีมานานและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้พร้อมความสามัคคีเป็น
หน่ึงเดียวกันได้กําเนิดข้ึนแล้วในท่ามกลางหมู่ชนชาวปะโอ วันที่ 11 ธันวาคมชาวปะโอถือเป็นวันแห่ง
การปฏิวัติโค่นล้มระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) ผู้กดขี่ 

เดือนเมษายน ปี 1950 ยุคการปกครองแบบระบบเจ้าฟ้าก็ถึงการสิ้นสุดสิ่งล้ําค่าที่
ขบวนการต่อต้านระบบเจ้าฟ้าได้รับคือ 

1) ยุติสงครามเพ่ือต่อต้านระบบเจ้าฟ้า 
2) ปิดโรงบ่อนพนันและอบายมุขต่าง ๆ 
3) สามารถปิดกิจการโรงฝิ่นได้ 
4) การเก็บภาษีอากรเป็นไปอย่างยุติธรรม 
5) เริ่มต้นการปกครองและกระจายอํานาจในระดับท้องถิ่น 
ปี 1931 – 1949 ปรากฏการต่อต้านระบบเจ้าฟ้าในรัฐฉานตอนใต้ในพ้ืนที่ เมืองไลค่า (Lie 

Ker) เมืองป๋อน (Mong Pawn) เมืองโหโปง (Ho pong) เมืองยองห้วย (China town Creek) ชาว
ปะโอที่ไม่เคยเป็นผู้ต่อต้านระบบเจ้าฟ้าก็ร่วมในขบวนการต่อต้านน้ีด้วย (Pa Oh National 
Organization, (n.d.), p. 48) 

ปี 1950 กลุ่มสาธารณรัฐปะโอในเมืองตองจีได้เรียกร้องต่อรัฐบาลเมียนม่าร์ 4 ข้อคือ 
1) ยุติสงคราม 
2) ให้มี่เสรีประชาธิปไตย 
3) กําจัดบ่อนการพนัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตนภายในกรอบของกฎหมายส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี 
5) ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเมียนม่าร์ที่กล่าวมานี้รัฐบาลเมียนม่าร์ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
กองกําลังทหารปะโอ (ป.อ.ล.พ.) หลังจากมีชัยในหลาย ๆ ยุทธการจึงมีความเช่ือมั่นใน

ศักยภาพและยุทธวิธีที่นําสู่ความสําเร็จกับการต่อสู้เพ่ือโค่นล้มระบบเผด็จการประเทศราช (ระบบศักดินา) 
เวลาน้ันทหารของเจ้าฟ้าในส่วนรัฐฉานตอนเหนือมีการส่งทหารมาช่วยเจ้าฟ้าที่ถูกทหารกลุ่มต่อต้านตี
พ่ายทหารที่ส่งมามีทั้งสิ้น 33 คันรถบรรทุกทหาร เมื่อมาถึงบริเวณพ้ืนที่ ๆ เรียกว่า ปานกาโป๊ก ได้ถูก
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กองกําลัง (ป.อ.ล.พ.) โจมตีขบวนรถทหารจนทําให้ทหารของเจ้าฟ้ารัฐฉานตอนเหนือสูญเสียอย่าง
หนักกองทหารถูกสลายไปในการโจมตีครั้งน้ันทั้งหมด (Miekcarolay, 1983, p. 31) 

เมื่อพวกเจ้าฟ้าได้รับความพ่ายแพ้ในสงครามโค่นล้มระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) ที่
กดขี่ประชาชนในห้วงเวลาน้ันพวกเจ้าฟ้าเป็นที่ดูถูกดูแคลนจากประชาชนไร้ซึ่งเกียรติใด ๆ เมื่อพวก
เจ้าฟ้าตกอยู่ในภาวะผู้ปราชัยจึงหาหนทางที่จะกลับมายิ่งใหญ่และพ้นจากความปราชัยพวกเจ้าฟ้าจึง
ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมียนม่าร์แต่ได้รับคําตอบจากรัฐบาลเมียนม่าร์สิ่งที่กองกําลัง  
(ป.อ.ล.พ.) ได้สถาปนาเขตพื้นที่ปกครองตนเองเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลการที่รัฐบาลเมียนม่าร์จะมาช่วย
พวกเจ้าฟ้าสู้กับกองกําลังต่อต้านเจ้าฟ้ารัฐฉานน้ันรัฐบาลเมียนม่าร์มีแผนการอยู่แล้วที่จะหาเหตุเข้ามา
ในรัฐฉานเมื่อถูกร้องขอจึงสบโอกาสในการยึดครองผืนแผ่นดินรัฐฉานของเจ้าฟ้าทั้งหลาย 

ปี 1950-1954 ทหารเมียนม่าร์ 4 กองพันได้เปิดยุทธการกับกองกําลังทหารปะโอรวม
ระยะเวลา 4 ปี 

ปี 1951 พรรคคอมมิวนิสต์เมียนม่าร์ที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนม่าร์เพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองได้เสนอข้อตกลงแนวทางสันติภาพ 3 ข้อ 

1) ประชาชนต้องมีความสงบสุขเป็นประชาชน 
2) รัฐบาลที่ชอบธรรม 
3) การเมืองที่เปิดกว้างและการมีส่วนร่วม 
สนธิสัญญาปางโหลง (Pan Loug) มีการลงนามถ้าล่วงมาสิบกว่าปีรัฐฉานที่อยู่ภายใต้

สหภาพสามารถแยกตัวเป็นอิสระได้ระบบเจ้าฟ้าภายใต้แนวคิดสหพันธรัฐในส่วนที่เป็นข้อกฎหมายน้ัน
ได้มีการร่างไว้แล้วรวมถึงลักษณะรูปแบบการปกครอง 

รัฐบาลเมียนม่าร์กับ (ป.อ.ล.พ.) กับแนวคิดการยุติสงครามเพราะต่างมองเห็นความสูญเสีย
และความไร้ประโยชน์ของสงครามกลางเมืองที่ยืดเย้ือซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประชาชนผู้บริสุทธ์ิดังน้ัน (ป.
อ.ล.พ.) ได้เรียกร้องการหยุดยิงเพ่ือนําสู่สันติภาพต่อรัฐบาลเมียนม่าร์และรัฐบาลเมียนม่าร์ได้มอบใหม่
ให้รัฐมนตรี นายบะส่วย (Mg Ba Shwe) เป็นผู้เจรจาพูดคุยแนวทางสู่สันติภาพจากแนวคิดที่หยุดยิง
จึงนําสู่สันติภาพ  

สงครามกลางเมืองที่เกิดการสู้รบกันระหว่างกองกําลังต่างๆ ด้วยเหตุที่แต่ละกลุ่มมีเป้า
อยากแยกตัวเป็นอิสระต้องการมีอํานาจต้องการมีพ้ืนที่ควบคุมของกลุ่มเองดังน้ัน (ป.อ.ล.พ.) กับ 
(ป.ช.ป.ล.) และรัฐบาลเมียนม่าร์ได้เปิดการเจรจาพูดคุยกันเก่ียวแนวทางการยุติสงครามกลางเมือง
เพ่ือนําสู่สันติภาพสิ่งที่ได้จากการนําสู่สันติภาพคือประชาชนใช้ชีวิจอย่างปกติสุขกลุ่ม (ป.อ.ล.พ.) กับ 
(ป.ช.ป.ล.) และรัฐบาลเมียนม่าร์จึงได้วางแนวทางการเจรจาและข้อตกลงสันติภาพที่กลุ่ม (ป.อ.ล.พ.) 
เสนอดังน้ี 

1) ยุติการกดขี่การใช้อํานาจเผด็จการให้หมดไปภายในหน่ึงปี 
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2) แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือนําสู่เขตปกครองตนเองของชาวปะโอ 
ปี 1958 ประชาชนได้สัมผัสสันติภาพกองกําลังติดอาวุธกับประชาธิปไตยในเขตพ้ืนที่ของ

ขาวปะโอ มีการกดขี่มีการละเมิดกฎหมายประชาชนได้รับความเดือดร้อนพบกับทุกข์ยาก นานากอง
กําลังปะโอจึงได้สถาปนาก่อร่างสร้างสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ปี 1959 คือปีที่ระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) สิ้นสุดอํานาจลงถึงแม้จะเคยรุ่งเรือง
มากกว่าพันปีและระบบเจ้าฟ้าก็ไม่สามารถฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ได้อีกต่อไป 

ก่อนสงครามกลางเมืองจะยุติกว่าจะได้สันติภาพการสูญเสียที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ 
1) ทหารประเทศราช (ระบบศักดินา) เสียชีวิตกว่า 500 นาย 
2) ทหารพม่ามีการสูญเสียมากกว่า 1,000 นาย 
3) พลเรือนชาวปะโอเสียชีวิตมากกว่า 600 คน 
4) กองกําลัง (ป.อ.ล.พ.) เสียชีวิตมากกว่า 700 นาย 
5) อาคารบ้านเรือนของชาวบ้านสูญเสียมากกว่า 5,000 (Miekcarolay, 1983, p.32) 
สรุปได้ว่า ชนเผ่าปะโอก็คือเป็น Pyu กลุ่มชนที่เก่าแก่มีหลักฐานบันทึกว่ามีการต้ังถิ่นก่อน

คริสต์ศักราชในแถบลุ่มนํ้าอรวดีคริสต์ศักราช 600 ชาวปะโอมีการอพยพลงมาจากบริเวณตอนใต้ของ
ประเทศมองโกเลียลงมาทางใต้เข้าสู่แผ่นดินประเทศเมียนม่าร์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าทาง
แม่นํ้า อิรวดี (Irrawaddy River) และแม่นํ้า ซิทตอง (Sit Taung River) มีการต้ังถิ่นฐาน ค.ศ. 1057 
ได้มีบันทึกในราชสมัยของ พระเจ้าปะโดง มีกลุ่มชนปะโอต้ังถิ่นฐานบริเวณเทือกเขา เมืองสะถุ่ง (Tha 
Ton) ในราชสมัย พระเจ้าอโนรธา ราชอาณาจักร พุกาม (Pagan) มีการรุกราน เมืองสะถุ่ง 
ราชอาณาจักรเมื่ออาณาจักร เมืองสะถุ่ง (Tha Thon) พ่ายสงครามแก่ พระเจ้าอโนรธา แห่ง
ราชอาณาจักรได้อัญเชิญพระไตรปิฎกจํานวน 30 เล่ม (พระไตร) ที่ พุกาม (Pagan) เมื่อ เมืองสะถุ่ง
(Tha Thon) ถูกตีแตกประชาชนชาวปะโอจํานวนหน่ึงได้อพยพขึ้นไปทางเหนือจนมาถึงบริเวณตอนใต้
ของรัฐฉานปัจจุบัน และได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่เรียกว่า เมืองสะถุ่งใหม่ (Tha Thon) ปัจจุบันคือ 
เมืองสี่แสง (His Hseng) หน่ึงในเมืองเขตปกครองตนเองชาวปะโอการเกิดของขบวนการต่อสู้ที่มีผล
ต่อเน่ืองในปัจจุบันช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มผู้นําชาวปะโอได้รวบรวมชาวปะโอจํานวนหน่ึงเพ่ือ
ดําเนินการต่อสู้ทางการเมืองและเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ และศักด์ิศรีให้ชนชาติตนเองการปกครองใน
ระบบเจ้าฟ้าก่อให้เกิดการรีดนาทาเร้นมีการเก็บส่วยภาษีอากรทุกอย่างจากประชาชนไม่เว้นแม้แต่งาน
ศพยังต้องเสียภาษีให้แก่ทางเจ้าฟ้าและค.ศ. 1929 ผู้นําชาวปะโอช่ือ พร่าต่ันก่องแค (Phar Tan 
Kaung Khae) พร้อมชาวบ้านได้ลุกฮือขึ้นต่อต้านระบบการปกครองแบบเจ้าฟ้าที่รังแกและรีดนาทาเร้น
ชาวประชาเย่ียงทาส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 1978 องค์การแห่งชาติปะโอ PNO ได้จัดงานวันชาติปะโอ
และวันที่ 11 ธันวาคม 1949 ประวัติศาสตร์ปะโอว่าเป็นการปฏิวัติล้มล้างระบบประเทศราช (ระบบ
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ศักดินา) และมุ่งหมายให้ประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปและมุ่งหมายสู่การสร้าง
อนาคตเพื่อเจริญก้าวหน้าและมุ่งหมายสู่การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชาวปะโอทั้งมวลค.ศ.
1991 กลุ่ม PNO กับกลุ่ม (ป.อ.ม.พ.) ได้เริ่มมีการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการหยุดยิงและทํา
สัญญาสันติภาพเข้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง  
 

3.2 ภาวะผู้นําของผู้นําในกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอ 
 
ความเป็นผู้นําชนเผ่าปะโอทั่ง 8 ท่าน เอาตามคําสอนของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก

ลักขณสูตร หมายถึง มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ คุณสมบัติภายในคุณสมบัติภายนอก พละ 5 
สังคหวัตถุ 4 บารมี 10 ประการ สัปปุริสตูร 10 ประการพรหมวิหาร 4 อคติ 4 เบญจศีล 5 เบญจ
ธรรม 5 พละ 5 ของพระราชา 5 อปริหานิยธรรม 7 ทศพิธราชธรรม และ10 จักกวัตติสูรหรือ
จักรวรรดิธรรม 12 เป็นต้น 

1) ภาวะผู้นําการเมืองการปกครองของ Phar Tan Khun Aung Khams Thi 
(12.5.2018) 

หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการปกครองของชาวปะโอนับแต่ระดับชุมชนคือหมู่บ้าน  
ผู้ปกครองสูงสุกสุดคือ 

- ผู้ใหญ่บ้าน (พร่าโด่ง) ดูแลลูกบ้านโดยรวม 
- หัวหน้ากลุ่มหนุ่มสาวในหมู่บ้านที่หนุ่ม-สาวคักเลือกขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ในการดูแลวัยรุ่น / 

วัยหนุ่ม-สาวให้อยู่ในกรอบระเบียบประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม 
ลําดับการปกครอง(อํานาจ/หน้าท่ี) 
- หมู่บ้าน (โด่ง)  ผู้ปกครอง คือผู้ใหญ่บ้าน (พร่าโด่ง) 
- ตําบล (เอิง)  ผู้ปกครอง คือกํานัน (เอิงโลต่ัน) 
- อําเภอ (เวงแน) ผู้ปกครอง คือนายอําเภอ (เวงแนโลต่ัน) 
- จังหวัด (เวงคะแรง) ผู้ปกครอง คือ เวงคะแรงโลต่ัน 
รูปแบบการแบ่งลําดับ/การจัดหมวดหมู่ การปกครอง 
- หมู่บ้านรวมกัน 7-8 หมู่เป็น 1 ตําบลเรียกว่า (เอิง) 
- ตําบลรวมกัน 7-8 ตําบลเป็น 1 อําเภอเรียกว่า (เวงแน) 
- อําเภอรวมกัน 5-6 อําเภอเป็น 1 จังหวัดเรียกว่า (คะแรง หรือเวงคะแรง) 
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือรูปแบบหรือลักษณะลําดับการปกครองของชาวปะโอการปกครอง

ของชาวปะโอยึดเอาหลักการเอกภาพหรือการรวมเป็นหน่ึงเป็นแนว 
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ความยุ่งยากหรือปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปกครองของชาวปะโอจึงไม่ค่อยมีปัญหาจน
ได้รับการช่ืนชมจากพ่ีน้องชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ ว่าในพ้ืนที่ปกครองของชาวปะโอน้ันมีความสงบสุขไม่มีข้อ
ขัดแย้งด้านการปกครอง ความขัดแย้งด้านเช้ือชาติ ด้วยเหตุที่ในพ้ืนที่ปกครองตนเองของชาวปะโอน้ัน
ไม่มีการใช้หลักอํานาจนิยมหรือการบังคับประชาชนตามความนึกคิดของผู้ปกครองแต่เน้นที่ความ
เข้าใจ ความพึงพอใจของประชาชนและวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นหลัก 

การขับเคลื่อนขบวนการกับพลเมืองชาวปะโอ 
นับแต่ปี ค.ศ.1991 จวบจนปัจจุบันเราชาวปะโอเข้าสู่แนวทางแห่งสันติภาพมีการทําสัญญา

สงบศึกหยุดยิงกับรัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์จนนําสู่การกําหนดเขตพ้ืนที่ปกครองตนเองชาวปะโอ  และ
นับแต่น้ันมาไม่มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกประเพณีวัฒนธรรมปะโอได้รับการส่งเสริมฟ้ืนฟูจนมีช่ือเสียง  
เป็นก้าวสําคัญที่จะยกระดับพัฒนาการของชาวปะโอต่อไป 

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชาวปะโอนับแต่อดีตที่ผ่านมาคือการทําเกษตรกรรมเช่นการทํา

วัตถุดิบขั้นต้นสําหรับการผลิตบุหรี่ม้วนแบบเมียนม่าร์การเพาะปลูกมันฝร่ังการทําสวนชาเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนและเพ่ือการค้าการผลิตถั่วเหลืองหรือถั่วชนิดอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะ  
ชนชาติใดชนชาติหน่ึงที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักการ

พ้ืนฐาน 3 อย่างคือ 
1) มีความรักความภาคภูมิใจในชนชาติตนเอง (ภาษาประเพณี/วัฒนธรรม) 
2) มีความเป็นเอกภาพคือสามัคคีปรองดองมีใจเป็นหน่ึงเดียว 
3) มีความคิดก้าวหน้ามีวิสัยทัศน์ 
2) ภาวะผู้นําการเมืองการปกครองของ Phar Tan Khun Su Rein (11.5.2018) 
การเมืองการปกครองกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนต้ังแต่เกิดจนตาย

ก็ว่าได้หรือกล่าวอีกอย่างเป็นเร่ืองของการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ ด้านแก่
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเร่ืองเศรษฐกิจแม้แต่เร่ืองของศาสนารวมถึงเรื่องของความม่ันคง 

การเมืองการปกครองในรัฐฉานกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ หรือชาติพันธ์ุปะโอไม่มีความแตกต่างกัน
เท่าไหร่ถ้ามองดูในความหมายของรูปธรรมน้ันกลุ่มใดมีศักยภาพสูงมีกองกําลังเยอะก็จะมีสิทธิเยอะ กลุ่ม
ไหนด้อยศักยภาพก็ได้สิทธิน้อยศักยภาพของกลุ่มมีผลต่ออํานาจในการต่อรองเจรจาในเร่ืองราวต่าง ๆ 

ต้ังแต่ปี ค.ศ.2008 ที่เร่ิมบังคับใช้รัฐธรรมนูญใหม่กลุ่มชาติพันธ์ุในรัฐฉานทั้ง 35 กลุ่ม
ต้องการผู้ปกครองที่คนในรัฐฉานและปกครองตนเองมีสิทธิอํานาจของตนเองหรือนายทหาร
นายตํารวจก็ควรจะเป็นคนในรัฐฉาน 
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หลักการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federal) ที่เราสามารถกําหนดทิศทางการปกครองด้วย
ตนเองนั้นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ลดละความพยายามที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ 

ขบวนการ PNLO (Pa Oh national Liberation Organization) เราไม่ต้องการเขตพ้ืน
ปกครองตนเอง แต่เราได้ทําสัญญาสันติภาพสงบศึกกับรัฐบาลเมียนม่าร์ และเข้ากระบวนการ
สันติภาพ NCA ดังน้ันพ้ืนที่ควบคุมของ PNLO ได้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น การสร้างถนน การ
สร้างโรงเรียน การที่จะได้มาซึ่งความเป็นเอกภาพน้ันอยู่ที่พ่ีน้องประชาชนต้องเข้าใจในเรื่องของสิทธิ
ของตนเองเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตย เข้าใจในเรื่องการีส่วนร่วมในทางการเมืองสิ่งที่กล่าว
มาจะไม่เกิดขึ้นได้เลย ถ้าไม่มีการนําและพวกเรา PNLO ก็ทําสิ่งน้ันอยู่ 

ชาวปะโอต้ังแต่สมัยโบราณได้ยึดถือหลักการเกื้อกูลต่อกันหมู่บ้านใดมีการสร้างบ้านขึ้นมา
สักหลัง ผู้คนในชุมชนในหมู่บ้านนั้นจะมาช่วยกันโดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือผู้ที่เป็นช่างก็ทํางาน
ช่าง ส่วนผู้ที่ไม่เป็นอะไรเลยก็ช่วยเป็นลูกมือช่วยส่งสิ่งของให้ หรือช่วยดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารนํ้าร้อน
นํ้าชา เป็นสังคมที่เก้ือกูลต่อกันชุมชนชาวปะโอ ถ้ามีงานบวชงานบุญหรือการตัดถนนผู้คนในหมู่บ้าน
ในชุมชนจะร่วมมือร่วมใจกันและจะเป็นแบบน้ีทุก ๆ ชุมชน ชาวปะโอเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยแบบจิต
อาสาสูงมาก 

ที่ผ่านมาในอดีตผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้ที่มีการศึกษานั้นมีน้อยมาก แต่ปัจจุบันเรา
ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเกี่ยวกับการให้ความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนเร่ืองประชาธิปไตยอีก
อย่างชาวปะโอท่ีมีการศึกษาก็ลงให้การเรียนการสอนชาวปะโอที่ที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาทั้ง
มหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็มีมากกว่าในอดีต 

เศรษฐกิจ 
ชาวปะโอโดยหลักพ้ืนฐานแล้วมีชีวิตอยู่กับการทํากสิกรรมมีการเพาะปลูกตามฤดูกาลใน

สมัยก่อนคน ๆ หน่ึงมีข้าวไว้เลี้ยงครอบครัวครบรอบปีการผลิตได้ก็ถือว่าไม่มีความกังวลใด ๆ แล้วและ
การที่จะคิดทําอย่างอ่ืนน้ันแทบจะไม่มี ด้วยเหตุที่เมื่อมีผลิตผลทางการเกษตรออกมาจํานวนมาก แต่
ไม่มีตลาดรองรับ ไม่มีแหล่งจําหน่ายสินค้า เมื่อเศรษฐกิจในครัวเรือนฝืดเคือง การที่จะคิดอ่านเก่ียวกับ
สิทธิทางการเมืองจึงไม่มีการคิดที่จะทําเพ่ือชนชาติตนเอง จึงไม่ค่อยจะมีการท่ีจะให้ต่ืนตัวทาง
การเมือง สิทธิมนุษยชนเร่ืองการศึกษาเรื่องศาสนาน้ันยังต้องมีการนําอย่างเข้มแข็งมีการกระตุ้นให้
มากกว่าเดิม 

เรื่องการเมืองการปกครองนั้นต้องทําให้พ่ีน้องประชาชนกินอ่ิมนอนอุ่นไม่มีความกังวล 
ไม่เช่นน้ันการดําเนินงานเพ่ือสิทธิทางการเมืองจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย 

ข้อเสนอแนะ  
ชาวปะโอท้ังมวลจะให้เจริญก้าวหน้ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้น้ันชาวปะโอทุก ๆ ภาคส่วน

ต้องมีใจเป็นอย่างเดียวกันรู้จักผลักดันตนเอง 
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3) ภาวะผู้นําการเมืองการปกครองของ Phar Tan Khun San Lwin (21.5.2018) 
วิถีทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยมระบอบคอมมิวนิสต์ 

จะดําเนินไปอย่างไปอย่างไรจะประสบความสําเร็จหรือไม่น้ันต้องดูที่บริบทของสังคมนั้นจําเป็นต้องมี
การผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่โดยรวมแล้วการเมืองการปกครองต้องต้ังบนพ้ืนฐานหลักกานสากลคือ 

1) ระบอบการปกครองที่เคารพสิทธิอํานาจของประชาชน 
2) มีรัฐธรรมนูญ 
3) มีความเสมอภาค 
ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาน้ันเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของพ่ีน้องประชาชน ถึงแม้จุดเริ่มต้นจะเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะความไม่เข้าใจใน
หลักการประชาธิปไตยของประชาชนแต่ความรู้ความเข้าในในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนก็มี
มากกว่าครึ่งและรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาก็ต้ังบนหลักการเคารพในสิทธิเสรีภาพและการเคารพสิทธิ
มนุษยชนอันเป็นแก่นแกนของระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่ทํางานเก่ียวกับมวลชนชาวปะโอพ้ืนที่
ไหนหมู่บ้านใดที่ประชาชนยังไม่กระจ่างแจ้งต่อหลักการและอุดมการณ์ประชาธิปไตยเราก็จะลงพ้ืนที่
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พ่ีน้อง 

ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2015 ได้มีการใช้สิทธิอํานาจของประชาชนโดยการเลือกต้ังตามระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยและเขตปกครองตนเองของชาวปะโอได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 2008 บทที่ 3 มาตรา 196 

สังคม 
หน่ึงพันกว่าปีที่ผ่านมาชาวปะโอมีดินแดนปกครองของตนเองมีพระราชาเป็นผู้ปกครอง

และเสื่อมโทรมลงจนพ่ายแพ้แก่ผู้รุกราน เป็นผลทําให้ชาวปะโอกระจัดกระจายไปในที่ต่าง ๆ ของ
ดินแดนเมียนม่าร์ปัจจุบัน รวมถึงภาคเหนือของประเทศไทยในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ชาวปะโอถูกกดขี่
ข่มเหงโดยผู้ปกครองเผด็จการทั้งจากระบอบเจ้าฟ้าในรัฐฉานตอนใต้หรือเผด็จการทหารจึงทําให้ชาว
ปะโอลุกขึ้นต่อต้านขัดขืนอํานาจปกครองที่กดขี่ความเป็นมนุษย์ต่อชาวปะโอนําสู่การมีองค์กรทาง
การเมืองและทหารของชาวปะโอเอง การท่ีทําให้พ่ีน้องชาวปะโอหูตาสว่างมีความกล้าที่จะต่อต้าน
อํานาจที่ไร้ธรรม โดยผู้ปกครองนิยมอํานาจเผด็จการน้ัน พระภิกษุสงฆ์ชาวปะโอถือเป็นผู้มีบทบาท
มากต่อการก่อกําเนิดขบวนการต่อต้านของชาวปะโอ ต้ังแต่ปี ค.ศ.1991 เป็นต้นมา ชาวโลกรู้จักชาว
ปะโอมากขึ้น ความเป็นมาวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และความเช่ือในทางศาสนาสิ่งที่พ่ีน้องชาวปะโอ
การมาตลอดคือการมีพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือดํารงรักษาไว้ ซึ่งความเป็นปะโอและปัจจุบันมีเขตปกครอง
ตนเองการศึกษาวิถีชีวิตและความเช่ือการศาสนาสังคมเศรษฐกิจสิทธิเสรีภาพสิ่งเหล่าน้ี เรามีแล้วและ
สามารถบริหารจัดการได้โดยชาวปะโอเอง 
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เขตปกครองตนเองของชาวปะโอ (Pa Oh Self-Administered Zone) ประกอบด้วยเขต
พ้ืนที่ เมืองโหโปง เมืองสี่แสง เมืองปางลอง มีจํานวนหมู่บ้านในปกครองมากกว่า 1,053 หมู่บ้าน 
โรงเรียน 672 โรงเรียน 

เศรษฐกิจ 
เขตพ้ืนที่ของชาวปะโอไม่ได้เป็นพ้ืนที่ด้อยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แต่อย่างใดแต่ยังขาด

วิสัยทัศน์และนโยบายท่ีดึงศักยภาพออกมาพ่ีน้องชาวปะโอมีพ้ืนฐานเศรษฐกิจแบเกษตรกรรมและ
พ่ึงพาการกสิกรรมเป็นหลักยังต้องการผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่จะมายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับการทําการเกษตร 

4) ภาวะผู้นําการเมืองการปกครองของ Phar Tan Khun Chit Mg (14.5.2018) 
พ่ีน้องชาติพันธ์ุปะโอมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาวปะโออย่างชัดเจนมีวิวัฒนาการเป็น

ลําดับขั้นมีหนังสือ (ตัวเขียนเป็นของตนเอง) มีภาษาพูดที่มีโครงสร้างสมบูรณ์แบบเฉกเช่นภาษาชน
ชาติอ่ืน ๆ ชาวปะโอมีพ้ืนฐานเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง ต้ังแต่อดีตในสหภาพเมียนม่าร์ทําไมชาวปะโอ
ถึงไม่มีรัฐของตนเองหรือเขตปกครองตนเอง ในอดีตที่ผ่านมาด้วยเหตุที่ชาวปะโอขาดความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันอีก ทั้งยังถูกครอบงําโดยชนชาติที่ใหญ่กว่าเหนือกว่าในทุก ๆ ด้านผู้นําที่
กระตือรือร้นมีความคิดก้าวหน้า มักถูกกําจัดถึงแม้ชาวปะโอจะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีจํานวนประชากร
มาก (อันดับที่สามรองจากไทยใหญ่) แต่ไม่สามารถทําอะไรได้ชาวปะโอไม่มีอิสระในการดําเนินการใด ๆ 
สิ่งที่จําเป็นและต้องทําคือชาวปะโอต้องคิดอย่างเดียวกันสร้างความเป็นเอกภาพให้ได้ 

เขตปกครองตนเองของชาวปะโอ 
ในพ้ืนที่เขตปกครองตนเองของชาวปะโอไม่มีการบีบบังคับหรือถูกกดดันแต่อย่างใด

กิจกรรมต่าง ๆ ถูกกําหนดมาจากส่วนกลางคือองค์กรแห่งชาติปะโอและโดยตัวแทนของชาวปะโอที่น่ัง
ในสภาประชาชนแห่งรัฐความไม่มีอิสระในการกําหนดแนวทางหรือนโยบายการเมืองการปกครองของ
ตนเองนั้นไม่ใช่เฉพาะชาวปะโอเท่าน้ัน แต่สภาพน้ีเกิดกับทุกกลุ่มชาติพันธ์ุที่เป็นชนกลุ่มน้อย 

ก่อนปี ค.ศ. 2010 ในสมัยที่กลุ่ม PNO ปกครองอยู่จะเกิดเหตุการณ์ใดหรือคดอะไรหรือข้อ
พิพาทใด ๆ ในเขตพ้ืนที่ปกครองของชาวปะโอจะสามารถยุติเรื่องราวได้โดยการตัดสินหรือไกล่เกลี่ย
แต่ปัจจุบันไม่สามารถทําเช่นน้ันได้ในวันน้ีผู้ที่วางแนวทางเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเหลือแค่ช่ือ
บนบิลบอร์ดไม่มีการดําเนินการอย่างจริงจัง 

การขับเคลื่อนขบวนการกับพลเมืองชาวปะโอ 
ชาวปะโอไม่ว่าชายหรือหญิงไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนควรสํานึกรักในวัฒนธรรมของตนเอง  

ด้วยการสวมใส่ชุดแบบประเพณีของชาวปะโอไม่ว่าจะโอกาสไหน เช่น งานพิธีต่าง ๆ หรือการทําบุญ
ในวัดองค์กรของชาวปะโอมากกว่า 80 องค์กร มีภารหน้าที่ปะโอก็มีภารหน้าที่ในการดูแลฟ้ืนฟูรักษา
วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวปะโฮ 
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เศรษฐกิจ 
ชาวปะโอดํารงชีพด้วยการทํากสิกรรมมีการเพาะปลูกตามฤดูกาล เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง

จากท่ีเคยเลี้ยงครอบครัวก็กลายมาเป็นธุรกิจด้านการเกษตร แต่ความรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมน้ัน
ชาวปะโอยังมีความรู้ความเข้าใจที่ยังไม่เพียงพอ การที่จะทําให้พ่ีน้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
น้ันต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมองค์ความรู้ ดังน้ันมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรชาวปะโอรวมถึงผู้มี
หน้าที่หรือผู้ที่รับอาสามาเป็นผู้แทนชาวปะโอท่ีจะต้องผลักดันนโยบาย ผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่จะ
มาพัฒนาชาวปะโอต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  
ความเป็นเอกภาพสามัคคีปรองดองกันของชาวปะโอคือจุดมุ่งหมายที่เราทําแต่เท่าที่เห็น

เท่าที่สัมผัสความเป็นเอกภาพของชาวปะโอน้ันเป็นแค่เปลือกกระพ้ีมันยังไม่ถึงแก่นแท้ที่ตกผลึกหลอม
รวมกันอย่างเหนียวแน่นจริง ๆ มันยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายท่ีเราคาดหวังชาวปะโอเป็นคนที่แปลกมากผู้นํา
ที่แนะนําสิ่งใดไม่ค่อยจะเช่ือถึงจะเช่ือแต่ไม่ปฏิบัติตามเท่าที่ควรแต่ถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าพูดอะไรจะ
กระทําตามอย่างไม่มีข้อแม้ในสังคมของชาวปะโอพระสงฆ์จะมีบทบาทในการนํามากที่ พ่ีน้อง
ประชาชนชาวปะโอได้รับการพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบันถือได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้ขับเคลื่อนก็ว่าได้ 

5) ภาวะผู้นําการเมืองและการปกครองของ Phar Tan Khun Mg Taung (17.5.2018) 
ปี 1952 ระบบหรือประเพณีการปกครองของชาวปะโอมีลักษณะเฉพาะที่เหมือนชนชาติ

อ่ืน มีลําดับช้ันลดหลั่นกันไปเช่นพระสงฆ์ (เจ้าอาวาส) ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าหนุ่มสาวในชุมชนนั้นๆ   
ลักษณะประเพณีการปกครองของชาวปะโอมีการให้ความสําคัญเป็นลําดับช้ันและพระสงฆ์มี
ความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของชุมชนอีกทั้งประเพณีการปกครองของชาวปะโอมีมาก่อนที่รัฐบาล
เมียนม่าร์จะจัดระเบียบการปกครองจากส่วนกลางมาบังคับกับพลเมืองของชาวปะโอ 

สิ่งที่ชาวปะโอได้รับวิธีและลักษณะระบบการปกครองในปัจจุบันจากรัฐบาลเมียนม่าร์ไม่ว่า
จะเป็นเขตปกครองรัฐจังหวัดอําเภอตําบลหมู่บ้านมาผสมกับลักษณะประเพณีการปกครองท้องถิ่น
ของชาวปะโอจึงทําให้เกิดความสงบสุขและนําสู่การพัฒนา 

กล่าวได้ว่าประเพณีการปกครองลักษณะน้ีสําหรับชาวปะโอแล้วเป็นการปกครองที่
เหมาะสมสร้างความสุขสบายให้ประชาชนชาวปะโอเป็นอย่างมากสิ่งที่รัฐบาลแสดงให้เห็นวิธีการและ
ช้ีนําน้ันถ้าหากมีชาวปะโอร่วมในกระบวนการด้วยสามารถทําให้เกิดความสําเร็จได้ ขุนหม่องต้อง 
(Phar Tan Khun Mg Taung) ได้ผ่านประสบการณ์ด้านการเมืองที่ยาวนานและโชกโชนบนเส้นทาง
การเมืองเร่ิมต้นต้ังแต่ยุคสมัยทหารเรืองอํานาจยุคสมัย (ป.อ.ล.พ.) ยุคสมัยสภาประชาชนระบอบ
แบบนี้ล่มสลายเป็นเวลานานมาแล้วดังน้ันชาวปะโอที่มีการศึกษาไม่ ว่าจะสําเร็จการศึกษา
ภายในประเทศหรือจบจากต่างประเทศได้มีบทบาทหน้าที่การทํางานเป็นระยะเวลา 4 ปีในเขต
ปกครองตนเองชนชาติปะโอที่มีอาณาเขตคลอบคลุมพ้ืนที่ อําเภอโหโปง (Ho pong) อําเภอสี่แสง 
(His Hseng) อําเภอปางลอง (Pin laung) 
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การขับเคลื่อนพลเมือง 
ชาวปะโอจะเดินสู่ความเจริญและการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงของชาติพันธ์ุน้ัน ไม่ว่างานเล็ก

งานใหญ่ งานที่มีความสําคัญมีผลกระทบต่อชาวปะโอ งานส่วนรวมภายในชุมชนหมู่บ้าน งานวิชาการ
และการศึกษาการสร้างปฏิสัมพันธ์สิ่งเหล่าน้ี หากมีความเป็นหน่ึงเดียวสามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือ
และค้ําจุนซึ่งกันและกันแล้วแน่นอนว่าเขตปกครองตนเองชนชาติปะโอย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง 

ชาวปะโอน้ันเมื่อเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนใดก็จะมีส่วนร่วมในงานน้ัน ๆ เสมอไม่ว่าจะเป็น
งานเล็กใหญ่ หรือเมื่อมีการสร้างถนนหนทางเข้าสู่ชุมชนก็จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างน้อยครอบครัวละ
หน่ึงคน โดยไม่มีการเกณฑ์บังคับแต่อย่างใด ชาวปะโอจะให้ความช่วยเหลือต่อกันเสมอ 

เมื่อขุนหม่องส้องได้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก็มักจะมีสมาชิกรัฐสภาจากชาติ
พันธ์ุอ่ืน ๆ ไถ่ถามอยู่เนือง ๆ ว่าในเขตปกครองตนเองชาวปะโอทั้งสามอําเภอ เมืองโหโปง (Ho 
Pong) เมืองสี่แสง (His Hseng) เมืองปางลอง (Pin Laung)) ทําไมมีความสงบสุขมาก บ้านเมืองก็มี
การพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เมื่อดูเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายของพ่ีน้องชาวปะโอแลดูสุภาพเรียบร้อย ผู้คนก็มี
ความสามัคคีปรองดองกัน ขุนหม่องส้องได้ตอบกลับว่าด้วยพ่ีน้องชาวปะโอน้ันมีความเกื้อกูลต่อกัน
ต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เรื่องการศึกษา เมื่อหมู่บ้านใดไม่มีโรงเรียนชาวบ้านจะสละที่ดินของตนเองเพ่ือสร้าง
โรงเรียน  บ้านพักครู เพราะฉะน้ันเรื่องที่เก่ียวข้องกับภาษาวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของชาวปะโอ
ผู้นําคนไหน ๆ ของชาวปะโอที่อํานาจก็ให้ความสําคัญต่อสิ่งเหล่าน้ีมาโดยตลอดต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน
ในความหลากหลายของชาติพันธ์ุในเมียนม่าร์จะหากลุ่มที่สามัคคีกลมเกลียวกันเช่นชาวปะโอนั้นหาได้
ยากย่ิง 

เรื่องเศรษฐกิจในการทําธุรกิจน้ันมีการเอารัดเอาเปรียบกันเป็นเรื่องปกติของกิจกรรม  
ข้าพเจ้าขุนหม่องส้องคนหน่ึงที่ไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบกันผู้ที่เป็นแกนนําเป็นหัวหน้าสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดที่ควรจะมีคือจิตใจที่สูงส่งสุขุมรอบคอบมีทัศนคติที่เป็นบวกเป็นคนที่ยุติธรรม 

ชาวปะโอที่เป็นอดอยากข้นแค้ขัดสนสิ่งของน้ันไม่มีอย่างน้อยสุดสิ่งที่พวกเขามีคือไร่นาหรือ
สวนท่ีจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้การเพาะปลูกก็มีหลากหลายเช่นอาโวคาโดมันฝรั่งกะหล่ําปลี 
พริกชนิดต่าง ๆ แอปเปิล ท้อ สาลี่ หรือการปลูกข้าวสาลี ฉะน้ันเรื่องอาหารการกินเร่ืองผักสวนครัวที่
จะมาหล่อเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวน้ันมีเพียงพอผลผลิตที่ออกมาเพ่ือสร้างรายได้สร้างระบบเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งแก่ชาวปะโอ ข้าพเจ้าขุนหม่องส้องได้พยายามติดต่อเจรจากับต่างประเทศเพ่ือนําสู่การซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่อไป 

ขุนหม่องส้องให้ข้อคิดเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องเศรษฐกิจเร่ืองการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สิ่งที่ชาวปะโอต้องมีคือ 

1) เราชาวปะโอต้องสามัคคีรวมเป็นหนึ่งอย่างเหนียวแน่น 
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2) เราชาวปะโอทั้งมวลต้องรู้เท่าทันโลกสมัยใหม่ 
3) เพ่ือให้พ้ืนที่เขตปกครองตนเองชาวปะโอเจริญก้าวหน้าเราต้องร่วมกันพัฒนา 
6) ภาวะผู้นําการเมืองการปกครองของ Phar Tan Khun Lar (15.5.2018)  
กลุ่มชาติพันธ์ุในสหภาพเมียนม่าร์ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา (47) และหรือ (74) ของ

รัฐธรรมนูญปี 2008 ให้การรับรองในเรื่องสิทธิทางการเมืองสิทธิบนผืนแผ่นดินน้ันถือเป็นสิทธิ
ธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วมิใช่ใครผู้ใดเป็นผู้กําหนดแต่ทุก ๆ คนมีสิทธิเท่าเทียมกันเช่นกัน พวก
เราชาวปะโอก็มีสิทธิในดินแดนมีสิทธิและอํานาจที่ปกครองตนเองได้ 

ดินแดนที่เป็นที่ต้ังประเทศสหภาพเมียนม่าร์ปัจจุบันน้ีชนชาติแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนน้ี
คือชนชาติปะโอและชนชาติกะเหรี่ยง ส่วนชนชาติเมียนม่าร์ได้อพยพลงมาทีหลัง และตามด้วยชนชาติ
อ่ืน ๆ  เมื่อมีชนชาติที่หลากหลายอาศัยอยู่รวมกัน จึงมีการรบราแย่งชิงดินแดนกัน ชนชาติปะโอมีการ
กระจัดกระจายไปที่ต่าง ๆ จากผลของสงคราม บ้างก็อพยพไปยังประเทศไทย เช่น ที่อําเภอมาสอด
จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้างก็ไปถึงประเทศกัมพูชา อีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปยังพ้ืนที่รัฐฉาน
ตอนใต้ กลายเป็นชุมชนปะโอที่มีความหนาแน่นของประชากร การท่ีชาวปะโอพ่ายแพ้ต่อการสงคราม
น้ันทําให้ตกอยู่ภายใต้การปกครองที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกข่มเหงด้วยระบอบการปกครองที่ไร้ซึ่ง
คุณธรรม การท่ีจะทําให้ชนชาติปะโอยืนหยัดได้ด้วยตนเองนั้น ความปรองดองสามัคคีกันเป็น
เป้าหมายแรกที่จะต้องมีและที่สําคัญต้องสามารถรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนได้ ถ้าเรามีสิ่งเหล่าน้ีเรา
ก็สามารถปกครองตนเองได้ 

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของชาวปะโอยังเป็นระบบเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานที่อาศัยการผลิตทางการเกษตร

เป็นตัวขับเคล่ือนการมีผลิตผลทางการเกษตรที่ดี ใช่ว่าจะนํามาซึ่งรายได้ที่ดี แต่ขึ้นอยู่กับระบบการ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพด้วย การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าน้ัน พวกเราชาวปะโอยัง
ต้องมีการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ อีกมาก อีกทั้งทุนจากต่างประเทศที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจปะโอน้ัน
ยังมีน้อย ถ้ามีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ปกครองของชาวปะโอจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีย่ิง 

สังคม 
วัฒนธรรมการแต่งกาย (ชุดประจําชาติ) การรักษาไว้ซึ่งภาษาพูดหนังสือการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมการยึดมั่นในศาสนาพุทธสิ่งเหล่าน้ีถือว่าสําคัญการอนุรักษ์สืบทอดงานประเพณีเช่นงาน
เข้าพรรษางานออกพรรษางานสงกรานต์สิ่งเหล่าน้ีควรที่สืบสานต่อไปเพ่ือสังคมจะมีความมั่นคง  
สมาชิกมีกิจกรรมร่วมกัน 

7) ภาวะผู้นําการเมืองการปกครองของ Phar Tan Khun Tin Htwet (15.5.2018) 
ประชาชนชาวปะโอโดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องระบอบการเมืองการ

ปกครองสักเท่าไหร่เลยนํามาซึ่งความล้าหลังในด้านแนวคิดทางการเมืองและไม่ค่อยต่ืนตัวในทาง



81 

การเมืองแบบสากลสมัยใหม่ด้วยเหตุน้ีพวกเราที่เป็นผู้นําต้องลงพ้ืนที่พบปะประชาชนเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการทางการเมืองจากหมู่บ้านหน่ึงสู่หมู่บ้านหน่ึง 

โดยมุ่งหมายให้พ่ีน้องประชาชนชาวปะโอหูตาสว่างรู้เท่าทันโลกการเมืองสมัยใหม่มีความ
สํานึกหวงแหนในสิทธิของตนเอง จากการทํางานหนักเข้าหาพ่ีน้องชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา ผลคือพ่ีน้อง
ประชาชนชาวปะโอมีความรู้มีความต่ืนตัวทางการเมืองดีขึ้น 

ว่าด้วยเร่ืองพลเมือง 
วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมการศึกษาศาสนาสิ่งเหล่าคือหนทางที่จะนําพ่ีน้องชาวปะโอ

ก้าวหน้าได้ 
เศรษฐกิจ 
ชาวปะโอมีระบบเศรษฐกิจด้วยการเพาะปลูกอาศัยพืชทางการเกษตรเป็นสินค้าในการแลก

และสร้างมูลค่า แต่ตลาดที่จะมารองรับทําให้ผลผลิตออกสู่ตลาดวงกว้างได้น้ันยังไม่สามารถทําได้  
ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการใหญ่เป็นชาวปะโอก็มีเยอะแยะ แต่ยังขาดทักษะขาดความสามารถใน
ระดับที่จะเป็นผู้ส่งออกได้ ชาวปะโอยังต้องการผู้เช่ียวชาญเศรษฐกิจการค้าอีกมาก 

ข้อเสนอแนะ 
ตามที่ท่านได้มีการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการเขียนวิทยานิพนธ์ในเร่ืองที่เก่ียวกับ

การเมืองการปกครองเร่ืองเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชาวปะโอนั้น เมื่อท่านสําเร็จ
การศึกษาขอให้กลับมาเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเมืองการปกครองการพัฒนานํา
วิทยานิพนธ์มาแบ่งปันแก่ชาวปะโอบ้าง 

8) ภาวะผู้นําการเมืองการปกครองของ Phar Tan Khun Win Ko (15.5.2018) 
เมื่อกล่าวถึงการเมืองการปกครองนั้นต้องลําดับจากบนลงล่างคือ   
- สหภาพที่รวมกันเป็นประเทศข้ึนมา 
- รัฐ คือ การแบ่งการปกครองเป็นรัฐๆตามกลุ่มชาติพันธ์ุน้ัน ๆ 
- จังหวัด 
- อําเภอ 
- ตําบลหมู่บ้าน 
ชาวปะโอมีกลุ่มหรือองค์กรที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเรื่องสิทธิพลเมืองมีมากกว่า 80 

กลุ่มในจํานวน 80 กลุ่มน้ีถ้ารวมกันได้อย่างเหนียวแน่นมีทิศทางการดําเนินการมีแนวคิดเป็นไปในแนว
เดียวกันคงเป็นเร่ืองที่น่ายินดีมาก 

พลเมือง 
ชาวปะโอเป็นชนชาติที่มีความเช่ือศรัทธาในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  

จํานวนกลุ่มชาติพันธ์ุ 135 กลุ่มในประเทศสหภาพเมียนม่าร์น้ันกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอเป็นกลุ่มชนที่มี
ความนับถือเชิดชูยกย่องพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามากหรือมีมากกว่ากลุ่มชาติพันธ์ุใด ๆ 
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ในอดีตที่ผ่านมาดินแดนของชาวปะโอเกิดความวุ่นวายทางการเมือง อะไรต่ออะไรแลดู
เลวร้ายลงไปหมด นับแต่ปี ค.ศ. 1991 คณะสงฆ์ชาวปะโอเป็นแกนนําทางด้านการศึกษา ทําให้วงการ
ทางวิชาการมีความก้าวหน้ามีพัฒนาการที่ช่วยเสริมต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาวปะโอ
โดยรวม หรือกล่าวได้ว่าผู้นําชาวปะโอเกือบทุกระดับส่วนใหญ่เคยบวชเป็นพระและได้รับการศึกษา
ขณะครองสมณเพศ 

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของชาวปะโออยู่บนพ้ืนฐานของการผลิตทางการเกษตรเป็นการผลิตสินค้าขั้น

ปฐมภูมิ ยังไม่มีความสามารถในการผลิตในขั้นที่สูงขึ้นหรือที่เก่ียวกับเทคโนโลยีดังน้ันเราชาวปะโอมี
ความยินดีต้อนรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนยังเขตปกครองตนเองของชาวปะโอไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน
ภายในประเทศหรือจากต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการได้มาซึ่งความเป็นรัฐปะโอและนําสู่การปกครองที่ชาวปะโอปกครอง

กันเอง คิดเองทําเอง สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาเองได้ 
บทสรุปภาวะผู้นําการเมืองการปกครอง การสังคม และการเศรษฐกิจ 
3.2.1 ภาวะผู้นําด้านการเมือง 
การเมืองการปกครองและสังคมและเศรษฐกิจในเขตปกครองตนเองของชาวปะโอหรือใน

ชุมชนอ่ืน ๆ ของชาวปะโอชาวปะโอมีประวัติศาสตร์ในทางการเมืองที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้ปกครอง 
เผด็จการเจ้าฟ้าและเผด็จการทหารมาโดยตลอด 

การที่ถูกกดขี่ข่มเหงจึงทําให้เกิดขบวนการต่อต้านอํานาจผู้ปกครองชาวปะโอเรียกว่าการ
ต่อต้านความเป็นประเทศราช (ระบบศักดินา) จากขบวนการต่อต้านอํานาจเผด็จการมีการพัฒนาเป็น
รูปแบบเป็นกองทัพและองค์กรทางการเมือง เช่น 

Pa Oh National Organization (PNO) (องค์การแห่งชาติปะโอ) 
Pa Oh National Army (PNA) (กองทัพแห่งชาติปะโป) 
นํามาซึ่งการมีเขตปกครองตนเองของชาวปะโอ (Pa Oh Self Administered Zone) มี

จังหวัดในปกครองครองสามอําเภอคือ อําเภอโหโปง (Ho pong) อําเภอปางลอง (Pin laung) 
อําเภอสี่แส่ง (His Hseng) จัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 และได้ประกาศช่ือที่เป็นทาง
การเมืองวันที่ 20 สิงหาคม 2553 

Pa Oh National Liberation Organization (PNLO) (องค์การปลดปล่อยแห่งชาติปะโอ) 
Pa Oh National Liberation Army (PNLA) (กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติปะโอ) 
ผู้นําทางการเมืองการปกครองของชาวปะโอส่วนมากเป็นอดีตนักบวชในพระพุทธศาสนา  

เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ดีและมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง 
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ผู้นําทางการเมืองการปกครองของชาวปะโอส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมการ
ดําเนินงานทางการเมืองยังเป็นแบบช้ีนํา 

3.2.2 ภาวะผู้นําด้านสังคม 
ในเขตพื้นที่ของชาวปะโออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในรัฐฉานและที่อ่ืน ๆ ยังต้องได้รับการ

พัฒนาอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางระบบนํ้าประปาระบบการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนําสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนยังต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภายนอกทั้งเรื่องบุคคล
กรหรืองบประมาณ 

3.2.3 ภาวะผู้นําด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของชาวปะโอยังเป็นการผลิตขั้นพ้ืนฐานรายได้หลักยังอาศัยผลิตผลทางการ 

เกษตรเป็นหลักในขณะที่ไม่มีความแน่นอนของตลาดที่จะรองรับหรือการได้รับราคาที่เป็นธรรมการท่ี
จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่น้ันจําเป็นต้องมีการสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยววิทยาการทางด้านเทคโนโลยี 
การเกษตรรวมถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในทางการเกษตรที่สําคัญต้องมีตลาดรองรับผลผลิตที่
แน่นอน 

สรุปว่า ชนเผ่าปะโอก็คือเป็น Pyu กลุ่มมีหลักฐานบันทึกว่ามีการต้ังถิ่นก่อนคริสต์ศักราช 
600มีการอพยพลงมาจากบริเวณตอนใต้ของประเทศมองโกเลียลงมาทางใต้เข้าสู่แผ่นดินประเทศ
เมียนม่าร์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าทางแม่นํ้า อิรวดี (Irrawaddy River) และแม่นํ้า ซิทตอง 
(Sit Taung River) และค.ศ.1057ได้มีบันทึกในราชสมัยของ พระเจ้าปะโดง ต้ังถิ่นฐานบริเวณ
เทือกเขา เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) ในราชสมัย พระเจ้าอโนรธา เมื่ออาณาจักร เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) 
พ่ายสงครามแก่ พระเจ้าอโนรธา แห่งราชอาณาจักรเมืองพุกามพระเจ้าอโนรธา ได้อัญเชิญ
พระไตรปิฎกจํานวน 30 เล่ม (พระไตร)นํากลับไปยัง เมืองพุกาม (Pagan) เมื่อ เมืองสะถุ่ง (Tha 
Ton) ถูกตีแตกชาวปะโออาณาจักรปะโอได้ล่มสลายลงหลังจากได้พ่ายแพ้สงครามและได้สร้างเมือง
ขึ้นมาใหม่บันทึกประวัติศาสตร์ช่ือหม่อท่อผาเรียกว่า เมืองสะถุ่งใหม่ (His Hseng) ปัจจุบันคือ เมืองสี่แสง 
(His Hseng) ในเมืองเขตปกครองตนเองปัจจุบันและ รัฐฉาน (Shan State) มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 61,123 
ตารางไมค์การเกิดของขบวรการต่อสู้ที่มีผลต่อเน่ืองในปัจจุบันช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รวบรวมชาว
ปะโอจํานวนหน่ึงเพ่ือดําเนินการต่อสู้ทางการเมืองและเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ และศักด์ิศรีให้ชนชาติ
ตนเองการปกครองในประเทศราช (ระบบศักดินา) ก่อให้เกิดการรีดนาทาเร้นมีการเก็บส่วยภาษีอากร
ทุกอย่างจากประชาชนไม่เว้นแม้แต่งานศพยังต้องเสียภาษีให้แก่ทางเจ้าฟ้าและค.ศ.1929 ผู้นําชาวปะ
โอช่ือ พร่าต่ันก่องแค (Phar Tan Kaung khae) พร้อมชาวบ้านได้ลุกฮือข้ึนต่อต้านระบบการ
ปกครองแบบประเทศราช(ระบบศักดินา)ที่รังแกและรีดนาทาเร้นชาวประชาเย่ียงทาสและเม่ือวันที่ 23
มีนาคม 1978 องค์การแห่งชาติปะโอ PNO ได้จัดงานวันชาติปะโอ (Pa Oh National Day) ที่บ้าน
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หนองหญ้าไซและค.ศ.1991กลุ่ม PNO กับกลุ่ม (ป.อ.ม.พ.) ได้เริ่มมีการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน
ในการหยุดยิงและทําสัญญาสันติภาพเข้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางการปกครองในระบบ
ประเทศราช(ระบบศักดินา)และวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1949 พร่าบัวขุนละเผ่ (Phar Bour Hla 
Pey) โดยคณะพระสงฆ์พร้อมด้วยผู้นําชาวปะโอได้ประชุมวางแผนเพ่ือทําการโค่นล้มระบบเจ้าฟ้าผู้กด
ขี่ประชาชนและในเมืองเขตปกครองตนเองและที่ปกครองตัวเอง3 อําเภอวิถีทางการเมืองการปกครอง
ตามคําสอนของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกลักขณสูตรหมายถึงมหาปุริสลักษะณะ 32 ประการ 
คุณสมบัติภายในคุณสมบัติภายนอก พละ 5 สังคหวัตถุ 4 บารมี 10 ประการ สัปปุริสตูร 10 ประการ
พรหมวิหาร 4 อคติ 4 เบญจศีล 5 เบญจธรรม 5 พละ 5 ของพระราชา 5 อปริหานิยธรรม 7 
ทศพิธราชธรรม และ10 จักกวัตติสูรหรือจักรวรรดิธรรม 12และในระบอบประชาธิปไตยระบอบสังคม
นิยมระบอบคอมมิวนิสต์จะดําเนินประสบความสําเร็จภาวะผู้นําก็ถือว่าเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองใน
การเป็นผู้นํา ทั้งในด้านสถาบันครอบครัวสถาบันทางศาสนาสถาบันทางเศรษฐกิจสถาบันทางสังคม
และสถาบันทางการเมือง รวมถึงการใช้กับผู้นําแต่ละกลุ่มจะทําให้ประเทศน้ันมีแต่ความสุขความเจริญ
หาความเสื่อมมีได้แล  



บทที่ 4 
วิเคราะห์ภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอ ในรัฐฉาน ประเทศเมียนม่าร์ 

 
ภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อการปรับกระบวนการทํางานเพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลขององค์กร

แล้ว ผู้บริหารยังต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรในองค์กรด้วย ภาวะผู้นําน้ันถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง
สําหรับผู้นําในการที่จะนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นําในการบริหาร
จัดการ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีถือเป็นหน้าที่ของผู้นําที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพ่ือการยอมรับของคนในองค์กรอัน
จะนําไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกันผู้นําจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการส่ือความให้มีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การสื่อความที่ดีน้ันถือว่าเป็นรากฐานที่สําคัญย่ิงในการสร้างพันธะสัญญา 
(Commitment) และทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจการ (Cooperation) ในที่สุดในการบริหารองค์กร
ของผู้บริหารย่อมต้องเผชิญความรุนแรงและความรวดเร็ว ทั้งกระแสของการแข่งขันและความเปลี่ยน 
แปลงต่าง ๆ ดังน้ันจึงต้องอาศัยศักยภาพของตนเองและของทีมงานร่วมกัน รวมถึงความมีระบบที่ต้อง
ดําเนินไปให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้ โดยระบบที่ถูกต้องของแต่ละ
องค์กรน้ันก็จะอยู่บนพ้ืนฐานของวิสัยทัศน์ (Value) คือจะไปให้ถึงจุดน้ันโดยยึดอะไรเป็นหลักจึงถือว่า
องค์ประกอบทั้ง 3 น้ีเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร การมีเป้าหมายของ
องค์กรที่ชัดเจนต้ังแต่แรก จะสามารถประเมินผลได้ว่าผลในการดําเนินงานน้ันบนรูปประสิทธิผล
(Effectiveness) หรือไม่ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดใหม่ในการประเมินผลที่ผู้บริหารต้องคํานึงถึงมากกว่าที่จะ
มุ่งแต่ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นหลักอย่างเดียวซึ่งหมายถึงความสามารถในการสร้างผลผลิต โดย
ใช้ทรัพยากรไว้ที่สุดให้เวลาน้อยที่สุดซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ (Output) กับปัจจัยนําเข้า 
(Input) เป็นหลักแต่ส่วนคําว่าประสิทธิผลนั้นจะมองแน่นไปที่ว่า สิ่งที่ทําน้ันเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 

ผู้บริหารนอกจากจะต้องตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กรแล้วยังต้องให้ความสําคัญต่อการ
ปรับกระบวนการทํางานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วยภาวะผู้นําน้ันถือเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับผู้บริหารอยู่กลางการประกันภัยในการที่จะนําองค์กรให้ประสบความสําเร็จ
ได้เพราะอยู่ซ่อมรถยนต์คือองค์กรที่ต้องบริหารโดยคํานึงถึงคุณภาพเป็นสําคัญดังน้ันผู้บริหารอยู่กลาง
ต้องเป็นผู้นําในการบริหารจัดการเพื่อการยอมรับของคนในองค์กรและของผู้ใช้บริการผู้นําจึงต้อง
มุ่งเน้นเร่ืองการส่ือสารให้ชัดเจนและต้องอาศัยศักยภาพของตนเองและของทีมงานร่วมกันโดยคํานึง 
การจัดระบบโครงสร้างในองค์กรที่สําคัญคือการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการกําหนดทิศทางและ
เป้าหมายขององค์กรการมีเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรต้ังแต่แรกก็จะสามารถประเมินผลสําเร็จของ
องค์กรได้น้ัน หมายถึงการมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในเรื่องของการบริหารและคุณภาพ
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องของภาวะผู้นําได้มีนักคิดนักทฤษฎีได้ศึกษาค้นคว้า ทั้งในอดีต
ที่เริ่มต้ังแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นการค้นหาองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ 
ทําให้ผู้นํามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจากการศึกษาค้นคว้าสามารถระบุ
คุณลักษณะพฤติกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทําให้แบบของความเป็นผู้นําแบบหน่ึงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกล่าวว่าภาวะผู้นําอีกแบบหน่ึง 

4.1 วิเคราะห์ภาวะผู้นําด้านการปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรม 
4.2 วิเคราะห์ภาวะผู้นําด้านสังคมด้วยเบญจศีลเบญจธรรม 
4.3 วิเคราะห์ภาวะผู้นําด้านเศรษฐกิจด้วยหลักทิฎฐธัมมิกัตะประโยชน์ 

 

4.1 วิเคราะห์ภาวะผู้นําด้านการปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรม 
 
การเมืองการปกครองกับบทบาทผู้นําในการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอเป็นหน่ึงในกลุ่ม

ชาติพันธ์ุในประเทศเมียนม่าร์ที่มีมากกว่าร้อยชาติพันธ์ุมีจํานวนประชากรมากเป็นลําดับที่ 3 รองจาก
เมียนม่าร์และไทยใหญ่มีการกระจายประชากรในหลายพ้ืนที่ไม่ว่าพ้ืนที่เมือง พะโค (Pago) รัฐมอญ 
(Mon state) รัฐกะเหรี่ยง (Karen state) รัฐคะยา (Kayah state) และรัฐฉาน (Shan State) 

ผู้นําทางการเมืองที่ต่อสู้เกี่ยวสิทธิเสรีภาพจากการถูกกดข่ีข่มเหง โดยผู้ปกครองเผด็จการ
และระบบเจ้าที่ล้าหลังมีมานานแล้ว แต่การต่อสู้แต่ละคร้ังน้ันได้ถูกกวาดล้างอย่างโหดเห้ียม แต่ไม่ได้
ทําให้ความคิดที่จะต่อสู้เพ่ือชนชาติตนเองน้ันมอดดับลงได้ ตรงกันข้ามกลับเป็นเช้ือไฟในการต่อสู้เพ่ือ
เสรีภาพอย่างดี พร้อมกับได้รับบทเรียนที่สะท้อนถิ่นแนวทางของการต่อสู้ ที่ผ่านมาว่าปัญหาอุปสรรค
น้ันมีปัจจัยใดบ้าง   

ปัญหาที่ผู้นําในการต่อสู้ทางการเมืองของปะโอประสบในช่วงเร่ิมต้นคือ ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่มีการต่ืนตัวทางการเมือง เพราะประชาชนถูกปิดก้ันในทุก ๆ ทางเพ่ือไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารย่ิง
เก่ียวกับการเมืองการปกครองนั้น ผู้ปกครองจะไม่ให้มีการรับรู้ใด ๆ ประชาชนทําได้สิ่งเดียวคือทํา
ตามที่ปกครองสั่งเท่าน้ัน การที่ประชาชนถูกปิดก้ันถูกกดขี่ข่มเหงถูกปฏิบัติจากผู้ปกครองอย่างไร้ค่า
ของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จึงก่อให้เกิดขบวนการต่อสู้เพ่ือโค่นล้มชนช้ันปกครอง 

ผู้นําที่เป็นแกนนําหลักในการต่อสู้ของชาวปะโอคือ พร่าบัวขุนละเผ่ (Phar Bour Khun 
Hla Pey) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับสูงเป็นผู้ที่ได้ร่วมงานกับเจ้าอาณานิคมอังกฤษจึงเรียนรู้
และมีประสบการณ์จากชาวตะวันตกในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการปกครองแบบประชาธิปไตยการเกิด
ขบวนการต่อต้านผู้ปกครองที่มีช่ือเสียงของชาวปะโอคือการต่อสู้เจ้าประเทศราช (ระบบศักดินา) หรือ
การปกครองระบบเจ้าฟ้าของไทยใหญ่ที่กดขี่ข่มเหงชาวปะโอ ซึ่งมีถิ่นฐานที่หนาแน่นในรัฐฉานตอนใต้ 
บริเวณ เมืองตองกี (Taunggyi) เมืองโหโปง (Ho Pong) เมืองสี่แสง (His Hseng) เมืองหมอกใหม่ 
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(Mawk Mai) เมืองนาย (MongNai) เมืองปางลอง (Pin Laung) เมืองหลอยแหลม (Loi Lem) เมือง
น้ําจ่าง (Nan Sang) เมืองป๋อน (Mong Pawn) เมืองปางโหลง (Pang Long) และกระจัดกระจาย
ตามหัวเมืองต่างๆ ประเทศราช (ระบบศักดินา) น้ันทําทุกอย่างที่จะได้รีดภาษีจากประชาชน จึงไม่
แปลกใจว่าทําไมประชาชนจึงไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเจ้าฟ้าผู้สูญเสียดินแดนในปกครองและการถูก
กระทํายํ่ายีจากรัฐบาลเมียนม่าร์ในช่วงการปฏิวัติรัฐประหารจาก นายพลเนวิน (U Bo Nay Win) 
อย่างไรก็ตามแนวคิดทฤษฎีของ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ กล่าวว่า “ภาวะผู้นํา หมายถึง
กระบวนการมีใช้บุคคลเป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเพ่ือการกําหนดเป้าหมายและการ
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม” 

การปฏิวัติต่อต้านเพ่ือโค่นล้มประเทศราช (ระบบศักดินา) ไม่ใช่เหตุการณ์ที่จู่ ๆ เกิดข้ึนมา
เอง แต่เกิดจากความรู้สึกคับแค้นชิงชังต่อระบอบที่คอยเหยียบยํ่าความเป็นมนุษย์ เมื่อมีผู้คิดก่อการ
ต่อต้านระบอบเจ้าฟ้า จึงทําให้มีพลังมีผู้สนับสนุนเป็นจํานวนมาก การต่อต้านล้มล้างระบอบการ
ปกครองที่ล้าหลังและกดขี่ข่มเหงชาวปะโอจึงประสบชัยชนะ ทําให้ขบวนการที่เรียกร้องเสรีภาพมี
กําลังใจและพัฒนาศักยภาพสู่การมีองค์กรทางการเมืองของชาวปะโอ องค์กรแรกเริ่มของชาวปะโอท่ี
ต่อสู้ทางการเมืองคือ (ป.อ.ม.พ) แต่การดําเนินงานทางการเมืองก็ไม่มีความเป็นเอกภาพสักเท่าไหร่
เหตุน้ันเก่ียวเน่ืองกับเมืองระหว่างประเทศ ช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สองด้วยทางการเมืองสอง
ระบอบที่ขับเค่ียวต่อสู้กันทําให้เกิดสงครามตัวแทนที่มีอุดมการณ์ต่างลัทธิขึ้นมาคือ ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ความวุ่นวายของการเมืองระหว่าง
ประเทศส่งผลกระทบต่อเรื่องความสามัคคีกันของชาวปะโอด้วยองค์กรทางการเมืองการทหารของชาว
ปะโอที่ก้อกําเนิดขึ้นเพ่ือต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาเมียนม่าร์ไม่กี่ปีก็ต้องแตกเป็นสองฝากสองฝ่าย ฝ่าย
หน่ึงที่นิยมระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เรียกกลุ่มของตนเองว่าปะโอแดงอีกฝ่ายที่
นิยมในหลักการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยเรียกกลุ่มของตนเองว่าปะโอขาวอย่างไรก็ตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Trewatha and Newport ว่าภาวะผู้นําทางการบริหารหมายถึงกระบวนการของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยที่ผู้นําพยายามใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนเพ่ือนําพฤติกรรม
องค์การให้เป็นไปในทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้แล้วในทัศนะน้ีกล่าวว่า ภาวะผู้นําเป็น
ปัจจัยที่มีพลวัตหรือเปลี่ยนแปลงมากที่สุดปัจจัยหน่ึงขององค์การเพราะเหตุว่าในบางคร้ังความมีภาวะ
ผู้นําสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามทํางานให้ได้ผลผลิตสูงสุดและในทางตรงกันข้ามบางคร้ังความขาดภาวะ
ผู้นําก็เป็นตัวทําลายความแข็งแกร่งขององค์กรและอาจมีผลต่อความอยู่รอดขององค์การ 

ในช่วงสงครามเย็นที่บรรยากาศของโลกเต็มไปด้วยกลิ่นไอสงครามทุกแห่งหนน้ัน ชาวปะโอ
ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความยากลําบากจากความขัดแย้งทางการเมืองของผู้นําที่มีความคิดเห็น
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ผู้นําทางการเมืองและทหารท่ีดี ๆ ต้องเสียชีวิตไป รวมผู้มีความรู้มี
ความสามารถและมีศักยภาพที่จะเป็นกําลังหลักของการต่อสู้เพ่ือสิทธิเสรีภาพของชาวปะโอก็ต้อง



88 

สูญเสียไปอย่างน่าเสียดายไปกับความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองนับไม่ถ้วน ความขัดแย้งทาง
การเมืองระหว่างประเทศนํามาซึ่งความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศผู้คนมีความคิดแบ่งแยก
กัน แต่เหตุการณ์ใช่ว่ามีแต่ด้านเลวร้ายเสมอไป ความขัดแย้งและการแตกแยกที่เกิดข้ึนทําให้
ขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของชาวปะโอได้รับการพัฒนา ได้มีผู้มีอุดมการณ์แสดงตัวเข้าเป็นแนวร่วม
จํานวนมาก ความขัดแย้งในประเทศเมียนม่าร์น้ันมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าจนนําไปสู่การรวมตัวกันของ
ขบวนการต่อสู้เพ่ืออิสรภาพของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ที่ต่อสู้ทางการเมืองการทหารตามแนวทางเสรี
ประชาธิปไตย ในช่ือแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democratic Front – NDF) ก่อต้ัง
เมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 เป็นการรวมตัวกันของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ ราวสิบกลุ่มเพ่ือต่อสู้
กับรัฐบาลทหารเมียนม่าร์ มี นายส่วยวิน (U Shwe win) เป็นประธานแบ่งเป็นรายภาคดังน้ี 

- ภาคเหนือประกอบด้วยองค์กร กะฉ่ิน (Kachin) อิสระพรรค รัฐฉาน (Shan) ก้าวหน้า
และแนวร่วมปลดปล่อย ปะหล่อง (Pa laung) 

- ภาคกลางประกอบด้วยพรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะยา (Kayah) องค์กรแห่งชาติว้าองค์กร
แห่งชาติ มูเซอ (Lahu) กลุ่มกะยันใหม่ (Kayan) องค์การแห่งชาติปะโอ 

- กองกําลังผสมประกอบด้วยสหภาพแห่งชาติ กะเหรี่ยง (Karen) พรรคปลดปล่อยอายะไข่
(Rakhine) พรรคมอญใหม่ (Mon) และองค์กรเช้ือชาติ ฉ่ิน (Chin) 

การที่ขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของชาวปะโอได้ร่วมมือกับขบวนการของกลุ่มชาติพันธ์ุ
อ่ืน ๆ ทําให้มีการเรียนรู้แนวทางใหม่ ๆ ได้ประสบการณ์ทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพของขบวนในการทํางานด้านมวลชนเพ่ือขับเคลื่อนองค์กร  

การต่อสู้ทางทหารโดยการนําขององค์การแห่งชาติปะโอ (Pa Oh national Organization – 
PNO) มีมาต้ังแต่ยุคเร่ิมต้นของการต่อสู้กับรัฐบาลเมียนม่าร์จนมาถึงยุคที่สงครามเย็นเร่ิมคลี่คลาย
ตัวการต่อสู้ลักษณะสงครามตัวแทนระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์และเสรีนิยมเริ่มเบาบาง ประกอบกับการ
เจรจาทางการเมืองของผู้นําปะโอกับรัฐบาลกลางได้บรรลุข้อตกลงท่ีนําสู่การทําข้อตกลงหยุดยิง เมื่อ 
11 เมษายน 2534 และจากผลการเจรจาหยุดยิงกับรัฐบาลกลางนํามาซึ่งแนวคิดที่จะให้ชาวปะโอ
ปกครองตนเองได้ จนในที่สุดการจัดต้ังเขตปกครองตนเองของชาวปะโอ (Pa Oh Self-Administered 
Zone) ก็เกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญ 2551 และประกาศช่ือเขตปกครองตนเองอย่างเป็นทางการเมื่อ 20 
สิงหาคม 2553 

หลังการเจรจาหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนม่าร์ขบวนการต่อสู้ทางการเมืองของชาวปะโอก็แตก
เป็นสองฝ่ายอีกครั้งแต่การแตกเป็นสองฝ่ายครั้งใหม่น้ีไม่ได้เกิดจากความแตกต่างในอุดมการณ์หรือ
ลัทธิทางการเมืองแต่เกิดจากแนวคิดในการต่อสู้กับรัฐบาลเมียนม่าร์ที่แตกต่างกันกลุ่มที่แตกตัวออกมา
นําโดย ขุนโอ๊กกา (Khun Oak Ka) จัดต้ังกลุ่มใหม่ในช่ือ (Pa Oh People’s Liberation Organization-
PPLO) ต่อมาปี 2009 ได้มีการรวมกลุ่มกันและเปลี่ยนช่ือองค์กรใหม่เป็น (Pa Oh National Liberation 
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Organization-PNLO) โดยมีกลุ่ม (Pa Oh Youth Organization) และกลุ่ม Shan State Nationalities 
People’s Liberation Organization  อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ พระศรีปริยัติโมลี  (สมชัย 
กุสลจิตโต) กล่าวถึงภาวะผู้นําคือความมีคุณธรรมมีคุณสมบัติในการริเร่ิมสิ่งใหม่ ๆ ในการรวมเอากาย
รวมเอาใจของมวลชนหรือประสานร้อยรวมคนจํานวนมากให้เห็นดีเห็นชอบ แล้วดําเนินไปสู่เป้าหมาย
ที่ดีงามอันเดียวกัน เป็นผู้คิดริเร่ิมหรือยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้น หรือที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
พร้อมทั้งเป็นผู้เสียสละกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมก่อนบุคคลอ่ืนๆ เป็นต้น ภาวะ
ผู้นําคือ คุณความดีของบุคคลในทางสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมและมนุษย์ชาติ เช่น ความมี
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ความบากบั่น เอาจริงเสียสละมีความหนักแน่นอดทนรอคอยได้ ความ
เมตตากรุณาปรารถนาดีต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนาม รวมทั้งสามารถในการประสาน งานการ
ช้ีแจงและแนะนําชักชวนให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปให้เห็นร่วมกันเห็นไป
ในแนวทางเดียวกันจนรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน คนมีคุณธรรมอย่างน้ี เรียกว่าผู้นํา หรือมีภาวะผู้นํา 

พัฒนาการต่อสู้ทางการเมืองของชาวปะโอในยุคแรกเร่ิมเป็นการต่อสู้เพ่ือศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์และสิทธิในดินแดนที่ควรจะมีส่วนในการปกครอง การที่ถูกยํ่ายีกดขี่ข่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากเจ้าฟ้าผู้ปกครองประเทศราช (ระบบศักดินา) โดยลําดับการต่อสู้ดังน้ี 

- การต้อสู้เพ่ือสิทธิเสรีภาพต่อต้านระบอบการปกครองเจ้าฟ้าประเทศราช (ระบบศักดินา) 
และอํานาจรัฐบาลเมียนม่าร์ เร่ิมต้ังแต่ปี ค.ศ. 1886 -1991 

วันที่ 11 ธันวาคมค.ศ. 1949 คือ วันลุกขึ้นต่อต้านระบอบเจ้าฟ้าประเทศราช (ระบบศักดินา) 
(Khun Mg Toke, 2008, p. 21) 

วันวีรชนปะโอ เป็นวันรําลึกในวีรกรรมอันกล้าหาญของนักต่อสู้เพ่ือชาวปะโอยึดเอาวันที่ 
พร่าคุนละเผ่ (Phar Bour Khun Hla Pey) เสียชีวิตเป็น “วันวีรชนปะโอ”ตรงกับแรม 5 ค่ําเดือน 
10 (ตามปฏิทินจันทรคติ) จุลศักราช 1337 (พ.ศ. 2518) (Khun Mg Toke, 2008), p. 116) 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 ขบวนการต่อต้านอํานาจของชาวปะโอในช่ือขบวนการปลดปล่อย 
ชนชาติปะโอ (ป.อ.ล.พ.) โดยมีเป้าหมายในการแบ่งเขตแดนคือ 

1) แดนแห่งศิลา กินพ้ืนที่ทางด้านใต้ทางหลวงแผ่นดินของ เมืองตองกี (Taunggyi) 
เมืองโหโปง (Ho Pong) เมืองหลอยแหลม (Loi Lem) เมืองกุนฮิง (Kun Hing) และพื้นที่ เมืองโหโปง 
(Ho Pong) เมืองสี่แสง (Hsi Hseng) ถึงเขตแดน รัฐคะยา (Kayah State) ด้านตะวันออกทางหลวง
แผ่นดิน เรียกว่า สุริยะคั่ม (Suriya Khams) หรือดินแดนแห่งสุริยะ 

2) แดนแห่งเพชร คลุมพ้ืนที่ต้ังแต่ฝั่งตะวันตกทางหลวงแผ่นดินจาก เมืองโหโปง (Ho 
Pong) เมืองสี่แสง (His Hseng) เขตแดน รัฐคะยา (Kayah State) ถึงด้านใต้ทางหลวงแผ่น เมือง
ตองกี (Taunggyi) เมืองส่วยยอง (Shwen yaung) จนถึงด้านตะวันออกทางหลวงแผ่นดินดินเขตแดน
คะยัน (Kayan) เรียกว่า ขุนพร่าบว่าคั่ม (Phar Bour Khams) หรือดินแดนของ ขุนพร่าบ 
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3) แดนแห่งอัคคีเมืองตองกี (Taunggyi) เมืองหย่องส่วย (yaung Shwen) ด้านตะวันตก
ถนนอังเดสะ ด้านใต้เขต คยัน (Ka yan) บางส่วนทางด้านใต้ของ เมืองกะลอ (Ka Law) จนถึงพ้ืนที่
ใกล้เคียงของ เมืองปนมะน่า (Pyinmana) เรียกว่า จันตาคั่ม (Jarn Tha Khams) หรือดินแดนแห่ง
จันทรา 

4) แดนแห่งดาว เขตเมืองกะลอถึง เมืองตองกีโหโปง (Taunggyi Ho Pong) เมืองหลอย
แหลม (Loi Lem) เมืองกุนฮิง (Kun Hing) ฝั่งด้านเหนือของทางหลวงแผ่นดิน ถึงเขตแดน เมืองซู่
(Mong Hsu) เมืองหนอง (Noung) เมืองเกซี (Ke His) เมืองจอกกู่ (kyauk Ku) เมืองจอกเซ (Kyau 
Kse) และ เมืองปางตะร่า (Pindaya) เมืองอองบ้าน (Aung pan) เรียกว่า เมียงโมคั่ม (Myan Mo 
Khams) หรือดินแดนแห่งเขาพระสุเมรุ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ พระบุญเรือง จิตธม
โม ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ผู้นําในพระพุทธศาสนาศึกษาเพราะวิธีการแก้ปัญหาของ
พระพุทธเจ้าจากผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นําคือผู้มีความสามารถในการตัดสินใจในการนําพาตัวเอง
และคณะให้ดําเนินไปได้ในสถานการณ์หน่ึง ๆ ภาวะผู้นําน้ันยังขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพเป็นตัวส่งเสริมใน
พระพุทธศาสนา แสดงหลักธรรมไว้สําหรับผู้นําคือ หลักพรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 
ฆราวาสธรรม 4 ทศพิธราชธรรม 10 และจักรวรรดิวัตร 12 รวมลักษณะของหลักธรรมทั้งหมดให้นัก
ปกครองประสบความสําเร็จในการปกครองทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องของภาวะผู้นําเอกสารท่ีเก่ียวข้องและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
การเมืองการปกครองของชาวปะโอจนได้มาเขตปกครองมีผลกระทบต่อภายในพ้ืนเขตปกครองตนเอง
ทั้งด้านบวกและด้านลบ แน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวปะโอได้รับการดูแลปกป้องโดยองค์กร
ที่มีสมาชิกรัฐสภา (ส.ส.) ที่เป็นชาวปะโอเป็นการสร้างความภูมิใจให้แก่ลูกหลานสามารถก้าวสู่
การเมืองระดับชาติ ในส่วนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองน้ัน ลูกหลานชาวปะโอทําไมองค์กร
ทางการเมืองและการทหารจึงไม่สามารถปกป้องลูกหลานได้ แต่เมื่อส่งกองกําลังทหารไปลาดตระเวน
ตามเมืองที่มีชาวปะโออาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ก็มักจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันเสมอ การ
กระทบกระทั่งน้ันเฉพาะเรื่องของทหารเท่าน้ัน แต่จะเป็นปัญหาระดับชาติ เพราะเหตุที่มีเขตปกครอง
ตนเอง ความชอบธรรมที่จะไปยุ่งเก่ียวในเขตอ่ืน ๆ น้ันมีไม่เต็มร้อย สิ่งที่อ้างได้มีเพียงเพ่ือปกป้อง
ประชาชนชาวปะโอในพ้ืนที่มีปัญหาเท่าน้ัน สิ่งที่องค์กรทางการเมืองและการทหารต้องเผชิญและมี
ความเชื่อความศรัทธาในองค์กรของตนเอง และเพ่ือให้องค์เข้มแข็งพัฒนาก้าวหน้าเป็นองค์กรทาง
การเมืองสังคมและการทหารอย่างมืออาชีพ จะทําอย่างไรที่องค์กรทางการเมืองและการทหาร 
สามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาวปะโอได้ในทุก ๆ พ้ืนที่ และรัฐที่มีชาวปะโออาศัยอยู่จะมี
แนวคิดหรือนโยบายอย่างไรที่จะพัฒนาเขตปกครองตนเองให้มีความก้าวหน้าทันสมัยมีระบบ
การศึกษาที่มีมาตรฐาน มีสถานพยาบาลจะทําให้ 3 อําเภอที่เป็นเมืองในปกครองของชาวปะโอ 
เมืองโหโปง เมืองสี่แสง เมืองปางลอง ได้รับกาพัฒนาทุก ๆ ด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางของชาวปะโอเป็น



91 

ความท้าทายในการแก้ไข เพ่ือคลี่คลายปัญหาขององค์กรทางการเมืองและการทหารเพราะปัญหาจะ
ทวีรุนแรงขึ้นและมีความซับซ้อน 

อย่างไรก็ตามทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม 10 ได้แก่ 
1) ทาน หมายถึง การให้ (Charity) การเป็นผู้ให้เป็นคุณธรรมข้อแรกของนักบริหารตาม

หลักทางพุทธศาสนา การให้น้ันมีอยู่ 2 อย่างคือ อมิสทาน ได้แก่ การให้วัตถุสิ่งของ เช่น ให้เงินทอง
เสื้อผ้า ให้ที่อยู่อาศัย ให้อาหาร ธรรมทาน ได้แก่ การให้ธรรมหรือความรู้ ให้สติปัญญา ให้กําลังใจ ให้
อภัย ให้ความรัก ให้ความเอ้ือเฟ้ือ ให้ความเมตตา 

2) ศีล หมายถึง ความมีระเบียบวินัย (Self – Discipline) ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เป็นบุคคล
แบบอย่างที่จักต้องมีความ “งามด้วยศีล” ได้แก่ ต้องเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย เคร่งครัด ระมัดระวัง 
ควบคุมตนเองได้ จะต้องรู้จักบริหารคน บริหารงาน และบริหารบ้านเมือง 

3) ปริจาคะ หมายถึง การเสียสละ (Self – Sacrifice) คือการเสียสละ ละทิ้ง ความหมาย
เชิงปฏิบัติว่า ให้ ในลักษณะของ “ทาน” เป็นการให้สิ่งที่ตนมีอยู่และในเพียงบางส่วน แต่การให้
ลักษณะของ “บริจาค” น้ันเป็นการให้ทั้งหมด ให้ไม่มีส่วนเหลือผู้ปฏิบัติที่ดีย่อมต้องมีความพร้อมใน
การเสียสละ คือการเสียสละทั้ง 4 คือ เสียสละทรัพย์ เสียสละอวัยวะ เสียสละชีวิต เสียสละทั้งหมด 
ทั้งทรัพย์ อวัยวะและชีวิตเพ่ือรักษาความถูกต้องดีงามของบ้านเมือง 

4) อาชวะ หมายถึง ความซื่อตรง (Honesty) ความซื่อตรงเป็นหลักธรรมที่สําคัญอย่างย่ิง
ของนักบริหารอีกประการหน่ึง นักบริหารต้องเป็นบุคคลท่ีซื่อตรง ไม่คดโกง โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึง
สามารถนําคน นํางาน นําบ้านเมือง ว่ิงตรงไปสู่เป้าหมายได้อย่างปลอดภัยรวดเร็ว ตรงกันข้ามหากนัก
บริหารไร้ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ซื่อตรง คดโกง คิดคด ทรยศต่อชาติบ้านเมือง พระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบไว้ว่าเป็น “มหาโจร” ปล้นชาติปล้นแผ่นดิน ตามวิสัยของมหาโจร 

5) มัททวะ หมายถึง ความอ่อนโยน (Gentleness) เป็นคุณธรรมที่สําคัญอย่างย่ิงสําหรับ
นักบริหาร โดยนักบริหารที่ต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน ๆ แล้วจะต้องเป็นบุคคลที่
อ่อนโยนนุ่มนวลไม่หยาบคาย ไม่แข็งกระด้าง ไม่เย่อหย่ิง ยโสโอหัง ที่บังอาจทําตนเป็นเหมือน 
“คางคกขึ้นวอ” ให้ลดมานะละทิฐิทั้งปวง 

6) ตปะ หมายถึง การระงับยับย้ังข่มใจ (Self – Austerity) นักบริหารที่ดีต้องมี “ตปธรรม” 
คือการแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบงําจิตใจของตนเองอยู่เสมอ คือละความช่ัวภายในตนเองให้
หมดไป หล่อหลอมเอาแต่ความดีงามใส่ตัว มีความดีเป็นแบบอย่าง มีความพากเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส 

7) อักโกธะ หมายถึงความไม่โกรธ (Non – Anger) นักบริหาร คือบุคคลผู้มีบทบาทมี
อํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะ การตัดสินใจ (Decision – Making) ให้ทําหรือไม่ทํา
อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งในสถานการณ์อย่างน้ี นักบริหารจะมีอารมณ์โกรธไม่ได้เลย ต้องมีความสุขสงบ 
เยือกเย็น เห็นตน เห็นคน เห็นงาม เห็นบ้านเมืองอย่างแจ่มใสไม่ขุ่นมัว 
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8) อวิหิงสา หมายถึงการไม่เบียดเบียน (Non – Violence) นักบริหารที่ดีต้องไม่
เบียดเบียนทั้งคนและสัตว์ รวมท้ังไม่เบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามหลักพระพุทธศาสนา 
คือไม่มีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความเท่าเทียมกัน 
เหมือนกันเสมอภาคกัน เคารพในกฎหมาย ไม่ทะเลาะวิวาท บาดหมางกันด้วยความคิดเห็นที่แตกต่าง
กัน นําความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาสร้างความสามัคคี 

9) ขันติ หมายถึง ความอดทน (Tolerance) ความงามของนักบริหารอยู่ที่การมีความ
อดทน หรือการมีขันติ และการมีความสงบเสง่ียมเจียมตัว หรือการมีโสรัจจะ นักบริหารที่ดีจึงจําเป็น
จะต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนมีความอดทนและความเสง่ียมเจียมตัวอยู่เสมอ 

10) อวิโรธนะ หมายถึง ความไม่คลาดธรรม (Non - Opposition) คือมีความหนักแน่นใน
ธรรม ไม่มีความเอนเอียงหว่ันไหวสถิตมั่นในธรรม นักการบริหารทุกระดับ ต้ังแต่บริหารตน บริหาร
บุคลากร บริหารงาน และการบริหารบ้านเมือง ไม่ว่าจะระดับใดจะต้องไม่มีความผิดพลาด ความ
เสียหาย ต้องไม่มีพิรุธใด ๆ เพราะหากมีความผิดพลาดมีพิรุธบกพร่อง ย่อมเป็นช่องทางให้เกิดความ
หายนะสะสมทับถมต่อเน่ืองและเรื้อรัง จะแก้ไขลําบากอยากที่จะกําจัดได้ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า 
นักบริหารที่ดีจะต้องมีหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมในการบริหารการทํางานใด ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือ
เล็กจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด ไม่ผิดทางห่างเป้าหมาย 
 

4.2 วิเคราะห์ภาวะผู้นําด้านสังคมด้วยเบญจศีล เบญจธรรม 
 
บทบาทผู้นํากับสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอชาวปะโอจะมีลักษณะสังคมแบบจารีด

ประเพณี มีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีความเป็นพวกพ้อง และการนับญาติกันสูง มีการให้ความเคารพและ
ให้เกียรติผู้อาวุโส ลักษณะครอบครัวของชาวปะโอเป็นครอบครัวแบบขยาย ในหน่ึงครองครัวจะมี
สมาชิกมากกว่า 5-6 คน เพราะโดยพ้ืนเพชาวปะโอมีการทําเกษตรกรรมเป็นหลักจึงเก่ียวพันกับ
แรงงาน ในเกษตรกรรมที่ต้องใช้แรงงานเยอะวัฒนธรรมของชาวปะโอจะให้ความเคารพนับถือแม่เป็น
พิเศษโดยชาวปะโอจะเรียกคําขึ้นต้นกับบรรดาญาติพ่ีน้องที่เป็นผู้หญิงด้วยคําว่า “เม่อ” ตรงกับ
ภาษาไทยคือ“แม่” เช่น เม่อพร่า = ยายหรือย่า และเม่อหน่าง = น้า/อา (ผู้หญิง) ลักษณะการ
ปกครองของชาวปะโอ (ระดับชุมชน) 

- พระสงฆ์ (เจ้าวัด) ดูแลสั่งสอนเรื่องศีลธรรมและการศึกษาของลูกหลานชาวบ้านและชาว
ปะโอจะมีความยําเกรงพระสงฆ์สูงจึงไม่แปลกที่พระสงฆ์จะมีบทบาทสําคัญต่อสังคมปะโอสูง 

- พร่าโด่ง หรือผู้ใหญ่บ้านดูแลปกครองรักษากฎระเบียบของหมู่บ้าน/ชุมชน 
- กรรมการหมู่บ้าน ดูแลการพัฒนางานประเพณีคานอํานาจของผู้ใหญ่บ้าน 
- หัวหน้ากลุ่มหนุ่มสาว ดูแลปกป้องกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาว 
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ในชุมชนไม่ให้มีเรื่องเสื่อมเสียในทางชู้สาวการแต่งงานต้องได้รับการคัดครองและยินยอม
จากหัวหน้าหนุ่มสาวในชุมชนปะโอจะมีการปกครองแบบผู้นําหมู่บ้านชุมชนเรียกว่าพร่าโด่งหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการเสนอช่ือโดยชาวบ้านและเมื่อเมื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วชาวบ้านจะเช่ือในคําสั่ง
หรือในสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเสนอ 

บทบาทผู้นําในการพัฒนาชาวปะโอ 
การคมนาคมในเขตพ้ืนที่ปกครองตนเองของชาวปะโอการสร้างถนนการสร้างสะพานหรือ

การขุดลอกคูคลองเพื่อการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับการสัญจรไปมาของชาวปะโอ
และเพ่ือการพัฒนาในด้านการศึกษาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมหรือทางด้านการสาธารณสุขสิ่ง
เหล่าน้ีได้รับการพัฒนาเป็นลําดับข้ัน 

1)  เขตปกครองตนเองของชาวปะโอมีการสร้างถนนสะพาน 
2)  ชาวปะโอกับบทบาททางการเมืองในระดับชาติเปิดกว้างขึ้น 
3)  ระบบการศึกษาในเขตปกครองตนเองของชาวปะโอ   
4)  การสาธารณสุขและสุขภาวะในเขตปกครองตนเองของชาวปะโอ   
5)  เพ่ือการรักษาไว้ซึ่งภาษาและรากเหง้าของชาวปะโอคณะสงฆ์ชาวปะโอสามารถเปิดช้ัน

เรียนภาษาปะโอได้ 
6)  ในเขตปกครองตนเองของชาวปะโอมีการผลิตบุคลากรทางการศึกษาในระดับประกาศน้ีบัตร 
7) งานประเพณีสิบสองเดือนของชาวปะโอ 
8) การขับร้องและอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน (เหง้าแต๊ก) หรือการขับลํานํา 
9) สร้างโรงแรม ส่วยกุ่งมอและถนนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
10) เปิดสถานที่ฝึกอบรมเก่ียวกับการเกษตรที่หนองคํา 
11) เปิด Parami Congress Organization 
12) สร้างเข่ือนที่จ๊อกตะโล่ง 
ระบบการศึกษาที่รูปแบบสมัยใหม่ในเขตปกครองตนเองของชาวปะโอ เร่ิมดําเนินการต้ังแต่

ปี ค.ศ.1992–2014 และในช่วงระยะเวลานั้น มีโรงเรียนระดับประถมศึกษามากกว่า 1,354 โรง 
(Basic Education Primary School) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 231 โรง (Basic Education 
Middle School)  และระดับมัธยมปลายกว่า 30 โรง (Basic High School) โรงเรียนประถม 1- 5 
(ตามระบบการศึกษาเมียนม่าร์) 100 โรง โรงเรียนประถมพิเศษ 7 โรงในพ้ืนที่เมืองตองกี (Taunggyi) 
เมืองยองส่วย (Nyaung Shwe) เมืองกะลอ (Ka Law) เมืองหลอยแหลม (Loi Lem) เมืองนํ้าจ่าง 
(Nans Jan) เมืองหมอกใหม่ (Mawk Mai) รวมไปถึงเมืองในพ้ืนที่เขตปกครองตนเองของชาวปะโอ  
เช่น เมืองสี่แสง (His Hseng) เมืองโหโปง (Ho Pong) เมืองปางลอง (Pin Laung) รวมโรงเรียนทั้งสิ้น
กว่า 1,911 โรง โดยแยกแยะการเรียนการสอน 
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1) สร้างโรงเรียนอนุบาล  
2) เปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก/ เตรียมอนุบาล 
3) เปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
4) เปิดโรงเรียนการพยาบาล 
5) เปิดโรงเรียนสอนภาษา 
6) เปิดโรงเรียนศิลปะ 
สิงหาคม ค.ศ. 1977 โดยท่าน คุณอองคั่มถ่ี (Phar Tan Khun Aung Khams Thi) ประธาน 

PNO ได้ประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ณ วัดบ้านผามื่น เมืองตองกี (Taunggyi) เพ่ือพูดคุยเก่ียวกับการ
จัดต้ังองค์กร/หน่วยงานคือองค์กรเพ่ือการเรียนรู้หนังสือภาษาปะโอองค์กรเพ่ือการฟ้ืนฟูศิลปะ 
วัฒนธรรมปะโอ องค์กรแพทย์แผนโบราณปะโอ ปัจจุบันทําให้แพทย์แผนโบราณปะโอมีการฟ้ืนฟูองค์
ความรู้ขึ้นมาใหม่และอยู่คู่สังคมชาวปะโอ 

ปี 1991 เมืองตองกี (Taunggyi) มีการเปิดอาคารศูนย์ภาษาปะโอเปิดงานนันทนาการและ
การแสดง พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะโอ เคร่ืองแต่งกายของชาวปะโอในพิธีการต่าง ๆ 

ประเพณีความเช่ือ 
1) มุ่งหมายรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 
2) เปิดศูนย์การเรียนสําหรับนักบวชหญิง / ผู้ถือศีลที่เป็นสตรีเพศ 
3) เปิดโรงเรียนการปฏิบัติกรรมฐาน 
4) เปิดงานนิทัศน์พระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา 
5) วันรําลึกชาติพันธ์ุปะโอ 
6) ปฏิสังขรณ์โบราณสถานวัดกาดกู 
7) อัญเชิญพระไตรปิฎก 
8) บริจาคหยกเขียวนํ้าหนัก 3,000 ตันให้รัฐบาลเมียนม่าร์ 
9) แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาปะโอ 
10) วัฒนาอาหารการกินของชาวปะโอ 
11) เปิดสอนวิชาโหรศาสตร์ 
12) การดูฤกษ์ยาม 
13) ลัทธิความเช่ือ 
14) การศาสนา 
ต้ังแต่ปี 1999 เปิดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทปัจจุบันได้มีการแข่งขันกีฬาทุก ๆ ปี  

และตั้งแต่ปี 2001 การแข่งขันฟุตบอลที่บ้านหนองกาใหญ่เป็นงานประจําปีของบ้านหนองกาใหญ่ 
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สังคมของชาวปะโอกับปัญหาที่ท้าทายในโลกสมัยใหม่สิ่งที่ผู้นําชาวปะโอต้องเผชิญใน
ปัจจุบันคือ อัตราการว่างสูง และภายในเขตปกครองตนเองของชาวปะโอก็ไม่สามารถเพ่ิมอัตรางานที่
รองรับต่อการดํารงชีพของประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงเป็นเหตุให้ชาวปะโอลักลอบเดินทางไป
ประเทศต่าง อย่างไรก็ตามเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องของ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ กล่าวไว้ใน
พัฒนาบุคลิกผู้นําและนักบริหารเกี่ยวกับภาวะผู้นํา ในทัศนะคนทั่วไปทําให้นึกถึงภาพของการกระทํา
และการใช้อํานาจของผู้นําในสังคมเป็นต้นและภาวะผู้นําเป็นกระบวนการไม่ใช้ตัวบุคคล ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญประการหน่ึงของการเป็นผู้นํา 

งานประเพณี 12 เดือนของชาวปะโอ 
1) “แด่นห้าหล่า” (เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติ) ประเพณีสงกรานต์สรงนํ้าพระ ขอขมา

ลาโทษ และขอพรพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ด้วยการรดนํ้าดําหัว ขึ้นวัดขอพรพระเพ่ือเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่
อย่างพร้อมเพรียงของสมาชิก ในชุมชนมีขบวนกลองยาวตามประเพณีชาวปะโอมีการไปขอพรไปเย่ียม
เยือนหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นการสร้างสัมพันธ์และบรรดาลูกหลานญาติพ่ีน้องได้รู้จักกัน 

2) “แด่นโร๊กหล่า” (เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ) งานบูชาพระเจดีย์และต้นโพธ์ิมีขบวนกลอง 
3) “แด่นเจ็ดหล่า” (เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ) งานบ้ังไฟ (ปอยลูไพ) เป็นการขอฟ้าขอฝน

ที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกประจําปีเป็นงานใหญ่ประจําปี 
4) “วาโชหล่า” (เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ) งานเข้าพรรษา ถวายผ้าไตรผ้าอาบนํ้าฝนแด่

พระภิกษุสงฆ์ในช่วงที่จําพรรษา และมีการบวชพระเพ่ือศึกษาพระธรรมวินัยเป็นการธํารงพระพุทธศาสนา 
5) “วาคองหล่า” (เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติ) งานทานสลากภัต (ปอยมหาทุกข์)  
6) “ตอลังหล่า” (เดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติ) งานถวายประทีปเพ่ือบูชาพระอุปคุต  
7) “ตัง กยอด หล่า” (เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติ) งานถวายโคมประทีป (ปอยเมโบ่) 

แด่พระพุทธเจ้าและลูก ๆ หลาน ๆ อวยพรมอบของขวัญ (ถวายทาน) ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนรวมถึง
ชุมชนใกล้เคียงเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลออกพรรษาอย่างย่ิงใหญ่ 

8) “ตะทิงหล่า (เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ) งานถวายผ้ากฐิน 
9) “แด่นเจ่งหล่า” (เดือน 1 หรือเดือนอ้ายตามปฏิทินจันทรคติ) เป็นเดือนที่ชาวปะโอไม่มี

งานเพ่ือการเฉลิมฉลองใด ๆ ชาวปะโอถือเป็นเดือนสําหรับการเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตร 
10) “แด่นก่ําหล่า” (เดือน 2 หรือเดือนย่ีตามปฏิทินจันทรคติ) งานฉลองผลิตผลทางการ

เกษตรใหม่ (ฉลองข้าวใหม่) มีการจัดงานข้าวยากุ และตําข้าวปุกถวายพระ และเลี้ยงญาติพ่ีน้อง
รวมถึงสมาชิกในชุมชน 

11) “แด่นสั่มหล่า” (เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติ) งานถวายเทียนบูชาพระเจดีย์ และพระธาตุ
บนภูเขา (ชาวปะโอจะมีคติว่าภูเขาที่อยู่ใกล้ชุมชนที่สูงที่สุดจะสร้างพระเจดีย์ไว้เพ่ือเป็นหมุดหมายว่า
เป็นดินแดนพระพุทธศาสนา) 
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12) “แด่นซีหล่า” (เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติ) งานรําลึกบรรพชนปะโอ (เป็นการรําลึก
ถึงขุนสุริยจันทราผู้เป็นกษัตริย์ของชาวปะโอ) 

อย่างไรก็ตาม เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องของ แผน วรรณเมธี ได้เขียนเรื่อง “คุณธรรม
ด้านความอดทนหรือขันติ”กล่าวว่า คุณสมบัติพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีสันติภาพ ทั้งน้ี โดยเฉพาะประชาชนโลกมีความแตกต่างกันด้วยความหลากหลาย ทั้งในเร่ือง
เช้ือชาติ ชนช้ัน วรรณะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ถ้า
หากผู้นําประเทศและชาวโลกถือปฏิบัติคุณธรรมด้านความอดทน หรือขันติธรรมแล้วย่อมสามารถ
ระงับความขัดแย้ง ความมีอคตินําไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม ด้านสังคมมนุษย์ผู้เกิดมาในโลกน้ี ย่อมมีรูปร่างความประพฤติ แตกต่างกันไป
ต่าง ๆ นานา เช่น รูปร่างงามบ้าง รูปร่างทรามบ้าง ความประพฤติดีบ้าง ความประพฤติเลวบ้าง เป็นต้น 
นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น จึงได้กําหนดแบบแผน สําหรับเป็นหลักในการปรับปรุงความ
ประพฤติของมนุษย์ เรียกว่าศีล เพ่ือให้มนุษย์ได้ประพฤติตนเป็นคนดีอย่างสม่ําเสมอเว้นจากการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ข้อที่ท่านได้บัญญัติเป็นเบ้ืองต้นมีองค์ 5  คอื 

1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
2. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 
3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
4. เว้นจากการกล่าวคําเท็จ 
5. เว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย 
องค์แห่งศีลข้อหน่ึง ๆ เรียกว่า สิกขาบท ศีล 5 ข้อจึงเป็นสิกขาบท 5 ประการ รวมเรียกว่า 

เบญจศีล 
เบญจศีลมีกัลยาณธรรมเป็นของคู่กัน กัลป์ยาณธรรม ได้แก่ ความประพฤติที่เป็นส่วนดีงาม  

เป็นเคร่ืองอุดหนุนศีลให้ผ่องใสขึ้น มี 5 ข้อคือ 
1. เมตตากรุณา               คู่กับศีลข้อที่ 1 
2. สัมมาอาชีวะ           คู่กับศีลข้อที่ 2                        
3. ความสํารวมในกาม   คู่กับศีลข้อที่ 3                               
4. มีความสัตย์                คู่กับศีลข้อที่ 4                        
5. ความมีสติรอบคอบ        คู่กับศีลข้อที่ 5                        
สรุป ศีลแปลว่าปกติหรือกิริยาที่เว้นตามข้อห้าม 
เบญจศีล 
สิกขาบทท่ี 1  มีข้อห้าม 3 ประการคือการฆ่าการทําร้ายร่างกาย และการทรกรรม การ

บัญญัติสิกขาบทน้ี เพ่งเมตตาจิตเป็นใหญ่ 
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สิกขาบทที่ 2 มีข้อห้าม 3 ประการคือ โจรกรรม อนุโลมโจรกรรม และฉายาโจรกรรม การ
บัญญัติสิกขาบทน้ี มุ่งความประพฤติชอบธรรมในทรัพย์ของผู้อ่ืน 

สิกขาบทท่ี 3 มีข้อห้ามมิให้ประพฤติผิดในกามทั้งหญิงและชาย การบัญญัติสิกขาบทน้ีมุ่ง
ความประพฤติมิให้ผิดประเวณีเป็นใหญ่ 

สิกขาบทท่ี 4 มีข้อห้าม 3 ประการ คือ มุสา อนุโลมมุสาและปฏิสสวะการบัญญัติสิกขาบท
น้ี มุ่งความสัตย์เป็นใหญ่ 

สิกขาบทที่ 5 มีข้อห้าม 2 ประการ คือ ด่ืมนํ้าเมาและเสพของมึนเมาอ่ืนๆ  การบัญญัติ
สิกขาบทน้ี มุ่งมิให้เสียความสําราญและความดี 

วิรัติ 
ผู้ปฏิบัติตามสิกขาบททั้ง 5 ย่อมมีวิรัติ คือ ความละเว้นจากข้อห้าม 3 ประการ  ตามภูมิ

ของผู้ปฏิบัติคือ 
1. สัมปัตตวิรัติ เว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงอันมาถึงเฉพาะหน้า 
2. สมาทานวิรัติ  เว้นด้วยอํานาจการถือเป็นกิจวัตร 
3. สมุจเฉทวิรัติ เว้นด้วยการตัดขาดไม่ทําอย่างน้ันเป็นปกติ 
เบญจธรรม 
สิกขาบทท่ี 1 มีเมตตากรุณา เผื่อแผ่ความสุขและช่วยเหลือ ผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ 
สิกขาบทท่ี 2 มีสัมมาอาชีวะ หมั่นประกอบการเลี้ยงชีพในทาง ที่ชอบ 
สิกขาบทท่ี 3 มีความสํารวมในกาม 2 ประการคือ 
1) สทารสันโดษความยินดีด้วยภรรยาของตน สําหรับชาย 
2) ปติวัตร ความจงรักในสามีของตนสําหรับหญิง สิกขาบทที่ 4 มีความสัตย์โดยอาการ 4 คือ 
 (1) ความเที่ยงธรรมในหน้าที่ 
 (2) ความซื่อตรงต่อมิตร 
 (3) ความจงรักภักดีในเจ้าของตน 
 (4) ความกตัญญูในท่านผู้มีพระคุณ 
สิกขาบทท่ี 5 มีสติรอบคอบ โดยอาการ 4 
(1) รู้จักประมาณในการบริโภค 
(2) ไม่เลินเล่อในการงาน 
(3) มีสัมปชัญญะในการประพฤติตน 
(4) ไม่ประมาทในธรรม 
รายละเอียดของสิกขาบทท้ังหมดเหล่าน้ี จักได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป 
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การสมาทานศีล 
การสมาทานศีล หมายถึงการต้ังใจรับเอาศีลทั้ง 5 ข้อมารักษาด้วยดี ด้วยการสมาทาน 2 

อย่างคือ  
1) ปัจเจกสมาทาน  การสมาทานเป็นข้อ ๆ หากข้อใดข้อหน่ึงขาดก็ยังเหลือข้ออ่ืน  
2) เอกัชฌสมาทาน การสมาทานทุกข้อรวมกัน เมื่อข้อใดข้อหน่ึงขาดก็เป็นอันขาดทุกข้อ 

(ตอนอาราธนาศีลให้ตัดคําว่า วิสุง วิสุงรักขะณัตถายะ ออกไป) 
หมายเหตุ  
1) ศีล 5 เรียกว่า นิจศีล สําหรับสาธุชนท่ัวไป  
2) ศีล 8 หรืออุโบสถศีล สําหรับอุบาสกอุบาสิกา  
3) ศีล 10 สําหรับสามเณร 
4) ศีล 227 สําหรับพระภิกษุ     
5) ศีล 311 สําหรับภิกษุณี  

   

4.3 วิเคราะห์ภาวะผู้นําด้านเศรษฐกิจดัวยหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์  
 
บทบาทของผู้นําปะโอกับการพัฒนาเศรษฐกิจเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชาวปะโอคือ

การผลิตทางเกษตรกรรมแต่ชาวปะโอยังขาดความรู้สมัยใหม่เก่ียวกับการเกษตรท่ีจะมาเพ่ิมผลผลิต
หรือลดต้นทุนในการผลิตและยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตแบบอุตสาหกรรมการเกษตรที่จะ
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเพ่ิมรายได้จากการทําการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

การเกษตรที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวปะโอมายาวนานและถือเป็นส่วนหน่ึงของ
วิถีชาวปะโอคือ การผลิตบุหรี่พ้ืนบ้าน (ม้วนใหญ่คล้ายซิการ์) วัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตบุหรี่คือใบยาสูบกับ
ใบไม้ชนิดหน่ึงที่ผ่านการบ่มและอบแห้งจะมีการผลิตมากในพ้ืนที่เมืองโหโปง (Ho Pong) อย่างไรก็
ตามการทําเกษตรกรรมนั้นต้องพ่ึงพาธรรมชาติและหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ภัยธรรมชาติ เช่น ถ้าเกิดพายุ
ลูกเห็บ เกษตรกรที่ทําการปลูกไม้เพ่ือเก็บเอาใบเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตบุหรี่น้ันถึงกับหมดเน้ือ
หมดตัวเพราะใบจะเป็นรูจากลูกเห็บไปหมดสามารถเก็บขายได้ 

ชาวปะโอถึงแม้จะมีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่แต่ความรู้สมัยใหม่ที่ เ ก่ียวกับ 
เทคโนโลยีการเกษตรไม่ว่าทางด้านที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกการแปรรูปผลผลิตและข้อมูลทางด้านอุปสงค์
อุปาทานทางการตลาดล้วนแต่มีผลต่อการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร เมื่อขาดความรู้สมัยใหม่ขาด
เทคโนโลยีขาดความรู้เก่ียวกับการตลาดก็ยังเป็นเกษตรแบบจารีตประเพณีหรือก่ึงจารีตประเพณี  
บรรพบุรุษเคยทําอย่างไรก็ทําตามอย่างน้ัน 
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พืชที่ชาวปะโอสามารถเพาะปลูกได้และผลผลิตมากพอที่จะสามารถแปรรูปหรือเป็นพืช
อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ใบยาสูบ ชา ส้ม มันฝรั่ง กระเทียม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พริก อาโวคาโด
ข้าวโพด หอมแดง สตอเบอร์รี่ มะม่วง มะเขือเทศ ข้าวสาลี  

แน่นนอนว่าอาชีพเกษตรกรน้ันเป็นอาชีพที่อิงอยู่กับธรรมชาติที่ต้องพ่ึงพาฟ้าฝนตาม
ฤดูกาล  ปีไหนฝนฟ้าอุดมสมบูรณ์ตกต้องตามฤดู ผลผลิตที่ได้ก็จะเพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงครอบครัว
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตได้ขึ้น ช่ือว่าเกษตรกรน้ันไม่มีอะไรแน่นอน แต่มีปัจจัยที่เป็นตัวแปรอีกมาก
ที่มาเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ปกครองตนเองของชาวปะโอหรือพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีชาวปะโออาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
น้ัน ยังไม่มีการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร หรือเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากรัฐบาลกลาง
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ันการเพาะปลูกสามารถทําได้แค่ตามฤดูกาลหรือคุณการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนก็ล้วนต้องอาศัยระบบชลประทานที่ได้มาตรฐานเป็นหลักสิ่งที่ต้องได้รับการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนเพ่ือนําสู่คุณภาพชีวิตที่ดีคือ 

1) ระบบการศึกษาที่สนองต่อการพัฒนาตนเองและเป็นสากล 
2) เส้นทางเพ่ือการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมาที่มีความ

ปลอดภัยlสูง 
3) ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรและเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งนํ้าสะอาดสําหรับ

ผลิตนํ้าประปา 
4) การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้ต้องมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการรักษาป่า 
ในประเทศที่ต้องพ่ึงพาการเกษตรกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังขาดองค์ความรู้

สมัยใหม่และเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการเกษตรน้ัน จะไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้เลยเศรษฐกิจของ
ชาวปะโอถือได้ว่ายังเป็นเพียงเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง การผลิตยังเป็นแค่ในระดับขั้นปฐมภูมิ
เท่าน้ันเพราะยังขาด 

- ยังขาดสถาบันการศึกษาที่จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ 
- ยังไม่มีศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรที่เป็นทางการ 
เกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องการตลาดทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตปกครองตนเองของ

ชาวปะโอ ยังไม้ได้มีการสํารวจเพ่ือนําสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่จะนํามาซึ่งรายได้ในการพัฒนา
ตนเองของชาวปะโอในปัจจุบันงบประมาณการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานต้องรองบ 
ประมาณที่จัดสรรมาจากรัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียว พ้ืนที่ของชาวปะโอระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานถือได้ว่ายังล้าหลังกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ ดังน้ันจึงมีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพราะรายได้หลักมาจากการทําการเกษตร เมื่อระบบการขนส่งและตลาดที่จะมารองรับ
ผลิตผลทางการเกษตรยังล้าหลัง เกษตรกรเลยยังไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ยังเป็นหน้ีสินต่อ
เจ้าของกิจการร้านค้าที่เก่ียวกับอุปกรณ์ทางการเกษตร 
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ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของป่าไม้น้ันในพื้นที่เขตปกครองตนเองของชาวปะโอมีความ
ทรุดโทรมเป็นพ้ืนที่กว้าง ไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ  

ทรัพยากรในพ้ืนที่เขตปกครองตนเองของชาวปะโอที่จะสามารถเป็นต้นทุนในการพัฒนา  
สร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงแก่ชาวปะโอได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น แร่ธาตุต่าง ๆ อัญมณี และป่าไม้ 
และการท่องเที่ยว 

สิ่งที่จะทําให้ประชาชนในพ้ืนที่เขตปกครองตนเองของชาวปะโอมีรายได้ที่สามารถเลี้ยง
ตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้ต้องมีการสร้างระบบเศรษฐกิจที่จะสามารถนํามาซึ่งรายได้
ของประชาชน และมีงานเพียงพอที่จะขับเคลื่อนระบบสังคมและเศรษฐกิจ และการเมืองของตนเองได้
สร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานสร้างศูนย์กลางการแลกเปล่ียนซื้อขายสินค้าพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติที่เช่ือมเช่ือมโยงกันในแต่ละพ้ืนที่มีระบบจัดเก็บภาษีที่ดีเป็นธรรมและมีความเป็น
สากลและปฏิรูประบบการปกครองตนเองที่มีผลดีต่อการพัฒนาชาวปะโอโดยรวม 

ในเศรษฐกิจกับสังคมปะโอส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรเฉกเช่นผู้คนส่วนใหญ่ แต่ในพ้ืนที่
ยังขาดแคลนระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรม ดังน้ันการทําเกษตรกรรมจําเป็นต้องรอธรรมชาติ และถ้า
ฝนฟ้าเป็นใจก็ได้ผลผลิตดีปีไหนฝนฟ้าไม่เป็นใจก็เป็นปีที่ยากลําบาก สําหรับชาวบ้านความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนได้น้ัน จําเป็นต้องอาศัยการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่จะ
สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนได้ แต่ด้วยข้อจํากัดหลาย ๆ ด้าน เช่น กฎหมายที่จะมา
รองรับการลงทุน ความน่าเช่ือถือในศักยภาพขององค์กรที่จะดูแลผลประโยชน์ของนักธุรกิจต่าง ๆ ได้
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาก็เป็นอีกอุปสรรคสําหรับการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ 
คุณภาพการศึกษาก็มีส่วนสําคัญที่จะนําการพัฒนาในเขตปกครองตนเองสิ่งที่องค์กรทางการเมืองและ
การทหารต้องเร่งทําคือ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนนระบบน้ําประปาประเทศราช (ระบบศักดินา) 
แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรและสร้างศูนย์พัฒนาการเกษตรและสร้างโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการ 
เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมรายได้เกษตรกร และให้เกษตรกรเรียนรู้การทําปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยนํ้าเพ่ือลด
ต้นทุนในการทําการเกษตรและส่งเสริมนักลงทุน ย่างไรก็ตามงานวิจัยที่เก่ียวข้องของ พระมหา
รุ่งโรจน์ ธมมฏฐเมธี ได้ศึกษา “หลักภาวะผู้นําตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท” พบว่า
ภาวะผู้นําเป็นคุณลักษณะที่สําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับผู้นํา และผู้บริหารทุกระดับและเป็น
กลไกให้การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยผู้นําที่ดีต้องมีการพัฒนาที่จิตใจตนเองและยึด
หลักธรรมในการบริหาร ได้แก่ ราชสังคหวัตถุ อปริหานิยธรรม จักรวรรติวัตร ทศพิธราชธรรมอคตด 4 
พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 อธิปไตย3 และสารณียธรรม และพระพุทธศาสนามุ่งที่จะสร้างบุคคล
ให้เป็นผู้นําที่ดีทุกคนส่วนสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ศักยภาพที่สูงขึ้นไปได้ หากบุคคลน้ันนําเอา
หลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตนและปกครองผู้อ่ืน โดยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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อย่างไรก็ตาม ทิฏฐธัมมิกัตถะเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือประโยชน์ในปัจจุบัน 4 
อย่าง บ้างเรียกว่าหัวใจเศรษฐี “อุ อา กะ สะ” หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใน
ปัจจุบันที่มองเห็นกันในชาติน้ี ที่คนทั่วไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น ทิฏฐธัมมิกัตถะ
ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ คือ 1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่นเลี้ยงชีพด้วยการหมั่น
ประกอบการงาน ให้สามารถทําได้สําเร็จ 2) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ ไม่ให้
ถูกลัก หรือทําลายไปโดยภัยต่าง ๆ 3) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบช่ัว 4) สมชีวิตา อยู่อย่าง
พอเพียง เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่สุรุ่ยสุร่ายนัก ไม่ฝืดเคืองนัก โดยสรุป หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง
หลักธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบันหรือหลักธรรมอันอํานวยประโยชน์สุขข้ันต้น อันได้แก่ 
อุฏฐานสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบ
อาชีพอันสุจริต มีความชํานาญรู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตราหาอุบายสามารถจัดดําเนินการให้
ได้ผลดี อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษารู้จักคุ้มครอง เก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานอันตน
ได้ทําไว้ ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย กัลยาณมิตตตา คือ 
การคบคนดีเป็นมิตร รู้จักกําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัยเลือกเสวนาสําเหนียกศึกษาเย่ียงอย่างท่านผู้ทรง
คุณมี ศรัทธา ศีลจาคะ ปัญญา 4) สมชีวิตา คือมีความเป็นอยู่เหมาะสมคือ รู้จักกําหนดรายได้และ
รายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดีมิให้ฝืดเคืองฟูมฟายให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้หลักธรรม
หมวดน้ีเรียกกันสั้น ๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ (พระเทพรัตนมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ), 2557) เศรษฐกิจ 
หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับการผลิต (Production) การบริโภค (Consumption) 
และการกระจายผลผลิตหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิต (Distribution) ดังน้ัน เศรษฐกิจชุมชน จึง
หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต ของ
ครอบครัวต่าง ๆ จะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ การทํามาหากิน การจับจ่ายใช้สอย และการซื้อ
ขายข้าวของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันน่ันเอง เศรษฐกิจชุมชน จะเป็นการ
จัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน เพ่ือปรับปรุงชีวิตให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น จะต้องจัดการโดยชุมชน ในทุกข้ันตอนการผลิตโดยเอาภูมิปัญญาด้ังเดิมของชุมชน มา
ผสมผสานกับความรู้หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความแตกต่าง 
และมีนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือพ่ึงพาตนเองของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกิจกรรม ทาง
เศรษฐกิจที่เน้นความสัมพันธ์ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะยาวดังน้ันจึง
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาชุมชน ไป
พร้อม ๆ กัน (ประเวศ วะสี, 2560) เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญมากสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา เพราะถ้าหากเศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง แข็งแรงก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของทั้งประเทศมีความมั่นคง แข็งแรงตามไปด้วย เป็นตัวขับ เคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม ควรมุ่งเน้นการพัฒนาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนให้มี
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ความเข้มแข็ง จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างย่ังยืน ในปัจจุบันแผนการพัฒนาประเทศได้เปลี่ยน
มาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ก็ยังเน้นภาคอุตสาหกรรมอยู่และต่อมาได้มีการปรับแผนมา
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาตามแผนดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลก และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนโดยการนําวารสาร มหาจุฬานาค
ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) 415 หลักธรรมมาใช้กับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ เป็นการบูรณการหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการลงสู่พ้ืนที่ชุมชน ปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดในลักษณะ
การบริการวิชาการท่ีเหมาะสม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมศึกษา ร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ โดยให้ความ 
สําคัญกับความร่วมมือเพ่ือเสริมเติมเต็มของชุมชนทําให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถ
พ่ึงพาตนเองดัวยอย่างย่ังยืนและถาวรตลอดไป 

สรุปได้ว่า การต่อสู้ทางการเมืองของชาวปะโอจนได้มาเขตปกครองมีผลกระทบต่อภายใน
พ้ืนเขตปกครองตนเองท้ังด้านบวกและด้านลบแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวปะโอได้รับการ
ดูแลปกป้องโดยองค์กรที่มีสมาชิกรัฐสภา (ส.ส.) ที่เป็นการสร้างความภูมิใจสู่การเมืองระดับชาติ
สามารถปกป้องลูกหลานได้ แต่เมื่อส่งกองกําลังทหารไปลาดตระเวนตามเมืองที่มีอาศัยอยู่ ก็จะเกิด
ปัญหากระทบกระทั่งระดับชาติ เพราะเหตุที่มีเขตปกครองตนเอง ความชอบธรรมที่จะไปยุ่งเกี่ยวใน
เขตอ่ืน ๆ มีความเช่ือความศรัทธาในองค์กร เพ่ือให้องค์เข้มแข็งพัฒนาก้าวหน้าสามารถปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ได้ รัฐที่มีชาวปะโออาศัยอยู่จะมีแนวคิดหรือนโยบายที่จะพัฒนาเขตปกครองตนเองให้มี
ความก้าวหน้า ทันสมัย มีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานมีสถานพยาบาล จะทําให้ 3 อําเภอปกครอง
ของชาวปะโอ เมืองโหโปง เมืองสี่แสง เมืองปางลองได้รับกาพัฒนาทุก ๆ ด้าน เพ่ือเป็นศูนย์กลางเป็น
ความท้าทายในการแก้ไขเพ่ือคลี่คลายปัญหาและกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอที่เป็นผู้นําส่วนมากที่เป็นพระที่
สึกไปต่อเป็นผู้นําบทบาทผู้นําในการพัฒนาแต่ละกลุ่มอยู่ร่วมกันได้สังคมแบบจารีตประเพณีวัฒนธรรม
ลักษณะการปกครองพระสงฆ์และผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านและกรรมการหนุ่มสาวดูแลการ
พัฒนางานประเพณี 12 เดือนเพ่ือการอํานวยความสะดวกเป็นต้นและเศรษฐกิจกับสังคมมีอาชีพเป็น
เกษตรกรเฉกแต่ในพ้ืนที่ยังขาดแคลนระบบน้ําการทําเกษตรกรรมจําเป็นต้องรอธรรมชาติประทานมา
สําหรับชาวบ้านความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนได้จําเป็นต้องอาศัยการลงทุนจากต่างชาติ
สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนหลาย ๆ ด้าน กฎหมายที่จะมารองรับการลงทุนความน่าเช่ือถือ
ในศักยภาพขององค์กรที่จะดูแลผลประโยชน์ของนักธุรกิจต่าง ๆ สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้
รับการพัฒนาก็เป็นอีกอุปสรรคสําหรับการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ คุณภาพการศึกษาก็จะนําการพัฒนาใน
เขตปกครองตนเองระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน ระบบนํ้าประปา ระบบไฟฟ้า แหล่งนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและสร้างศูนย์พัฒนาการเกษตรและสร้างโรงงานแปรรูปผลิตผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมรายได้
เกษตรกรและให้เกษตรกรเรียนรู้การทําปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยนํ้าเพ่ือลดต้นทุนในการทําการเกษตรและ
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ส่งเสริมนักลงทุนและในเมืองเขตปกครองตนเองและท่ีปกครองตัวเอง 3 อําเภอวิถีทางการเมืองการ
ปกครองตามคําสอนของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกลักขณสูตรหมายถึงมหาปุริสลักษะณะ 32 
ประการ คุณสมบัติภายใน คุณสมบัติภายนอก พละ 5 สังคหวัตถุ 4 บารมี 10 ประการ สัปปุริสตูร 10 
ประการ พรหมวิหาร 4 อคติ 4 เบญจศีล 5 เบญจธรรม 5 พละ 5 ของพระราชา 5 อปริหานิยธรรม 7 
ทศพิธราชธรรม 10 จักกวัตติสูรหรือจักรวรรดิธรรม 12 หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์และในระบอบ
ประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยมระบอบคอมมิวนิสต์จะดําเนินประสบความสําเร็จ 



 

บทที่ 5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 
  

การวิจัยเร่ือง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ 
ตามแนวการเมืองการปกครองครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ีมีวัตถุประสงค์  

1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นํา 

2) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของชนเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร ์

3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นําชนของเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ 
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทฤษฎีแนวคิดและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ (Interview) ประกอบเพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์ของชน
เผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร ์

ภาวะผู้นําแนวคิดทฤษฎีที่มาหลาย ๆ ท่านเป็นเรื่องสําคัญในการเมืองการปกครองและ
สังคมและเศรษฐกิจกลุ่มทํางานจนบรรลุภาวะผู้นําเป็นปัจจัยที่มีพลวัต หรือเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ปัจจัยหน่ึงขององค์การอิทธิพลที่มีต่อการกระทําพฤติกรรมความเช่ือ และความรู้สึกของบุคคลกระตุ้น
ช้ีนําผลักดันให้บุคคลอ่ืนลักษณะความรับผิดชอบของวิธีการท่ีผู้นําใช้ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นผู้ฟังที่ดีมีระบบและระเบียบมีส่วนร่วมกับทีมงาน เป็นเจ้าของงานและความรับผิด 
ชอบและตรงไปตรงมารู้จักลูกทีมและทัศนคติของกระบวนการกลุ่มความพร้อมของกลุ่มที่จะรับมือต่อ
การเปล่ียนแปลงเป็นต้น มีความสามารถชักนําคนท้ังหลายให้ประชาชน จึงประชุมแสดงความคิดเห็น
เพ่ือจัดระเบียบสังคมและนําพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามและย่ังยืนได้จะต้องเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรม
และสามารถที่จะอํานวยประโยชน์สุขประพฤติปฏิบัติ เพ่ือการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ความเจริญของสังคมและเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นํา เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของ
บุคคลคนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม จะเห็นว่าคุณสมบัติอุดมรัฐว่าผู้นํา
ของรัฐควรจะเป็นผู้นํากลุ่มน้อยที่ทรงภูมิความรู้และเป่ียมด้วยคุณธรรมอุทิศตนเอง ผู้นําที่มีคุณภาพที่
เป็นนักปรัชญา คือมีความฉลาดการให้นิยามของภาวะผู้นํามีหลายอย่างของการศึกษาภาวะผู้นําได้
เน้น เพ่ือการบริหารในแต่ละหน่วยงานความสัมพันธ์และการร่วมแรงร่วมใจระหว่างผู้นําและผู้ตาม
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือการปฏิบัติงานให้บรรลุเหมายขององค์การความเจริญของสังคมเพ่ือการบริหารใน
แต่ละหน่วยงานคุณลักษณะผู้นําทางจริยธรรมท่ีมีคุณลักษณะพิเศษกว่าบุคคลธรรมดาการศึกษา
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พฤติกรรมผู้นําได้แก่แบบมุ่งงานในการทํางานสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบและระเบียบและมุ่ง
ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของภาวะผู้นําตามแนวพระพุทธศาสนาได้จากพระไตรปิฎกสัปปุริสธรรมท้ัง 7 
ประการ พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อคติ 4 เบญจศิล 5 เบญจธรรม 5 ลักขณสูตร หมายถึง มหาปุริสลักษณะ 32 
ประการ คุณสมบัติภายในคุณสมบัติภายนอก พละ 5 บารมี 10 ประการ สัปปุริสสูตร 10 ประการ พละ 5 ของ
พระราชา 5 อปริหานิยธรรม 7 ทศพิธราชธรรม 10 จักกวัตติสูตร หรือจักรวรรดิธรรม 12 การศึกษาภาวะผู้นํามิติ
กิจสัมพันธ์หรือพฤติกรรมมุ่งงานกับมิติมิตรสัมพันธ์หรือพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์เพ่ือใช้มิติประสิทธิภาพเป็น
เกณฑ์ยังพบว่าแบบผู้นําทุกแบบยังแยกออกได้เป็นแบบที่มีประประสิทธิผลมากและแบบที่มีประสิทธิผลน้อย 

ชนเผ่าปะโอก็คือเป็น Pyu กลุ่มมีหลักฐานบันทึกว่ามีการต้ังถิ่นก่อนคริสต์ศักราช 600 มี
การลงมาจากบริเวณตอนใต้ของประเทศมองโกเลียลงมาทางใต้เข้าสู่แผ่นดินประเทศเมียนม่าร์ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าทางแม่นํ้าอิรวดี (Irrawaddy River) และแม่นํ้าซิทตอง (Sit Taung River) 
และค.ศ.1057 ได้มีบันทึกในราชสมัยของพระเจ้าปะโดง ต้ังถิ่นฐานบริเวณเทือกเขา เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) 
ในราชสมัย พระเจ้าอโนรธา ราชอาณาจักรพุกามมีการรุกรานเมื่ออาณาจักร เมืองสะถุ่ง (Tha Ton) 
พ่ายสงครามแก่ พระเจ้าอโนรธา แห่งราชอาณาจักร พระเจ้าอโนรธาได้อัญเชิญพระไตรปิฎกจํานวน 
30 เล่ม (พระไตร) นํากลับไปเมืองพุกาม เมื่อเมืองสะถุ่ง (Tha Ton) ถูกตีแตกชาวปะโออาณาจักรปะ
โอได้ล่มสลายลงหลังจากได้พ่ายแพ้สงครามและได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่บันทึกประวัติศาสตร์ช่ือหม่อ
ท่อผาและรัฐฉานและหลายหลายท่ีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 61,123 ตารางไมล์ เมืองสะถุ่งใหม่ (Tha Ton) 
ปัจจุบันคือ เมืองสี่แสง ในเมืองเขตปกครองตนเองปัจจุบัน การเกิดของขบวรการต่อสู้ที่มีผลต่อเน่ือง
ในปัจจุบันช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้รวบรวมชาวปะโอจํานวนหน่ึง เพ่ือดําเนินการต่อสู้ทางการเมือง
และเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ และศักด์ิศรีให้ชนชาติตนเองการปกครองในประเทศราช (ระบบศักดินา)
ก่อให้เกิดการรีดนาทาเร้นมีการเก็บส่วยภาษีอากรทุกอย่างจากประชาชนไม่เว้นแม้แต่งานศพยังต้อง
เสียภาษีให้แก่ทางเจ้าฟ้า และค.ศ.1929 ผู้นําชาวปะโอช่ือ พร่าต่ันก่องแคพร้อมชาวบ้านได้ลุกฮือขึ้น
ต่อต้านระบบการปกครองแบบประเทศราช (ระบบศักดินา) ที่รังแกและรีดนาทาเร้นชาวประชาเยี่ยง
ทาสและเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 1978 องค์การแห่งชาติปะโอ PNO ได้จัดงานวันชาติปะโอ (Pa Oh 
National Day) เป็นการรําลึกถึงบรรพชนที่บ้านหนองหญ้าไซ และค.ศ.1991กลุ่มPNOกับกลุ่ม  
(ป.อ.ม.พ.) ได้เริ่มมีการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการหยุดยิงและทําสัญญาสันติภาพเข้าอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางการปกครองในระบบประเทศราช (ระบบศักดินา) และวันที่ 11 
ธันวาคม ค.ศ. 1949 คณะพระสงฆ์พร้อมด้วยผู้นําชาวปะโอได้ประชุมวางแผนเพ่ือทําการโค่นล้มระบบ
เจ้าฟ้าผู้กดขี่ประชาชนและในเมืองเขตปกครองตนเองที่ปกครองตัวเอง 3 อําเภอวิถีทางการเมืองการ
ปกครองตามคําสอนของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกลักขณสูตร หมายถึง มหาปุริสลักษณะ 32 
ประการ คุณสมบัติภายในคุณสมบัติภายนอก พละ 5 สังคหวัตถุ 4 บารมี 10 ประการ สัปปุริสตูร 10 
ประการพรหมวิหาร 4 อคติ 4 เบญจศีล 5 เบญจธรรม 5 พละ 5 ของพระราชา 5 อปริหานิยธรรม 7 
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ทศพิธราชธรรม 10 จักกวัตติสูรหรือจักรวรรดิธรรม 12 และในระบอบประชาธิปไตยระบอบสังคม
นิยมระบอบคอมมิวนิสต์จะดําเนินประสบความสําเร็จภาวะผู้นําก็ถือว่าเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองใน
การเป็นผู้นําทั้งในด้านสถาบันครอบครัวสถาบันทางศาสนาสถาบันทางเศรษฐกิจสถาบันทางสังคม
และสถาบันทางการเมืองรวมถึงการใช้กับผู้นําแต่ละกลุ่มจะทําให้ประเทศน้ัน ผู้นําชาวปะโอได้
เคลื่อนไหวทางการเมืองและการทหาร โดยมุ่งหมายให้ชาวปะโอได้รับการยอมรับเพ่ือนําสู่การพัฒนา
ไม่ว่าทางด้านเรื่องความเป็นเอกภาพหน่ึงเดียวกันของชาวปะโอ ด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุข
ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการเกษตรการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติการค้าขายการคมนาคม
สิ่งเหล่าน้ี คือแนวทางที่นําสู่การพัฒนาชาวปะโอให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าการมีข้อขัดแย้งใด ๆ ใน
พ้ืนที่ปกครองของชาวปะโอต้องสามารถจัดการข้อขัดแย้งได้เองโดยต้องสะสางคดีเหล่าน้ัน อย่าง
ยุติธรรมในพ้ืนที่ปกครองของชาวปะโอ มีแต่ความสุขความเจริญหาความเสื่อมมีได้แล  

การต่อสู้ทางการเมืองของชาวปะโอจนได้มาเขตปกครองมีผลกระทบต่อภายในพ้ืนเขต
ปกครองตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวปะโอได้รับการดูแล
ปกป้อง โดยองค์กรที่มีสมาชิกรัฐสภา (ส.ส.) ที่เป็นการสร้างความภูมิใจสู่การเมืองระดับชาติสามารถ
ปกป้องลูกหลานได้แต่เมื่อส่งกองกําลังทหารไปลาดตระเวนตามเมืองที่มีอาศัยอยู่ก็จะเกิดปัญหา
กระทบกระทั่งระดับชาติเพราะเหตุที่มีเขตปกครองตนเองความชอบธรรมที่จะไปยุ่งเกี่ยวในเขตอ่ืนๆมี
ความเช่ือความศรัทธาในองค์กรเพื่อให้องค์เข้มแข็งพัฒนาก้าวหน้าสามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์
ได้ในทุก ๆ พ้ืนที่และรัฐที่มีชาวปะโออาศัยอยู่จะมีแนวคิด หรือนโยบายที่จะพัฒนาเขตปกครองตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าทันสมัยมีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานมีสถานพยาบาล จะทําให้ 3 อําเภอปกครอง
ของชาวปะโอ เมืองโหโปง เมืองสี่แสง เมืองปางลอง ได้รับกาพัฒนาทุก ๆ ด้าน เพ่ือเป็นศูนย์กลางเป็น
ความท้าทายในการแก้ไขเพ่ือคลี่คลายปัญหาและกลุ่มชาติพันธ์ุปะโอที่เป็นผู้นําส่วนมากที่เป็นพระที่
สึกไปต่อเป็นผู้นําบทบาทผู้นําในการพัฒนาแต่ละกลุ่มอยู่ร่วมกันได้สังคมแบบจารีตประเพณีวัฒนธรรม
ลักษณะการปกครองพระสงฆ์และผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านและกรรมการหนุ่มสาวดูแลการ
พัฒนางานประเพณี 12 เดือนและวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1949 คือวันลุกขึ้นต่อต้าน ประเทศราช 
(ระบบศักดินา) วันวีรชนปะโอเป็นวันรําลึกในวีรกรรมอันกล้าหาญของนักต่อสู้เพ่ือชาวปะโอ ยึดเอา
วันที่ พร่าคนละเผ่า(Phar Bour Khun Hla Pey) เสียชีวิตเป็นวันวีรชนปะโอ และวันที่ 23 มีนาคม 
ค.ศ. 1978 องค์การแห่งชาติปะโอ (Pa Oh National Organization - PNO ) ได้จัดงานวันชาติปะโอ 
Pa Oh National Day และคณะพระสงฆ์พร้อมด้วยผู้นําชาวปะโอได้ออกประกาศการทําสงครามท่ี
ต่อสู้กับประเทศราช (ระบบศักดินา) ผู้กดขี่ประชาชน เพ่ือการอํานวยความสะดวก เป็นต้น และ
เศรษฐกิจกับสังคมมีอาชีพเป็นเกษตรกรเฉกแต่ในพ้ืนที่ยังขาดแคลนระบบน้ําการทําเกษตรกรรม
จําเป็นต้องรอธรรมชาติประทานมา สําหรับชาวบ้านความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้
จําเป็นต้องอาศัยการลงทุนจากต่างชาติสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนหลาย ๆ ด้าน 
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กฎหมายที่จะมารองรับการลงทุนความน่าเช่ือถือในศักยภาพขององค์กรที่จะดูแลผลประโยชน์ของนัก
ธุรกิจต่าง ๆ สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาก็เป็นอีกอุปสรรค สําหรับการพัฒนาใน
ด้านอ่ืน ๆ คุณภาพการศึกษาก็จะนําการพัฒนาในเขตปกครองตนเอง ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงข่ายถนนระบบน้ําประปาระบบไฟฟ้าแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรและสร้างศูนย์พัฒนาการเกษตรและ
สร้างโรงงานแปรรูปผลิตผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมรายได้เกษตรกรและให้เกษตรกรเรียนรู้การทําปุ๋ยคอก
ปุ๋ยหมักปุ๋ยนํ้าเพ่ือลดต้นทุนในการทําการเกษตรและส่งเสริมนักลงทุน เพ่ือการอํานวยความสะดวก
และ ภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาได้จากพระไตรปิฎกสัปปุริสธรรมท่ัง 7 
ประการ พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อคติ 4 เบญจศิล 5 เบญจธรรม 5 ลักขณสูตรหมายถึงมหาปุริสลักษณะ 
32 ประการ คุณสมบัติภายในคุณสมบัติภายนอก พละ 5 บารมี 10 ประการ สัปปุริสตูร10 ประการ 
พละ 5 ของพระราชา 5 อปริหานิยธรรม 7 ทศพิธราชธรรม 10 จักกวัตติสูตร หรือจักรวรรดิธรรม 12 
การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยมและระบอบคอมมิวนิสต์ เป็นต้น 

ข้อความท่ีกล่าวข้างบนนี้ แสดงถึงความเป็น“ผู้นําเชิญวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)”
ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์เป็นส่วนหน่ึงของภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพ(Transformational Leadership) 
ทั้งน้ี เพราะผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพจะใช้การจูงใจให้ผู้ตามเกิดการเพ่ิมความพยายามในการทํางานมาก
ขึ้นกว่าปกติ ซึ่งมาจากการที่ผู้ตามมีระดับความม่ันใจต่อผลของงานที่ได้รับมอบหมายและความมุ่งมั่น
ต่อความสําเร็จค่อนข้างสูงในที่สุดผลที่ได้จากการทํางานก็คือ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Transformed) 
ที่ดีขึ้นด้วยเหตุน้ีความคาดหวัง (Expectation) ของผู้ตามจึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการข้ึนแรงจูงใจให้แก่
ผู้ตาม การเปลี่ยนแปลง (Transformation) ที่เกิดข้ึนอาจมาจากปัจจัย ได้ปัจจัยหน่ึง หรือมากกว่า
จากสามปัจจัยที่คาบเก่ียวกับได้แก่ 

5.1.1 โดยการยกระดับความตระหนัก (Awareness) และความรับรู้ (Consciousness) 
ของผู้ตามถึงความสําคัญและคุณค่าของผลงานท่ีต้องการตลอดจนสามารถเห็นแนวทางที่จะทําให้
สําเร็จได้ 

5.1.2 โดยการทําให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะเห็นความสําคัญของ
ประโยชน์ของทีมงานหรือขององค์การโดยรวม 

5.1.3 โดยวิธีการเปล่ียนระดับความต้องการด้านแรงจูงใจของผู้ตามใหม่ด้วยการขยาย
กรอบของความต้องการดังกล่าวของผู้ตามให้กว้างย่ิงข้ึน 

จากประเด็นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ระบุมาน้ี จะเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่จําเป็นเพราะผู้ที่
เป็นหัวหน้าหน่วยงานเท่าน้ัน แต่ใครก็ตามถ้าฝึกทดลองปฏิบัติก็สามารถเพิ่มความเป็นผู้นําแบบ
เปลี่ยนสภาพข้ึนกับตนเองได้ทั้งสิ้นกล่าวคือการให้เกิดอํานาจส่วนบุคคล (Personal Power) ขึ้น
แม้ว่าจะไม่มีอํานาจตามตําแหน่งอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ก็สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน 
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ให้เกิดการยอมรับยอมรับฟัง หรือคล้อยตามด้วยความเต็มใจจึงเกิดภาวะผู้นําขึ้นกับบุคคลน้ัน ภาวะ
ผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพจึงประกอบด้วย 

- การเป็นตัวแบบอย่างของพฤติกรรม (Role modeling) 
- การสร้างแรงจูงใจ (Inspirational motivation) 
- ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) 
- การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized consideration) 
- การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual stimulation) 
- การดํารงไว้ซึ่งอํานาจส่วนบุคคล (Maintaining a source of personal power) 
ภาวะผู้นําแบบเปล่ียนสภาพจึงเป็นภาวะผู้นําที่มุ่งเน้นอนาคตและมุ่งที่ให้เกิดการเปลี่ยน 

แปลงเป็นสําคัญในขณะที่ภาวะผู้นําแบบแลกเลี่ยน (Transactional Leadership) มุ่งเน้นการรักษา
สถานภาพเดิม (Maintain status quo) เป็นหลัก เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเกิดข้ึน
พร้อมกันในทุกหนทุกแห่งจึงกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็น
วงการธุรกิจอุสาหกรรมการเมืองตลอดจนความเป็นอยู่ในสังคมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับวันแต่จะมี
อันตราเร่งที่รวดเร็วข้ึน ดังน้ัน คุณลักษณะและทักษะของความเป็นผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพจึงเป็น
สิ่งจําเป็นสําหรับคนทุกวงการที่ปรารภนาจะเท่าทันโลก เราทุกคนจึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่สามารถมอง
ทะลุเข้าไปในอนาคตว่าต่อไป งานท่ีเราทําอยู่น้ันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีอะไรใหม่ ๆ ที่จะเกิดข้ึนบ้าง
ถ้าเรามัวแต่รอคอยที่จะเคลื่อนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว เราก็จะกลายเป็นคนล้า
หลังทันทีผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพจึงพยายามที่จะสร้างวิสัยทัศน์ให้เห็นว่าในอนาคตหน่วยงานของตน
ควรเป็นอย่างไรจากน้ันจึงทําการสื่อความคิดดังกล่าวแก่ผู้ตามผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพจึงต้องเก่งด้าน
การสื่อสารและทักษะการสื่อสารที่ช่วยสื่อความหมายให้คนอ่ืน เข้าใจวิสัยทัศน์ได้ดี คือทักษะด้านการ
พูด โดยเฉพาะการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจผู้ตามให้เห็นคล้ายตามผู้พูดอาจต้องใช้สัญลักษณ์ หรือการ
ยกตัวอย่างเชิงอุปมาอุปมัยเพ่ือประกอบการอธิบายให้ผู้ตามเห็นวิสัยทัศน์ของผู้นําได้อย่างชัดเจน 

ผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพจะใช้ความสามารถ “ครองงาน” ของตน เพ่ือสร้างความเล่ือมใส
ศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามผู้นําจะปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกตระหนักและมีความภาคภูมิใจต่องานที่ทํา
สามารถทําให้ผู้อ่ืนเห็นว่าการกระทําของตนเป็นสิ่งที่ดีงามควรแก่การเอาเย่ียงอย่างและเป็นสิ่งที่ตนถือ
ปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาเป็นประจําด้วยเหตุน้ีผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพจึงสามารถเป็นตัวแบบอย่าง 
(Role modeling) ที่ดีแก่ผู้อ่ืนและสิ่งที่ผู้นําขาดไม่ได้ ก็คือความสามารถด้านเทคโนโลยีในงานท่ีทํา
ทักษะด้านการบริหารจัดการในฐานะการเป็นผู้บริหารท่ีดี (Good manager) 

ผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพจะใช้ความเป็นกันเองในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน โดย
พยายามพัฒนาระดับความสามารถและศักยภาพของเพื่อนรวมงานให้สูงย่ิงขึ้นผู้นําจะมีความอดทน
และมีความสามารถด้านการฟังที่ดีคุณสมบัติดังกล่าวเรียกว่า การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 
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(Individualized consideration) ซึ่งช่ือว่าจะนําไปสู่ความมีประสิทธิผลขององค์การและการเพ่ิม
ผลผลิต ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) ที่เข้มแข็งได้ผู้นําจะสามารถจูงใจ
ให้ผู้ตามมองไกลไปกับว่าผลประโยชน์ส่วนตัวไปที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การ หรือเพ่ือส่วนรวมแทนซึ่ง
ถือว่าเป็นการยกระดับคุณธรรมของผู้ตามให้สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพจึงถูกเรียกว่าเป็น
ภาวะผู้นําเชิงคุณธรรม (Ethical Leadership) อีกแง่มุมหน่ึงด้วย 

1) ข้อความบ่งบอกการเป็นตัวแบบอย่างพฤติกรรม (Role modeling) ของผู้นํา เช่น
“ข้าพเจ้าจะไม่บอกให้คนอ่ืนทําในสิ่งที่ข้าพเจ้าทําไม่ได้” 

2) ข้อความบ่งบอกการสร้างแรงดลใจของผู้นํา (Inspiration motivation) เช่นเห็นผลดี
จากความสําเร็จของโครงการน้ี ว่าจะเอ้ือประโยชน์แก่พวกเราทุกคนเรามีความสุขและภูมิใจที่ได้ทราบ
ว่าธุรกิจของเรามีผลประกอบการดีเย่ียมและเราสามารถก้าวมายืนแถวหน้าของบรรดาบริษัททั้งหลาย
ที่มีธุรกิจประเภทเดียวกับเรา  

3) ข้อความบังบอกภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) เช่น เช่ือว่าในอนาคต
อันใกล้น้ี สถาบันของเราจะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันเย่ียมที่จะทําหน้าที่ถ้าถอดสายสัมพันธ์ความร่วมมือ
ของประชาชนและประเทศต่างๆท่ีอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงได้เป็นอย่างดี  

4) ข้อความบ่งบอกการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized) เช่นน้ี เป็นงานใหม่
ที่คุณยังไม่เคยทดลองทํามาก่อนแต่ไม่ต้องกล่าวนะ เพราะช่ือน้ันอย่างจริงใจว่าคุณก็สามารถทําได้ดีไม่
แพ้ใครเลยเอาอย่างน้ี จะอยู่คอยให้ความช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอนที่เดียว และเพราะฉะน้ัน ขอคุณ
กรุณาอย่างได้เกรงใจที่จะได้ทุกครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลืองานน้ีช่วยให้คุณสนุกไม่น้อย  

5) ข้อความบ่งบอกการกระตุ้นการใช้ปัญหา (Intellectual stimulation) เช่น เราอาจจะ
หลงทางอยู่กับการหาทางออกของปัญหาเพียงแค่ทางเดียวเท่าน้ัน ในพวกเราลองมาช่วยกันมอง
ปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ บ้างจะดีไหม 

กล่าวโดยสรุปผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพกระทําในสิ่งต่อไปน้ี  
1) ทํางานอย่างมีจิตสํานึกด้วยใจรักและ มีความภูมิใจต่องานที่ทํา  
2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างในสิ่งที่ต้องการกระตุ้นให้ผู้อ่ืนกระทํา 
3) ประพฤติปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดเวลา 
4) คิดออกไปนอกกรอบของงานไปสู้อนาคตคิด (แบบหลุดโลก) 
5) เสริมแรงและพยายามผลักดันให้วิสัยทัศน์สู่อนาคตอยู่ในกระแสขององค์การใน

ตลอดเวลา  
6) ใช้การสื่อสารทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล 
7) ไม่พูดไร้สาระหรือพูดซ้ําซากแต่ขาดความจริงใจ  
8) ปรับระดับของภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง  
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9) ปฏิสัมพันธ์เป็นรายบุคคลและพบปะพูดคุยแบบสองต่อสองกับผู้ร่วมงาน  
10) พยายามศึกษาให้เข้าถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้ร่วมงานรายคน  
11) คิดหาวิธีใหม่ที่ดีกว่าในการทํางานอยู่ตลอดเวลา  
12) กระตุ้นคนอ่ืนให้คิดหาวิธีใหม่ที่ดีกว่า ในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ 
13) กระตุ้นและส่งเสรีมให้เกิดการริเร่ิมทนลองใหม่ ๆ ขึ้นโดยไม่มีการตําน้ีใครเมื่อการ  
14) ปฏิบัติงานดังกล่าวพบความล้มเหลว  
15) แสวงหาความคิดช่วยเหลือจากผู้ตามพร้อมทั้งเต็มใจรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ตาม  
16) เอาใจใส่แก้ปัญหาขั้นตอนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทําให้งานล่าช้า (Red-Tape) และเป็น

อุปสรรคอยู่ตลอดเวลา 
17) คลุกคลีและปรากฏตัวอยู่ในที่ทํางานกับผู้ร่วมงานเป็นประจํา 

  
5.2 ข้อเสนอแนะ 

  
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ผู้บริหารกว่าทุก ๆ 

ด้านน้ันควรได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับมากที่สุด เข้ากับด้านอ่ืน ๆ โดยผู้บริหารควรให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสร้างขวัญและกําลังใจ โดยการกล่าวกย่องชมเชยอย่าง
จริงใจทั้งน้ี เพราะองค์กรจะสามารถขับเคลื่อนได้บุคลากรในองค์กรต้องมีคุณภาพหากบุคลากรได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากผู้บริหารได้รับการยอมรับรู้สึกว่าตนมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร
ย่อมจะส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์กรได้ไปด้วย 

 2) ผู้นําที่จะประสบความสําเร็จไม่ใช่เพียงแต่มุ่งให้เป้าหมายขององค์การสําเร็จ
เท่าน้ัน แต่ควรทําให้ผู้ร่วมงานมีความสุขใจด้วยน่ัน คือผู้นําควรจะควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้แม้ว่าจะ
อยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามโดยการใช้เชาวน์อารมณ์ หรือความฉลาดทางอารมณ์หากผู้บริหาร
สามารถควบคุมอารมณ์ในการปฏิบัติงานได้ย่อมจะทําให้ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานดีย่ิงขึ้นซึ่งจะส่งผล
ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรเพ่ิมตามไปด้วยในที่สุด  

 3) ปี 1949-1951 ได้ถูกกดขี่ข่มเหงจากทหารต่อไปปี 1996-1986 รัฐบาลเมียนม่าร์
และองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองของปะโอได้ยุติการสู้รบเป็นเวลามากกว่า 50 ปี ในพ้ืนเขตอิทธิพล
ของปะโอ หรือพ้ืนที่ชุมชนของชาวปะโอได้มีบทบันทึกการต่อสู้ทางการเมืองเศรษฐกิจและสิทธิ
มนุษยชนอย่างเข้มข้น ดังน้ัน ผู้นําชาวปะโอได้เคลื่อนไหวทางการเมือง การทหารโดยมุ่งหมายให้ชาว
ปะโอได้รับการยอมรับเพ่ือนําสู่การพัฒนาไม่ว่าทางด้านเรื่องความเป็นเอกภาพหน่ึงเดียวกันของชาว
ปะโอ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขอนามัยด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ด้านการเรียนการ
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สอนกับวัฒนธรรมที่ย่ังยืน ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาประชากร ด้านการเกษตร ด้านความ
สามัคคีปรองดอง ด้านการสํารวจจัดทําบัญชีประชากร ด้านส่งเสริมการกีฬา ด้านเก่ียวกับการเพาะ
ปลุก ด้านการโรงแรม ด้านการจัดสรรพลังงาน ด้านการคมนาคม ด้านการค้าขาย ด้านการพัฒนา
หมู่บ้านให้เจริญ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้านการแก้ปัญหาในชุมชนเขตปกครองของปะโอ 
ด้านการรักษาและอนุรักษ์ป่าธรรมชาติและด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งเหล่าน้ีคือ
แนวทางที่นําสู่การพัฒนาชาวปะโอให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าการมีข้อขัดแย้งใด ๆ ในพ้ืนที่ปกครอง
ของชาวปะโอต้องสามารถจัดการข้อขัดแย้งได้เองโดยต้องสะสางคดีเหล่าน้ันอย่างยุติธรรมในพ้ืนที่
ปกครองของชาวปะโอต่อไป 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ควรทําวิจัยเรื่องภาวะผู้นําในการปกครองแนวคิดทฤษฎีทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ 
 2)  ควรทําวิจัยเครื่องภาวะผู้นําเพ่ือให้พ่ีน้องปะโอรู้จักประวัติความเป็นจริงและให้ผู้

ที่มีความสนใจและศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อ ๆ ไป 
 3) ควรทําวิจัยเรื่องภาวะผู้นําของผู้บริหารและเขตปกครองตัวเองมีความสําคัญย่ิงใน

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและทุกด้าน 
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บันทกึข้อความ 

 
หน่วยงาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทร. ๐-๒-๔๔๔-๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๐ 

ท่ี    ศธ ๖๐๐๒/๒๕๓ วันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
เรียน  
 

ด้วย พระอุโกวิดะ โกวิดะ (ปะโอ) เลขประจําตัวนักศึกษา ๕๙๒๐๑๕๐๓๑๑๐๐๓ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอในรัฐฉาน 
ประเทศเมียนม่าร์ (ANALYTICAL STUDY OF PA OH LEADERSHIP IN SHAN STATE, MYANMAR)” 
มีความประสงค์จะขอให้ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทดลองเก็บข้อมูล (Try Out) เพ่ือเก็บข้อมูลในการ
ทําวิทยานิพนธ์ 

ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเก็บข้อมูล (Try Out) 
ดังกล่าว ให้นักศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลในการทําวิทยานิพนธ์ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
 
 
 

  (พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ, ผศ.ดร.) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  รักษาการในตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์  
เรื่อง ภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร ์

***************** 
คําชี้แจง 
 ขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์น้ีตามความเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะปกปิดเป็นความลับ แต่จะนําไปวิเคราะห์ เพ่ือนําผลวิจัยไปแก้ไข
ปรับปรุงในส่วนที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําชนเผ่าปะโอในรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 ข้อคําถามแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้สัมภาษณ์ 
ช่ือ..............................................................................นามสกุล............................................................... 
อายุ..........   ...ปี ตําแหน่ง...................................................................................................................... 
ระดับการศึกษา....................................................................................................................................... 
หมู่บ้าน.........................................ตําบล................................................อําเภอ...................................... 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์............................................................................ 
 
ตอนท่ี 2 ข้อคําถามแบบสัมภาษณ์ 

2.1 ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ ภาวะผู้นํา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................................................………………………  

 
2.2 ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาวะผู้นําเผ่าปะโอ ปัจจุบัน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…
…………………………………………….......................................................................…………………………………  

2.3 ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาวะผู้นําเผ่าปะโอ 3 ด้าน คือ 
 2.3.1 ภาวะผู้นําด้านการเมืองเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………..........................…………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….............……………………………………………. 

 
 2.3.2 ภาวะผู้นําด้านสังคมเป็นอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................................…………………………………………………. 

 
 2.3.3 ภาวะผู้นําด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………...........................…….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………...............………………………………… 
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………...........................…………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........................…………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………...........................…………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………...........................…………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
บุคคลผู้ให้การสัมภาษณ ์
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สัมภาษณ ์Phar Tan Khun Aung Khams Thi  
(การบริหารองค์การแห่งชาติปะโอ - Management Pa Oh National Organization : PNO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สัมภาษณ ์Phar Tan Khun Su Rein 
(เป็นพันเอกองค์การปลดปล่อยแห่งชาติปะโอ) 

(Colonel Pa Oh National Liberation Organization - PLNO) 
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สัมภาษณ ์Phar Tan Khun San Lwin  
เป็นผู้ปกครองเขตอําเภอโหโปง  

(Is the guardian of the district of Ho Pong) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สัมภาษณ ์Phar Tan Khun Chit Mg  
(เป็นพันเอกปะโอแดง) (As Colonel Pa Oh Red) 
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สัมภาษณ ์Phar Tan Khun Mg Taung  

เป็นผู้ปกครองเขตอําเภอปางลอง  (Pin Laung) (Is the ruler of Pang Laung District) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัมภาษณ ์Phar Tan Khun Lar 
 (เป็นพันเอกปะโอ) (As Colonel Pa Oh) 
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สัมภาษณ ์Phar Tan Khun Tin Htwet 
 (เป็นเลขานุการการบริหารองค์การแห่งชาติปะโอ)  

 (Is the Secretary of the Pa Oh National Organization of Administration : PNO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัมภาษณ ์Phar Tan Khun Win KO 
(เปน็ประธานกระทรวงวัฒนธรรมปะโอ) (Is the president of the Ministry of Culture Pa Oh) 
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