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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการปกครอง ๒) เพ่ือศึกษา
ภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา และ ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าภาวะผู้น า
การปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนา งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาจากพระไตรปิฎกและจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  ๑) ภาวะผู้น าการปกครอง ผู้น าที่ดีต้องมีความตื่นตัว มีความสามารถในการตัดสินใจ
รวดเร็วและถูกต้อง มีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบและมีความฉลาดรอบรู้ทันโลก
ทันเหตุการณ์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีเหตุผลฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก้าวหน้ามีความยุติธรรม  
มีความสามารถในการจูงใจผู้อ่ืนได้ดี มีความสามารถในการคัดเลือกและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
สร้างความสามัคคี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ สุจริตใจ 
  ๒) ภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา ควรเป็นผู้มีความรู้ทั้งทางธรรม และ 
ทางโลก เพ่ือสร้างศรัทธาที่ดีให้เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสัญลักษณ์แบบอย่างที่ดีขององค์กร ผู้น า
จึงควรเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับผู้น า  เพ่ือประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
กับองค์กรหรือสังคมที่ตนน าหรือปกครองอยู่ ธรรมจึงเป็นเครื่องเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้น าให้มี 
วุฒิภาวะสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายด้วยดี ด้วยเหตุนี้ผู้น าต้องเป็นผู้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนที่ต้องรับผิดชอบ และรู้จัก
วิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรด าเนินกิจกรรมขององค์กร หน่วยงานหรือสังคม ตลอดจน 
ถึงประเทศชาติให้บรรลุวัตถุประสงค ์เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงต่อไป 
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  ๓) จากการศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนว
พุทธศาสนา สรุปได้ว่าผู้น าที่สมบูรณ์แบบในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ปวงชนหรือหมู่คณะ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เป็นผู้น าที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ 
ทั้งด้านความรู้ความสามารถ และคุณภาพด้านจิตใจก็มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลักปฏิบัติในการ 
ควบคุม และพัฒนาอารมณ์ให้มีความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับ นับถือ ศรัทธา 
ของคนทั่วไป ตามกฎระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสามารถน าพา
องค์กรไปสู่ความสงบสุข ความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ในยุคโลกาภิวัตน์  
ค าส าคัญ  ภาวะผู้น าการปกครอง, ยุคโลกาภิวัตน์, พุทธศาสนา 
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 The objectives of this research were as follows; 1) to study the 
government leadership, 2) to study the government leadership according to 
Buddhism, and 3) to analyze benefits and values of the desirable government 
leadership in globalization according to the Buddhist approach. This research was  
a qualitative research collecting the data from the Tipitaka and related documents. 

 The results of the research were found that: 
 1) In the government leadership, a good leader must consist of alertness, 
quick and right decision, motivation, responsibility, up-to-date knowledge, problem 
solution, decision making ability, open-mind, support the subordinates, selection and 
development, unity building, hospitality, honesty, and sincerity.  
 2) The government leadership in Buddhism should consist of both 
monastic and secular knowledge in order to build trust to the subordinates and to 
be a good model of the organization. The leaders should understand Buddhist 
principles concerning the leaders and leadership for the application to their 
organizations or society appropriately. Dhamma is the tool to support and improve 
quality of leadership, which are the important factors in administration and 
management of organization to achievement. The leaders have to understand their 
role and duty, and at the same time, have to know how to motivate and convince 
the organization members to bring the organizations to sustainable prosperity and 
achievement. 
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 3) The study analysis can be concluded that the leaders, who accomplish 
with virtues and ethics and work for the advantages of people and public without 
any hidden agenda, are qualified, potential, acceptable, and respectful. They can 
lead the organizations to the target progress and peacefulness in the globalization. 
Keywords  Government leadership, Globalization, Buddhism 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์และช่วยเหลือ
ด้วยดีจากคณาจารย์และเพ่ือนสหธรรมิกทุกท่าน 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก ที่ให้ความอนุเคราะห์ 
รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และได้กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วง  
ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ประธานกรรมการและ
กรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข จนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงไปได้โดยสมบูรณ์ 
 ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่คอย
ช่วยเหลือชี้แนะแหล่งข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง 
 ขออนุโมทนาขอบพระคุณ บิดา มารดา ซึ่งเป็นผู้ให้ก าลังใจส่งเสริมให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้ามา
ศึกษาและเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ตามความสามารถและก าลัง และสามารถ  
น าความรู้ที่ศึกษามาพัฒนาตนเองให้มีมุมมองด้านต่าง ๆ ที่กว้างไกลทั้งในทาโลกและทางธรรม 
อย่างถูกต้อง 
 คุณประโยชน์พร้อมด้วยคุณงามความดีแห่งวิทยานิพนธ์นี้  ผู้วิจัยขอน้อมไว้เพ่ือบูชา 
แด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบิดามารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์
ประสาทสรรพวิชาความรู้ทั้งมวล ญาติมิตรทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุนเป็นกาลังใจเสมอมา
และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วสังคมมนุษย์ต้องมีผู้น า ผู้น ามีอยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน 
ผู้น าในองค์กรหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่  
ผู้น าต้องมีหลายระดับ ถึงแม้ว่าภาวะผู้น าจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทขององค์กรหรือตามยุคสมัย 
แต่ก็มีลักษณะร่วมกันอยู่บ้าง ในแง่ปรัชญา ภาวะผู้น าคือโลกทัศน์ ความรู้และอุปนิสัยของผู้น า เช่น ผู้น า
มองโลกในแง่ใด ตามหลักการใด วิทยาศาสตร์ อัตตา หรือไสยศาสตร์ มองตามความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้
หรือใช้ศรัทธา มองโลกในแง่ราชการหรือธุรกิจ มองโลกในแง่สากลหรือท้องถิ่น เช่นนี้เป็นต้น ส าหรับ
ความรู้นั้นก็ต้องพิจารณาว่าผู้น ารู้ เรื่องที่ผู้น าพ่ึงรู้หรือไม่ มีความรู้ เพียงใด น าไปปฏิบัติหรือไม่  
หรือเข้าต ารา “มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด” และประการสุดท้ายผู้น าองค์กรมีอุปนิสัย มีค่านิยม
อย่างไร มีความละเมียดละไมในจิตใจและอุปนิสัยหรือไม่ ใฝ่ในความดีความงามแบบใด มีค่านิยม 
ที่เหมาะสมเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้หรือไม่ มีความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ  
ความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณงามความดีอันเป็นบริบทพ้ืนฐานแห่งวัฒนธรรมนั้น ๆ และมีความมุ่งมั่น 
ในการพัฒนาองค์กรหรือไม่ เพียงใด เช่นนี้เป็นต้น (รศ.ดร.อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ, ๒๕๔๙, หน้า ๕) 
 ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์เป็นเรื่องของเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
เป็นส่วนตัวอย่างเป็นอิสระแทบจะไม่มีหน่วยงานมาควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนอีกต่อไป  
ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้และข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจ ากัด ภาวะผู้น าจึงกลายเป็น 
นักเทคนิควิธี เมื่อโลกไร้พรมแดน มีแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้น าเกิดขึ้นมากมาย และเมื่อผู้ใคร่รู้ 
ใคร่ศึกษาได้มองย้อนกลับไปในอดีตก็พบว่า ประเทศที่เกิดใหม่ อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา กลับมีความเจริญ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าชาติใด ทั้ง ๆ ที่ใช้เวลาในการพัฒนา
ประเทศมาเพียงประมาณ ๒๐๐ กว่าปี หรือในกรณีประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรายได้เฉลี่ยของประชากรสูงที่สุด
ในโลก ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนาประเทศมาประมาณ ๕๐ ปี มานี้ เอง ตรงกันข้าม ประเทศที่เก่าแก่  
มีวัฒนธรรม และเคยยิ่งใหญ่ในอดีตจนสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่นประเทศกัมพูชา อียิปต์ 
อินเดีย และจีน กลับกลายเป็นประเทศท่ีล้าหลัง ประชาชนทุกข์ยาก มีปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่โดยทั่วไป ทางหนึ่งจะโทษการล่าเมืองขึ้นก็คงจะไม่ผิด  
แต่อีกทางหนึ่งต้องดูที่ “ผู้น า” เหตุใด ผู้น าประเทศเหล่านี้จึงไม่สามารถน าพาประเทศชาติให้รอดพ้นไป
จากการเข้าครอบง าของคนต่างชาติ เหตุใดผู้น าของชาติเหล่านี้จึงอ่อนแอ เมื่อวิเคราะห์ไปจะพบว่า
สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความอ่อนแอ ก็คือความล้าหลังทางเทคโนโลยีนั่นเอง กล่าวคือประเทศหรือ 
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องค์กรเก่าเหล่านี้ไม่ค่อยได้พัฒนาเทคโนโลยี ไม่ค่อยได้พัฒนาแนวความคิด ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนวิธีคิด  
ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิต จึงต้องถูกบังคับให้เปลี่ยน (Forced Change) โดยคนอ่ืนไปในที่สุด (รศ.ดร.
อนันต์ พงศ์สุวรรณ, ๒๕๔๙, หน้า ๙) 
 ผู้คนเริ่มมองหาสาเหตุที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือ  
ยิ่งนานเข้า ๆ ผู้คนก็ยิ่งยกเหตุผลแห่งความเสื่อมและความเจริญนี้ให้แก่ “ภาวะผู้น า” ดังนั้น ค าว่า 
“ภาวะผู้น า” จึงกลายเป็นค าที่มีความส าคัญมากยิ่งขึ้นทุกขณะ ผู้คนจับตามองไปที่ผู้น าของประเทศ  
ผู้น าของโรงเรียน ผู้น าของมหาวิทยาลัย ผู้น าของหมู่บ้าน ผู้น าของบริษัท ว่าเมื่อบุคคลผู้นี้ขึ้นมา
บริหารงานแล้วจะมีภาวะผู้น าแบบใด จะพาองค์กรไปรอดหรือไม่ จะน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง 
หรือตกต่ าของประเทศชาติ บริษัท หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย นับได้ว่า ไม่มียุคใดอีกแล้วที่ผู้คนจะจับตามอง 
“ภาวะผู้น า” มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ดังนั้น “ภาวะผู้น า” จึงเป็นเรื่องส าคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง (รศ.ดร.อนันต์ 
พงศ์สุวรรณ, ๒๕๔๙, หน้า ๑๐) 
 นอกจากนี้ ปัญหาเกี่ยวกับผู้น าก็มักเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเสมอ เช่น ผู้น าบริหารงาน
อย่างไม่มีระบบ ระเบียบ ไม่มีความไว้วางใจ ใช้อ านาจโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน 
และพวกพ้อง และยึดหลักประโยชน์นิยมเป็นใหญ่ โดยไม่ค านึงถึงความอยู่รอดขององค์กรหรือ 
คนในสังคมส่วนใหญ่  
 จากความหมายของภาวะผู้น าข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็น และความส าคัญ 
ของภาวะผู้น าในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เพราะผู้น ามีความส าคัญต่อผู้ตาม เมื่อผู้น าด าเนินไป 
ในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดีแล้ว ย่อมท าให้ผู้ตามประสบกับปัญหา 
ความเดือดร้อน ดังนั้น ผู้น าต้องเป็นผู้มีความกล้าหาญ สามารถเป็นแม่แบบของคุณธรรมและจริยธรรม 
เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเปรียบเสมือนเข็มทิศก าหนดทิศทางในการท างานอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือความเจริญอย่างยั่งยืนถาวรขององค์กรในยุคโลกาภิวัตน์นี้   
 งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ยุคโลกภิวัตน์
ตามแนวพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆ์ ยังถือเอาธรรมาธิปไตยเป็นใหญ่
เนื่องจากว่า ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ยุคโลกภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนา เป็นพ้ืนฐานด้านจิตใจ
และเป็นหลักแห่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ จึงได้น าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมเป็นเครื่องเตือนสติ ไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาเมื่ออยู่ในอ านาจ และสามารถน ามาปรับใช้
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพต่อไป  
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการปกครอง 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าภาวะผู้น าการปกครองที่ พึงประสงค์ 
ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนา      

๑.๓ ขอบเขตกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษา ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตข้อมูลที่จะท าการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ เน้นการวิจัยเอกสาร (Documentary)  
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าหลักธรรมค าสอนและเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ในรายละเอียด
ของภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎก 
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภาษาไทย) และอรรถกถา (แปล) ฉบับมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  
 ๑.๓.๒ การอธิบายหลักธรรมค าสอนจากเอกสารข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) 
ได้แก่ หนังสือ บทความ ตลอดถึงคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หนังสือเอกสาร งานวิจัยและต าราต่าง ๆ 
อันที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานวิจัย และเอกสารที่ท่านผู้ รู้ ได้แสดงทัศนะไว้แล้ว  โดยยึดหลัก
พระไตรปิฎกเป็นส าคัญ 

๑.๔ วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งมีขั้นตอน
ด าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๔.๑  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก งานวิจัย ต าราวิชาการ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 ๑.๔.๒  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) ในการวิเคราะห์เอกสารจากข้อ ๑ เพ่ืออธิบายความ และตีความข้อมูลที่
รวบรวมมาทั้งหมด ให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนมากท่ีสุด ประกอบด้วย 
 ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทางพระพุทธศาสนา 
ต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก จากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(ภาษาไทย) และอรรถกถา (แปล) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (ภาษาไทย) และพระไตรปิฎก (ภาษาไทย) 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากหนังสือ วารสาร บทความ แนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการปกครอง ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมโดยหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
 ๑.๔.๓  สรุป เสนอแนะ และน าเสนอข้อมูลที่ได้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป 

๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ๑.๕.๑ ท าให้ทราบถึงแนวคิดภาวะผู้น าการปกครอง 
 ๑.๕.๒ ท าให้ทราบภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา  
 ๑.๕.๓ ท าให้ทราบผลการวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์
ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑ .๕ .๔ สามารถน าผลการวิจัยเผยแพร่สู่ สาธารณะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาภาวะผู้น า 
การปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนา 

๑.๖ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเรื่อง  การศึกษา 
เชิงวิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนา พบว่า มีเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ที่นักวิชาการทั้งหลายได้เรียบเรียงไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะน าเอาหลักการเหล่านั้น มากล่าวไว้พอสังเขปดังนี้ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้น าไว้ในหนังสือภาวะผู้น า 
หนังสือนี้เป็นการรวบรวมประมวลภาวะผู้น าที่ดี มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของหลักพุทธธรรม  
อย่างเป็นระบบ และท่านยังได้น าเสนอคุณสมบัติของผู้น า ๗ ด้าน ซึ่งพร้อมที่จะจัดการบริหาร 
อย่างเป็นระบบ ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของพระพุทธเจ้า เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคนและ
สังคมต่อไป (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๖, หน้า ๒๕-๒๘) 
 สรุป ผู้น าต้องมีความสามารถ กระท าการทุกอย่างให้ถูกต้อง และเป็นผลดี ตัวผู้น า และ 
ผู้ตาม ต่างรู้จุดหมาย หลักการ และวิธีการ ในการกระท าสิ่งต่าง ๆ กับสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
ปัญหา ต้องท าอย่างไรถึงจะผ่านไปด้วยดี 
 พระสำมำรถ อำนนฺโท , ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุ ริสธรรม” 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าโดยทั่วไปและภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นผู้น าที่มีลักษณะเป็นศูนย์รวม 
มีหลักการ มีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงาน มีการประเมินตน มีการรู้จักประมาณความพอดีในทุกกรณี 
รู้จักกาลเวลาที่เหมาะในการด าเนินงาน รู้ระเบียบกฎเกณฑ์โครงสร้างของสังคม ตลอดจนรู้จักประเภท 
ของบุคคลที่ควรคบหา ท าให้สามารถเป็นผู้น าที่เหมาะสมกับหน้าที่ และน าความสงบสุขมาสู่สังคมได้ 
(พระสามารถ อานนฺโท, ๒๕๔๘, หน้า ก) 
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 สรุป ผู้น ามีลักษณะเป็นศูนย์รวม มีหลักการ มีจุดมุ่งหมาย ในการด าเนินงาน เข้าใจตนเอง
และเข้าใจสังคม จึงจะเป็นผู้น าที่น าความสงบสุขมาสู่สังคมได้ 
 พระมหำหรรษำ  ธมฺมหำโส, รศ.ดร. ได้กล่าวในหนังสือ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ตัวชี้วัด
ส าหรับผู้น าองค์กร ว่า “ทศพิธราชธรรม” เป็นหลักการที่ทรงคุณค่าและมีความหมายต่อผู้น าในฐานะ
เป็นหลักปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงออกแบบขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวชี้วัดส าหรับผู้น าองค์กรในการก ากับ
และควบคุมอารมณ์  (Emotion) เพ่ือป้ องกันมิ ให้ ผู้ น าประพฤติตนผิดพลาดและบกพร่อง  
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเชิงลบตามมา เช่น การบิดเบือนและใช้อ านาจหน้าที่เกินกว่าระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ กติกา และกฎหมาย ที่ได้ก าหนดเอาไว้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรมีควรได้ 
จากหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 สรุป “ทศพิธราชธรรม” ทั้ง ๑๐ ดังที่ได้กล่าวแล้วมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
ย่อมน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า “ผู้น าย่อมสามารถที่จะท าให้คนหรือกลุ่มคนอ่ืน ๆ ที่อาศัย 
อยู่ร่วมกันในองค์กร ชุมชน หรือสังคม เกิดความพึงพอใจ”  
 พระมหำธรรมกรณ์ ปญฺญำสิริ (นวนสว่ำง) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์รัฐศาสตร์
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ผลการวิจัยพบว่า หลักอปริหานิยธรรม เมื่อน าไปใช้เป็นหลักธรรมนูญ 
ในการปกครอง ย่อมเกิดประโยชน์มากมายหลายด้าน เพราะเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความพร้อม
เพรียงของหมู่คณะ อีกทั้งยังป้องกันและปิดกั้นจุดด้อยของการเมืองการปกครองทุกระบอบได้อย่างดี
และมีประสิทธิภาพ เพราะส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และผู้อยู่ใต้ปกครองยึดมั่นในความสามัคคี ส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นเทคนิคในการพัฒนาองค์กรและด ารงสถาบัน 
ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรยอมรับหลักการและเหตุผลของคนหมู่มากที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
ท างานและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข (พระมหาธรรมกรณ์ ปญฺญาสิริ (นวนสว่าง), ๒๕๕๖, หน้า ก) 
 สรุป หลักอปริหานิยธรรม การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากนั้น ขาดระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่จะให้เป็นไปในทิศทาเดียวกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการอยู่ ร่วมกัน หลักอปริหานิยธรรม 
นับว่าเป็นกฎระเบียบแบบแผนอันดีเยี่ยม เน้นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากจะใช้  
เป็นรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอีกด้วย เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่า สังคมจะมี
ความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีความเสื่อม อีกทั้ งเป็นธรรมที่สอดคล้องกับการปก ครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 นำงสำวนันทวรรณ อิสรำนุวัฒน์ชัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าที่ พ่ึงประสงค์ในยุค 
โลกาภิวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรม ผลจากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าที่ดีตามหลักพุทธธรรม ผู้น า
จะต้องยึดหลักธรรม เช่น พรหมวิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย พละ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ เป็นต้น  
เป็นคุณธรรมส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผล
ส าเร็จที่วางไว้ และน าพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสุขและมั่นคงตลอดไป รูปแบบผู้น า 
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ที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ เกิดจากการประยุกต์ของภาวะผู้น า ตามแนวคิ ดตะวันตกและ 
หลักพุทธธรรม ย่อมประกอบด้วยหลักการ ๓ ประการ คือ หลักครองตน ครองคน และครองงาน  
โดยมุ่งเน้นให้ผู้น าเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาระบบงาน ให้มีคุณภาพและสมบูรณ์แบบ 
(นางสาวนันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย, ๒๕๕๐, หน้า ก) 
 สรุป ภาวะผู้น าที่ดีตามหลักพุทธธรรม ต้องยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะ
หลักธรรมเป็นคุณธรรมเบื้องต้น ในการด าเนินกิจการงานทุกอย่างให้ส าเร็จ  จะต้องประกอบไปด้วย
หลักการ ๓ ประการ คือ หลักครองตน ครองคน และครองงาน 
 สรุปรวม จากการทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่า เนื้อหาของงานวิจัย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง ๕ เล่ม เป็นการศึกษาในส่วนของภาวะผู้น าเป็นหลัก โดยน าหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นที่ พ่ึ งทางจิตใจแก่ตนเอง และประยุกต์ให้ทันต่อกระแสโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงในทุกวัน จึงจะเป็นผู้น าที่น าความสงบสุขมาสู่สังคม และประเทศได้ 

๑.๗ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑ ผู้น ำ (Leader) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับ และแต่งตั้ง หรือได้รับการยกย่อง
ขึ้นเป็นหัวหน้า และเป็นผู้ตัดสินใจ เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ 
น าหมู่คณะไปในทิศทางที่ด ี
 ๑.๗.๒ ภำวะผู้น ำ หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่จะแสดงออกมา เมื่อมีปฏิสัมพันธ์
กับกลุ่มผู้ร่วมงานในสถานที่เดียวกัน เพ่ือที่จะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 
 ๑.๗.๓ กำรปกครอง หมายถึง การคุ้มครอง ดูแล การควบคุม ปกป้อง และการบริหาร 
วางระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับสังคม เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข 
 ๑ .๗ .๔ ภำวะผู้น ำกำรปกครองที่พึ งประสงค์  หมายถึง ผู้น าต้องมีความตื่นตัว  
มีความสามารถในการตัดสินใจรวดเร็วและถูกต้อง มีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบ
และมีความฉลาดรอบรู้ทันโลกทันเหตุการณ์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง 
ไปได้ด้วยดี 
 ๑.๗.๕ ภำวะผู้น ำยุคโลกำภิวัตน์ หมายถึง ผู้น าต้องก้าวไกลสู่สากล จึงจ าเป็นต้องเป็น 
ผู้มีความรู้ ความคิดดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดคาดการณ์ล่วงหน้า มีความ
มุ่งมั่น มีจิตใจดีงาม พร้อมที่จะรับฟัง ยอมรับ และใส่ใจผู้อ่ืน มีความฉลาดทางความคิดปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ จัดการกับอารมณ์ และจูงใจ ทั้งตนเองและผู้อ่ืนให้มีจิตใจ
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  
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 ๑.๗.๖ ภำวะผู้น ำกำรปกครองตำมแนวพระพุทธศำสนำ หมายถึง  การปกครองที่
พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก่อให้เกิดสันติสุขแก่มหาชน โดยเน้น 
การปกครองโดยธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการน าเอาหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือการเป็นผู้น าที่ดี มีความสามารถชักน าคนทั้งหลายให้ประสานกัน และน าไป  
สู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามและยั่งยืนต่อไป 

 

 



 
 

บทท่ี ๒ 
ภาวะผู้น าการปกครอง 

 การศึกษาวิจั ยเรื่อง การศึกษาเชิ งวิ เคราะห์ภาวะผู้ น าการปกครองที่ พึ งประสงค์  
ในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบภาวะผู้น า ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
  ๒.๑.๑ ความหมายของผู้น า 
  ๒.๑.๒ ความหมายของภาวะผู้น า 
  ๒.๑.๓ ทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 ๒.๒ ความเป็นมาของภาวะผู้น า 
  ๒.๒.๑ ก าเนิดผู้น า 
  ๒.๒.๒ ลักษณะของภาวะผู้น า 
  ๒.๒.๓ ประเภทของภาวะผู้น า 
  ๒.๒.๔ คุณสมบัติของภาวะผู้น า 
   ๒.๒.๕ วุฒิภาวะของภาวะผู้น า 
 ๒.๓ บทบาทและหน้าที่ของภาวะผู้น า 
 ๒.๔ ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
   ๒.๔.๑ ความหมายค าว่าการปกครอง 
   ๒.๔.๒ ผู้น าการปกครองที่พึงประสงค ์
   ๒.๔.๓ ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 ๒.๑.๑ ความหมายของผู้น า 
 ค าว่า ผู้น า เป็นการมองเน้นที่ตัวบุคคล มักจะได้ยินค าพูดที่ใช้เรียกแทนผู้น าไปในทิศทาง
ที่ต่างกันและมีชอบเขตที่กว้างขวางตามทัศนะของผู้พบเห็น เพ่ือความเข้าใจความหมาย เกี่ยวกับผู้น า
ให้ชัดเจน นักวิชาการได้ให้นิยามความหมายไว้หลายท่านพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า ผู้น า หมายถึง ผู้ออกหน้า  
ผู้ไปข้างหน้า ผู้ เริ่มต้นโดยมีผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนตามหรือท าตาม  (ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ., ๒๕๔๖, หน้า ๕๗๘) 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ความหมายว่า ผู้น า คือ ผู้ชักพาให้คนอื่น
เคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางท่ีผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ มีอิทธิพล ต่อกลุ่มชน เพ่ือให้ พวกเขา 
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มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
๒๕๔๙, หน้า ๒๖) 
 สุพานี สฤษฏ์วานิช ได้ให้ความหมายว่า ผู้น า คือ ผู้มีความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือกลุ่ม
หรือผู้ที่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น า คือ มีลักษณะโดดเด่น มีวิสัยทัศน์ มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนและ 
มีความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม (สุพานี สฤษฏ์วานิช, 
๒๕๔๙, หน้า ๒๙๖) 
 ยงยุทธ เกษสาคร ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้น า คือ ผู้ที่มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติเด่นกว่า
ผู้อ่ืนในกลุ่ม และมีอิทธิพลมากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ในหน่วยงาน ทั้งสามารถสร้างความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานนั้น ๆ ได้ ดังนั้น ผู้น าจึงหมายถึงบุคคลใด บุคคลหนึ่งซึ่งรับ
บทบาทเป็นผู้บริหารประสานประโยชน์ในกลุ่มเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม ซึ่งมีอิทธิพลและ 
อ านาจสามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุ่มให้ปฏิบัติงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  (ยงยุทธ  
เกษสาคร, ๒๕๔๒, หน้า ๖๘) 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช ได้ให้ความหมายว่า ค าว่า “ผู้น า” (Leader) หมายถึง บุคคล 
ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการยกย่อง
ให้เป็นหัวหน้าในการด าเนินงานด่าง ๆ ในองค์กรด่าง ๆ ต้องอาศัยบุคคลที่เป็นผู้น า และมีความเป็น
ผู้น า จึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปอย่างบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และน าพาหน่วยงาน 
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า (เนตร์พัณณา ยาวิราช, ๒๕๔๖, หน้า ๒๑๒) 
 Raymond J. Burby ได้ให้ความหมายว่า ผู้น า คือ บุคคลที่สามารถชักจูงให้คนอ่ืน 
ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ  ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถช่วยคลี่คลาย 
ความตึงเครียดต่าง ๆ ลงได้และสามารถน ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  (Raymond J. Burby, 
๑๙๖๗, p. ๔๓) 
 จากการนิยามความหมายของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวมานี้  พอสรุปได้ว่า ผู้น า
หมายถึง บุคคลที่มีบารมีและมีบทบาทรวมทั้งมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน สามารถชักจูงสั่งการหรือชี้น าบุคคลอ่ืน 
ให้ปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นผู้มี
ความสามารถจนได้รับความยกย่องยอมรับให้เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานต่าง  ๆ ซึ่งรับบทบาท  
เป็นผู้บริหารประสานประโยชน์ในกลุ่มมีอิทธิพลและอ านาจ  สามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุ่ม 
ให้ปฏิบัติงานจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ได้ 
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 ๒.๑.๒ ความหมายของภาวะผู้น า 
 ค าว่า “ภาวะผู้น า” เป็นการมองโดยการเน้นไปที่ภาวะ คือ คุณสมบัติหรือ ความสามารถ
ของบุคคล หมายถึงคุณลักษณะภายในของผู้น า อันเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้น า เพ่ือความเข้าใจ
ความหมายเกี่ยวกับผู้น าให้ชัดเจน นักวิชาการได้ให้นิยามความหมายไว้หลายท่านพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ค าว่า “ภาวะผู้น า” คือ
คุณสมบัติ เช่นสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักน าให้คนทั้งหลาย 
มาประสานกัน และพากันไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม (พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๙, หน้า ๔) 
 พระครูสิริจันทนิวิฐ ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า คือ การที่ผู้น าใช้อิทธิพลหรือ อ านาจ
หน้าที่ ในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง  ๆ เพ่ือปฏิบัติการและ 
อ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพ่ือมุ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ ได้ก าหนดไว้ 
ภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จะแสดงออกมาเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มในระหว่าง 
การท างานหรือกับผู้ร่วมในสถานการณ์เดียวกัน ในอันที่จะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมาย 
และความส าเร็จ (พระครูสิริจันทนิวิฐ, ๒๕๔๙, หน้า ๑๘) 
 กวี วงศ์พุฒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ค าว่า “ภาวะผู้น า” การที่ผู้น าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์
ซึ่งมีอยู่ต่อใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการ และอ านวยการ โดยใช้กระบวน 
การติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (กวี พงศ์พุฒ, ๒๕๓๖, หน้า ๑๗) 
 กิติ ตยัคคานนท์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ค าว่า “ภาวะผู้น า” หมายถึง ศิลปะ หรือ 
ความสามารถของบุคคลหนึ่ งที่จู งใจหรือใช้ อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นผู้ ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการโดยการใช้กระบวนการสื่อ
ความหมายหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน  ด าเนินการจนกระทั่ งบรรลุผลส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินจะเป็นไปในทางที่ดีหรือชั่วก็ได้ (กิติ ตยัคคานนท์, 
๒๕๔๓, หน้า ๒๒) 
 เอมอร์รี่ เอส.โบกราดัส (Emory SBogardus) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ
บุคลิกภาพในการกระท าการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่ม การมีภาวะผู้น าต้องประกอบด้วยบุคลิกภาพและ
สถานการณ์ของกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งในเชิงผล  เพ่ือให้มีภาวะ
ผู้น าครอบง าบุคคลอื่นได้ (Emory S. Bogardus., ๑๙๓๔, p. ๓๑๓) 
 เรนซีส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ กระบวนการซึ่งผู้น าจะต้อง 
เข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคล 
ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ผู้น าต้องแสดงออก 
ถึงพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าควรสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา (Likert,p. 
๑๗๒) 
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 รังสรรค์ ประเสริฐศรี ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า คือ พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคล 
คนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล 
ระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วม หรือเป็น 
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  (รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี, ๒๕๔๔, หน้า ๓๑) 
 เถาวัลย์ นันทาภิวัฒน์ ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า คือ ความสัมพันธ์ซึ่งบุคคลหนึ่งหรือ
ผู้มีอิทธิพล ให้ผู้อ่ืนท างานร่วมกันอย่างเต็มใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายอันเป็นที่ต้องการของผู้น า ผู้น ามิใช่
เป็นผู้ผลักดันแต่เป็นผู้ดึงโดยแจ้งให้ผู้ตามทราบแนวทางปรารถนา ให้ปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติ  
เป็นตัวอย่าง (เถาวัลย์ นันทาภิวัฒน์, ๒๕๒๑, หน้า ๒๐๓) 
 สมพงษ์ เกษมสิน ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า คือ การใช้อิทธิพลหรืออ านาจหน้าที่ 
ในความสัมพันธ์ซึ่ งมีผู้ ใต้บั งคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการ  
โดยกระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (สมพงษ์ เกษมสิน, ๒๕๒๖, 
หน้า ๒๒๐) 
 พยอม วงศ์สารศรี กล่าวว่า ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง (ผู้น า) ใช้อิทธิพล
และอ านาจของตนกระตุ้นชี้น าให้บุคคลอ่ืน (ผู้ตาม) มีความกระตือรือร้น เต็มใจท าในสิ่งที่เขาต้องการ 
โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง (พะยอม วงศ์สารศรี, ๒๕๓๔, หน้า ๑๙๖) 
 ค าว่า “ภาวะผู้ น าหรือความ เป็ นผู้ น า” (leadership) นั้ น  อธิบายอยู่ ในค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ ปี ค.ศ. ๑๘๐๐ จากนั้นอีก ๑๐๐ ปีต่อมา นักสังคมศาสตร์ 
จึงได้เริ่มศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น า” อย่างจริงจัง นักวิจัยจ านวนมากได้ให้ความสนใจศึกษาเรื่องนี้ 
เป็นอย่างมากเป็นพิเศษ โดยมีการศึกษาว่า  
  - ปัจเจกบุคคลเป็นผู้อ่ืนได้อย่างไร  
  - ผู้น ารักษาสถานภาพการเป็นผู้น าของตนได้อย่างไร  
  - ผู้น าท าอย่างไรจึงมีผู้ตาม  
  - ผู้น ามีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของกลุ่มได้อย่างไร  
  - ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล  
 ภาวะผู้น า คือ ความสัมพันธ์ (relationship) ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้น ากับผู้ตาม โดยให้ความ
สนใจที่กระบวนการมีพฤติกรรมของผู้น าในการใช้มรรควิธีต่าง ๆ ในการท าหน้าที่ตามบทบาทของตน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในบริบทหนึ่ง ๆ (โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะ ความสามารถ 
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ในการมีพฤติกรรมภายใต้สภาพการณ์ต่าง ๆ) เมื่อพิจารณาเทียบกับ
เรื่องการจูงใจ (motivation) แล้ว เปรียบได้กับเหรียญหนึ่งที่มีสองด้าน ด้านหนึ่ง  คือภาวะผู้น า  
อีกด้านหนึ่งคือการจูงใจ เมื่อพูดถึงการจูงใจจะเน้นที่ความต้องการของผู้ตาม เมื่อพูดถึงภาวะผู้น า  
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จะเน้นที่พฤติกรรมของผู้น า ในอดีตนั้นสนใจที่การเลือกผู้น าจากคุณลักษณะของผู้น า  ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
ผู้ตามมีประสบการณ์ส่วนบุคคล ต่อมาสนใจที่สไตล์การเป็นผู้น า โดยสนใจที่พฤติกรรมของผู้น า  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ตามมีประสบการณ์สัมผัสได้โดยตรง และเชื่อกันว่าสามารถฝึกฝนบุคคลให้ เป็นผู้น าที่ดีได้ 
(ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา และ จิตติพร เครือเนตร, ๒๕๔๗, หน้า ๒๑) 
 นิตย์ สัมมาพันธ์ ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า คือ พลังชนิดหนึ่งสามารถส่งแรงกระท า
อันก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มคนและระบบองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์  (นิตย์ สัมมาพันธ์, 
๒๕๔๖, หน้า ๓๑) 
 อุทัย หิรัญโต ได้รวบรวมเสนอความหมายของ ภาวะผู้น า ซึ่งมีผู้นิยามไว้ดังนี้  
  ๑) ภาวะผู้ น า  คือ  การที่ บุ คคลในความสัม พันธ์ซึ่ งมีต่ อผู้ ใต้บั งคับบัญ ชา  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการ และอ านวยการโดยกระบวนการติดต่อสื่อสาร ติดตามซึ่งกันและ
กัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  ๒) ภาวะผู้น าในทางปฏิบัติ คือ การที่ผู้บริหารของกลุ่ม ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
อ านวยการ จูงใจ ริเริ่ม ประนีประนอม และประสานงาน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่และอ านาจบารมี  
เป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
  ๓) ภาวะผู้น า คือ ความสามารถของบุคคลในการท าแผนงาน และค าวินิจฉัย 
ของเขาให้เป็นที่ยอมรับด้วยความเต็มใจในหมู่ผู้ตามทั้งหลาย  
  ๔) ภาวะผู้น า คือ วิธีการจูงใจให้บุคคลแต่ละคนท างาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  
  ๕) ภาวะผู้น า คือ กิจกรรมในการใช้อิทธิพลจูงใจประชาชน ให้ร่วมมือปฏิบัติเพ่ือ 
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคนเหล่านั้นเห็นว่าเป็นสิ่งอันพึงปรารถนา (อุทัย หิรัญโต, ๒๕๒๓, 
หน้า ๘-๙) 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุป ได้ว่าค าว่า ภาวะผู้น า (Leadership) คือ 
กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้น า 
ผลักดัน ให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการท าสิ่ งต่าง  ๆ  
หรือเกิดการยอมรับจนสามารถจูงใจผู้ อ่ืนหรือชักน าพาผู้ อ่ืนให้ปฏิบัติภารกิจ  การงานของกลุ่ม 
ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์กรเป็นเป้าหมาย 

 ๒.๑.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership Theory) 
 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเป็นผู้น าหรือภาวะการเป็นผู้น าเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
มานานแล้ว ซึ่งภาวการณ์เป็นผู้น าถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร เพราะช่วยท าให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งการศึกษาจากนักวิชาการต่าง ๆ สามารถสรุปแนวทฤษฎี
ได้เป็น ๔ กลุ่มทฤษฎีดังนี้ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, ๒๕๔๙, หน้า ๙๒) 
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 ๑. ทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นผู้น า (Trait Theory)  
 ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดดั้งเดิม โดยมีความเชื่อว่าผู้น ามีลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไปบุคคล
เกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้น า มีการศึกษาวิจัยลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ผู้น าควรจะมี เช่น รูปร่าง
หน้าตา สติปัญญา บุคลิกภาพ เป็นต้น แต่งานวิจัยเหล่านี้ก็ไม่สามารถระบุคุณลักษณะที่แบ่งแยก
ระหว่างผู้น ากับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น าได้ จึงไม่เป็นที่นิยมที่จะศึกษาภาวะผู้น าตามแนวทฤษฎีนี้  
 ๒. ทฤษฎีพฤติกรรมความเป็นผู้น า (Behavioral Theory of Leadership)  
 ๒.๑ แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยโฮไอโฮ (Ohio State Studies) มหาวิทยาลัย
โฮไอโฮ ได้ท าการวิจัยพฤติกรรมของผู้น าโดยพัฒนาแบบสอบถามที่ เรียกว่า Leader Behavior 
Description Questionnaire (LBDQ) และพบว่าพฤติกรรมผู้น าสามารถอธิบายได้ ๒ ปัจจัย คือ  
  ๒.๑.๑ ปัจจัยมุ่งคน (Consideration) หมายถึงพฤติกรรมผู้น าที่เน้นเรื่องความไว้วางใจ
ต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน ให้การสนับสนุน มีมิตรภาพ และมีความอบอุ่น  
  ๒.๑.๒ ปัจจัยมุ่งงาน (Initiating Structure) ผู้น าแบบนี้มุ่งที่การจัดระบบการท างาน 
ระบุบทบาที่ชัดเจนของผู้ปฏิบัติงาน จัดวางรูปแบบระบบการท างานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ที่ชัดเจน  
 ๒.๒ แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan Studies) ลิเคิร์ท และ
คณะแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ท าการศึกษารูปแบบผู้น า โดยแบ่งผู้น าออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ 
(Rensis Likert et. Al, ๑๙๖๑, p. ๓๐๐) 
  ๒ .๒ .๑  รูปแบบผู้น าแบบเน้นคน (Employee-oriented leaders) ผู้น าแบบนี้ 
จะท างานโดยให้ความสนใจที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน จะให้ความสนใจต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
มุ่งเน้นการท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน และเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบุคคล  
  ๒.๒.๒ รูปแบบผู้น าแบบเน้นงาน (Job-oriented leaders) ผู้น าแบบนี้จะมุ่งท างาน
โดยเน้นที่ ใช้ระบบการควบคุมงาน สร้างกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน จึงท าให้
ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอิสระในการท างาน และมีความรู้สึกเหมือนถูกบังคับ ท าให้ขวัญในการปฏิบัติงานต่ า 
   ลิ เคิร์ทสรุปว่า รูปแบบผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้นคือผู้น าที่ ให้ความสนใจกับ 
ผู้ปฏิบัติงาน และพยายามสร้างทีมงานเพ่ือให้การท างานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  
 ๒.๓ ทฤษฎีตาข่ายการบริหาร (Managerial Grid Theory)  
  เบลคและมูทอน เป็นผู้เสนอทฤษฎีนี้ เขากล่าวว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องเน้นทั้งงาน 
(Concern of Production) และเน้นทั้งคน (Concern of People) ทฤษฎีตาข่ายการบริหารแบ่งรูปแบบ
การบริหารออกเป็น ๕ รูปแบบ คือ (Rebort Blake and Jane S. Mouton, ๑๙๖๔, p. ๗๐) 
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  ๒.๓.๑ ผู้น าแบบมุ่งเน้นงาน (Impoverished Authority-compliance) ผู้น าแบบนี้
จะมุ่งเน้นงานมากกว่าเน้นคน มุ่งแต่ท างานให้ส าเร็จโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของคน จะเข้มงวด
ต่อวิธีการท างานและระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด รูปแบบการบริหารงานจะเป็นแบบการใช้
อ านาจและต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง 
  ๒.๓.๒ ผู้น าแบบมุ่งเน้นคน (Country club management) ผู้น าแบบนี้ตรงกันข้าม
กับแบบมุ่งเน้นงาน โดยจะเน้นคนเป็นหลักเน้นงานน้อย และจะเน้นการรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ที่ราบรื่น ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
  ๒.๓.๓ ผู้น าแบบปล่อยปละละเลย (Improverished management) ผู้น าแบบนี้ 
มีความสนใจต่ ามากทั้งงานและคน มักจะบริหารงานในลักษณะท างานประจ าไปเรื่อย ๆ ไม่มี
จุดมุ่งหมาย ต้องการเพียงแค่ให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเท่านั้น 
  ๒ .๓.๔ ผู้น าแบบเดินสายกลาง (Middle of the road management) ผู้น าแบบนี้ 
เป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับงานและคนในระดับปานกลาง เป็นบุคคลที่ชอบประนีประนอม จะสร้างผลงาน
ในระดับปานกลาง เขาจะท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยไม่มีการคาดหมายที่สูงมากนัก  
  ๒.๓.๕ ผู้น าแบบทีมงาน (Team management) ผู้น าแบบนี้มุ่งเน้นทั้งงานและคน  
เน้นการร่วมมือกันท างานและมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม เน้นบรรยากาศการท างานที่ช่วยเหลือกัน 
ไว้วางใจกัน และเคารพซึ่งกันและกันเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
  เบลคและมูทอนเสนอว่าผู้น าที่ดีที่สุดคือผู้น าแบบทีมงาน ซึ่งให้ความสนใจมาก 
ทั้งงานและคนเพื่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดในการบริหารงาน  
  ๒.๔ ทฤษฎีการบริหาร ๔ ระบบ (System & Management) ลิเคิร์ท ได้เสนอแนวคิด
การบริหารองค์การแบบใหม่ (New Patterns of Management) และสรุปลักษณะการบริหารออกเป็น 
๔ รูปแบบ คือ  
  ๒.๔.๑  รูปแบบระบบเผด็จการเอาเปรียบ (Exploitative authoritative) ผู้น าแบบนี้ 
จะเข้มงวดกับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารงานขาคดวามเชื่อใจ
และความไว้วางใจกัน ใช้กระบวนการสื่อสารน้อยมาก การบริหารงานจะใช้วิธีการข่มขู่และลงโทษ 
ความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะของความหวาดกลัว ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ของผู้น า 
  ๒.๔.๒  รูปแบบระบบเผด็จการแบบพระเดชพระคุณ (Benovolent authoritative) 
ผู้น ายังคงเป็นผู้ตัดสินใจอยู่ อนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจได้บ้างแต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
ผู้บริหาร ใช้กระบวนการสื่อสารน้อย การจูงใจให้ท างานใช้วิธีการให้รางวัลและการลงโทษ 
  ๒.๔.๓  รูปแบบระบบปรึกษาหารือ (Consultative) ผู้น ามีความไว้วางใจและเชื่อถือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ผู้น ายังคงเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอน
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สุดท้าย ผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจกันค่อนข้างสูง จูงใจผู้ปฏิบัติงานโดยการให้รางวัล
และท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการท างาน มีการลงโทษเป็นบางครั้ง 
  ๒.๔.๔  รูปแบบระบบมีส่วนร่วม (Participative) ระบบนี้ผู้น าและผู้ปฏิบัติงาน 
มีความเชื่อถือและไว้วางใจกัน มีการปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกัน ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม  
ในการตั้งเป้าหมายขององค์การ ร่วมกันพัฒนาวิธีการท างาน ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงาน
ค่อนข้างสูง ระบบมีส่วนร่วมนี้เป็นระบบที่ลิเคิร์ทให้การสนับสนุนมากท่ีสุด 
  จะเห็นได้ว่าทฤษฎีพฤติกรรมผู้น านั้นมุ่งที่จะศึกษาว่าผู้น ามีการบริหารงานอย่างไร  
ใช้วิธีใดในการมอบหมายงานหรือจูงใจผู้ ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน รวมถึงพฤติกรรมใดของผู้น า 
ที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  
 ๓ . ท ฤษ ฎี ผู้ น าต ามสถ าน ก ารณ์  (Contingency of Situational Theory of 
Leadership) 
  ๓ .๑  รู ป แบ บ ภ าวะผู้ น า เชิ งต่ อ เนื่ อ ง  (Continuum of Leadership Behavior)  
แทนเนมบัม และชมิดท์  เป็นนักทฤษฎีกลุ่มแรกที่ชี้ให้เห็นว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แบบ
ความเป็นผู้น า ซึ่งได้แก่ ๑) แรงกดดันทางผู้บริหาร ๒) แรงกดดันทางผู้ใต้บังคับบัญชา และ ๓) แรงกดดัน
ทางสถานการณ์ จึงได้สร้างแบบจ าลองเชิงต่อเนื่องของพฤติกรรมผู้น าที่เกี่ยวข้องกับระดับของอ านาจ
หน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาใช้ และความเป็นอิสระที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ (พระสมุห์อภิเษก สีลเตโช 
(โฉมตรึก), ๒๕๕๖, หน้า ๔๖) 
 ถ้าผู้น าเน้นที่ผู้บริหาร (Leader-centered) ก็จะเป็นลักษณะที่มีการควบคุมในระดับสูง 
ให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาต่ า แต่ถ้าผู้น าเน้นที่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Employee-centered) ก็จะเป็น
ลักษณะที่ให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาสูง และมีการควบคุมในระดับต่ า ตามทัศนะของแทนเนมบัม
และชมิดท์ผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ใช่ผู้น าแบบเผด็จการหรือแบบประชาธิปไตย แต่เป็นผู้น า  
ที่ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้แบบความเป็นผู้น าอย่างใดอย่างหนึ่งให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่  
 ๓.๒ ทฤษฎีผู้น าตามแบบจ าลองของฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency Theory) ฟีดเลอร์ 
ได้สร้างแบบจ าลองผู้น าตามสถานการณ์ ซึ่งมีปัจจัยสถานการณ์อยู่ ๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ของผู้น า คือ  
  ๓.๒.๑  สั ม พั น ธภ าพ ระห ว่ างผู้ น ากั บ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ช า (Leader-Member 
Relations) ถ้าหากผู้น ากับผู้ ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้ากันได้ดี และผู้ ใต้บังคับบัญชายอมรับ
ความสามารถของผู้น าแล้ว ผู้น าคนนั้นก็จะมีอ านาจและอิทธิพลมากกว่าผู้น าที่ไม่ มีใครเคารพนับถือ
และไม่ไว้วางใจ  
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  ๓.๒.๒  โครงสร้างของงาน (Task Structure) คือความแน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับ
โครงสร้างของงาน ฟีดเลอร์กล่าวว่า หากโครงสร้างของงานจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน จะท าให้
ผู้น ามีอิทธิพลมากกว่างานที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ  
  ๓.๒.๓  อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่  (Position Power) หมายถึง อ านาจที่ เป็น
ทางการที่กลุ่มหรือองค์การได้ก าหนดให้ ถ้ามีการก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้มากผู้น าก็จะมีอิทธิพล  
อยู่เหนือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่นอ านาจในการลงโทษ การว่าจ้าง การให้ออก เป็นต้น  
  ๓.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าของวรูม และเย็ทตัน (Vroom and Yetton Model) วรูม
และเย็ทตัน อธิบายรูปแบบผู้น าที่เหมาะสมภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ แบบของ
ผู้น าจะก าหนดตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเขาได้น า
แนวคิดมาจากแทนเนมบัมและชมิดท์ (Tannenbaum and Schmidt) และพัฒนามาเป็นรูปแบบ 
การตัดสินใจของผู้น า ซึ่งมีอยู่ ๕ รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ (พระสมุห์อภิเษก สีลเตโช (โฉมตรึก), ๒๕๕๖, 
หน้า ๔๖) 
  ๓.๓.๑ ผู้น าแก้ปัญหาหรือตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ตนเองมีแล้วเท่านั้น (Autocratic I) 
  ๓ .๓ .๒ ผู้น ารับข้อมูลที่จ าเป็นของผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วจึงตัดสินใจแก้ปัญหา 
ด้วยตนเอง โดยอาจจะบอกหรือไม่บอกปัญหานั้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิ์ในการ
เสนอความเห็นหรือร่วมตัดสินใจ (Autocratic II) 
  ๓ .๓ .๓ ผู้น ายอมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล หรืออาจขอค าแนะน าต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็น แล้วจึง
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยอาจน าหรือไม่น าข้อเสนอแนะของผู้ ใต้บังคับบัญชาเข้ามา 
ร่วมตัดสินใจด้วย (Consultative I) 
  ๓ .๓ .๔ ผู้น ายอมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา หลังจากนั้นผู้น าจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณา 
แล้วจึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งการตัดสินใจนี้อาจจะสะท้อนหรือไม่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล
ของผู้ตามก็ได้ (Consultative II) 
  ๓ .๓ .๕ ผู้น ายอมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะ หลังจากนั้นผู้น าและผู้ตามจะร่วมกันสร้างและประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยใช้มติ
ของกลุ่มผู้น าไม่พยายามที่จะใช้อิทธิพลของตนเพ่ือให้ยอมรับวิธีการแก้ปัญหาในแบบที่ตนต้องการ   
แต่เต็มใจที่จะยอมรับและน าเอาวิธีแก้ปัญหาของกลุ่มไปปฏิบัติ (Group Decision)  
  รูปแบบผู้น าทั้ง ๕ รูปแบบจะเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ผู้น า
จะเลือกใช้รูปแบบใดขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ ๒ ประการคือ ผู้น าแน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ และ
ผู้น าแน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นสมาชิกในกลุ่มยอมรับว่าจ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  ๓.๔ ทฤษฎีเชิงเส้นทาง-เป้าหมาย (Path-Goal Theory) เฮ้าส์ เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory of Motivation) ซึ่งมีแนวคิดว่า 
การจูงใจนั้นขึ้นอยู่กับ ๒ สิ่ง คือ งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได้ และพวกเขาต้องการท าสิ่งเหล่านั้น  
เฮาส์ใช้แนวคิดนี้เป็นพ้ืนฐานในการจูงใจให้คนปฏิบัติงาน โดยกล่าวว่า ผู้น าจะเอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยการสนับสนุนและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ  
ในการท างานให้หมดไป การจูงใจและสร้างความรู้สึกพึงพอใจในงานนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้น าจะต้อง
สร้างให้เกิดขึ้น ต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความมั่นใจว่าสามารถท างานให้ส าเร็จลงได้และจะได้รับ
ผลตอบแทนตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งรูปแบบผู้น า (Leadership Styles) ได้อีกหลาย
รูปแบบ ซึ่งรูปแบบผู้น านี้ เป็นการผสมผสานระหว่างคุณลักษณะของผู้น า ทักษะของผู้น า และ
พฤติกรรมของผู้น าที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้การที่ผู้น าจะเลือกใช้รูปแบบใดนั้นยังขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นด้วย จากการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยขอน าเสนอใน ๓ รูปแบบ คือ  
  ๑. รูปแบบผู้น ากับผลผลิตขององค์การ ลิเคิร์ท ได้ท าการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่มี
ผลผลิตในระดับสูงนั้น  ผู้น าจะเป็นผู้ที่ มุ่ งการท างานโดยค านึ งถึงตัวผู้ปฏิบัติ งานเป็นหลัก  
ส่วนหน่วยงานที่มีผลผลิตในระดับต่ านั้น ผู้น าจะเป็นผู้ที่มุ่งการท างานโดยค านึงถึงตัวงานเป็นหลัก  
ลิเคิร์ทแบ่งผู้น าออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ  
   ๑.๑ รูปแบบผู้น าแบบเน้นคน (Employee-Centered Style) ผู้น ารูปแบบนี้ 
จะใส่ใจต่อผู้ปฏิบัติงาน จะให้ความสนใจกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน มุ่งเน้นการท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและก าลังใจ และเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล 
   ๑.๒ รูปแบบผู้น าแบบเน้นงาน (Job-Centered Style) ผู้น ารูปแบบนี้จะมุ่งเน้น 
การท างาน โดยเน้นที่การใช้ระบบการควบคุมงาน สร้างกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน  
จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอิสระในการท างานและมีความรู้สึกเหมือนถูกบังคับ ท าให้ขวัญในการ
ปฏิบัติงานต่ า  
  ๒. รูปแบบการใช้อ านาจในการตัดสินใจของผู้น า ดราฟและโคสเซน ได้แบ่งผู้น า 
ตามรูปแบบการใช้อ านาจในการตัดสินใจของผู้น าออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ  
   ๒.๑ ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic style) ผู้น ารูปแบบนี้เป็นแบบเผด็จการ 
คือจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ถืออ านาจเป็นใหญ่ การบังคับบัญชาเป็นแบบควบคุมเต็มที่ ไม่รับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน การตัดสินใจอยู่ที่ผู้น าแต่เพียงผู้เดียว ผู้น ารูปแบบนี้จะท าให้ขวัญในการปฏิบัติ 
งานต่ า 
   ๒.๒ ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic style) ผู้น ารูปแบบนี้จะมีลักษณะ
ของการกระจายอ านาจ การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เกิดจากการปรึกษาหารือหรือประชุมร่วมกัน  
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มีการท างานร่วมกัน ผู้น าจะถืออ านาจของกลุ่มเหนือกว่าตนเอง ผู้น ารูปแบบนี้ผู้ปฏิบัติงานจะมีความ
พึงพอใจและมีขวัญในการปฏิบัติงานสูง 
   ๒.๓ ผู้น าแบบเสรีนิยม (Laissez-faire style) ผู้น ารูปแบบนี้จะหลีกเลี่ยงการใช้
อ านาจ ไม่มีเป้าหมายในการท างาน จะปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานท างานตามใจชอบ เมื่อเกิดปัญหาก็จะให้
แก้ปัญหาและตัดสินใจกันเอง ผู้น ารูปแบบนี้ผู้ปฏิบัติงานจะไม่มีระเบียบ ผลผลิตต่ า ขวัญในการ
ปฏิบัติงานต่ า 
  ๓. รูปแบบผู้น าตามแนวคิดของเฮอร์เซ่  และแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) 
กล่าวถึง รูปแบบผู้น าที่มีการผสมผสานระหว่างมิติมุ่งเน้นคน และมิติมุ่งเน้นงาน และการที่ผู้น า 
จะเลือกใช้รูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับระดับวุฒิภาวะของผู้ตาม (Employees’ maturity level) และ
สถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น (Given situation) ซึ่งระดับวุฒิภาวะได้แก่ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ และความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของผู้ตาม เมื่อระดับวุฒิภาวะของผู้ตามสูงขึ้น ผู้น า
จะลดพฤติกรรมมุ่งเน้นงานและมุ่งเน้นคนมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามเมื่อระดับวุฒิภาวะของผู้ตาม
ลดลง ผู้น าจะเพ่ิมพฤติกรรมมุ่งเน้นงาน และลดพฤติกรรมมุ่ งเน้นคน เฮอร์เซ่และแบลนชาร์ด 
แบ่งรูปแบบผู้น าออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ (พระสมุห์อภิเษก สีลเตโช (โฉมตรึก), ๒๕๕๖, หน้า ๔๙) 
   ๓.๑ แบบสั่งการ (Telling style) เป็นรูปแบบผู้น าที่มุ่งเน้นงานสูง และมุ่งเน้น 
คนต่ า โดยผู้น าจะเป็นผู้ชี้น า ก าหนดบทบาท และบอกให้ผู้ตามทราบว่าต้องการให้ท าอะไร ลักษณะ
การสื่อสารเป็นแบบทางเดียว ผู้น ารูปแบบนี้เหมาะสมกับผู้ตามที่มีระดับวุฒิภาวะต่ า 
   ๓.๒ แบบขายความคิด (Selling style) เป็นรูปแบบผู้น าที่มุ่งเน้นงานสูงและ
มุ่งเน้นคนสูง โดยผู้น าจะเป็นผู้ชักชวน อธิบาย ให้การสนับสนุน ให้ก าลังใจ และให้ความกระจ่างเมื่อมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการงาน ลักษณะการสื่อสารเป็นแบบสองทาง ผู้น ารูปแบบนี้เหมาะสมกับผู้ตามที่มี
ระดับวุฒิภาวะต่ าถึงปานกลาง 
   ๓.๓ แบบมีส่วนร่วม (Participating style) เป็นรูปแบบผู้น าที่มุ่งเน้นงานต่ า และ
มุ่งเน้นคนสูง โดยผู้น าสนับสนุนให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมและใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน 
ผู้น ารูปแบบนี้เหมาะสมกับผู้ตามที่มีระดับผู้ตามที่มีระดับวุฒิภาวะปานกลางถึงสูง  
   ๓.๔ แบบมอบหมายงาน (Delegating style) เป็นรูปแบบผู้น าที่มุ่งเน้นงานต่ า 
และมุ่งเน้นคนต่ า โดยผู้น าจะมีการกระจายหน้าที่ ให้ค าแนะน าและการสนับสนุนเล็ก ๆ น้อย ๆ  
เพียงเพ่ือให้ผู้ตามเข้าใจปัญหาและแผนงาน และให้ผู้ตามมีอิสระในการด าเนินการได้เอง ผู้น ารูปแบบนี้
เหมาะสมกับผู้ตามที่มีระดับวุฒิภาวะสูง 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์นั้นมุ่งศึกษาแบบของผู้น า 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้น าต้องรู้จักแสดงแบบภาวะผู้น าของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
หรือเงื่อนไขในเวลานั้น ๆ ความส าเร็จในการเป็นผู้น านั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของ
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ผู้น ากับพฤติกรรมของผู้ ร่วมงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ต้องมีความสัมพันธ์กัน 
อย่างเหมาะสม  
 ๔. ทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership Theory)   
 แนวคิดทฤษฎีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๘๐ เป็นต้นมา ซึ่งทฤษฎีนี้ได้บ่งบอกถึงกระบวน 
การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล โดยผู้น าจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่านิยม คุณธรรม มาตรฐาน 
และการมองการณ์ไกลไปในอนาคต ผู้น าเชิงปฏิรูปจะให้ความส าคัญต่อการประเมินเพ่ือทราบถึงระดับ
แรงจูงใจของผู้ตาม แล้วพยายามหาแนวทางตอบสนองความต้องการและปฏิบัติต่อผู้ตามด้วยคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ โดยสาระของทฤษฎีแล้ว ภาวะผู้น าแบบเชิงปฏิรูปจะกว้างขวางครอบคลุมแนวคิด
ของภ าวะผู้ น า โดย เสน่ ห า  (Charismatic leadership) ภาวะผู้ น า เชิ งวิ สั ยทั ศน์  (visionary 
leadership) รวมทั้งภาวะผู้น าเชิงวัฒนธรรม (Cultural leadership) ด้วย (พระสมุห์อภิเษก สีลเตโช 
(โฉมตรึก), ๒๕๕๖, หน้า ๔๙) 
 ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปจึงเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าที่สามารถใช้ในการอธิบายกระบวนการ
อิทธิพลได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับจุลภาคระหว่างผู้น ากับผู้ตามเป็นรายบุคคล ไปจนถึงระดับ 
มหภาคระหว่างผู้น ากับบุคลากรทั้งองค์การ ตลอดจนทั้งระบบวัฒนธรรม แม้ว่าโดยบทบาทหลักของ
ผู้น าเชิงปฏิรูปก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ้นในองค์การก็ตาม แต่ตลอดเส้นทางของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้น ากับผู้ตามจะผูกพันต่อกันอย่างมั่นคง ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิง
ปฏิรูปแบบเปลี่ยนสภาพได้รับการยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคที่มี 
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามากทฤษฎีหนึ่งในปัจจุบัน   
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าแบบเชิงปฏิรูป เป็นแนวคิดล่าสุดแนวคิดหนึ่งที่มีมุมมองต่อ
ภาวะผู้น าค่อนข้างกว้างขวาง เป็นการอธิบายถึงกระบวนการว่า ผู้น าจะสามารถสร้างแรงดลใจแก่ผู้ตาม
เพ่ือให้คนเหล่านั้นท างานให้บรรลุผลดียิ่งขึ้นได้อย่างไร แนวคิดนี้จึงย้ าถึงความจ าเป็นที่ผู้น าจะต้อง 
มีความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการและแรงจูงใจของผู้ตาม ผู้ น าแบบ 
เชิงปฏิรูปได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าของการเปลี่ยนแปลงได้ วิธีแสดงบทบาทที่เป็นตัวอย่างที่ดี  
แก่ผู้ อ่ืน เป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์และท าวิสัยทัศน์ให้เกิดความชัดเจนไปสู่การปฏิบัติให้กับองค์การ  
เป ็นผู ้กระจายอ านาจการตัดส ินใจให้ผู ้ตามเพื ่อสามารถปฏิบ ัต ิได ้มาตรฐานสูง เป ็นผู ้วางตน  
ได้เหมาะสมจนเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อ่ืน และเป็นผู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจได้ในทุกประเด็นที่เก่ียวกับ
การด าเนินชีวิตขององค์การ 
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๒.๒ ความเป็นมาของภาวะผู้น า 

 ๒.๒.๑ ก าเนิดภาวะผู้น า 
 ตามที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น าแม้จะเป็นการบันทึกเรื่องราว
ต่าง ๆ ในเซิงประวัติศาสตร์ก็ตาม แต่จะเห็นถึงความเป็นผู้น า เมื่อวิเคราะห์ในหลักการส าคัญ 
จะพบเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับภาวะผู้น าตามคติของพระพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากผู้น า  ไม่ว่า 
จะด ารงฐานะหรือต าแหน่งใดก็ตามเช่น กษัตริย์ ราชา มหาชนสมมติ เป็นต้น ได้สะท้อนถึงภาวะผู้น า
อันสืบเนื่องหรือมีรากฐานจากพุทธธรรม  จะสังเกตได้จากจริยาวัตรต่าง  ๆ ของผู้น า ล้วนแต่ 
มีความเกี่ยวข้องกับภาวะอ านาจ และความสัมพันธ์ของผู้น าและสมาชิกในสังคม ร่วมกันท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ดังปรากฏออกมาในลักษณะของคุณธรรม หรือการปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ทั้งผู้น าและสมาชิก
ในกลุ่ม ฉะนั้น พุทธธรรมจึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความส าคัญของผู้น าและภาวะของผู้น า  ดังปรากฏ
รายละเอียด ในพระสูตร ดังนี้  
 อัคคัญญสูตร กล่าวถึง ก าเนิดของมนุษย์ สังคม ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความสัมพันธ์ 
ของคนในสังคม หรือรัฐ นั่นคือ ความเกี่ยวข้องของผู้น าและสมาชิก พระสูตรนี้บ่งบอกถึงภาวะของ
ผู้น านั้น มีพ้ืนฐานที่ธรรมชาติทางกายและทางใจของมนุษย์  และกล่าวถึงสภาพธรรมชาติดั้งเดิม 
ของสังคมมนุษย์ เป็นสภาวะที่สงบต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการแก่งแย่ง เพราะมีความอุดมสมบูรณ์  
แต่ต่อมา เกิดมีความขัดแย้งกันขึ้นเนื่องจากมีผู้กระท าชั่ว มีการลักขโมย เก็บเอาส่วนของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน ในขั้นแรก ๆ ก็เพียงแต่มีการว่ากล่าวตักเตือนกันเอง ยังไม่มีการท าร้ายกันต่อเมื่อมีการกระท า
ผิดอย่างซ ้า ๆ ชาก ๆ จึงมีการจัดการลงโทษกันเอง ท าให้มีการเลือกผู้ปกครองขึ้นมาเพ่ือให้ท าหน้าที่
ปกป้อง คุ้มครอง ความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตของคนในสังคม โดยผู้ปกครองจะได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ดังในอัคคัญญสูตรตอนท้าย ได้กล่าวไว้ว่า 
 ครั้งนั้นแล พวกสัตว์ที่เป็นหมู่ใหญ่จึงประชุมกัน ครั้นแล้วต่างก็ปรับทุกข์กันว่าพ่อเอ๋ยก็การ
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การติเตียนจักปรากฏ การพูดเท็จ จักปรากฏการถือท่อนไม้ จักปรากฏ
ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั้น เกิดปรากฏแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่ากระนั้นเลยพวกเรา 
จักสมมติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็น ผู้ว่ากล่าว ผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ ให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้ 
โดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบ ส่วนพวกเราจัดแบ่งข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้น (ที.ปา. ๑๑/
๖๒/๗๑) 
 จากข้อความในพระสูตรนี้ แสดงให้เห็นถึงความเลวร้ายในสังคมมนุษย์เราที่เป็นสาเหตุ
ของการก าเนิดผู้น าอย่างขัดเจนโดยเริ่มต้นจากความตกต่ าทางศีลธรรมของมนุษย์ที่มีความโลภเกิด 
มีการลักขโมยสิ่งของกัน มีการพูดโกหกหลอกลวงกัน และก็มีผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินโทษแก่ผู้ที่กระท า
ความผิดตามที่ตนเองพอใจ นอกจากนั้น ก็มีการทะเลาะวิวาทกันขึ้น แล้วเกิดความวุ่นวายในสังคม



๒๑ 
 

ดังกล่าว เพราะฉะนั้น ถ้าพิจารณาตามพระสูตรนี้แล้ว สถาบันการปกครองก็เกิดขึ้นเพ่ือคอยปกป้อง
คุ้มครองคนดี และคอยตัดสินลงโทษคนที่กระท าความผิด  ซึ่งเป็นผู้คอยตัดสินว่าใครถูกใครผิด  
ด้วยเหตุนี้สถาบันผู้ปกครองจึงเกิดขึ้นจากการคัดเลือกของประชาชน  โดยประชาชนพร้อมใจกัน 
สละผลประโยชน์ของตนเองหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าภาษีให้เป็นค่าตอบแทน  ซึ่งการที่ประชาชน
เป็นผู้คัดเลือกและมอบอ านาจ ในพระสูตรนี้ไม่ได้ให้เด็ดขาดเหมือนของฮอบส์ (พระมหาธรรมรัต 
อริยธมฺโม, ๒๕๔๒, หน้า ๕๙) ถ้าหากว่าผู้ปกครองใช้อ านาจไม่เป็นธรรมประชาชนไม่พอใจ ก็สามารถ
เรียกร้องอ านาจนั้นคืนมาได้ เพราะค าว่าราชา แปลว่า ผู้ท าความสุขใจพอใจ หรือความชอบธรรม 
แก่บุคคลอื่น มีข้อความในพระสูตรว่า 
 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมุติดังนี้แล
มหาชนสมมติจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรก เพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลายดังนี้แล 
อักขระกษัตริย์ กษัตริย์จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสอง เพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอ่ืนให้สุขใจได้
โดยธรรมดังนี้แล อักขระว่าราชาจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสามดังนี้แล ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
ด้วยประการดังนี้ การบังเกิดขึ้นของพวกกษัตริย์จึงมีขึ้นได้เพราะอักษรเป็นที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของเก่า
อย่างนี้แล เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกัน หรือเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกัน ก็เพราะ
ธรรมเท่านั้น นอกจากธรรมหามีไม่ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของ
ประเสริฐสุดในที่ประชุมชนทั้งในปัจจุบัน และในภายหน้า (ท.ีปา. ๑๑/๖๓-๖๕/๗๑-๗๓) 
 ในพระสูตรแสดงให้เห็นการเกิดขึ้นของภาวะผู้น ามาเป็นล าดับ คือ  
 ๑) มหาชนสมมติ เกิดจากประชาชนพร้อมใจกันมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เหมาะสม และ
สมมติให้เป็นผู้น าของกลุ่มชนตนเอง  
 ๒) กษัตริย์ หมายถึง ผู้เป็นเจ้าแห่งนา หรือผู้เป็นใหญ่แห่งนา  
 ๓) ราชา หมายถึง ผู้ที่ท าให้ประชาชนสุขใจ พอใจโดยธรรม 
 จึงสรุปความได้ว่า ผู้น าหรือภาวะผู้น าในทัศนะของพระพุทธศาสนามี ๒ ประการ ได้แก่ 
ก าเนิดขึ้นโดยบุคคลนั้นมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ท าให้บุคคลในสังคมยอมรับและเลือกให้
เป็นหัวหน้า และก าเนิดโดยการสืบทอดจากบรรพบุรุษ เป็นต้น 

 ๒.๒.๒ ลักษณะของภาวะผู้น า 
 ประเภทของผู้ น าจะเป็ นแบบใด  ขึ้ นอยู่ กั บสถานการณ์ ของสั งคมในแต่ ละแห่ ง 
เป็นตัวก าหนด เพราะผู้น าคือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากมติมหาชน จึงต้องปรับปรุงตนเองให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อม และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับ 
ผู้น าซึ่งได้แบ่งประเภทของผู้น าไว้ ๒ ลักษณะ 
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 ๑. ผู้น าแบบธรรมราชา ผู้น าที่ได้ชื่อว่า ราชา คือ ผู้น าซึ่งยังชนทั้งหลายให้ยินดีด้วย
ทศพิธราชธรรม ดังนั้นผู้น าที่เป็นธรรมราชา หมายถึง ผู้น าทรงไว้ซึ่งความรู้ในธรรมของพระพุทธศาสนา 
(พระครูสิริจันทนิวิฐ, ๒๕๔๙, หน้า ๒๖)  ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ากษัตริย์ (ผู้น า) มิใช่เป็น
เทวราชาแต่เป็นเพียง มนุษย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษบางประการ ที่ได้รับมอบอ านาจให้เป็นผู้น า 
การปกครองลักษณะธรรม ราชา มีกล่าวไว้ในจักกวัตติสูตรอย่างชัดเจน คือ ทรงตั้งอยู่ในธรรม ยึดถือ
ธรรมเป็นหลักในการการปกครอง ไม่ใช้อารมณ์หรืออคติ ทรงสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในธรรม  
เมื่อประชาชนยึดมั่นในธรรมแล้วก็จะไม่กระท าความผิดความชั่วต่าง ๆ ท าให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
ทรงเผยแพร่ธรรมแก่พระราชาอ่ืนแทนที่จะขยายอ านาจเพ่ือน าเอาอาณาเขตของพระราชาอ่ืนเข้ามา
รวมไว้ กลับทรงรวมอาณาเขตโดยขยายอาณาเขตแห่งธรรมออกไป 
 เมื่อพระราชาทั้งหมดทรงตั้งอยู่ในธรรมก็จะไม่เบียดเบียนรุกรานกันและประชาชนทุกรัฐ  
ทุกประเทศก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข และทรงดูแลให้คนยากจนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่อดอยากซึ่งจะท าให้
ผู้คนไม่ต้องท าการทุจริตต่าง ๆ ความเป็นธรรมราชาเช่นนี้เกิดขึ้นโดยต้องมีการอบรมให้เกิดขึ้นภายใน
องค์พระราชาเท่านั้น (ปรีชา ช้างขวัญยืน, ๒๕๓๘, หน้า ๙๒) 
 ๒. ผู้น าแบบสมมติเทวราชา พระพุทธศาสนายอมรับความส าคัญของกษัตริย์ในแง่ที่เป็น
เทพเจ้าโดยสมมติคือ โดยการยอมรับของประชาชนไม่ใช่เทพเจ้าบนสวรรค์ตามความเข้าใจของลัทธิ
พราหมณ์ เพราะพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางประเพณีนิยมอินเดียโบราณซึ่งพระพุทธศาสนา
ยังคงมีจุดยืนความเป็นตัวของตัวเองโดยให้เหตุผลอธิบายการเป็นสมมติเทพของกษัตริย์  ได้แสดงถึง
เทพเจ้า ๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑) สมมติเทพ เทพเจ้าโดยสมมติ คือ โดยการยอมรับของมวลมนุษย์โลกซึ่งหมายถึง
กษัตริย์ทรงเป็นเทพท่ีอยู่เหนือมนุษย์ด้วยธรรม 
 ๒) อุปปัตติเทพ เทพเจ้าโดยก าเนิด คือ สถิตอยู่บนสวรรค์ 
 ๓) วิสุทธิเทพ เทพเจ้าโดยความบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากการกระท าของตนเองอันได้แก่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย 
 ลักษณะส าคัญของผู้น าแบบสมมติเทวราชา คือ การยกอ านาจสิทธิ์ขาดให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ 
เป็นผู้ดูแลรักษาความสงบ ปราบปรามเหตุการณ์ให้อยู่ในความสงบ ด าเนินการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม พระองค์ผู้เป็นเทวราชาจะมีภาวะหรือคุณธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญ คือ
มีความกล้าหาญเฉพาะในสิ่งที่ เป็นธรรมตามทศพิธราชธรรม  สิ่งที่ เหมือนกันในเทวราชาและ 
ธรรมราชามิใช่เพียงสถานะสูงสุดในสังคม แต่ขึ้นกับเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันกับทุก ๆ คน ในฐานะ
สมาชิก ร่วมอยู่ในสังคม คือการประพฤติธรรม ในฐานะผู้น าคือพันธกรณีในการดูแลทุกข์สุข 
ของประชาชน ดังนั้น ประชาชนคนธรรมดาถ้ากระท าความดีก็อาจได้รับการยกย่องยอมรับนับถือ
สมมติเป็นเทพ ได้แก่ กษัตริย์ในยุคนั้นนั้นเอง เป็นการปฏิรูปความคิดของลัทธิพราหมณ์ในแง่ที่ว่า 
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คนธรรมดาก็อาจ เป็นเทพเจ้าได้ถ้าเขาปฏิบัติตนเป็นคนดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือ ของคนโดยทั่วไป 
(พระครูสิริจันทนิวิฐ, ๒๕๔๙, หน้า ๓๙-๔๑) 
 วิรัช ถิรพันธุเมธี ได้กล่าวถึงผู้น าในรูปแบบการปกครอง ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น
ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลางหรือเขตชั้นในเรียกว่า “มัชฌิมประเทศ” และส่วนรอบ
นอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกว่า “ปัจจันตประเทศ” ในมัชฌิมประเทศแบ่งเป็นแคว้นหรือรัฐใหญ่ ๆ 
ได้ ๑๖ แคว้น และแคว้นขนาดเล็กอีก ๕ แคว้น รวมเป็น ๒๑ แคว้น ในแต่ละแคว้นหรือรัฐ มีความ
แตกต่างกันอยู่บ้าง บางรัฐก็เป็นระบบกษัตริย์ บางรัฐก็เป็นระบบสาธารณรัฐ ดังนั้นจึงได้สรุปผู้น า 
ในรูปแบบการปกครองรัฐต่าง ๆ ในชมพูทวีปนั้นได้ ๓ ประเภท คือ 
 ๑) ผู้น าแบบจักรวรรดินิยม ได้แก่ ผู้น ารัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอ านาจเหนือรัฐอ่ืน 
กล่าวคือใช้อ านาจยึดครองรัฐอ่ืนมาเป็นเมืองขึ้นของตน ประมุขของรัฐแบบนี้เรียกว่า “มหาราชา” หรือ 
“พระจักรพรรดิ” 
 ๒) ผู้น าแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้แก่ ผู้น ารัฐที่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการ ปกครอง
บ้านเมืองโดยตรง แต่อาจทรงมอบหมายอ านาจนั้นให้พระบรมวงศาบุวงศ์หรือปุโรหิต ข้าราชบริพาร
ไปปฏิบัติแทนได ้ประมุขของรัฐที่ปกครองแบบนี้เรียกว่า “ราชา” 
 ๓) ผู้น าแบบประชาธิปไตย ได้แก่ ผู้น ารัฐที่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง มิได้ขึ้นอยู่
กับประมุขแห่งรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมี “สภา” หรือ “สังฆะ” เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และมีอ านาจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง สังฆะจะท าหน้าที่เลือกสมาชิกขึ้นมาคนหนึ่งท าหน้าที่เป็น หัวหน้า
ฝ่ายบริหารเรียกว่า “ราชา” ในสมัยโน้น เรียกการปกครองแบบนี้ว่า สามัคคีธรรม (วิรัช ถิรพันธุเมธี, 
๒๕๔๖, หน้า ๖-๘) 
 พระพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตย การถือหลักประชาธิปไตยพระพุทธศาสนาถือว่าเหตุผล
ต้องมาก่อนความภักดีหรือศรัทธา จึงไม่บังคับให้ผู้ใดนับถือโดยปราศจากความเต็มใจ ใครเข้าใจ 
เพียงไหนศรัทธาเพียงใด จะปฏิบัติตามอย่างไรมีเสรีภาพในการนับถืออย่างเต็มที่ ไม่ผูกขาดให้ทุกคน
เชื่อฟังหมด ใครเห็นดีเห็นงามก็น าไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้ประจักษ์ผลนั้นด้วยตนเอง  นับได้ว่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชนทุกชั้นวรรณะ มีธรรมตั้งแต่ชั้นต่ าจนถึงชั้นสูง ทุกคนสามารถ 
น้อมรับไปปฏิบัติได้ตามสมควรแก่อัตภาพของตน ในการอุปสมบทก็ไม่มีการกีดกันชาติใด ผิวใดก็บวชได้
ทั้งสิ้น การปกครองคณะสงฆ์และในการบ าเพ็ญกรณียกิจของคณะสงฆ์นั้นก็มีลักษณะเป็นแบบ
ประชาธิปไตย ทั้งในด้านของหลักการและในด้านของวิธีการ พระวินัยให้สิทธิแก่พระสงฆ์มีอ านาจ 
ในการบริหารหมู่คณะมีสิทธิ์ดัดค้ านในเมื่ อไม่ เห็นด้วย  โดยไม่มีข้อจ ากัดว่า  จะเป็นผู้ เกิด 
ในสกุลสูงหรือสกุลต่ า จะเกิดในสกุลมั่งมีหรือยากจน ทุกคนเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน 
และจะต้องเคารพกันตามล าดับก่อนหลัง บุคคลทุกคน ไม่ว่าวรรณะใด ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด 
เพราะถือว่าบุคคลใดจะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระท า คนทุกชั้นวรรณะจึงมีสิทธิท าความดีเท่าเทียมกัน
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หมด ดังพุทธพจน์ที่ว่า “กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล และคนงานชั้นต่ าประพฤติธรรมในโลกนี้
แล้วย่อมเสมอกันในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์” สิ่งนี้แสดงให้เห็นลักษณะของการยอมรับนับถือในความ 
เท่าเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย 
 การด าเนินกิจการของคณะสงฆ์ก็ถือตามเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ การวินิจฉัยหรือตัดสิน
ปัญหาทั้งปวงเกี่ยวกับพระสงฆ์จะต้องเป็นไปตามธรรมนูญการปกครองของพระสงฆ์หรือพระวินัย   
ทุกคนจะมีสิทธิออกเสียงได้เท่ากัน  ในการอุปสมบทก็เช่นเดียวกันจะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากที่ประชุมสงฆ์ของวัดนั้น ๆ ยิ่งกว่านั้นในระหว่างการประชุม พระพุทธองค์ยังเคยทรงปวารณา 
ให้ภิกษุทักท้วงการกระท าทางกายและทางวาจาของพระองค์ได้ 
 นอกจากนี้ในสมัยพุทธกาล ยังได้ทรงส่งเสริมฐานะของสตรีเพศโดยให้สิทธิทุกประการ 
ในพระพุทธศาสนาเท่าเทียมกับบุรุษเพศ เช่น สิทธิในการเข้าบวชเป็นพระภิกษุณี เป็นต้น เสรีภาพ
และความเสมอภาค หรือการนับถือสิทธิมนุษยชนของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ 
๒,๕๐๐ ปเีศษมาแล้ว 
 หลักธรรมที่กล่าวไว้ในหลักอธิปไตย ๓ ย่อมแสดงให้เห็นถึงการยึดถือความส าคัญ ในการท า
ความดีของบุคคล กับการยึดถือหลักเกณฑ์และการยึดถือสังคมเป็นหลัก ส าหรับหลักธรรมในหลัก 
ลิจฉวีอปริหานิยธรรมนั้น  คือ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ย่อมแสดงให้เห็นความส าคัญของ 
การท างานของหมู่คณะ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการวางหลักเกณฑ์  ต่อการแก้ปัญหาและ 
ต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมาก ความพร้อมเพียงกันในการประชุมและความพร้อมเพรียงกันกระท า
กิจการของส่วนรวม ย่อมเป็นสิ่งที่เน้นให้เห็นความส าคัญของสามัคคีธรรมในการท างาน  
 ดังนั้นการเคารพในบทบัญญัติที่วางไว้ การเชื่อฟังผู้เป็นประธาน (ผู้น า) ในที่ประชุม และ
การไม่ลุแก่อ านาจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นเรื่องของการเคารพหลักเกณฑ์และไม่ล่วง 
ละเมิดในสิทธิของผู้อ่ืน ส่วนการเคารพนับถือสิ่งที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาแสดงถึงลักษณะของผู้น า 
ในการปกครองที่ฟังเสียง หรือความต้องการและขนบประเพณีของสังคมเป็นใหญ่ ส าหรับการเชิญซวน 
ให้ผู้มีศีลเข้ามาสู่ประเทศและให้การอนุเคราะห์ นับเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความสามารถเข้ามา
ท าความเจริญให้แก่บ้านเมือง หลักธรรมเหล่านี้ย่อมเข้ากันได้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ที่จะต้องอาศัยสามัคคีธรรมของหมู่คณะเป็นหลัก (ปรีชา ช้างขวัญยืน, ๒๕๓๘, หน้า ๑๐๙-๑๑๐) 
 สรุปว่า ประเภทของผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา ต้องมีคุณลักษณะภายในของผู้น าคือ 
เป็นผู้รู้ มีการรู้หลักเหตุผล มีสติปัญญา ไม่ประมาท ตื่นตัว ทันต่อเหตุการณ์ และมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล  
เป็นคนเข้มแข็ง คุณลักษณะภายนอกในการที่จะประสานคนและงานเข้าด้วยกัน  ต้องมีความรู้ 
ความสามารถ มีพรหมวิหารธรรม  หวังประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม  และเป็นผู้น่ารัก น่าเคารพ  
เป็นธรรมาธิปไตย ไม่ล าเอียง การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ ใช่ว่าจะมีคุณสมบัติของผู้น าได้ทุกคน  
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มีเพียงบางคนเท่านั้นที่มีความสามารถจะเป็นผู้น าได้  ผู้น าจึงมีคุณสมบัติบางประการที่คนอ่ืนไม่มี  
จากการศึกษาเอกสารสรุปลักษณะและคุณสมบัติของผู้น าในพระพุทธศาสนาได้ดังนี้ คือ 
 ๑. คุณลักษณะภายนอก คือ มีบุคลิกของความเป็นผู้น า รูปร่างสง่างามน่าเคารพศรัทธา
เลื่อมใส ตลอดทั้งมีพละก าลังแข็งแรง สุขภาพที่ดี และมีความเพียร เช่น พระพุทธเจ้า เป็นต้นนั้น 
มีคุณลักษณะเป็นเอกลักษณ์พิเศษบางอย่าง ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ และยังมี
คุณสมบัติของพระเจ้ามหาวิชิตราชว่า เป็นผู้ทรงคุณลักษณะของผู้ปกครองที่ดีมีคุณลักษณะ ๘ ประการ
ดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือองค์ประกอบของผู้น าที่ดีเนื่องจากว่าผู้น าทุกคนมิใช่จะมีลักษณะ
หรือคุณสมบัติอย่างนี้เสมอไปทุกคนได้ 
 ๒. คุณลักษณะภายใน คือมีความรู้ มีสติปัญญา มีปฏิภาณไหวพริบ มีความเฉลียวฉลาด  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความช านาญในงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีประกอบด้วยคุณธรรมซึ่งจะน าไปสู่ 
การวางตัวอยู่ในกฎระเบียบที่ถูกต้อง 
 ๓. มีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่งความแตกต่างนี้จะท าให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความ
เคารพนับถือมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อฟังอย่างจริงใจ และให้ความร่วมมืออย่างจงรักภักดีซึ่งคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติของผู้น าที่แสดงออกมานั้น ย่อมมีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติที่ดีและมีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ตาม ที่จะสามารถท าให้ปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีประสิทธิภาพได้ 

 ๒.๒.๓ ประเภทของภาวะผู้น า 
 ๑. ผู้น าตามอ านาจหน้าที่ เป็นผู้น าโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) และมีอ านาจ
บารมี (Power) เป็นเครื่องมือ มีลักษณะที่เป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) เกิด
พลังร่วมของกลุ่มในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  อ านาจนี้ได้มาจากกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติ สามารถจ าแนกผู้น าประเภทนี้ออกเป็น ๓ แบบ คือ 
(ดร.อนุวัต กระสังข์, ๒๕๕๗) 
  - ผู้น าแบบใช้พระเดช (Legal Leadership) ผู้น าแบบนี้เป็นผู้น าที่ได้อ านาจในการ
ปกครองบังคับบัญชาตามกฎหมายมีอ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ราชการมาหรือเกิดขึ้นจากตัวผู้นั้น  
หรือจากบุคลิกภาพของผู้นั้นเอง ผู้น าแบบนี้ได้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในกระทรวง ทบวง กรม เช่น 
รัฐมนตรี อธิบดี หัวหน้ากอง และหัวหน้าแผนก เป็นต้น 
  - ผู้น าแบบใช้พระคุณ (Charismatic Leadership) คือ ผู้น าที่ได้อ านาจเกิดขึ้นจาก
บุคลิกภาพอันเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้นั้น มิใช่อ านาจที่เกิดขึ้นจากต าแหน่งหน้าที่ ความส าเร็จใน
การครองใจและชนะใจของผู้น าประเภทนี้ ได้มาจากแรงศรัทธาที่ก่อให้ผู้อยู่ใต้บังคับเกิดความเคารพนับถือ
และเป็นพลังที่จะช่วยผลักดันให้ร่วมจิตร่วมใจกัน ปฏิบัติตามคาสั่งแนะน าด้วยความเต็มใจ ตัวอย่าง
ได้แก ่มหาตมะคานธี ซึ่งสามารถใช้ภาวะการณ์เป็นผู้น าครองใจชาวอินเดียนับเป็นจ านวนล้าน ๆ คนได้ 
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  - ผู้น าแบบพ่อพระ (Symbolic Leadership) คือ ผู้น าที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
มิได้ใช้อ านาจหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชา บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามเพราะเกิดแรงศรัทธา หรือ
สัญลักษณ์ในตัวของผู้นั้นมากกว่า เช่น พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์ประมุขและสัญลักษณ์ของแรง
ศรัทธาของประชาชนไทยทั้งมวล 
 ๒. ผู้น าตามการใช้อ านาจ  
  - ผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) หรือ อัตนิยม คือใช้อ านาจต่าง ๆ  
ที่มีอยู่ในการสั่งการแบบเผด็จการโดยรวบอ านาจ ไม่ให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ตั้งตัวเป็นผู้บงการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังโดยเด็ดขาด ปฏิบัติการแบบนี้เรียกว่า 
One Man Show อยู่ตลอดเวลา โดยไม่ค านึงถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ฮิตเลอร์ 
  - ผู้น าแบบเสรีนิยม  (Laisser-Faire Leadership) หรือ  Free-rein Leadership 
ผู้น าแบบนี้เกือบไม่มีลักษณะเป็นผู้น าเหลืออยู่เลย คือ ปล่อยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท ากิจการใด ๆ 
ก็ตามได้โดยเสรี ซึ่งการกระท านั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ และ 
ตนเป็นผู้ดูแลให้กิจการด าเนินไปได้โดยถูกต้องเท่านั้น มีการตรวจตราน้อยมากและไม่ค่อยให้ความ
ช่วยเหลือในการด าเนินงานใด ๆ ทั้งสิ้น 
  - ผู้น าแบบประชาธิป ไตย  (Democratic Leadership) ผู้น าแบบนี้  เป็นผู้ น า 
ที่ประมวลเอาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มาประชุมร่วมกัน 
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ เพ่ือน าเอาความคิดที่ดีที่สุดมาใช้ ฉะนั้น นโยบายและค าสั่ง
จึงมีลักษณะเป็นของบุคคลโดยเสียงข้างมาก 
 ๓. ผู้น าตามบทบาทที่แสดงออก สามารถจ าแนกเป็น ๓ แบบ คือ  
  - ผู้น าแบบบิดา-มารดา (Parental Leadership) ผู้น าแบบนี้ ปฏิบัติตนเหมือนพ่อ-แม่ 
คือท าตนเป็นพ่อแม่เห็นผู้อ่ืนเป็นเด็ก อาจจะแสดงออกมาในบทบาทของพ่อแม่ที่อบอุ่น ใจดี ให้ก าลังใจ
หรืออาจแสดงออกตรงกันข้ามในลักษณะการต าหนิติเตียน วิพากษ์ วิจารณ์ คาดโทษ แสดงอ านาจ 
  - ผู้น าแบบนักการเมือง (Manipulater Leadership) ผู้น าแบบนี้พยายามสะสมและ
ใช้อ านาจ โดยอาศัยความรอบรู้และต าแหน่งหน้าที่การงานของคนอ่ืนมาแอบอ้างเพ่ือให้ตนได้มี
ความส าคัญและเข้ากับสถานการณ์นั้นๆ ได้ ผู้น าแบบนี้เข้าท านองว่ายืมมือของผู้บังคับบัญชาของผู้น า
แบบนี้อีกชั้นหนึ่ง โดยเสนอขอให้สั่งการเพื่อประโยชน์แก่การสร้างอิทธิพลให้แก่ตนเอง 
  - ผู้น าแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Leadership) ผู้น าแบบนี้เกือบจะเรียกว่าไม่ได้เป็น
ผู้น าตามความหมายทางการบริหาร เพราะมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ Staff ผู้น าแบบนี้มักเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะอย่าง เช่น คุณหมอพรทิพย์ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจ DNA  
ถ้าพิจารณาจากบุคลิกภาพ อีริก เบิร์น จิตแพทย์ชาวอเมริกัน ได้วิเคราะห์โครงสร้างของบุคลิกภาพ
ของคนว่ามีอยู่ ๓ องค์ประกอบ คือ ภาวะของความเป็นเด็ก (Child egostate) ภาวะของการ 
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เป็นผู้ใหญ่ (Adult egostate) และภาวะของความเป็นผู้ปกครอง (Parents egostate) ก็จะมองผู้น า
ได้เป็น ๓ แบบ 
 ๑. ภาวะความเป็นเด็กในรูปแบบผู้น า ผู้น าที่มีลักษณะเช่นนี้จะเป็นคนที่เอาแต่ใจ
ตัวเอง ก้าวร้าว ดื้อรั้น กระตือรือร้น ไม่กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มักเป็นภาวะของผู้น าที่เต็ม
ไปด้วยความคิด แต่ไม่ท า  
 ๒. ภาวะผู้ใหญ่ในรูปแบบผู้น า ผู้น าแบบนี้จะเป็นคนที่มีการวิเคราะห์ และสนใจ
ข้อมูลเป็นหลัก เป็นคนที่มุ่งความส าเร็จ โดยไม่สนใจความรู้สึกของลูกน้อง อยู่ในโลกแห่งเหตุและผล 
ไม่มีอารมณ์ขันพูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นคนที่จริงจังกบัทุกเรื่องโดยเฉพาะกับลูกน้อง  
  ๓. ลักษณะภาวะพ่อแม่ในแบบผู้น า ผู้น าเช่นนี้จะเป็นผู้น าที่ออกจะเผด็จการ ติชม
ลูกน้องเสมอ ถ้าดีจะเป็นห่วงเป็นใย คอยปกป้อง อีกด้านก็คือรวบอ านาจเบ็ดเสร็จ โดดเดี่ยว มีความ
ลึกลับ ออกค าสั่งอย่างเดียวไม่ค่อยฟังความเห็น 
 นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย Michigan ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้น า  
แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ  
 ๑. ผู้น าที่มุ่งคน (Employee Oriented) คือผู้น าที่เน้นความมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
พนักงาน กับบุคคลทั่วไป ยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน  
 ๒. ผู้น าที่มุ่งงาน (Production Oriented) เน้นวิธีการปฏิบัติงานและผลงานที่จะได้  
มองพนักงานเป็นเพียงเครื่องมือที่ท าให้เกิดผลงาน (ดร.อนุวัต กระสังข์, ๒๕๕๗) 

 ๒.๒.๔ คุณสมบัติของภาวะผู้น า 
 สุเมธ  แสงนิ่มนวล  ได้ให้ความหมายคุณสมบัติของผู้น าว่า นอกเหนือจากภาวะผู้น าที่เป็น
คุณสมบัติจ าเป็นเฉพาะตัวแล้ว ผู้น ายังต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ดีที่ส าคัญมาเป็นองค์ประกอบ 
เพ่ือให้เป็นผู้น าที่ดีที่สมบูรณ์แบบอีกมากมาย ก่อนอ่ืนขอแยกแยะความหมายของค าว่า “คุณสมบัติ” 
และ “คุณลักษณะ” เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของค า ๒ ค านี้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
(สุเมธ  แสงนิ่มนวล, ๒๕๕๒, หน้า ๑๕-๑๘) 
  คุณสมบัติ หมายถึง ความดีในแง่ของความประพฤติ ปฏิบัติดี เป็นสิ่งที่ ผู้น าต้องม ี 
 คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะที่ดีที่ปรากฏ เป็นลักษณะภายนอกที่ผู้น า  ควรมี ผู้น า  
ต้องมีท้ังคุณสมบัติและคุณลักษณะควบคู่กันไป 
 คุณสมบัติของผู้น าที่ดี ที่ผู้น าต้องมี ๘ ประการ คือ 
 ๑. ไว้วางใจ ไม่หวงอ านาจ  
 ผู้น าต้องไว้วางใจผู้ตามหรือลูกน้อง ไม่หวงอ านาจ ยิ่งมอบอ านาจออกไปมาก  ยิ่งเป็น
ผลดีต่อการบริหาร เพราะจะช่วยแบ่งเบาในรายละเอียด ท าให้ผู้น ามีเวลาที่จะ  สร้างสรรค์ ควบคุม 
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และติดตามงาน ความส าคัญของการมอบอ านาจจึงอยู่ที่วิธีการ และ การเลือกบุคคลที่จะรับมอบ
อ านาจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๒. หยั่งรู้แล้วเตรียมพร้อม  
 ผู้น าต้องสามารถหยั่งรู้ว่าจะเกิด สถานการณ์เหตุการณ์อะไรขึ้นข้างหน้า เพ่ือจะได้
เตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที การหยั่งรู้ในที่นี้หมายถึงการหยั่งรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ คือหยั่งรู้
จากการติดตามข่าวสาร หรือจากการเก็บข้อมูลมาศึกษาในเชิงสถิติ ตัวอย่างเช่น ท้องที่ที่เคยประสบ
ภัยธรรมชาติ ย่อมต้องมีข้อมูลเก่าที่สามารถน ามาใช้เตรียมการ เพื่อรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ 
ผู้น าที่ดีจึงต้องพยายามหาวิธีที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า ซ้ าซาก 
 ๓. รู้จักตัวเอง  
 ผู้น าต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร มีจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อดีข้อเสีย ประการใด 
จะได้ใช้เป็นปัจจัยในการน าผู้คนให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยปกติ เรามักมีอคติท าให้มองตัวเองไม่ชัดหรือเข้าข้าง
ตัวเอง ท าให้ไม่รู้จัก ตัวเองอย่างแท้จริง ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีการฝึกอบรม มีการให้ท าการประเมินเบื้องต้น 
โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ของตนเอง 
ซึ่งใช้ได้ทั้งกับบุคคลและองค์กร หรือเราจะใช้วิธีง่าย ๆ โดยให้สามีหรือภรรยา หรือลูก ซึ่งเป็นคน
ใกล้ชิด และจริงใจต่อเรา ช่วยวิเคราะห์และแนะน าก็ได้ วิธีการเหล่านี้  ช่วยให้เรารู้จักตัวตนของเรา
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๔. มีจินตนาการและการจูงใจ  
 ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีจินตนาการอย่างเช่นที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า “จินตนาการ ส าคัญกว่า
ความรู้” เพราะจินตนาการคือวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการจ าลอง
ผลส าเร็จ ขั้นตอนการด าเนินการที่มีความเป็นไปได้ไว้ในสมอง คือ เมื่อคิดสร้างสรรค์สิ่งใดแล้ว ต้องคิด
ภาพในรายละเอียดให้ออกว่าต้องมีข้ันตอนการ ด าเนินการอย่างไรจึงจะส าเร็จ  
 ในส่วนของความสามารถในการจูงใจนั้น เป็นศิลปะที่ เรียนรู้ได้ จึงมีการเขียนไว้  
เป็นทฤษฎีต่าง ๆ ให้ผู้น าได้ศึกษามากมาย เพราะเมื่อผู้น าคิดสร้างสรรค์โครงการใดๆ ได้แล้ว แต่ไม่
สามารถจูงใจให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามจนประสบผลส าเร็จได้ จินตนาการนั้นก็ไร้ความหมาย ดังนั้น  
การมีจินตนาการและมีความสามารถในการจูงใจผู้อื่น จึงเป็น คุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้น าที่ดี 
 ๕. ประพฤติสิ่งที่น่านับถือ  
 ผู้น าจะต้องท าตัวเป็นแบบอย่าง เพราะการประพฤติปฏิบัติของผู้น า นอกจากจะมี 
อิทธิพลต่อผู้ตามและองค์กร ดังค าพูดที่ว่า “หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก” แล้วการปฏิบัติตนของผู้น า 
ยังอยู่ในสายตาของผู้คน หากประพฤติดี ผู้คนก็ชื่นชม สรรเสริญ และในทางตรงกันข้าม หากประพฤติ
ไม่ดี ผู้คนก็ชิงชังไม่นับถือ การถูกชิงชังและขาดความนับถือจะท าให้บารมีของผู้น า ตลอดจนแรงจูงใจ
ที่จะปฏิบัติตามลดน้อยลงหรือหมดไป นั่นย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
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 ๖. เชื่อมั่นและรับฟัง  
 ผู้น าจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน โดยเฉพาะกับผู้ตามหรือลูกน้อง โลกในยุคประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ถูกฝึกให้มีความคิด  
เป็นของตนเอง และรับฟังเสียงของคนส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้น าที่ดีต้องมีคุณสมบัติทันโลก จึงจะสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗. รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น  
 ผู้น าต้องรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ เข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 
และพร้อมที่จะน า ผู้ อ่ืนให้ปรับตัวตาม อย่างที่เรียกว่า “เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง” อีกทั้งต้องมี 
ความยืดหยุ่น รู้จักผ่อนปรน รับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและเพ่ือนร่วมงานบ้าง นั่นคือ ท างาน 
โดยยึดหลักนิติศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความ ส าคัญแก่หลักรัฐศาสตร์ด้วย  
 ๘. ยอมรับทั้งความผิดพลาดและความถูกต้อง  
 ผู้น า ท าอะไรก็ตาม หากผิดพลาดต้องยอมรับผิด ผู้น าต้องรู้จักการกล่าวค า ขอโทษ 
เพราะคนเราไม่มีใครท าอะไรได้ถูกต้องเสมอไป แต่ความผิดพลาดในเรื่องเดียวกันนั้น ไม่ควรจะกระท า
ผิดซ้ า และไม่ควรละเลยการเก็บสถิติ เพ่ือประเมินหาข้อดี  ข้อเสีย เมื่องานแต่ละงานเสร็จสิ้นลง  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
 คุณสมบัติทั้ง ๘ ประการนี้ ถือเป็นสิ่งส าคัญ ที่ผู้น าต้องมีประจ าอยู่ในตน จึงจะถือเป็น
ผู้น าที่ดีได้ 

 ๒.๒.๕ วุฒิภาวะของภาวะผู้น า 
 จากบทความของ นายแพทย์สุรพงศ์ อ าพันวงษ์ ได้อธิบายไว้ว่าบางคนอาจคิดว่า
หมายถึงความเป็นคนสูงอายุ ซึ่งเราทราบดีว่าไม่ใช่เช่นนั้น แน่นอนว่าผู้สูงอายุควรจะมีวุฒิภาวะในการ
แสดงออก ไม่ว่าจะเป็นความคิด อารมณ์และการกระท า เนื่องจากผู้มีอายุมากได้มี โอกาส  
ผ่านประสบการณ์มากมายในชีวิตน่าจะน าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาแล้วสร้างวุฒิภาวะให้กับ
ตนเอง แต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป (พระสาเวต วิริยปณฺฑิโต (ดี), ๒๕๖๐, หน้า ๒๐) 
 Gordon M.Alport นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้อธิบายคุณสมบัติของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ 
(Maturity) ไว้ ๖ ประการ คือ 
 ๑. มีปรัชญาชีวิตหรือค่านิยมของชีวิต  ซึ่งท าให้บุคคลผู้นั้นใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่น บากบั่น  
มีจุดมุง่หมาย 
 ๒. มีจิตเพ่ือบุคคลอ่ืนและเพ่ือสังคมส่วนรวม สามารถร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ 
ความคิด ทุกข์ สุข กับบุคคลในครอบครัว  เพ่ือนนอกวงงานและเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งมีจิตใจ 
เพ่ือสังคมส่วนรวม (Social concern) 
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 ๓. สามารถสร้างไมตรีกับผู้ อ่ืนได้ ไม่อิจฉาหรือรู้สึ กเป็นเจ้าข้าวเจ้าของบุคคล วัตถุ 
ต าแหน่ง อย่างหลงใหล (Crippling possessiveness ) รู้จักเป็นผู้ให้ ผู้รับ และรู้จักปลง 
 ๔. กล้าเผชิญกับทุกข์ยากของชีวิตได้ 
 ๕. มีอารมณ์ท่ีไม่ข้ึนลงรวดเร็ว และรุนแรง มีอารมณ์ขันและมีความยืดหยุ่น 
 ๖ . กล้ าเผชิญและยอมรับทั้ งความด้ อย และความเด่นของตน ของบุคคลอ่ืนและ 
ของสังคม  คนที่เห็นตัวเองและคนอ่ืนด้อยสุดหรือเด่นสุด ชั่วสุดหรือดีสุด คือคนที่ยังคิดแบบเด็ก ๆ 
เพราะไม่มีมนุษย์คนใดจะมีวุฒิภาวะเต็มเปี่ยม แต่ละคนมีระดับของวุฒิภาวะแตกต่างกันไป 
 คุณสมบัติส าคัญของการเป็นผู้น าที่ดี 
 เรื่องของผู้น านั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หลายองค์กรพยายามที่จะหาวิธีในการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น เพ่ือที่จะให้ผู้น าเหล่านี้ เป็นผู้ผลักดันความส าเร็จให้เกิด
ขึ้นกับองค์กร และจากผลการวิจัยมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในเรื่องของภาวะผู้น านั้น ก็ยืนยันว่า องค์กร 
ที่ประสบความส าเร็จนั้น เป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารของตนมีภาวะผู้น าและสามารถน าองค์กรน าคน
ให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้คุณสมบัติ ๕ ประการในการเป็นผู้น าที่ดี 
 ๑. ผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอ่ืนมองไม่เห็น 
มองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตแล้ว ก็ต้องสามารถก าหนดเป้าหมาย และ
แผนงานในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่ฝันเฟื่องเพียงอย่างเดียว  
 ๒. ผู้น าที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม เป็นการน าแผนงานที่ก าหนดไว้
นั้น มากระจายสู่พนักงาน และทีมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน 
ให้เหมาะสมกับงานแต่ละอย่าง เพ่ือให้เขาสามารถท่ีจะท างานได้ตามที่ถนัด รวมทั้งให้โอกาสคนอ่ืน ๆ 
ได้ท างาน ผู้น าอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ กล่าวคือ ยอมที่จะไว้วางใจพนักงาน และเชื่อว่า
พนักงานจะสามารถท างานนั้นได้ ผู้น าหลายคนที่ใช้วิธีนี้กับลูกน้องของตนเอง ก็อาจจะมีลูกน้องที่ท า
ไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ลูกน้องจะท าเต็มท่ีเพราะนายไว้ใจอย่างมาก ก็ไม่อยากท าให้นายผิดหวัง 
 ๓. ผู้น าที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ จะต้องเป็นคนที่ท างานให้ส าเร็จ โดยเน้นทั้งงาน  
เน้นทั้งคน และในการสร้างทีมงานที่ดี ผู้น าก็ต้องมีทักษะในการสื่อความที่ดี มีความเป็นธรรมกับ
พนักงานทุกคนในทีม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เวลาท างานก็จะเน้นให้ทุกคนร่วมกันท างาน ไม่มีการท า  
ตัวเด่นเพียงคนเดียว หรือรับแต่ชอบ ไม่ยอมรับผิด 
 ๔. ผู้น าที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้างก าลังใจให้กับ
ทีมงาน และกระตุ้นให้พนักงานมีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จได้ เหมือนกับที่ Jack Welch 
อดีต CEO ของ GE ได้ใช้ค าว่า Energize ก็คือการท าให้คนอ่ืนมีพลังในการท างานอยู่เสมอ 
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 ๕. ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอ่ืนอยู่เสมอ มีความเข้าใจพนักงานที่มีผลงานไม่ดี และ
พยายามที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการท างานมากขึ้น ผู้น าที่ดี  
จะไม่ด่าพนักงานว่า “ท าไมโง่จัง แค่นี้ยังท าไม่ได้” (ถ้าท าได้ก็คงมาเป็นหัวหน้าของผู้น าคนนี้ไปแล้ว) 
แต่จะพยายามพัฒนาให้พนักงานท างานให้ได้ ผู้น าที่ดีจึงเปรียบเสมือนครู ที่สอนพนักงานทั้งด้าน
ความรู้ในการท างาน และเป็นตัวอย่างส าหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วย (พระสาเวต วิริยปณฺฑิโต (ดี), 
๒๕๖๐, หน้า ๒๐-๒๑) 
 พิชาย รัตนดิลก ได้กล่าวว่า คุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งของผู้น าหรือผู้น าในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตามคือการมีวุฒิภาวะเป็นผู้น า หากผู้น านั้น 
ไร้วุฒิภาวะหรือมีแต่เพียงน้อยนิด องค์การมีแนวโน้มประสบปัญหา เกิดความแตกแยก และเกิดความ
โกลาหลขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 วุฒิภาวะนั้นเป็นความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างความปรารถนา 
เพ่ือตอบสนองความต้องการความเชื่อหรือความอุดมการณ์ส่วนตน กับการค านึงถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท า ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมขององค์การหรือขอประเทศ 
 เมื่อเราบอกว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะหรือวุฒิภาวะน้อย เราหมายความว่าเด็กมักตัดสินใจ
และกระท าโดยใช้ความต้องการตามอารมณ์ของตนเองเป็นหลัก มิได้พิจารณาความเป็นไปได้ของ
ทางเลือกในการตัดสินใจให้รอบคอบ และไม่สนใจใยดีว่าผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นจะสร้าง  
ความเสียหายหรือเกิดผลกระทบทางลบต่อองค์การและประเทศอย่างไร 
 การตัดสินใจและการกระท าที่อยู่บนฐานของความไร้วุฒิภาวะ จึงมักเกิดผลลัพธ์ที่สร้าง
ความเสียหายอย่างกว้างขวางทั้งตัวบุคคลที่ตัดสินใจเอง และบุคคลอ่ืน ๆ ด้วย 
 ผู้น าที่มีวุฒิภาวะสูงนั้นย่อมไม่ตัดสินใจโดยอารมณ์  ความต้องการ และอ านาจ  
เพ่ือตอบสนองความปรารถนาของตนเอง หากแต่ตัดสินใจและกระท าอย่างรอบคอบ รอบด้าน 
ค านึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่ตามมา และเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมขององค์การและ
ประเทศชาติ 
 ส่วนผู้น าที่มีวุฒิภาวะต่ านั้น มักใช้อารมณ์ ความเชื่อ และความต้องการของตนเอง 
เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ จึงตัดสินใจแบบไม่ฟังใคร มีความหุนหันพันแล่นเป็นฐาน ไม่ค านึงถึง
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ตามมา ใครท้วงติงก็จะหงุดหงิด โกรธง่าย  
 ผู้น าบางคนอาจมีความตั้งใจดี แต่เนื่องจากขาดวุฒิภาวะ จึงท าให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
จากการตัดสินใจแทนที่จะเป็นบวก กลับกลายเป็นลบ และสร้างความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง 
 ผู้น าระดับสูงที่มีวุฒิภาวะต่ ามีหลายประเภทคือ 
 ประเภทที่หนึ่ง เป็นผู้น าระดับสูงตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ด้วยมีภาพลักษณ์เป็นคนเก่ง 
ขยันในสายตาของคนอ่ืน จึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นผู้น า จึงขาดประสบการณ์ในการ
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ตัดสินใจ และมักจะตัดสินใจโดยอาศัยความเชื่อและความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง หากพฤติกรรม  
ของบุคคลเช่นนี้ไม่ถูกยับยั้งหรือท้วงติง ท้ายที่สุดจะกลายเป็นคนที่บ้าอ านาจ เอาแต่ความต้องการ 
ของตนเองเป็นความถูกต้อง 
 ประเภทที่สอง เป็นผู้บริหารที่บังเอิญเปลี่ยนสถานะจากต าแหน่งที่มีอ านาจการตัดสินใจ
น้อยไปสู่ต าแหน่งที่มีอ านาจในการตัดสินใจมากอย่างฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงสถานะและต าแหน่ง
อย่างฉับพลันอาจเกิดจากความจ าเพาะเจาะจงของสถานการณ์บางอย่าง เช่น การลาออกของ  
ผู้มีต าแหน่งสูง หรือในกรณีการเมืองก็จะเกิดกับบุคคลที่เป็นพ่ีน้อง หรือเครือญาติของนักการเมือง  
ที่เคยมีอ านาจมาก่อน และต้องการสืบทอดอ านาจในวงศ์ตระกูลของตนเองหรือการได้รับการคัดเลือก 
อันเนื่องมาจากภาพลักษณ์ภายนอกบางอย่าง หรือบางกรณีก็มาจากการรัฐประหาร (พิชาย รัตนดิลก, 
๒๕๕๒, หน้า ๑๘) 
 เมื่อมีอ านาจมากขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่ยังขาดประสบการณ์ในการใช้อ านาจและ 
การตัดสินใจ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมามีสองแบบ คือ แบบแรก การตัดสินใจถูกครอบง า และชี้น าจากกลุ่ ม 
ผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง และแบบที่สองคือ การตัดสินใจตามความเชื่อของตนเอง มักจะเป็นแบบหุนหัน
พลันแล่น มักพูดและกระท าแบบคล้ายเด็กคือ ท าอะไรตามใจตนเองขาดความยับยั้งชั่งใจ และ 
มักจะไม่ค านึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน ตลอดจนผลลัพธ์ที่ตามมา 
 ตัวอย่าง ของบุคคลที่มีการพูด การตัดสินใจ และการกระท าที่มีวุฒิภาวะต่ ามีให้เห็นอยู่
เนือง ๆ ในแวดวงการเมืองและองค์กรอิสระของสังคมไทย บางคนกระท าและแสดงกิริยามารยาทที่น า
ความอับอายมาสู่ประเทศ บางคนก็ไม่คิดก่อนจะพูดอะไรออกมาจนสร้างความขัดแย้งและ 
ความวุ่นวายก็มี บางคนก็มักอารมณ์ เสียง่ายและแสดงออกมาอย่างชัดเจน บ่อยครั้งเมื่อถูกถาม 
ด้วยค าถามท่ีตนเองไม่อยากได้ยิน 
 ผู้น าที่มีวุฒิภาวะต่ าจึงมีแนวโน้มที่สร้างความเสียหายทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กร และ
ประเทศโดยรวม แม้ว่าผู้น าคนนั้นอาจมิได้มีความประสงค์เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ตัดสินใจภายใต้ความเชื่อท่ีว่าตนเองก าลังท าเพ่ือประโยชน์ขององค์การและประเทศก็ตาม 
 แต่ความเสียหายจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเป็นทวีคูณ หากผู้น าระดับสูงคนใดมีทั้ง 
วุฒิภาวะต่ า บ้าอ านาจและความต้องการผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักรวมกันอยู่ภายในการตัดสินใจ
และการกระท าของเขา องค์การใดหรือประเทศใดที่มีผู้น าในลักษณะนี้คงจะประสบปัญหาร้ายแรง
ตามมา 
 อย่างไรก็ตาม ความเสียหายขององค์การใดหรือประเทศใดจะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับว่า 
องค์ประกอบของวัฒนธรรมและบุคลิกของสมาชิกหรือประชาชนจะเป็นอย่างไร หากวัฒนธรรม  
เป็นแบบอ านาจนิยม ยอมจ านนและเชื่อฟังต่อผู้มีอ านาจเหนือกว่าอย่างปราศจากเงื่อนไข หลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง และซุกขยะไว้ใต้พรม รวมทั้งการมีบุคลิกแบบรักษาตัวรอดเป็นยอดดี และแบบพูด  
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ไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้น าที่ไร้วุฒิภาวะและ 
ไร้คุณธรรมก็จะยิ่งมากข้ึน 
 สังคมเราในขณะนี้มีวัฒนธรรมการเมืองและองค์การที่หลากหลาย บางกลุ่มก็ยังยึดติด
กับวัฒนธรรมอ านาจนิยมและบุคลิกแบบเงียบงัน บางกลุ่มก็มีวัฒนธรรมแบบเสรีนิยมและมีส่วนร่วม
และมีบุคลิกแบบกล้าพูด กล้าท้วงในสิ่งไม่ถูกต้อง การผสมผสานในระยะที่เปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรม
และบุคลิกภาพแบบนี้จึงมีความเป็นไปได้หลายอย่างที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 เมื่อเราคิดว่าเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและบุคลิกภาพของคนในสังคมมีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดให้ผู้น าตัดสินใจและกระท าอย่างมีวุฒิภาวะมากหรือน้อย และการสร้างเงื่อนไขทางสังคม
วัฒนธรรมเพ่ือให้ผู้บริหารมีวุฒิภาวะสูงขึ้นก็เป็นเรื่ องที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นประโยชน์ 
ต่อองค์การและสังคมท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 หากองค์การใดหรือประเทศใดที่ยังมีผู้น าระดับสูงมีวุฒิภาวะต่ า และยังไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ภาวะชะงักงันและเสื่อมถอยก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้น าตัดสินใจ ท าสิ่งใด โดยมีฐานของการมีวุฒิภาวะที่สูง อันจัก
เป็นตัวอย่างที่ดีของคนท้ังหลาย 
 ส่วนท่านใดที่ยังไร้วุฒิภาวะ ก็ควรพยายามปรับปรุงตนเอง เพ่ือสร้างวุฒิภาวะขึ้นมา 
เพราะหากยังตัดสินใจโดยไม่มีวุฒิภาวะแล้ว ความเสื่อมเสียก็มีแนวโน้มเกิดขึ้นกับตัวท่าน องค์การ 
ที่ท่านสังกัด และประเทศชาติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

๒.๓ บทบาทและหน้าที่ของภาวะผู้น า 
 การเป็นผู้น าเป็นการใช้ความพยายามที่จะรวบรวมพลังและความสามารถของกลุ่มหรือ
สมาชิกเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การและตอบสนองความต้องของกลุ่ม ผู้น า
จะต้องมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน จึงจะท าให้กลุ่มหรือสมาชิกมีความ
ร่วมมือกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมความหมายบทบาทและหน้าที่ของผู้น า 
จากนักวิชาการและนักบริหารที่ไดให้ความหมายไว้ ดังนี้ (พระจันทารัศมี โชติรกฺขิโต (ปอล), ๒๕๖๑, 
หน้า ๒๓-๒๗) 
 บทบาท หมายถึง ความมุ่งหวังที่บุคคลอ่ืนคาดว่าบุคคลในต าแหน่งหนึ่งควรจะกระท า 
หรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง บทบาทนี้จะควบคู่กับ
ต าแหน่งที่บุคคลนั้นด ารงอยู่ 
 หน้าที่ของผู้น า หมายถึง งานที่ผู้น าต้องรับผิดชอบตามที่องค์การก าหนดไว้ มีลักษณะ
ประเภทงานที่ผู้น าจะต้องท าและจะต้องใช้ผู้อ่ืน คือ งานที่ผู้น าจะต้องท าด้วยตนเอง งานประเภท 
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าไม่ได้ เพราะขาดข้อมูล ขาดความรู้ ประสบการณ์ยังไม่ถึงขาดการยอมรับเป็นต้น 
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งานที่ต้องใช้ผู้ อ่ืนท าแทนเพราะว่าถ้าผู้น าท าเองก็จะไม่ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนดถือว่าเป็นการ 
มอบหมายงาน แต่ยังคงต้องรับผิดชอบอยู่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้น าไว้ 
หลายประการ โดยกล่าวไว้ว่า ผู้น ามีบทบาทและหน้าที่หลายประการ ผู้น าที่อยู่ในกลุ่มเผด็จการนั้น 
อาจจะมีบทบาทอย่างหนึ่งและผู้น าที่อยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยก็อาจจะมีบทบาทอีกอย่างหนึ่งหรือ
อาจจะมีบทบาทที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างเป็นบางกรณี  บทบาทและหน้าที่ของผู้น าทั้ง ๑๔ 
ประการ ดังกล่าว ได้แก่ 
 ๑. ผู้น าในฐานะผู้บริหาร (The Leader as Executive) 
 ๒. ผู้น าในฐานะผู้วางแผน (The Leader as Planner) 
 ๓. ผู้น าในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย (The Leader as Policy Maker) 
 ๔. ผู้น าในฐานะผู้เซียวชาญ (The Leader as Expert) 
 ๕. ผู้น าในฐานะเป็นตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก (The leader as External Group 
Representative) 
 ๖. ผู้น าในฐานะผู้ควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม (The Leader as Controller 
of Internal Relations) 
 ๗ . ผู้ น า ใน ฐ าน ะ ผู้ ให้ คุ ณ แ ล ะ โท ษ  (The Leader as Purvey of Reward and 
Punishment) 
 ๘. ผู้น าในฐานะคนกลางหรือผู้ตัดสิน (The Leader as Arbitrator and Mediator) 
 ๙. ผู้น าในฐานะเป็นบุคคลตัวอย่าง (The Leader as Exemplary) 
 ๑๐. ผู้น าในฐานะสัญลักษณ์ (The Leader as Symbol of the Group) 
 ๑๑ . ผู้น าในฐานะตัวแทนรับผิดชอบ  (The Leader as Substitute for Individual 
Responsibility) 
 ๑๒. ผู้น าในฐานะผู้มีอุดมคติ (The Leader as Ideologist) 
 ๑๓. ผู้น าในฐานะบิดา (The Leader as Father Figure) 
 ๑๔. ผู้น าในฐานะผู้รับผิดชอบ (The Leader as Scapegoat) 

 บทบาทภาวะผู้น าที่แบ่งอย่างกว้าง ๆ ออกเป็น ๔ ประการ คือ  
 ๑. การก าหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) ผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดเบ้าหมาย 
และแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint of 
action) ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน  และนอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ 
ต้องรู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเบ้าหมายเท่านั้นแต่ผู้น าต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่น  
จากพนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้น าต้องมีความสามารถน่าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้าง 
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พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และสื่อสารอย่างชัดเจน ผู้น าต้องชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ 
ที ่พนักงานจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต 
 ๒. การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล (Aligning) การสร้างระบบการท างานที่มี
ประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสร้างแผนหลักที่ก าหนด
ขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับขั้นขององค์การควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกัน ผู้น ายังต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน และโครงสร้าง
องค์การท างานให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้ 
 ๓ . การมอบอ านาจ  (Empowering) หากผู้ น ามีการมอบอ านาจให้ แก่พนั กงาน 
อย่างจริงจังจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่  ๆ ที่สร้างสรรค์ และพนักงานสามารถแสดง 
ความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ ดังนั้น ผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริม
และปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพ 
ที่มีอยู่ ในบุคคลทุกคน 
 ๔. การสร้างตัวแบบ (Modeling) ผู้น าต้องสร้างความน่าเชื่อถือต้องมีคุณสมบัติของผู้น า 
ที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ  (Characteristics)  
กับความรู้ความสามารถ (Competence) 
 ผู้น าในทุกระบบการปกครอง มีหน้าที่ ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของตน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม 
นโยบายที่ก าหนดไว้ บทบาทและหน้าที่ของผู้น า จึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหารงาน 
เกิดความสัมฤทธิ์ผล บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้น าได้แยกไว้เป็น ๒ ลักษณะคือ 
 ๑. หน้าทีหลัก (Primary Function) 
  ๑) ผู้น าท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร (Executive) และเป็นผู้ประสานงานกลุ่มโดย มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบน่าไปปฏิบัติ อาจจะเป็นผู้ตัดสินนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยตรงหรือ 
ไม่ก็ได ้แต่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงาน 
  ๒) ผู้ท าหน้าที่วางแผน (Planner) เป็นผู้มีหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ในภายหน้า
ว่า หากมีปัญหาแล้วจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร แล้วเตรียมแผนการไว้ล่วงหน้าอาจจะเป็นแผนระยะสั้น
หรือยาว ก็ได้จะวางแผนคนเดียวหรือคนอ่ืนช่วยคิดก็ได้ 
  ๓) ผู้น าท าหน้าที่เป็นผู้วางนโยบาย (Policy Maker) การวางนโยบายอาจจะมีผู้ร่วม
แสดงความคิดเห็นโดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางนโยบาย หรือผู้น าเป็นผู้วางนโยบายเพียงผู้เดียว  
ในกรณีหลังนี้จะเกิดขึ้นกับผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ในฐานะที่ผู้น าเป็นตัวแทนกลุ่มในการ
ติดต่อภายนอกในนามของกลุ่มและท าหน้าที่ควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่ม ขจัดความขัดแย้งระหว่าง
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คนในกลุ่ม รวมทั้งการลงโทษและการให้รางวัลสิทธิดังกล่าวนี้จึงท าให้สามารถควบคุมกลุ่มและก าหนด
นโยบายได ้
 ๒. หน้าทีรอง (Secondary Function) 
  ๑) ท าหน้าที่เป็นบุคคลตัวอย่าง (Example) 
  ๒) ท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Symbol of The Group) ผู้น าประเภทนี้ มักจะ
เป็นบุคคลที่ได้ด ารงต าแหน่งนี้เป็นเวลานาน 
  ๓) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่ม รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดปัญหา หรือ
สมาชิกต้องการให้ช่วยตัดสินใจ 
  ๔) ผู้น าท าหน้าที่เป็นบุคคลในอุดมคติของเหล่าสมาชิก (Ideologist) เป็นผู้ที่ได้รับการ
เคารพยกย่องในด้านคุณค่าต่าง ๆ และทุกคนก็ให้ความเชื่อฟ้งในตัวผู้น า 
  ๕) ผู้น ามีบทบาทที่บุคคลอื่นต้องการจะเอาเยี่ยงอย่าง 
  ๖) ผู้น าท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและรับฟ้ง พร้อมทั้งช่วยขจัดปัญหาคล้ายกับที่รองรับ
อารมณ์ความทุกข์ความโศกเศร้าของผู้อื่นทั้งนี้เพ่ือความคงอยู่ต่อไปของกลุ่มนั่นเอง 
 Sanderson กล่าวว่า ผู้น ามีหน้าที่ต่าง ๆ กันไป ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นผู้น าหรือผู้พูดแทน (Spokesman) 
 ๒. เป็นผู้ประสานหรือสร้างความปรองดอง (Harmonized  
 ๓. เป็นผู้วางแผน (Planner) 
 ๔. เป็นผู้บริหาร (Executive) 
 ๕. เป็นผู้ให้การศึกษา (Educator) 
 ๖. เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งหมาย และอุดมคติของกลุ่ม (Symbol) 
 Hemphill ไดให้ความเห็นว่าผู้น าควรมีหน้าที่เก่ียวข้อง ๕ ประการ คือ 
 ๑. การท าให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มก้าวหน้า น่าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลด้านการท างานและ
การผสมผสานอย่างดีด้านสังคมภายในกลุ่ม 
 ๒. การด าเนินงานบริหารกลุ่มหรือเรียกว่าขบวนการท างานของกลุ่ม 
 ๓. การแนะน่ากิจกรรมส าคัญ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างผลิตผลของงานกลุ่ม 
 ๔. การท าให้สมาชิกของกลุ่มรู้สึกปลอดภัยนั่นคง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลภายในกลุ่ม 
 ๕. การปฏิบัติการโดยไม่เน้นถึงความสนใจส่วนตัวเป็นใหญ่แต่มุ่งท่ีกลุ่มสมาชิกเป็น ส าคัญ 

 ผู้น าจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการวางแผนและนโยบายบริหารงานของกลุ่มหรือ
องค์กรให้มีการประสานความร่วมมือกันท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กร   
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ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แบบอย่างที่ดีของกลุ่มหรือองค์กร 
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่สมาชิกได้รู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน  บทบาท
และหน้าที่ของผู้น าจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการรวมกลุ่ม และจูงใจคนให้ด าเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานหรือองค์กร 

๒.๔ ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 มนุษย์เมื่ออยู่รวมกันเป็นสังคม จ าเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบแบบแผนในการปกครอง  
เพ่ือก าหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในสังคม มีการแบ่งหน้าที่เป็นผู้ปกครองและแบ่งอ านาจหน้าที่
แก่ละบุคคลต่าง ๆ  
 ดังนั้น มนุษย์จะอยู่เพียงล าพังไม่ได้ จะต้อองมีสังคม และสังคมย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกัน 
จึงต้องมีการสร้างกฎระเบียบขึ้นมา เพ่ือควบคุมพฤติกรรมในสังคมให้อยู่รวมกันอย่างผาสุก 

 ๒.๔.๑ ความหมายค าว่าการปกครอง 
 ค านิยามของ “การปกครอง” มีนักวิชาการให้ค านิยามไว้หลายทัศนะแตกต่างกัน ดังนี้ 
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า “การปกครอง หมายถึง คุ้มครอง ดูแล รักษา 
ควบคุมประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม” (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๓, หน้า ๑๔๒) 
 สุขุม นวลสกุล กล่าวว่า “การปกครอง หมายถึง การวางระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับสังคม
เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข” (สุขุม นวลสกุล, ๒๕๔๒, หน้า ๑) 

 เตโช สวนานนท์ กล่าวว่า “การปกครอง หมายถึง การดูแล การให้ความคุ้มครอง หรือ
การบริหาร พึงยึดถือความเสมอภาคและความเป็นหนึ่งขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานพึงตระหนัก
ว่าตนเป็นคนขององค์กร โดยไม่มีการแบ่งแยก” (เตโช สวนานนท์, ๒๕๔๕, หน้า ๒๗) 
 ขงจื้อ นักปรัชญาของจีนได้ให้ความหมายไว้ว่า “การปกครอง คือ เป็นเจ้านายก็ขอให้เป็น
ให้ดี เป็นเสนาบดีก็ขอให้เป็นเสนาบดี เป็นพ่อก็ขอให้เป็นพ่อ เป็นลูกก็ขอให้เป็นลูก หากทุกคน 
ท าหน้าที่ของตัวให้ดีแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเป็นการปกครองที่ดี” (จ านง เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ๒๕๓๗, หน้า 
๑๓๖) 
 จากความหมายดังกล่าวของการปกครอง พอสรุปความหมายได้ดังนี้ 
 “การปกครอง” หมายถึง แนวทางที่ก าหนดในการดูแล ปกป้อง คุ้มครอง บุคคลที่ถูก
ปกครองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายการปกครอง  
เพ่ือความผาสุก โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
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 ๒.๔.๒ ผู้น าการปกครองท่ีพึงประสงค์  
 ก าหนดมาตรฐานผู้น าที่พึงประสงค์ 
 ในการก าหนดมาตรฐานผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน ย่อมท า
ให้ได้มาตรฐานที่สมบูรณ์ในการพัฒนาผู้น าให้มีคุณภาพสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ 
และทางด้านจิตใจ ทั้ง ๓ ด้านคือ (นางสาวนันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย, ๒๕๕๐, หน้า ๑๐๗-๑๐๙) 
 ๑. มาตรฐานในการครองตน 
 มาตรฐานในการครองตน หมายถึง กระบวนการพัฒนาตนเองให้มีทั้งคุณภาพทางด้าน
ความรู้ความสามารถ และคุณภาพทางด้านจิตใจอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
ทางด้านความรู้ความสามารถย่อมท าให้ผู้น านั้นมีคุณสมบัติของผู้น าตามที่กล่าวมาข้างต้น เช่น เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในระบบการบริหารอย่างดี  
เป็นต้น ส่วนการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพด้านจิตใจย่อมท าให้ผู้น านั้นเป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม  
มีความซื่อสัตย์ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักดังคุณสมบัติของผู้น าที่กล่าวมาแล้ว 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า มาตรฐานในการครองตนย่อมต้องประกอบด้วยคุณภาพทางด้าน
ความรู้ความสามารถดีและคุณภาพทางด้านจิตใจควบคู่กันไปจึงจะสมบูรณ์แบบ 
 ๒. มาตรฐานในการครองคน 
 มาตรฐานในการครองคน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพทั้ งด้านความรู้
ความสามารถ และคุณภาพทางด้านจิตใจให้กับผู้ร่วมงานหรือบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้ เขาเหล่านั้น
เป็นผู้มีคุณภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านความรู้ความสามารถและทางด้านจิตใจ ที่จะสามารถปฏิบัติงาน
ตามที่มอบหมายให้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายแห่งวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ ดั งนั้น  
ในมาตรฐานการครองคนนั้น ผู้น าจ าเป็นต้องพิจารณาถึงการพัฒนาบุคลากรของตนให้มีคุณภาพ 
อย่างสม่ าเสมอทั้งคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถ และคุณภาพด้านจิตใจอย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้
เขาเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
 ๓. มาตรฐานในการครองงาน 
 มาตรฐานการครองงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาการบริหารงานในองค์ กรให้มี
คุณภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงองค์กรให้มีความเหมาะสมกับยุคที่มี  
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นยุคโลกาภิวัตน์นี้ ดังนั้น ในมาตรฐานการครองงานนั้น ผู้น าจ าเป็น  
ต้องพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ เหมาะสมกับ 
ยุคโลกาภิวัตน์นี้ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การก าหนดมาตรฐานผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักครองตน ครองคน 
ครองงานนั้น ผู้น านั้นจะต้องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ และคุณภาพ
ทางด้านจิตใจของตนเอง และของบุคลากรทุกส่วนงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ 
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เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาการบริหารงานในองค์กรที่มีคุณภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
อย่างสมบูรณ์แบบ เพ่ือน าพาหมู่คณะ องค์กร ไปสู่เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และยังเป็นผู้น า  
ที่เป็นที่ยอมรับ นับถือ ศรัทธาของคนท่ัวไปในยุคโลกาภิวัตน์นี้ 
 ก าหนดเปาาหมายผู้น า 
 ในการก าหนดเป้าหมายของผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักครองตน ครองคน ครองงานนั้น 
สามารถแบ่งเป้าหมายเป็น ๓ ประการ คือ 
 ๑. เปาาหมายในการครองตน 
 เป้าหมายส าคัญของผู้น าในการครองตนนั้น สามารถแบ่งได้ ๒ ประการ คือ 
  ๑.๑ เป้าหมายในการพัฒนาตนให้มีคุณภาพทางด้านความสามารถ กล่าวคือ เป็นการ
พัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างดี เช่น ระบบการบริหาร สถานการณ์โลก  
หลักความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมาย เศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้น านั้นสามารถน าพาหมู่คณะและ 
องค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป 
  ๑.๒ เป้าหมายในการพัฒนาตนให้มีคุณภาพทางด้านจิตใจ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาตน
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมประจ าใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ดังนั้น เมื่อผู้น านั้นสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างถูกต้องแล้ว ก็ย่อมจะเป็นที่ยอมรับ นับถือ ศรัทธาจากบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และย่อมสามารถน าพาหมู่คณะและองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าตามเป้าหมาย  
ที่วางไว้ได ้
 ๒. เปาาหมายในการครองคน 
 เป้าหมายส าคัญของผู้น าในการครองคนนั้น สามารถแบ่งได้ ๒ ประการคือ 
  ๒.๑ เป้าหมายในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้านความสามารถ กล่าวคือ ผู้น ามุ่งเน้น 
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในการงานด้านต่าง ๆ อย่างดี เช่น ระบบ  
การท างาน หลักความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ทางการปกครอง เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่าย  
ในองค์กรเป็นผู้มีความรอบรู้ ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามที่มอบหมายงานได้ และเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  ๒.๒ เป้าหมายในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้านจิตใจ กล่าวคือ ผู้น ามุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรทุกคนในองค์กรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมประจ าใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต  
เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ดังนั้น บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจ ย่อมเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถของตน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินไปด้วยความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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 ๓. เปาาหมายในการครองงาน 
 เป้าหมายส าคัญของผู้น าในการครองงานก็คือ การพัฒนาระบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรให้มีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ใช้องค์ความรู้เป็นฐาน 
(knowledge-based problem) ท าให้บุคลากรเป็นผู้รอบรู้ มีการคิดอย่างเป็นระบบ มีโมเดลการคิด 
มีทีมการเรียนรู้ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในระบบการบริหารงานทุก ๆ ส่วน เพ่ือให้สามารถสร้าง
องค์กรที่มั่นคงและมีความเหมาะสมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังเช่นยุคโลกาภิวัตน์นี้ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า เป้าหมายของผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ก็คือ การพัฒนาตน 
การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงาน ให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ ทั้งทางด้านความสามารถและ
ทางด้านจิตใจ เพ่ือท าให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถปรับปรุงองค์กรให้มีความ
เหมาะสมอยู่เสมอกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงดังเช่นยุคโลกาภิวัตน์นี้ 
 นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์คือ ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ 
ได้ให้ความหมายกล่าวถึง ผู้บริหารคือ ผู้มีระเบียบกฎหมายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ส่วน  “ผู้น า”  
ไม่จ าเป็นที่จะต้องได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมายเพียงแต่เป็นบุคคลที่สามารถชักจูง โน้มน้าว
ให้คนอ่ืน มีการเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อหรือทัศนคติตามตนเองได้ ฉะนั้น ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นที่พึง
ประสงค์จะต้องเป็น “ผู้น า” ด้วย 

 ผู้บริหารหรือผู้น าเป็นต าแหน่งที่ทุกคนอยากได้ เป็นไปตามความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 
ของมนุษย์ซึ่งมาสโลว์ได้ระบุไว้คือ ความต้องการด้านร่างกาย  ด้านความมั่นคงปลอดภัย  ด้านสังคม 
ด้านมีชื่อเสียง และด้านความส าเร็จ ซึ่งเป็นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้บริหารหรือผู้น า ถือว่า  
เป็นหัวใจที่ส าคัญ ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของหน่วยงาน บุคคลที่จะก้าวเป็น
ผู้บริหารหรือผู้น า  ต้องมีศักยภาพ (Potential) เหนือคนอ่ืนในหน่วยงานหรือในกลุ่มสังคมของตนเอง 
ซ่ึงคุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ มีดังต่อไปนี้ (ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ, ๒๕๕๒) 
 ๑. มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานทุกคนด้วยความนับถือ และให้เกียรติอย่างจริงใจ  
มีความสัมพันธ์อันดี ประนีประนอม สามารถดึงเอาศักยภาพของผู้ ร่วมงานมาใช้ให้มากที่สุด ท าให้ 
การประสานงาน การขอความร่วมมือปฏิบัติงานที่มอบหมาย ได้รับการตอบสนองด้วยความเต็มใจ 
และมีขวัญก าลังใจที่ดี อันจะท าให้งานบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์และมีประสิทธิผล 
 ๒. มีอารมณ์ที่มั่นคง ไม่ฉุนเฉียวง่าย ละซึ่งความโลภ โกรธ หลง ขจัดความขัดแย้ง 
ในหน่วยงานของตนเองเป็นเด็ดขาดและอะลุ้มอล่วย พอยอมกันได้ก็ยอม ไม่มีทิฐิ มองส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับงาน ไม่แย่งเอาผลงาน รู้ว่างานส าเร็จเป็นผลงานของใครจึงจะให้
คุณให้โทษได้อย่างยุติธรรม 
 ๓. มีบุคลิกภาพที่ดี หรือภาษาไทยที่ง่าย เข้าใจดี ใช้ว่า “มีมาดดี”  ค าว่า มาด หมายถึง 
ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง ที่อยู่ในตัวผู้น าและทุกอย่างที่ผู้น ากระท า ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า การยืน เดิน นั่ง 
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นอน พูด ฟัง การแต่งกาย ฯลฯ  บุคลิกหรือมาดเป็นสิ่งที่สามารถฝึกหัดกันได้ แก้ไขและปรับปรุงกันได้ 
หากหน่วยงานใดมีผู้น าไม่มีมาด บุคลากรก็ขาดความเชื่อม่ัน ศรัทธา ไม่ร่วมท างานหรือให้ความร่วมมือ 
ท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ๔. เป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ที่ต้องการให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตาม ผู้น า 
ควรเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน 
 ๕. ท างานเป็นทีม เป็นประชาธิปไตย การวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ   
ที่ต้องการให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตาม ต้องใช้วิธีแบบมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงาน 
พยายามดึงศักยภาพที่ดีของผู้ร่วมงานออกมาใช้ให้เป็นแนวปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์การของตนเอง 
อย่าใช้คน ๆ เดียวเป็นตัวชี้ขาด เพราะการบริหารงานโดยคนเดียวจะมีโอกาสล้มเหลวได้ง่ายกว่า 
การบริหารโดยกลุ่มบุคคล 
 ๖. ท าตัวเป็นครูที่ดี ที่มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงตลอดเวลา   ผู้น าอย่าขี้เกียจ 
อย่าลืมว่าผู้น ากระท าสิ่งใด ที่ไหน อย่างไร จะมีผู้ร่วมงานคอยจับจ้อง สังเกตอยู่  ถ้าปฏิบัติตนดี งานดี 
มีประสิทธิภาพ เข้าลักษณะ รวดเร็ว เรียบร้อย ราบรื่น ก็จะเป็นการสอนผู้ร่วมงานโดยทางอ้อม คือ
เป็นการสอนด้วยการกระท าให้ดู โดยไม่ต้องบอกหรือแนะน าเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด 
 ๗ . มีความความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้น าหรือผู้บริหารจะถูกพิสูจน์โดยใช้ความซื่อสัตย์ 
เป็นเกณฑ์ เป็นเครื่องวัดผู้น าที่ดีมาก เพราะมนุษย์ทุกคนมีความโลภเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถ้าผู้น ามี 
ความซื่อสัตย์จะเป็นผู้น าได้นาน  อย่าหมกเม็ด อย่าเก็บความลับเรื่องเงินไว้คนเดียว โอกาสพลาด 
เรื่องเงินจะเป็นอันตรายมาก ผู้น าอย่าถือเงิน จับเงิน หรือซื้อของ วัสดุ อุปกรณ์ด้วยตนเอง ไม่ใช่หน้าที่ 
ควรให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ร่วมงานเป็นผู้ท าในรูปของคณะกรรมการ 
 ๘. กล้าตัดสินใจ และให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการคิด รับรู้ รับทราบ ให้ข้อมูลข่าวสาร  
ร่วมกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการคิด เวลามีคนถามต้องตอบได้  “ต้องเป็นหนึ่งเดียว” เท่านั้น  
ไม่มีสองในหน่วยงานหรือองค์การ 
 ๙. ไม่หวงอ านาจ ให้กระจายอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้พร้อมกับมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติงานเป็นฝ่าย/แผนก/หมวด/งาน เป็นการมอบหมายภารกิจหรืองานส าคัญให้ผู้ร่วมงานไปปฏิบัติ 
โดยผู้น าคอยหมั่นก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ดูแลอยู่ห่างๆ อย่าไปจุ้นจ้าน ชี้โน่นชี้นี่อยู่ตลอดเวลา  
อันจะเป็นผลให้ผู้ร่วมงานไม่มั่นใจ ซึ่งต่อไปจะไม่กล้าท างาน ท าให้งานเสียทั้งระบบได้ “ผู้มอบอ านาจ
คือผู้มีอ านาจที่แท้จริง” 
 ๑๐. ให้ขวัญ ก าลังใจ แก่ผู้ร่วมงานอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม รู้เห็นถึงความสามารถ และฝีมือ
ของผู้ร่วมงาน เพ่ือส่งเสริมขวัญและก าลังใจ ให้ถูกคน ถูกงาน และท่ัวถึง 
 ๑๑. เป็นนักแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหา และเหตุการณ์เร่งด่วนเกิดขึ้น ผู้บริหารต้องแสดง
ความรู้สึกที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะเป็นผู้น าในการแก้ปัญหานั้น ไม่ใช่โยนปัญหาให้ผู้ร่วมงานไปจัดการ
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กันเอง กล้ารับผิดชอบ กล้าหาญพอที่จะผจญปัญหาอย่าหนีปัญหา ดังค าที่ว่า “ปัญหาเขามีไว้ให้แก้ 
ไม่ใช่มีไว้ให้แบก” ปัญหามีไว้ทดสอบความสามารถของผู้น า  ต้องเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ร่วมงาน  
อย่าปล่อยให้ผู้ร่วมงานแก้ปัญหาเร่งด่วนนั้นแบบไม่มีที่ปรึกษา จะท าให้ได้ “ใจ” ของผู้ร่วมงาน ต่อไป
ผู้ร่วมงานก็จะท างานแบบ “ถวายหัว” ให้ได้ 
 ๑๒. พัฒนาตนเอง และน าตนเองไปสู่ความส าเร็จที่สูงสุด และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์  ผู้น าต้องแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
เพราะหน้าที่ส าคัญของผู้น าคือ การตัดสินใจสั่งการ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลข่าวสารถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์   
ใช้ความรู้และประสบการณ์เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ และมีผลแห่งความส าเร็จหรือล้มเหลวรอคอยอยู่ ผู้น า
ไม่มีสิทธิตัดสินใจพลาด มีแต่ค าว่า “ถูกต้องเท่านั้น” จึงจะท าให้องค์การพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผลในที่สุด 
 ๑๓. ต้องยึดระบบระเบียบ รักษาระบบหรือวัฒนธรรมขององค์การให้ดี ท างานให้ได้ดี 
ปราศจากปัญหาและแสวงหาให้เกิดผลผลิตสูงสุด ด้วยการปฏิบัติภารกิจภายในขอบเขตที่ก าหนดให้ 
และหรือนอกจากภาระหน้าที่ดังกล่าว ต้องกล้าที่จะคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานในทุกโอกาส  
ที่เอ้ืออ านวย 
 ๑๔. ต้องช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง คอยเป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลา ประสานหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือขอความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง มีการให้อภัยผู้ร่วมงานเมื่อท า
ผิดพลาด เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน เป็น “ผู้น านักบุญ” มีความเกรงใจผู้ร่วมงาน จัดตั้งกองทุนมูลนิธิ 
และสมาคมไว้คอยสนับสนุนส่งเสริมเป็นสวัสดิการแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานและพัฒนาคุณภาพ
ผู้ร่วมงาน ให้มีความก้าวหน้า มีความสงบสุข 
 ๑๕. มีความสามารถทางด้านศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน สามารถใช้คนอ่ืนให้ท า
บางอย่างตามเป้าหมายและแนวทางที่ตนวาดฝันหรือคาดคะเนเองได้ มีอัจฉริยภาพของผู้น าที่
ประกอบขึ้นด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ตั้ง 
 สรุป  จะเห็นว่า ผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่แสวงหาได้ สร้างสรรค์
ให้บังเกิดขึ้นได้ “เป็นพรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค์“ ให้สรรสร้างหาความสุขกับงานในหน้าที่ให้มากที่สุด
และดีที่สุด ให้พัฒนาตนเองแล้วน ามาเป็นแนวทางแก้ปัญหา พัฒนาหน่วยงานของตนเอง ผู้น า 
ควรหลีกเลี่ยงการมุ่ งมั่นสร้างความส าเร็จในต าแหน่งให้กับตนเอง  บนพ้ืนฐานของความคิด
สะสม เบียดเบียน ที่มุ่งสร้างความร่ ารวยทางวัตถุนิยมแต่ “มีจิตใจที่ยากจน” เป็นการใช้ภาวะผู้น า 
ที่ไม่ถูกทิศทาง ซึ่งเป็นหนทางเสื่อมส าหรับผู้น าในที่สุด 
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 ๒.๔.๓ ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ดร.อนุวัต กระสังข์ ได้กล่าวในบทความ ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์ว่า ในการด าเนินชีวิต หรือ
การประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งราชการ เอกชน ธุรกิจ บุคคลย่อมต้องการความส าเร็จ ความก้าวหน้า 
การได้เลื่อนชั้น เลื่อนต าแหน่ง เพ่ิมเงินเดือน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความมีทักษะ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณค่ามากข้ึนด้วย ความต้องการดังกล่าวจะเป็นได้เพียงใด ช้าหรือ
เร็ว ย่อมต้องอาศัยคุณสมบัติพิเศษ หรือบุคลิกภาพที่โดดเด่นสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่  คือ
บุคลิกภาพผู้น า จากการศึกษาวิจัยวิศวกรกลุ่มหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า วิศวกรที่มีสมองดี 
ความรู้ดี และมีบุคลิกภาพเป็นผู้น า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่า ๖ เท่า ของวิศวกรที่มีสมองดี 
ความรู้ดี แต่ขาดบุคลิกภาพผู้น า บุคลิกภาพที่ดี จึงมีผลต่อความส าเร็จก้าวหน้าของบุคคล ทั้งในชีวิต
ส่วนตัว สังคม และหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรและหน่วยงาน (ดร.อนุวัต กระสังข์, 
๒๕๕๗) 
 ปัจจุบันทุกองค์กรและหน่วยงาน ให้ความใส่ใจและความส าคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” 
“มาตรฐาน” มีการเร่งรัดจัดท ามาตรฐาน จัดระบบการตรวจสอบภายใน-ภายนอก เพ่ือเป็นการ
รับประกันคุณภาพกันอย่างจริงจัง โดยคาดหวังว่าการประกันคุณภาพจะน าไปสู่คุณภาพของผลผลิต 
แต่ต้องยอมรับว่าในกระบวนการประกันคุณภาพ บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญ ถ้าบุคลากรมีคุณภาพ 
ระบบการประกันคุณภาพก็จะส าเร็จ และโดยเฉพาะผู้ที่เป็น “ผู้น า” จ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดี  
สมกับเป็นผู้น าในยุคใหม่ เพ่ือทัดเทียมกับสากลได้ 
 “ผู้น า” จึงควรมีคุณสมบัติให้สอดคล้องกับคาว่า “Leadership” ดังนี้  
 ๑. L-Learner ผู้รู้ นักปราชญ์ ผู้น าควรเป็นผู้รอบรู้ ทันโลก ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ผู้น า
จึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จากการอ่าน มีความรู้ดี รู้กว้าง รู้ลึก รู้ในเรื่องงาน และ 
รู้เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้น าจึงความเป็นผู้ฟัง และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อ่ืน และใช้สื่อมวลชน 
ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ในการค้นหา และเข้าถึงความรู้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง 
 ๒. E-Endurance and Example ความมานะอดทน อดกลั้น และเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้น า
ต้องมีความมานะ อดทนต่อความยากล าบากในการงาน การปรับตัวเข้ากับคน ลูกน้อง เข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน และลูกค้าที่มารับบริการ เพ่ือจะประคับประคองและน ากิจการของตนให้ด าเนินไปด้วยดี 
ความอดทนจึงเปรียบได้กับค ากล่าวที่ว่า “ฝนทั่งเป็นเข็ม” ผู้น าจึงต้องสามารถท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ในทุกด้านแก่ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน การท าตนเป็นตัวอย่าง ย่อมสร้างศรัทธาและความเต็มใจในการให้
ความร่วมมือ ดังนั้น ผู้น าจึงไม่เพียงแต่สอนงาน อธิบายงาน สาธิตให้ดู แต่จะต้องมีชีวิตเป็นอยู่ให้เห็น 
อีกต่างหาก ดังค าที่ว่า Action speaks louder than words. “การกระท า ส าคัญยิ่งกว่าการพร่ า
สอน” 
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 ๓. A-Attempt ความพยายาม ผู้น าต้องมีความพยายามอย่างยิ่งในการด าเนินงาน 
บ่อยครั้งอาจประสบอุปสรรค ปัญหา แต่ผู้มีความพยายามก็จะไม่ย่อท้อ และมองปัญหา อุปสรรค  
เป็นโอกาส ดังค าที่ว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิด” ยังคงเพียรพยายามต่อไป จนบรรลุความส าเร็จ ดังค า
ที่ว่า “Where there’s a will, there’s a way” “มีความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” 
“ทุกอย่างส าเร็จได้ด้วยความเพียร” 
 ๔ . D-Drivers and Determination แรงจูงใจและความมุ่งมั่น  ผู้น าจะต้องเป็นผู้มี
แรงจูงใจไม่หยุดนิ่ง และมีไฟแห่งความทะเยอทะยานต้องการที่จะก้าวหน้า ท าวันนี้ให้ดีกว่าวันวาน  
มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร น าพาตนเองและองค์กรสู่ความส าเร็จให้จงได้  บุคคลที่มีแรงจูงใจ  
จะมีพฤติกรรมที่มีพลัง มีทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายชัดเจน และขยันท างานจนมีความส าเร็จให้จงได้ 
 ผู้น ามีแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ จะต้องมีความขยันขันแข็ง กล้าคิด คิดใหม่  
คิดรอบคอบ และน าความคิดทดลองสู่การปฏิบัติให้จงได้ ผู้น าจึงเชื่อว่าพรสวรรค์ก็มีความส าคัญ  
แต่พรแสวงย่อมเป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้ประสบความส าเร็จอย่างแน่นอนกว่า 
 ๕. E-Enthusiasm and Expert ความกระตือรือร้นและความช านาญ  ผู้น าต้องมีความ
กระตือรือร้น ตื่นตัว ตื่นตา ตลอดเวลา มีความคล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง และมีชีวิตชีวา และ
ท างานอย่างต่อเนื่อง ผู้น าที่ดีจะมีจิตส านึกเร่งด่วนที่จะเรียนรู้แก้ปัญหา และจัดการทุกอย่างให้รวดเร็ว
ฉับไว เห็นเวลามีค่า ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ว่า Time and Tide wait for no man เวลา
และวารีไม่ใยดีต่อผู้ใด 
 ความช านาญหรือทักษะก็เป็นคุณสมบัติของผู้น า ผู้มีประสบการณ์เรียนรู้อย่างชาญฉลาด  
ก็จะสั่งสมความรู้ประสบการณ์ และน าประสบการณ์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันกาล เพราะ
สิบมือคล า ไม่เท่าช านาญ และผู้น าจึงไม่เพียงแต่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่ความช านาญยังเกิดการเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาด และล้มเหลวของบุคคลอ่ืนและใช้เวลา
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกหัดในสิ่งที่ถูกต้องแม่นยา ในการสะสมประสบการณ์และสร้างความช านาญ 
ให้เกิดข้ึน 
 ๖. R-Responsibility and Risk ความรับผิดชอบและความกล้าเสี่ยง ผู้น าต้องมีความ
รับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ บางครั้งความรับผิดชอบอาจต้องรวมถึงเวลาที่นอกเหนือไปจากเวลา
ท างานปกติ แต่ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงใน ๑ วัน และในทุกเรื่องรวมทั้งความรับผิดชอบที่ได้มอบหมาย
ให้ลูกน้องด้วย ดั้งนั้นความรอบคอบถี่ถ้วนและมองการณ์ไกล จึงจ าเป็นต้องมีด้วย และผู้น าย่อมเต็มใจ
ที่จะรับผิดและรับชอบด้วย 
 ความกล้าเสี่ยงก็เป็นคุณสมบัติของผู้น าที่ส าคัญทีเดียว ผู้น าจะไม่เป็นคนกล้า ๆ กลัว ๆ 
เบื่อ ๆ อยาก ๆ แต่จะพิจารณาตัดสินใจ กล้าได้ กล้าเสี่ยง ด้วยความรอบคอบ จากการประเมินข้อมูล



๔๕ 
 

ที่มีจึงจะแก้ปัญหาได้ทันกาลและขณะเดียวกันก็พร้อมจะยอมรับความส าเร็จ และความล้มเหลวที่อาจ
เกิดข้ึนด้วยความเต็มใจ และแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น 
 ๗ . S-Self-confident, Sincerity and Sex ความมั่นใจในตนเอง ความจริงใจและ
ความสุข ผู้น าต้องมีความมั่นใจในตนเอง เพราะความมั่นใจท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ ผู้น า 
ต้องเชื่อว่า “ท่านท าได้” ถ้าท่านเชื่อว่าท่านท าได้ “You are what you think” ผู้น าจึงไม่เป็นคน
ลังเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยปราศจากจุดยืน นับตั้งแต่เชื่อมั่นในตนเอง ศรัทธาต่อตนเอง ต่องาน  
ต่อหน้าที่ องค์กร และลูกค้าที่มารับบริการ ความจริงใจในการปฏิบัติงานต่อลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน 
สมาชิกหรือลูกน้อง ต้องตรงไปตรงมา โปร่งใส ความจริงใจจะเรียกศรัทธาจากผู้มารับบริการและ
เพ่ือนร่วมงาน และได้รับความร่วมมือเต็มที่ 
 ความสุขจากครอบครัว ก็เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญที่ท าให้ผู้น าปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ 
โดยไม่สูญเสียพลังงานกับปัญหาหรือเรื่องต่าง ๆ จากครอบครัวหรือส่วนตน ผู้น าที่มีครอบครัว ลูก 
ภรรยา คนรัก บิดา มารดา และบุคคลที่แวดล้อมที่ เข้าใจและสนับสนุน รู้สึกอบอุ่น มั่นคง มั่นใจ  
เป็นก าลังใจเป็นแรงหนุนอีกทางหนึ่งสู่ความส าเร็จ 
 ๘. H-Honesty, Human-Relations and Health ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์และ
สุขภาพอนามัยที่ดี ผู้น าต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง หน้าที่และผู้มารับบริการ ดังค าว่าที่ “ซื่อกินไม่หมด 
คดกินไม่นาน” ความซื่อสัตย์ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกน้อง ลูกค้า เพ่ือนฝูง  
จะไว้วางใจให้ความร่วมมือและเต็มใจมาใช้บริการ กิจการก็เจริญก้าวหน้า 
 มนุษยสัมพันธ์เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งของผู้น า ผู้น าย่อมต้องโอภาปราศรัย ยิ้มแย้ม 
ทักทาย ต้องรู้จักคน เข้าใจคน ครองใจคน ยอมรับคน ดังค าที่ว่า “คนเห็นคนไม่ใช่คน ใช่คนไม่”  
คนอยู่ร่วมกับคนได้อย่างดีต้องรู้จักให้รู้จักรับ รู้จักให้อภัย ไม่รอรับแต่ฝ่ายเดียว ความสัมพันธ์กับบุคคล
แน่นอนถ้าราบรื่น  งานก้าวหน้าแน่นอน  เพราะผู้น าท างานกับคน  ถ้าสามารถชักจูง โน้มน้าว  
สร้างความรัก ประทับใจบุคคลที่แวดล้อมได้ก็จะได้รับความรัก ความศรัทธาและเต็มใจร่วมมือช่วยกัน
ฝ่าฟัน แม้ปัญหาที่ยากก็สามารถส าเร็จได้ง่าย และได้รับความเจริญก้าวหน้า ดังค าที่ว่า “แต่เก้าอ้ีที่หวัง 
จะนั่งนาน คือ การนั่งอยู่ในหัวใจคน” 
 สุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้น าต้องใส่ใจ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 
ให้แข็งแรงอยู่ เสมอ เพราะผู้น าย่อมต้องท างานหนักกว่าผู้ตาม  ต้องใช้สมอง ไตร่ตรอง ขบคิด 
แก้ปัญหา ถ้าร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพอ ก็ไม่อาจสู้งานที่ยากได้ 
 สภาพจิตใจก็เป็นเรื่องส าคัญและเกี่ยวพัน ส่งผลต่อกัน ดังที่ว่า “A sound mind is a 
sound body” จิตใจที่ดีอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ฉะนั้น จงหัดบริหารร่างกายและบริหารจิตใจอยู่เสมอ 
ด้วยการปฏิบัติตาม “๕ อ” คือ อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ์ ออกก าลังกาย และฝึกจิตให้คิด  
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แต่ Positive thinking มองแต่ดี ดังที่ว่า “จงมองความงามในสวนจากมวลดอกไม้ที่บานสะพรั่ง มิใช่
จากใบไม้ที่ร่วงหล่น” ถ้าจิตและกายสมบูรณ์ก็สามารถสู้งานหนักได้ดี 
 ๙ . I-Intelligence, Ideologist and Initiative ความ เฉลี ยวฉลาด  อุดมคติ  และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น าต้องมีสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถคาดคะเน มองการณ์ไกล ประเมิน
สถานการณ์ได้ใกล้เคียงกับความจริง และมีอุดมคติที่จะพัฒนาหาสิ่งที่สมบูรณ์กว่า และความคิดริเริ่ม
ในการคิดเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปสู่สิ่งที่มีคุณค่าเพ่ือความพอใจของผู้ใช้บริการและความก้าวหน้าของ
องค์การ ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ย่อมก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าผู้อ่ืน ๑ ก้าวเสมอ 
 ผู้น าที่ เฉลียวฉลาดย่อมต้องตัดสินใจได้ถูกต้อง  ไม่ผิดพลาด  เหมาะสมกับเวลา 
สถานการณ์และทันท่วงที และยึดประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นหลัก โดยมองการณ์ไกลและปฏิบัติตนและ
ยึดหลักเป็นผู้ชนะ – ชนะ (Win-Win) ทั้งสองฝ่าย ดังที่ ว่า We can’t spell S_CCESS Without U  
เราสะกดค าว่าส าเร็จไม่ได้ หากขาดคุณ 
 ๑๐. P-Personality บุคลิกภาพ ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งบุคลิกภาพทางกาย 
อารมณ์ จิตใจ สมอง และการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม ผู้น าจ าเป็นต้องมีรสนิยมดีในการแต่งกาย
ให้เหมาะสมกับ เพศ วัย กาลเทศะ ให้เรียบร้อย สุภาพ สะอาดหมดจด สง่างาม ตามสมัย 
 ผู้น าควรมีการสื่อสารที่ดีด้วย ภาษา ถ้อยค า ส าเนียงที่ถูกต้อง การสื่อสารให้ตรงกัน  
พึงหลีกเลี่ยงการพูดจาก้าวร้าว  ดูหมิ่น  เหยียดหยามผู้ อ่ืน  เพราะค าพูดท าให้ ได้รับความรัก  
ความศรัทธา นับถือและความร่วมมือ หรือชิงชัง โกรธ ไม่ร่วมมือ และอาจสร้างมิตรหรือศัตรูได้ 
 ผู้น าควรมีท่าทางการยืน เดิน นั่ง และการแสดงออกที่ส ารวม งดงาม สง่า มีการ
เคลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว ว่องไวในการท างาน มีความเข้มแข็ง รวดเร็ว ท างานเป็น มีทักษะในการ
จัดการ และท างานให้ส าเร็จด้วยทีม  ดังที่ว่า “Management is getting work done through 
others” 
 สรุปได้ว่า ผู้น ายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล  จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้  ความคิดดี  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดคาดการณ์ล่วงหน้า มีความมุ่งมั่น มีจิตใจดีงาม 
(business mind, social heart) พร้อมที่จะรับฟัง ยอมรับ และใส่ใจผู้อ่ืน มีความฉลาดทางความคิด
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ จัดการกับอารมณ์ และจูงใจ ทั้งตนเองและผู้อ่ืน
ให้มีจิตใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือร่วมกันท างานได้ด้วยความเต็มใจ เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน ผู้น าจึงควรเป็นผู้ที่หัวใหญ่  (Head) ใจโต (Heart) มือกว้าง (Hand) และ 
ร่างสมาร์ท (Health) 
 
 



๔๗ 
 

สรุปรวม  
 ภาวะผู้น าการปกครอง คือ ผู้น าต้องมีความตื่นตัว มีความสามารถในการตัดสินใจรวดเร็ว
และถูกต้อง มีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบและมีความฉลาดรอบรู้ทันโลกทัน
เหตุการณ์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เฉลียวฉลาด เชื่อมั่น 
ในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสามารถในการปรับตัว ปรับอารมณ์ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานและ
มาตรฐานในการท างาน  มีเหตุผลฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก้าวหน้ามีความ
ยุติ ธรรม มีความสามารถในการจู งใจผู้ อ่ืน ได้ดี  มีความสามารถในการคัด เลือกและพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความสามัคคี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริตใจ การชี้แนะ  
สั่งการ จะช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  มีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จ จากองค์ประกอบทั้งหมด ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความส าเร็จ ในการใช้ภาวะผู้น าส าหรับ 
การบริหารจัดการ โดยหากพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่า องค์กรใดที่มีผู้น ามีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน  
มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน ความก้าวหน้าก็รออยู่ข้างหน้าที่ ไม่ไกลนัก ดังจะเห็นได้จากพระเจ้า
อโศกมหาราชได้เป็นต้นแบบของผู้น าการปกครองตามแนวพุทธ  แม้การปกครองจะเป็นแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยอย่างการปกครองของไทยในปัจจุบัน  แต่การใช้
หลักธรรมวิชัยนี้  สามารถประยุกต์ มาใช้ได้  ทั้ งนี้  ภาวะผู้น าการปกครอง เป็ นสิ่ งที่แสวงหา
ได้ สร้างสรรค์ได้ “เป็นพรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค์“ ให้สรรสร้างหาความสุขกับงานในหน้าที่ให้มากที่สุด
และดีที่สุด มีความคิดดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดคาดการณ์ล่วงหน้า มีความ
มุ่งมั่น มีจิตใจดีงาม (business mind, social heart) พร้อมที่จะรับฟัง ยอมรับ  และใส่ใจผู้ อ่ืน  
มีความฉลาดทางความคิดปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ จัดการกับอารมณ์ 
และจูงใจ ทั้งตนเองและผู้อ่ืนให้มีจิตใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือร่วมกันท างานได้ด้วยความเต็มใจ 
เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่ งยืน ผู้น าจึงควรเป็นผู้ที่หัวใหญ่ (Head) ใจโต (Heart)  
มือกว้าง (Hand) และร่างสมาร์ท (Health) 

 

 



 
 

บทท่ี ๓ 
ภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา 

 แนวคิดเรื่องผู้น ำในพระพุทธศำสนำ จำกกำรศึกษำประเด็นในเรื่องภำวะผู้น ำในทำง
พระพุทธศำสนำที่ปรำกฏในหลักฐำนและเอกสำรหรือคัมภีร์ที่ส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำมำทั้งหมด  
เรำจะพบว่ำพระพุทธศำสนำถือได้ว่ำเป็นอีกศำสนำหนึ่งที่ให้ควำมส ำคัญกับแนวควำมคิดเรื่องภำวะ
ผู้น ำเอำไว้ โดยเห็นว่ำในสังคมทุกสังคมนั้น จะต้องมีบุคคลที่เกิดมำเพ่ือท ำประโยชน์แก่ผู้อ่ืนหรือ 
มำเป็นผู้น ำผู้อ่ืนอยู่เสมอ ซึ่งบุคคลที่มีภำวะผู้น ำ และเป็นผู้เข้ำมำแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในทำง
พระพุทธศำสนำนั้นหำกพิจำรณำจำกหลักฐำนเชิง คัมภีร์เรำจะพบว่ำในอัคคัญญสูตรซึ่งเป็นพระสูตร
ที่ว่ำด้วยก ำเนิดและพัฒนำกำรของโลกและสังคม มนุษย์ได้ระบุว่ำเมื่อโลกมนุษย์และสังคมมนุษย์
เกิดขึ้นมำแล้วในระยะแรกมนุษย์มีกิเลสและไม่มี ศีลธรรมอันเป็นกฎจริยธรรมพ้ืนฐำนของสังคมก็ท ำ
ให้เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบกันต่อมำมนุษย์ก็ได้เริ่ม พิจำรณำหำบุคคลผู้ที่มีควำมเหมำะสมเข้ำมำเป็น
ผู้น ำเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งดังกล่ำว (ที.ปำ. ๑๖/๑๓๐/๙๖) ซึ่งก็ถือว่ำเป็นกรณีที่ชี้ให้เรำ
เห็นว่ำภำวะผู้น ำนั้นเป็นสิ่งที่มีปรำกฏอยู่ในเนื้อหำพระพุทธศำสนำ ซึ่งผู้วิจัย  จะได้ด ำเนินกำรศึกษำ
รำยละเอียดของแนวคิดดังกล่ำวดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ความหมายของภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา  
 พระพุทธศำสนำมีแนวควำมคิดเรื่องเกี่ยวกับผู้น ำ (พระครูสิริจันทนิวิฐ, ๒๕๔๙, หน้ำ ๒๒) นั้น 
ซึ่งแนวคิดของกำรน ำและภำวะผู้น ำของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำนั้นอำจพิจำรณำได้ว่ำ ในทำง
พระพุทธศำสนำ พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้น ำองค์กำรพุทธที่มีทั้งธรรมบำรมี และทรงเป็นผู้น ำที่ยึดธรรม
เป็นหลักในกำรน ำพำสมำชิก ในองค์กำร คือ เหล่ำพระสำวกไปสู่แนวทำงแห่งกำรหลุดพ้นจำกทุกข์ 
ทั้งปวง อันเป็นเป้ำหมำย สุดท้ำยในทำงพระพุทธศำสนำได้อย่ำงยอดเยี่ยม โดยที่พระพุทธองค์ 
ในฐำนะผู้น ำ ได้ทรงเลือกใช้หลักในกำรน ำและภำวะผู้น ำของพระพุทธองค์ในเรื่องรำวต่ำง  ๆ  
ตำมโอกำส บุคคล สถำนที่ และสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำยลักษณะ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเปิดโอกำส  
ให้สมำชิกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ กำรให้ควำมส ำคัญระหว่ำงคน
และงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรกระตุ้นสมำชิกให้ด ำเนินกิจกรรมในกำรปฏิบัติ  
อย่ำงเต็มก ำลังควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงวิธีกำรในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกภำยในองค์กำร
กับสมำชิกภำยนอกองค์กำร (พูนลำภ แก้วแจ่มศรี, ๒๕๔๖, หน้ำ ๑๖๙-๑๗๐) 
 แนวคิดเกี่ยวกับผู้น ำในทำงพระพุทธศำสนำนั้น มีรำกฐำนมำจำกแนวทำงในกำร 
สร้ำงสรรค์บุคลำกรในองค์กำรให้มีบุคลิกลักษณะของควำมเป็นผู้น ำ ด้วยกำรใช้เทคนิควิธีกำร 
ซึ่งคำดหวังถึงผลที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรจูงใจ ให้บุคคลอ่ืนประพฤติปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของตน 



๔๙ 
 

ที่ต้องกำร โดยพิจำรณำถึงระดับขั้นควำมต้องกำรภำยในของมนุษย์ พุทธวิธีในกำรน ำและภำวะผู้น ำ 
ขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ที่ได้ทรงใช้พุทธวิธีในกำรน ำมวลหมู่สมำชิกขององค์กำรพุทธ 
ด้วยกำรใช้หลักธรรมและกำรปฏิบัติของพระองค์ น ำพำสมำชิกขององค์กำรไปสู่ทำงแห่งควำมสงบสุข 
ร่มเย็นและมีรำกฐำนที่มั่นคง ทรงเป็นผู้น ำที่เน้นกำรเปิดโอกำสให้แก่สมำชิกได้เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรจัดกำรกับกิจกำรของหมู่สงฆ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของกำรตัดสินใจ สมำชิกสำมำรถแสดง 
ควำมคิดเห็นหรือคัดค้ำนได้โดยอิสระเมื่อตนมีควำมคิดเห็นอ่ืน  ๆ หรือแม้แต่กำรมีควำมคิดเห็น 
ที่ไม่ตรงกันก็ตำม จะเห็นได้ว่ำพระพุทธองค์นั้น ทรงเป็นผู้น ำที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่ดีมีศีลำจำรวัตร 
ที่งดงำม มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นเลิศ มีคุณลักษณะของควำมเป็นผู้น ำและเป็นแบบอย่ำงทำงจิตใจ 
ให้แก่เหล่ำสำวก อีกทั้งยังเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติที่ถูกที่ชอบ ซึ่งพระองค์เองได้ทรงประพฤติปฏิบัติ 
ให้เห็นได้จริงมำแล้ว เพ่ือให้พระสงฆ์สำวกได้ยึดเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินรอยตำมได้อย่ำงไม่มี 
ข้อสงสัย และเคลือบแคลงใจ พระพุทธองค์ได้ทรงใช้กำรสื่อสำรในลักษณะของกำรตรัสสอนธรรม 
แก่เหล่ำพระสงฆ์สำวก ในเรื่องของกำรตรัสสอนธรรมแก่เหล่ำพระสำวก ทรงมีฐำนคติในกำรมอง
มนุษย์ว่ำมีพ้ืนฐำนที่แตกต่ำงกันทั้งในด้ำนกว้ำงและด้ำนลึก ควำมแตกต่ำงในด้ำนกว้ำง หมำยถึง  
ควำมแตกต่ำงในเรื่องของทักษะควำมเชี่ยวชำญและควำมรู้ควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกัน ส่วนควำม
แตกต่ำง ทำงด้ำนลึก หมำยถึงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนของภูมิธรรม ภูมิปัญญำและกุศลกรรมที่แตกต่ำง
ของแต่ละบุคคล ดังนั้น พระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยที่จะตรัสสอนธรรม และเน้นย้ ำให้เหล่ำพระสำวก
มุ่งมั่น ในกำรฝึกฝนพัฒนำตนเองอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ (พูนลำภ แก้วแจ่มศรี , ๒๕๔๖ ,  
หน้ำ ๑๖๘-๑๖๙) 
 จำกกำรศึกษำจะเห็นได้ว่ำพระพุทธศำสนำ มีคุณลักษณะบ่งบอกถึงควำมเป็นผู้น ำ 
โดยก ำเนิด เพรำะเป็นกำรสืบทอดโดยต ำแหน่ง หรือโดยบุญบำรมีที่ได้สั่งสมกันเป็นเวลำนำนจนท ำให้ 
เกิดในตระกูลสูง (กษัตริย์) เป็นที่ยอมรับและเคำรพนับถือของบุคคลโดยทั่ว ๆ ไปซึ่งพระพุทธศำสนำ 
นั้น มีองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ทรงมีพระนำมว่ำเป็น นำยโก หรือ นำยก และวินำยโก  หรือ 
วินำยก ไวพจน์อย่ำงหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจ้ำ ก็คือ นำยก ซึ่งแปลว่ำ ผู้น ำ (พระพรหมคุณำภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๙, หน้ำ ๖)  
 หลังจำกพระองค์ตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนำแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็น 
ผู้อุปัฏฐำก ในกำรบ ำเพ็ญเพียรทุกรกิริยำตั้งแต่แรกของพระองค์ ณ ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน (เมือง  
สำรนำถ) ใกล้เมืองพำรำณสี นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำเป็นเวลำ ๔๕ พรรษำ พระองค์ได้ทรงสั่งสอน 
มนุษย์ชำย-หญิงทุกชนชั้นวรรณะมีทั้งกษัตริย์ พรำหมณ์ แพศย์ ศูทร ตลอดจนพวกนอกวรรณะ 
ให้เลื่อมใสศรัทธำ เข้ำมำขออุปสมบทเป็นพุทธสำวก หรือบำงพวกก็ประกำศตนเป็นพุทธมำมกะ  
โดยขอถึงพระรัตนตรัยว่ำเป็นที่พ่ึงที่เคำรพเป็นจ ำนวนมำก จวบจนพระพุทธศำสนำตั้งมั่นในชมพูทวีป 
ค ำสั่งสอนของพระองค์มีหลำกหลำยเหมำะสมกับฐำนะและอุปนิสัยของแต่ละบุคคลไม่เลือกแบ่งแยก
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กลุ่มชนในสังคมเลย เมื่อพระชนมำยุได้ ๘๐ พรรษำ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพำน
ที่เมืองกุสินำรำ (รัฐอุตตรประเทศอินเดียปัจจุบัน) (พรนพ พุกกะพันธ์, ๒๕๔๒, หน้ำ ๒๕-๒๖) 

 ๓.๑.๒ คุณสมบัติของภาวะผู้น าตามแนวพุทธศาสนา  
 ส ำหรับคุณสมบัติของผู้น ำตำมแนวพระพุทธศำสนำนั้นถือว่ำเป็นประเด็นที่มีผู้ศึกษำ 
กันเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกว่ำมีหลักฐำนอ้ำงอิงที่ได้ถูกระบุไว้ในพระไตรปิฎกและเอกสำรอ่ืน ๆ 
อยู่เป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำมเมื่อศึกษำหลักฐำนดังกล่ำวมำทั้งหมดเรำก็จะพบว่ำผู้น ำที่ดีตำมแนว
พระพุทธศำสนำ นั้นจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่ส ำคัญอยู่ ๒ ประกำรคือ (๑) ลักษณะและคุณสมบัติ
ภำยใน (๒) คุณสมบัติภำยนอก โดยลักษณะและคุณสมบัติดังกล่ำวนั้นถือว่ำเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ
เพรำะเป็น กรอบในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของผู้น ำว่ำผู้น ำที่ดีนั้นควรจะมีลักษณะและคุณสมบัติ
อย่ำงไร โดยทั้ง ๒ ประกำรนั้น มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
 ๑) คุณสมบัติภายในของภาวะผู้น า  
 ส ำหรับคุณสมบัติของผู้น ำที่อยู่ภำยในนั้น หมำยถึง สภำพจิตใจ คุณธรรมหรือหลักกำร
ในด้ำนมโนธรรมที่ผู้น ำโดยมำกจะพึงมี เป็นเจตคติและควำมคิดรวมถึงอำรมณ์ที่เป็นไปในฝ่ำยดีและ 
สำมำรถน ำมำปรับใช้เพ่ือกำรบริหำรงำนได้โดยหลักคุณธรรมที่เป็นตัวก ำหนดลักษณะและคุณสมบัติ 
ดังกล่ำวที่จัดเป็นมโนธรรมนั้นมีดังต่อไปนี้  
 ก. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้น าที่ปรากฏอยู่ในทุติยปาปริกสูตร ซึ่งในพระสูตรนี้ 
ได้กล่ำวถึงคุณสมบัติของผู้น ำไว้ดังนี้  
  ๑) จักขุมำ คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล มองสภำพเหตุกำรณ์ รูปกำรณ์ สถำนกำรณ์
ออก และจะวำงแผนเตรียมรับหรือรุกได้อย่ำงไร  
  ๒) วิธุโร คือ เป็นผู้เชี่ยวชำญช ำนำญในงำน รู้จักหลักกำรและวิธีกำรไม่บกพร่อง 
ในหน้ำที่ที่ตนได้รับผิดชอบ  
  ๓) นิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและได้รับควำมเชื่อถือจำกผู้อ่ืน  
(อง.จตุกฺก. ๒๑/๑๕๗/๒๐๓)  
 ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่ำ กำรเป็นผู้น ำนั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญำ คือ 
มีหูตำไวและกว้ำงไกลสำมำรถจ ำแนกบุคคล และเหตุกำรณ์สถำนกำรณ์ออกว่ำเป็นอย่ำงไร ซึ่งจะท ำให้ 
ผู้น ำมีประสบกำรณ์มีควำมช ำนำญในกำรปกครอง เข้ำใจบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชำได้เป็นอย่ำงดี 
ซึ่งจะท ำให้มีผู้สนับสนุนมำกขึ้น แต่คุณสมบัติทั้ง ๓ ประกำรนี้มีระดับควำมส ำคัญมำกน้อยต่ำงกันไป 
ตำมระดับต ำแหน่งหน้ำที่ขององค์กรหรือหน่วยงำนว่ำเล็กหรือใหญ่ขนำดไหน หรือมีควำมส ำคัญ
เพียงใด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้ปกครองรัฐหรือผู้น ำประเทศแล้วนับว่ำเป็นองค์กรที่ใหญ่ ผู้น ำหรือ 
ผู้บริหำรจึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงจะสำมำรถยึดศรัทธำของผู้ใต้บังคับบัญชำไว้ได้  
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 ข. พิ จารณาจากคุณสมบัติของผู้น าที่ ปรากฏในสังฆโสภณสูตร  ในพระสูตรนี้ 
พระพุทธองค์ได้ก ำหนดแสดงถึงลักษณะและคุณสมบัติของผู้น ำว่ำมีลักษณะส ำคัญดังต่อไปนี้คือ  
  ๑) วิยัตโต เป็นผู้มีปัญญำ  
  ๒) วินีโต เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี  
  ๓) วิสำรโท เป็นผู้แกล้วกล้ำ  
  ๔) พหุสสุโต เป็นผู้มีควำมรู้ศึกษำทรงจ ำมำก  
  ๕) ธัมมำนุธัมมปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม รักษำควำมถูกต้อง 
ในสิ่งที่ถูกที่ควร (อง.จตุกฺก. ๒๑/๗/๑๐)  
 ผู้น ำที่ประกอบด้วยคุณธรรม ๕ ประกำรดังกล่ำวนี้ย่อมประสบควำมส ำเร็จและได้รับ
กำรยกย่องนับถือ 
 ค. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้น าที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบำตที่ 
พระพุทธองค์ไดแ้สดงลักษณะและคุณสมบัติของผู้น ำไว้ ๖ ประกำร คือ  
  ๑) ขมำ คือ มีควำมอดทนต่อกำรปฏิบัติงำนมีใจหนักแน่นมั่นคง ไม่ยอมตกในควำม 
ชั่วไม่เกรงกลัวหรือมีอคติ๔ เมื่อจะต้องตัดสินใจและไม่หวั่นไหวในเพรำะโลกธรรม ๘  
  ๒) ชำคริยะ คือ มีควำมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ มีควำมระมัดระวังไม่ประมำทในกำร 
ประคับประคองชีวิตหน้ำที่และกำรงำน  
  ๓) อุฏฐำนะ คือ มีควำมขยันหมั่นเพียรต่อหน้ำที่กำรงำน  
  ๔) สังวิภำคะ คือ มีอัธยำศัยดีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ ำใจต่อผู้ร่วมงำน  
  ๕) ทยำ คือ มีจิตใจที่เอ็นดูรักใคร่ห่วงใยเอำใจใส่ดูแลผู้ร่วมงำน  
  ๖) อิกขนำ คือ เอำใจใส่ตรวจตรำงำนและหน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบ  (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/
๕๓/๕๖) 
 ง. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้น าที่ปรากฏในเตสกุณชาดก ที่พระพุทธองค์ได้แสดงถึง
คุณสมบัติผู้น ำและผู้ปกครองทั้งหลำยซึ่งสำมำรถสรุปย่อลงได้ ดังนี้  
  ๑) ไม่เป็นคนเจ้ำอำรมณ์ไม่ใช้อำรมณ์ในกำรตัดสินปัญหำ มีใจดี ไม่ทอดทิ้งงำน  
ไมท่ ำงำนให้อำกูล (ค่ังค้ำง) มีควำมเพียรอุตสำหะในหน้ำที่กำรงำน  
  ๒) ฉลำดวำงบุคคลให้ เหมำะสมกับงำน รู้ประโยชน์และโทษ รักษำควำมลับ  
ไม่ด ำเนินชีวิตในทำงที่ผิด รักษำเกียรติประวัติรักษำประโยชน์ส่วนรวม และต้องรอบรู้ในกิจกำรคลัง  
บริหำรกำรคลังด้วยตนเอง ไม่ควรไว้ใจให้คนอ่ืนจัดกำร รู้รำยรับรำยจ่ำยของแผ่นดินหรือในกิจกำร  
งำนนั้น ๆ ที่รับผิดชอบ  



๕๒ 
 

  ๓) บ ำรุงขวัญก ำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ยกย่องบุคคลผู้ควรแก่กำรยกย่อง ข่มผู้ควรข่ม 
รู้ในสิ่งที่ควรท ำก่อนท ำหลัง ออกรับฟังปัญหำหรือพบปะรำษฎรอยู่สม่ ำเสมอเพ่ือรับฟัง ปัญหำและ
ทำงแก้ไขหรือชี้แนะแนวทำง  
  ๔) ออกติดตำมผลงำน ตรวจตรำดูแลควำมประพฤติของเจ้ำหน้ำที่ ไม่พึงมอบภำรกิจ 
ที่ส ำคัญ ๆ แก่ผู้อ่ืนและใช้วิจำรณญำณในกำรบริหำร  
  ๕) ไม่พึงละกำรบ ำเพ็ญประกอบตนในศีลธรรมที่ดีงำม เพ่ือเป็นแบบอย่ำงและยึดมั่น
เป็นข้อปฏิบัติ ไม่ส ำคัญตนผิดว่ำยิ่งใหญ่ในอ ำนำจ  
  ๖) ไม่ลุ่มหลงในกำมคุณ และโลกธรรม และมีปัญญำ มีก ำลังแห่งสติเพรำะจะเป็น 
เครื่องช่วยให้ผู้น ำหรือผู้ปกครองสำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรคแก้ไขปัญหำไปได้แม้ถึงครำวอับจน (ขุ.ชำ. 
๒๗/๒๔๓๘-๒๔๔๕/๔๓๐-๕๔๓) 
 จ. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้น าที่ปรากฏในกปิชาดก สัตตกนิบาตขุททกนิกาย  
ที่พระพุทธองค์ได้แสดงถึงคุณสมบัติของผู้น ำหรือผู้ปกครองที่ดีว่ำ  
  อันคนพำลถึงจะมีก ำลังปกครองหมู่คณะไม่ดีเลย เพรำะไม่เป็นประโยชน์แก่ญำติ
ทั้งหลำย เหมือนนกกระทำตัวผู้ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกนกปกครองหมู่คณะทั้งหลำยเหล่ำนั้น  
ส่วนนักปรำชญ์มีก ำลังปกครองหมู่คณะดีมำก เพรำะว่ำเป็นประโยชน์แก่ญำติทั้งหลำย เหมือนท้ำว 
วำสวะผู้เป็นประโยชน์ แก่เทวดำชั้นดำวดึงส์ทั้งหลำยฉันนั้น ผู้ใดพิจำรณำเห็นศีล ปัญญำ และสุตะ 
ในตน ผู้นั้นย่อมประพฤติประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ำย คือ ทั้งตนและผู้อ่ืน (ขุ.ชำ. ๒๗/๓๖๗-๓๖๘/๒๖๗-
๒๖๘) 
  หำกพิจำรณำข้อควำมที่ยกมำกล่ำวนี้แล้ว ชี้ให้เห็นว่ำผู้น ำหรือผู้ปกครองที่ดีนั้น 
จะต้องเป็นผู้มีศีล เพรำะศีลเป็นของผู้มีปัญญำ แต่ถ้ำผู้น ำและผู้ปกครองเป็นผู้ไม่มีศีลและปัญญำแล้ว 
ก็เป็นผู้น ำหรือผู้ปกครองที่ดีไม่ได้มีแต่ควำมเลวลง แม้แต่ญำติพ่ีน้องตลอดจนเพ่ือนฝูงก็พำกันรังเกียจ  
ในทำงตรงข้ำมแล้ว ผู้น ำหรือผู้ปกครอง มีทั้งศีล ปัญญำ และสุตะ อยู่ในตนแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ 
ในกำรเป็นผู้น ำหรือผู้ปกครองที่ดีญำติพ่ีน้องตลอดจนเพ่ือนฝูงก็ให้ควำมเคำรพด้วยควำมอ่อนน้อม
อย่ำงแท้จริง 
 ฉ. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้น าที่ปรากฏในกูฎทันตสูตร สีลขันธวรรค ทีฆนิกาย 
ที่พระพุทธองค์ได้กล่ำวถึงคุณสมบัติของพระเจ้ำมหำวิชิตะในฐำนะที่เป็นผู้น ำที่ดีว่ำจะต้องมีลักษณะ 
และคุณสมบัติ ๘ ประกำรดังนี้ คือ 
  ๑) ทรงเป็นอุภโตสุชำต ทั้งฝ่ำยพระมำรดำและพระบิดำ มีพระครรภ์เป็นที่ปฏิสนธิ 
หมดจดดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้ำนติเตียนด้วยอ้ำงถึงพระชำติก ำเนิดได้  
  ๒) ทรงมีพระรูปงำม น่ำดูน่ำเลื่อมใส ประกอบด้วยพระฉวีวรรณผุ ดผ่องยิ่งนัก  
มีพระฉวีวรรณคล้ำยพรหม มีพระรูปคล้ำยพรหม น่ำดูน่ำชมมำกท่ีสุด  



๕๓ 
 

  ๓) ทรงมั่งคั่ง มีทรัพย์มำก มีโภคสมบัติมำก มีทองและเงินมำก มีเครื่องใช้สอย 
อันน่ำปลื้มใจมำก มีทรัพย์และธัญญำหำรมำก มีพระคลังและฉำงเต็มบริบูรณ์  
  ๔) ทรงมีก ำลัง ทรงสมบูรณ์ด้วยเสนำมีองค์ ๔ ซึ่งอยู่ในวินัย คอยปฏิบัติตำมพระรำช
บัญชำ มีพระบรมเดชำนุภำพดังจะเผำผลำญรำชศัตรูได้ด้วยพระรำชอิสริยยศ  
  ๕) ทรงพระรำชศรัทธำ เป็นทำยก เป็นทำนบดี มิได้ปิดประตูเป็นดุจโรงทำนของ
สมณพรำหมณ ์คนก ำพร้ำ คนเดินทำง วณิพก และยำจก ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศล  
  ๖) ได้ทรงศกึษำ ทรงสดับเรื่องนั้น ๆ มำก  
  ๗) ทรงทรำบอรรถแห่งข้อที่ทรงศึกษำ และภำษิตนั้น ๆ ว่ำ นี้อรรถแห่งภำษิตนี้  
  ๘) ทรงเป็นบัณฑิต เฉียบแหลม ทรงพระปรีชำสำมำรถ ทรงพระรำชด ำริอรรถ 
อันเป็นอดีต อนำคต และปัจจุบัน (ที.สี. ๙/๒๑๓-๒๑๔/๒๐๓-๒๐๔) 
 ช. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้น าที่ปรากฏในหลักธรรมข้อต่าง ๆ เป็นกำรพิจำรณำ
ในแง่ของคุณธรรมที่เป็นหลักกำรที่พระพุทธองค์ได้ทรงวำงไว้เป็นกรอบในกำรด ำเนินชีวิตหรือกำรท ำ
หน้ำที่ในกำรบริหำรของผู้ที่เป็นผู้น ำ โดยหลักธรรมส ำคัญที่บ่งถึงควำมเป็นผู้น ำนั้นมีดังต่อไปนี้  
  ก. พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมประจ ำใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้ำงขวำง 
ดุจพรหม คือ  
  ๑) เมตตำ (ควำมรัก) คือ ควำมปรำรถนำดีมีไมตรีต้องกำรช่วยเหลือให้ทุกคน
ประสบประโยชน์และควำมสุข  
  ๒) กรุณำ (ควำมสงสำร) คืออยำกช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจำกควำมทุกข์  ใฝ่ใจ 
ที่จะปลดเปลื้องบ ำบัดควำมทุกข์ยำก เดือดร้อน ของคน และสัตว์ทั้งปวง 
  ๓) มุทิตำ (ควำมเบิกบำนพลอยยินดี) เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีควำมสุขก็มีใจแช่มชื่น
เบิกบำนเมื่อเห็นเขำประสบควำมส ำเร็จงอกงำมยิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย  
  ๔) อุเบกขำ (ควำมมีใจเป็นกลำ ) คือ มองตำมควำมเป็นจริงโดยวำงจิตเรียบ 
สม่ ำเสมอ มั่นคงเที่ยงตรงดุจตรำชั่ง มองเห็นกำรที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่วสมควรแก่เหตุที่ตน  
ประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย วำงตน และปฏิบัติไปตำมควำมเที่ยงธรรม (ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๖ ที.ปำ. 
๑๑/๒๒๘/๒๓๒) 
  ข. หลักอคติ ๔ เมื่อมีคุณธรรมสมบูรณ์กำรท ำงำนจะถูกต้องเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น  
ก็ด้วยละอคติ ๔ ควำมล ำเอียงเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำมวุ่นวำยในสังคมเพรำะสร้ำงควำม 
แตกแยกจนเกิดไร้ควำมสำมัคคีกันได้โดยง่ำย ผู้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบต่อสังคมจักต้องไม่เป็นผู้มี 
ควำมล ำเอียงโดยเด็ดขำดในปุรำเภทสุตตนิทเทส อัฎฐกวรรค ขุททกนิกำย ว่ำด้วยผู้ไม่มีควำมล ำเอียง
ว่ำ ค ำว่ำ “ละ” ไม่ถึงควำมล ำเอียงในธรรมทั้งหลำย คือไม่ถึงฉันทำคติไม่ถึงโทสำคติไม่ถึงโมหำคติ 
ไม่ถึงภยำคติไม่ล ำเอียงด้วยอ ำนำจแห่งรำคะ โทสะ โมหะ มำนะ ทิฐิอุทธัจจะ วิจิกิจฉำ อนุสัย ไม่ไป



๕๔ 
 

ออกไป พำไป น ำไปด้วยธรรมทั้ งหลำยอันท ำ ให้ เป็นพรรคพวก เพรำะฉะนั้นจึงชื่อว่ำไม่ถึง 
ควำมล ำเอียงในธรรมทั้งหลำย อคติมี ๔ ประกำร ที่นักปกครองที่ดีเม่ือปฏิบัติหน้ำที่แล้วพึงละเว้น คือ  
  ๑) ฉันทำคติล ำเอียงเพรำะชอบ  
  ๒) โทสำคติล ำเอียงเพรำะชัง  
  ๓) โมหำคติล ำเอียงหลงหรือเขลำ  
  ๔) ภยำคติล ำเอียงเพรำะขลำดกลัว (ที.ปำ. ๑๑/๑๗๖/๑๙๖) 
  ค. หลักสัปปุริสธรรม ๗ ส่วนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ จะมีควำมเหมำะสมเพียงใด 
มีหลักพุทธธรรมอีกส่วน คือ สัปปุริสธรรม ในสัปปุริสสูตร อุปริปัญณำสก์มัชฌิมนิกำย ปรำกฏพุทธ  
โอวำทเรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือว่ำเป็นสมำชิก 
ที่ดีมีคุณค่ำ ที่แท้จริงของมนุษย์ชำติมีธรรมะ หรือคุณสมบัติที่เรียกว่ำ สัปปุริสธรรม ๗ ประกำร คือ  
  ๑) ธัมมัญญุตำ (รู้หลักและรู้จักเหตุ) คือรู้หลักกำรและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลำย 
ที่ตนเข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินชีวิต กำรปฏิบัติกิจหน้ำที่ และกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ รู้เข้ำใจในสิ่ง
ที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตำมเหตุผล เช่น รู้ว่ำต ำแหน่งฐำนะ อำชีพกำรงำนของตน มีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบอย่ำงไร มีอะไรเป็นหลักกำรจะต้องท ำอะไรอย่ำงไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุ   
ถึงผลส ำเร็จที่เป็นไปตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบนั้น ๆ ตลอดจนขั้นสูงสุด คือรู้เท่ำทันกฎธรรมดำ 
หรือหลักควำมจริงของธรรมชำติเพ่ือปฏิบัติต่อชีวิตอย่ำงถูกต้องมีจิตใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทำสของ  
โลกและชีวิตนั้น  
  ๒) อัตถัญญุตำ (รู้ควำมมุ่งหมำยและรู้จักผล) คือรู้ควำมหมำยและควำมมุ่งหมำย 
ของหลักกำรที่ตนปฏิบัติเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกิจกำรที่ตนกระท ำ รู้ว่ำหลักกำรนั้น ๆ มีควำม 
มุ่งหมำยอย่ำงไร รู้ว่ำที่ตนท ำอย่ำงนั้น  ๆ ด ำเนินชีวิตอย่ำงนั้นเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไรหรือ 
ควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร ที่มีหน้ำที่ต ำแหน่งฐำนะ กำรงำนอย่ำงนั้น เขำก ำหนดวำงกันไว้เพ่ือควำม  
มุ่งหมำยอะไร กิจกำรที่ตนท ำอยู่ขณะนี้เมื่อท ำไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้ำง เป็นผลดีหรือผลเสีย
อย่ำงไร เป็นต้น ตลอดจนถึงข้ันสูงสุด คือรู้ควำมหมำยของคติธรรมและประโยชน์ที่เป็นสำระของชีวิต  
  ๓) อัตตัญญุตำ (รู้จักตน) คือ รู้จักตัวตนของเรำเอง ว่ำโดยฐำนะ ภำวะ เพศ 
ก ำลังควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และคุณธรรม สำมำรถประเมินตนเองได้ในหลักธรรม ดังนี้ 
ศรัทธำ (ชอบ รักในงำนอะไร) ศีล (วินัย) สุตะ (ควำมรู้) จำคะ (ควำมเสียสละ) ปัญญำ (กระบวนกำร
ในกำรพัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่) เป็นต้น แล้วประพฤติให้เหมำะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
  ๔) มัตตัญญุตำ (รู้จักประมำณ) คือรู้จักพอดีเช่น รู้จักประมำณในกำรบริโภค รู้จัก
ประมำณในกำรใช้จ่ำยทรัพย์รู้จักควำมพอเหมำะพอดีในกำรพูด กำรปฏิบัติกิจและท ำกำรต่ำง  ๆ 
ตลอดจนกำรพักผ่อนหลับนอน และกำรสนุกสนำนรื่นเริงต่ำง ๆ  



๕๕ 
 

  ๕) กำลัญญุตำ (รู้จักกำล) คือรู้กำรเวลำอันเหมำะสมและระยะเวลำที่พึงใช้ 
ในกำรประกอบกิจ กระท ำหน้ำที่กำรงำนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เช่น รู้ว่ำเวลำ 
ไหนควรท ำอะไร และท ำให้ตรงเวลำ ให้เป็นเวลำ ให้เหมำะเวลำ ให้ถูกเวลำ เป็นต้น 
  ๖) ปริสัญญุตำ (รู้จักชุมชน) คือ รู้จักถิ่น รู้จักที่ประชุมชนและชุมชน รู้กำล 
อันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นชุมชน และต่อชุมชนนั้นว่ำ ชุมชนนี้เมื่อเข้ำไปหำควรต้องท ำกิริยำอย่ำงนี้ 
ควรต้องพูดอย่ำงนี้ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอย่ำงนี้มีวัฒนธรรมประเพณีอย่ำงนี้มีควำมต้องกำรอย่ำงนี้  
ควรเกี่ยวข้อง ควรต้องสงเครำะห์ควรรับใช้ควรบ ำเพ็ญประโยชน์ให้อย่ำงนั้น ๆ เป็นต้น  
  ๗) ปุคคลัญญุตำ (รู้จักบุคคล) คือ รู้จัก และเข้ำใจ ควำมแตกต่ำงแห่งบุคคลว่ำ 
โดยอัธยำศัยควำมสำมำรถและคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่ำงไร และรู้จักที่จะปฏิบัติ 
ต่อบุคคลอ่ืน ๆ ด้วยดีว่ำควรจะคบหรือไม่ ได้คติอะไร จะสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จะใช้จะยกย่อง จะต ำหนิ  
หรือจะแนะน ำสั่งสอนอย่ำงไรจึงจะได้ผลดีเป็นต้น (ที.ปำ. ๑๑/๓๓๑/๒๖๔ ; อง.สตฺตก. ๒๓/๖๕/
๑๑๔) มีข้อธรรมจำกสัปปุริสสูตร จตุกกนิบำต อังคุตตร นิกำย กล่ำวถึงกำรแสดงออก หรือพฤติกรรม
ของสัตบุรุษ (ผู้มีคุณธรรม) ไว้ดังนี้คือ  
  แม้ถูกถำม ก็ไม่เปิดเผยควำมเสียหำยของผู้อ่ืน จะกล่ำวอะไรถึงไม่ถูกถำมเล่ำ  
แต่เมื่อถูกถำมเข้ำก็ไม่แก้ปัญหำโดยตรง อ้อมค้อมหน่วงเหนี่ยว กล่ำวควำมเสียหำยของผู้อ่ืนโดยย่อ  
ไม่เต็มที่ แม้ไม่ถูกถำมก็ไม่เปิดเผยควำมดีของผู้ อ่ืนจะกล่ำวอะไรถึงถูกถำมเล่ำ เมื่อถูกถำมเข้ำ 
ก็แก้ปัญหำโดยตรงไม่อ้อมค้อม ไม่หน่วงเหนี่ยวกล่ำวควำมดีของผู้อ่ืนเต็มที่อย่ำงกว้ำงขวำง แม้ไม่ถูก
ถำมก็ไม่เปิดเผยควำมเสียหำยของตน จะกล่ำวอะไรถึงถูกถำมเล่ำ แต่เมื่อถูกถำมเข้ำก็แก้ปัญหำ
โดยตรง ไม่อ้อมค้อมไม่หน่วงเหนี่ยวแล้วกล่ำวควำมเสียหำยของตน เต็มที่อย่ำงกว้ำงขวำง แม้ถูกถำม 
ก็ไม่เปิดเผยควำมดีของตนจะกล่ำวอะไร ถึงไม่ถูกถำมเล่ำ แต่เมื่อถูกถำมเข้ำก็ไม่แก้ปัญหำโดยตรง 
อ้อมค้อม หน่วงเหนี่ยว แล้วกล่ำวควำมดีของตนโดยย่อ (อง.จตุกฺก. ๒๑/๙๘/๑๐๒-๑๐๓) 
 ในข้อนี้หมำยควำมว่ำ พฤติกรรมของสัตบุรุษนั้น มีลักษณะอุปนิสัยไม่ชอบกล่ำวให้ผู้อ่ืน 
เสียหำย แม้บุคคลนั้นจะเป็นคนไม่ดีก็ตำม แม้ถึงที่สุดคือ เมื่อมีใครมำถำมก็ไม่เปิดเผยในเรื่องที่ไม่ดี 
ของเขำ กล่ำวแต่เรื่องดี ยิ่งไม่ต้องพูดว่ำ จะกล่ำวออกมำเอง หำกว่ำจ ำเป็นจะต้องชี้แจง ก็กล่ำวแต่ 
เพียงอ้อม ๆ แต่ถ้ำหำกเป็นเรื่องที่ดีแล้วควรขยำยควำมให้ผู้อ่ืนทรำบ ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำหำกเป็น  
เรื่องของตนถ้ำเป็นเรื่องเสียหำย ก็กล่ำวอย่ำงเต็มที่ไม่ปกปิด ไม่อ้อมค้อม พอเป็นเรื่องควำมดีของตน  
ไม่ควรสรรเสริญเยินยอตนเอง นี้คือ คุณสมบัติของคนดี  
  ง. หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประกำร ในสุวัณณหังสชำดก อสัมปทำนวรรค ขุททก
นิกำย ได้กล่ำวถึงคุณธรรมของผู้ปกครองหรือธรรมของพระรำชำ ๑๐ ประกำร คือ  
  ๑) ทำน (ให้ปันประชำ) คือบ ำเพ็ญตนให้เป็นผู้ให้โดยมุ่งปกครองหรือท ำงำน 
เพ่ือให้เขำได้มิใช่เพ่ือจะเอำจำกเขำ เอำใจใส่อ ำนวยบริกำรจัดสรรควำมสงเครำะห์อนุเครำะห์  



๕๖ 
 

ให้ประชำรำษฎร์ได้รับประโยชน์สุข มีควำมสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน 
ประสบทุกข์และให้ควำมสนับสนุนแก่คนที่ท ำควำมดี  
  ๒) ศีล (รักษำควำมสุจริต ) คือ ประพฤติดี งำมส ำรวมกำยและวจีทวำร 
ประกอบกำรสุจริต รักษำกิตติคุณ ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่ำง และเป็นที่ เคำรพนับถือของ  
ประชำรำษฎร์มิให้มีข้อที่ผู้ใดจะดูแคลน 
  ๓) ปริจจำคะ (บ ำเพ็ญกิจด้วยควำมเสียสละ) คือสำมำรถเสียสละควำมสุข 
ส ำรำญส่วนตน ตลอดจนชีวิตของตนได้เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนและควำมสงบเรียบร้อยของ  
บ้ำนเมือง  
  ๔) อำชชวะ (ปฏิบัติภำรกิจโดยชื่อตรง) คือซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มำรยำ ปฏิบัติ 
ภำรกิจโดยสุจริต มีควำมจริงใจ ไม่หลอกลวงประชำชน  
  ๕) มัททวะ (ทรงควำมอ่อนโยนเข้ำถึงคน) คือมีอัธยำศัยไม่เย่อหยิ่งหยำบคำย 
กระด้ำงถือตน มีควำมงำมสง่ำเกิดแต่ท่วงทีกิริยำสุภำพนุ่มนวล ละมุนละไม ควรได้ควำมจงรักภักดี   
แต่มิขำดย ำเกรง  
  ๖) ตปะ (พ้นมัวเมำด้วยเผำกิเลส) คือแผดเผำกิเลส ตัณหำ มิให้เข้ำมำครอบง ำจิต 
ระงับยับยั้งข่มใจ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในควำมสุขส ำรำญ และกำรปรนเปรอมีควำมเป็นอยู่  สม่ ำเสมอ 
หรือเป็นอยู่อย่ำงง่ำย ๆ สำมัญ มุ่งม่ันแต่จะบ ำเพ็ญเพียรท ำกิจในหน้ำที่ให้สมบูรณ์  
  ๗) อักโกธะ (มีเหตุผลไม่โกรธำ) คือ ไม่กรำดเกรี้ยวไม่วินิจฉัยควำม และกระท ำ
กำรด้วยอ ำนำจควำมโกรธ มีเมตตำประจ ำใจไว้ระงับควำมเคืองขุ่น วินิจฉัยควำมและกระท ำกำรด้วย
จิตอันสุขุมรำบเรียบตำมธรรม  
  ๘) อวิหิงสำ (มีอวิหิงสำน ำร่มเย็น) คือ ไม่หลงระเริงอ ำนำจ ไม่บีบคั้นกดขี่ มีควำม
กรุณำ ไม่หำเหตุเบียดเบียนลงโทษอำชญำแก่ประชำรำษฎร์ผู้ใดด้วยอำศัยควำมอำฆำตเกลียดชัง  
  ๙) ขันติ (ชนะเข็ญด้วยขันติ) คืออดทนต่องำนที่ตรำกตร ำ อดทนต่อควำมเหนื่อยยำก
ถึงจะล ำบำกกำยน่ำเหนื่อยหน่ำยเพียงไรก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่ว ถูกหยันด้วยถ้อยค ำเสียดสี  ถำกถำง 
อย่ำงไรก็ไม่หมดก ำลังใจ ไม่ยอมละท้ิงกิจ กรณียกิจที่บ ำเพ็ญโดยธรรม  
  ๑๐) อวิโรธนะ (มิปฏิบัติคลำดจำกธรรม) คือ ประพฤติมิให้ผิดจำกประศำสนธรรม 
อันเป็นประโยชน์สุขควำมดีควำมงำม ของรัฐและรำษฎร์เป็นที่ตั้ง อันใดประชำรำษฎร์ปรำรถนำ   
โดยชอบธรรมก็ไม่ขัดขืน กำรใดจะเป็นไปโดยชอบธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนก็ไม่ขัดขวำง  
วำงตนเป็นหลัก หนักแน่นในธรรม คงที่ไม่มีควำมเอนเอียงหวั่นไหวเพรำะถ้อยค ำดีร้ำย ลำภสักกำระ 
หรืออิฏฐำรมณ์อนิฏฐำรมณ์ใด ๆ ตั้งมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือควำมเที่ยงธรรมก็ดีนิติธรรมคือ 
ระเบียบแบบแผนหลักกำรปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมก็ดีไม่ประพฤติ 
ให้เคลื่อนคลำดวิบัติไป (ขุ.ชำ. ๒๘/๒๔๐/๖๒) 



๕๗ 
 

  กิจกรรมที่ผู้น ำต้องด ำเนินกำรนั้น มีควำมเกี่ยวพันกับควำมเป็นอยู่ของประชำชน คือ 
กำรกินดีและอยู่เย็นเป็นสุข ถ้ำผู้น ำดีนั่นหมำยถึงต้องสำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำง ๆ เพ่ือบ ำบัดทุกข์
บ ำรุงสุขของอำณำประชำรำษฎร์ได้นับเป็นกำรน ำหลักพุทธธรรมมำใช้ในกำรบริหำรประเทศและ
สะท้อน ให้เห็นถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำตำมหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดง
ให้เห็นว่ำ เป็นผู้ปกครองโดยธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอย่อมสั่งสมบำรมีอันยำกแก่คนพำลทั่วไปจักท ำลำย
ล้ำงได้ ทรงแสดงให้เห็นว่ำหลักธรรมเป็นเกรำะคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติและน ำประโยชน์สุขมำสู่  
ผู้ที่อยู่ใต้กำรปกครองโดยธรรม จำกที่ยกตัวอย่ำงมำนี้จะเห็นได้ว่ำลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองนั้น
ย่อมมีควำมส ำคัญยิ่งเช่นเดียวกันกับพฤติกรรมที่แสดงออกมำภำยนอก เพรำะฉะนั้น ผู้ปกครองจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติทั้งภำยใน คือ จิตใจ และคุณธรรม ส่วนคุณสมบัติภำยนอก คือควำมรู้
ควำมสำมำรถ และผู้ที่ให้กำรสนับสนุน เป็นต้น 
 ๒) คุณสมบัติภายนอกของภาวะผู้น า  
 กำรเป็นผู้ปกครองนั้นถ้ำลักษณะภำยนอกไม่ดีเช่น กำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง และ 
กำรวำงตัวไม่สม่ ำเสมอแล้ว หรือตรงข้ำมกับคนขี้ริ้วขี้เหล่ และเป็นคนพิกำรก็ไม่อำจเป็นผู้ปกครองที่ดีได้ 
ในอุลุกชำดก ปทุมวรรค ขุททกนิกำย กล่ำวว่ำหน้ำตำไม่ดีไม่ควรให้เป็นใหญ่ โดยน ำไปเปรียบกับนก  
เค้ำว่ำ “จงมองดูหน้ำตำของนกเค้ำ ผู้ไม่โกรธเถิด นกเค้ำโกรธแล้ว จักท ำหน้ำตำเป็นอย่ำงไร” (ขุ.ชำ. 
๒๗/๓๓๖-๓๓๗/๑๓๖-๑๓๗) หำกพิจำรณำข้อควำมนี้ชี้ให้เรำเห็นว่ำกำรเป็นผู้ปกครองนั้นจะต้องมี
ลักษณ ะทำงกำยงดงำม สง่ำ  องอำจกล้ ำหำญ มำก ในลักขณ สูตร ปฏิ กวรรค ทีฆนิ กำย  
ได้กล่ำวถึง มหำปุริสลักษณะ ๓๒ ประกำร ซึ่งถือว่ำบุคคลใดที่มีอวัยวะทั้ง ๓๒ ประกำรย่อมเป็นผู้ที่มี
บุญญำธิกำรมำก และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรปกครองบ้ำนเมืองด้วยคุณธรรม และสำมำรถ
น ำมำซึ่งควำมเจริญและควำมสงบสุขมำสู่บ้ำนเมือง ซึ่งลักษณะมหำปุริสลักษณะดังกล่ำว มีดังต่อไปนี้
คือ  
  ๑) พ้ืนฝ่ำเท้ำเรียบเสมอกัน  
  ๒) ฝ่ำเท้ำมีลำยจักร มีซี่ก ำข้ำงละพัน พร้อมทั้งกงและกระดุม  
  ๓) ส้นเท้ำยำวสมส่วน  
  ๔) นิ้วมือและนิ้วเท้ำเรียวยำวสมส่วน  
  ๕) ฝ่ำมือและฝ่ำเท้ำอ่อนนุ่ม  
  ๖) ลำยฝ่ำมือฝ่ำเทำดุจตำข่ำย  
  ๗) รูปเท้ำดุจสังข์คว่ ำ  
  ๘) แข้งดุจแข้งเนื้อทรำย  
  ๙) แม้ยืนไม่ย่อตัวลง ก็สำมำรถแตะเข่ำได้ด้วยมือทั้งสอง  
  ๑๐) องคชำติตั้งอยู่ในฝัก  



๕๘ 
 

  ๑๑) สีผิวกำยดุจทอง  
  ๑๒) ผิวหนังละเอียด ธุลีละอองจึงไม่เกำะติดกำย  
  ๑๓) ขนขุมละเส้น  
  ๑๔) ปลำยขนซ้อนขึ้น มีสีดุจดอกอัญชันขึ้นเวียนขวำ  
  ๑๕) กำยตรงเหมือนกำยพรหม  
  ๑๖) เนื้อเต็มในที่ ๗ แห่งได้แก่ ที่หลังมือ ๒, หลังเท้ำ ๒, บ่ำ ๒, และคอ ๑  
  ๑๗) กึ่งกำยท่อนบนเหมือนกึ่งกำยท่อนหน้ำสีหะ  
  ๑๘) หลังเต็มบริบูรณ์ไม่เป็นร่อง  
  ๑๙) ทรวดทรงดุจต้นไทร (นิโครธ) คือกำยกับวำเท่ำกัน  
  ๒๐) คอกลมเกลี้ยง  
  ๒๑) ประสำทรับรสอันเลิศ  
  ๒๒) คำงดุจคำงรำชสีห์ 
  ๒๓) ฟัน ๔๐ ซี่บริบูรณ์  
  ๒๔) ฟันเรียบเสมอกัน  
  ๒๕) ฟันไม่ห่ำง  
  ๒๖) เขี้ยวสีขำวงำม  
  ๒๗) ลิ้นใหญ่ (สำมำรถแผ่ออกได้)  
  ๒๘) เสียงดุจเสียงพรหม ส ำเนียงดังนกกำรเวก  
  ๒๙) นัยน์ตำด ำสนิท (ด ำคม)  
  ๓๐) ขนตำงอนดุจขนตำโค  
  ๓๑) อุณำโลมระหว่ำงค้ิวขำวอ่อนเปรียบดังปุยนุ่น  
  ๓๒) ศีรษะดุจประดับด้วยกรอบหน้ำ (สดใสมีประกำย) (ที.ปำ. ๑๑/๑๓๖/๑๕๗-
๑๕๙)  
 สมบัติคู่บุญบำรมี เรื่องสมบัติคู่บำรมีนี้ในพระไตรปิฎกกล่ำวว่ำย่อมเกิดขึ้นได้แก่ผู้มีบุญ
ดังในสิริชำดก อัพภันตรวรรค ขุททกนิกำย กล่ำว “โภคะเป็นอันมำกย่อมล่วงเลยสัตว์เหล่ำอ่ืนไปเสีย 
(และย่อม) เกิดขึ้นในที่ทั้งปวงเทียว ส ำหรับผู้มีบุญอันกระท ำไว้ใช่แต่เท่ำนั้น รัตนะทั้งหลำยก็บังเกิดขึ้น 
แม้มิใช่บ่อเกิดไก่แก้ว (แก้ว) แก้วมณีไม้เท้ำ (แก้ว) และหญิงชื่อว่ำบุญญลักขณำเทวีย่อมเกิดขึ้น  
แก่อนำถบิณฑิกเศรษฐีผู้ไม่มีบำป มีบุญอันกระท ำไว้แล้ว” (ขุ.ชำ. ๒๗/๑๔๐/๑๔๗) และในมหำ 
สุทัสสนสูตร มหำวรรค ทีฆนิกำย กล่ำวถึง สิ่งอันเลิศเป็นของคู่บำรมีแก่ธรรมรำชำ ๗ อย่ำง คือ รัตนะ 
๗ ประกำร ได้แก่  
 



๕๙ 
 

   ๑) จักรรัตนะ คือ จักรแก้ว อำวุธคู่กำยของพระรำชำ  
   ๒) หัตถีรัตนะ คือ ช้ำงแก้ว ช้ำงเผือกคู่บำรมี  
   ๓) อัสสรัตนะ คือ ม้ำแก้ว ม้ำทรงคู่บำรมี  
   ๔) มณีรตนะ  ั คือ แก้วมณีอำภรณ์คู่บำรมี  
   ๕) อิตถีรัตนะ คือ นำงแก้ว นำงงำมคู่บำรมี  
   ๖) คหบดีรัตนะ คือ ขุนคลังแก้ว ขุนคลังคู่บำรมี  
   ๗) ปรินำยกรัตนะ คือ เสนำบดีแก้ว เสนำบดีคู่บำรมี (ที.ม. ๑๐/๑๘๖/๑๘๔-๑๘๙) 
 หำกจะมองในรูปของกำรเปรียบเทียบ ค ำว่ำ “รัตนะ” หรือ “แก้ว” นี้ก็น่ำจะหมำยถึง 
สิ่งที่ดี ผู้ที่คอยสนับสนุนในทำงที่ดีแก่ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นก ำลังสนับสนุนส่งเสริมให้กำรปกครอง 
มีประสิทธิภำพ คือ คู่ครองที่ดีขุนคลังที่ดีและเสนำบดีที่ดีอันเป็นบุคคลชั้นเลิศที่จะเป็นผู้คอย  
ประคับประคอง ให้ข้อปรึกษำให้ข้อเสนอแนะในทำงที่ถูกที่ควรรวมเป็นพลังกำย และพลังใจในกำร  
บริหำรบ้ำนเมือง  
 จำกข้อธรรมเรื่องคุณสมบัติของผู้ปกครองนี้แสดงให้ เห็นว่ำพระพุทธศำสนำนั้น 
มีควำมส ำคัญต่อระบบกำรปกครองที่ดี และได้กล่ำวไว้อย่ำงละเอียด โดยนอกจำกจะมองที่พฤติกรรม 
กำรแสดงออกในลักษณะต่ำง ๆ แล้วยังมองที่ลักษณะรูปร่ำงของบุคคลมำประกอบด้วยเพรำะถือว่ำ 
สิ่งที่ปรำกฏในปัจจุบัน ก็คือผลจำกกำรกระท ำจำกอคตินั่นเอง ฉะนั้นพ้ืนฐำนของบุคคลจำกอคติ 
ย่อมบ่งบอกถึงอนำคตได้เป็นอย่ำงดีด้วยเหตุนี้ผู้ที่อยู่ในฐำนะผู้น ำหรือผู้ปกครองที่ดีตำมแนว
พระพุทธศำสนำจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนคือจะต้องเป็นคนดีทั้งภำยในและภำยนอก คุณลักษณะ
ภำยใน ได้แก่คุณธรรมจริยธรรมระบบคิด และศักยภำพในกำรใช้สติปัญญำเพ่ือแก้ไขปัญหำหรือใช้
สติปัญญำเพ่ือกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีให้  เกิดกับตนเองและสังคม คุณลักษณะภำยนอกคือ
บุคลิกลักษณะที่ดีที่พร้อมที่สำมำรถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน เช่น หน้ำตำดี พูดดี เสียงดี ท่ำทำงดี เป็นต้น 

๓.๒ คุณสมบัติของภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา  
 เมื่อใดที่ผู้น ำได้แสดงบทบำทหน้ำที่ โดยกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่หรืออิทธิพลสำมำรถโน้มน้ำว  
ชักจูง ชี้แนะให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้แสดงพฤติกรรมอันมีผลต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลว  
ของกลุ่มแล้ว เมื่อนั้นลักษณะที่ผู้น ำแสดงออกมำนั้นก็คือควำมเป็นภำวะผู้น ำนั่นเอง ซึ่งมีผู้ให้ควำมหมำย 
ภำวะผู้น ำ ไว้หลำยลักษณะที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นกระบวนกำรของกำรสั่งกำรและกำรใช้อิทธิพล  
ต่อกิจกรรมต่ำง ๆ ของสมำชิกของกลุ่ม ค ำนิยำมดังกล่ำวนี้แสดงให้เห็นเป็นนัยว่ำ “ภำวะผู้น ำ 
ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน ผู้ตำมหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ ถ้ำหำกว่ำปรำศจำกผู้ตำมหรือผู้อยู่ใต้บังคับ 
บัญชำแล้ว คุณสมบัติของภำวะผู้น ำของบุคคลจะไม่มีควำมหมำยเลย” ภำวะผู้น ำ คือ คุณสมบัติ เช่น 
“ สติปัญญำ ควำมดีงำม ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคลที่ชักน ำให้คนทั้งหลำยมำประสำนกัน และ  



๖๐ 
 

พำกันไปสู่จุดหมำยที่ดีงำม” (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ๒๕๔๐, หน้ำ ๕) พระพุทธองค์ตรัสไว้ 
ในโคปำลสูตร โดยกำรเปรียบเทียบ ฝูงโค และโคจ่ำฝูง เกี่ยวกับผู้น ำและผู้ตำมดังนี้  
 เมื่อฝูงโคว่ำยข้ำมน้ ำ ถ้ำโคจ่ำฝูงไปคด โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตำมกัน เพรำะมีผู้น ำที่ไปคด 
ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้สมมติให้เป็นใหญ่ หำกบุคคลผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม  
หมู่ประชำชนนอกนั้นก็จะประพฤติเสียหำย แว่น แคว้นทั้งหมดก็จะยำกเข็ญ หำกผู้ปกครองเป็นผู้ไร้
ศีลธรรม เมื่อฝูงโคว่ำยข้ำมน้ ำ ถ้ำโคจ่ำฝูงไปตรง โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตำมกันเพรำะมีผู้น ำที่ไปตรง 
ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่  หำกผู้นั้น ประพฤติชอบธรรม  
หมู่ประชำชนนอกนั้นก็พลอยด ำเนินตำม ทั้งแว่นแคว้น ก็จะอยู่เป็นสุขหำกผู้ปกครอง ตั้งใจอยู่ในธรรม 
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๗๐/๙๘) 
 พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นควำมส ำคัญของภำวะผู้น ำ ที่มีต่อควำมอยู่รอดมีสวัสดิภำพ และ
สันติสุขของผู้ตำมหรือสังคมและประเทศชำติทั้งหมดโดยเปรียบเสมือนจ่ำโคและฝูงโค  
 ภำวะผู้น ำ คือ ควำมสัมพันธ์ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่ำผู้ใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนให้ท ำงำน 
ร่วมกันอย่ำงเต็มใจทั้งนี้เพ่ือให้ผลงำนตำมท่ีองค์กรหรือกลุ่มมุ่งหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 ภำวะผู้น ำ คือ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรให้บรรลุเป้ำหมำยของกลุ่ม โดยท ำงำนร่วมกับ 
กลุ่มคนและยังหมำยควำมรวมถึงอ ำนำจหน้ำที่ที่ติดมำกับต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำนี้จะมีค่ำเมื่อผู้อยู่ใต้  
บังคับบัญชำเคำรพและเชื่อถือในตัวผู้บังคับบัญชำ (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, ๒๕๓๘, หน้ำ ๑๐๔) 
 ภำวะผู้น ำ คือ ศิลปะ หรือควำมสำมำรถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจ หรือใช้อิทธิพลต่อบุคคล  
อ่ืนไม่ว่ำจะเป็นผู้ร่วมงำนหรือผู้ใต้บังคับบัญชำ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือปฏิบัติกำร และอ ำนวยกำร  
โดยกำรใช้กระบวนกำรสื่อควำมหมำยหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน ด ำเนินกำรจนกระทั้ง 
บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้กำรด ำเนินจะเป็นไปในทำงที่ดีหรือชั่วก็ได้  
(กิติ ตยัคคำนนท์, ๒๕๔๓, หน้ำ ๒๒) 
 ภำวะผู้น ำ คือ มำรยำท หรือพฤติกรรม ของกำรใช้อิทธิพลต่อผู้อื่นให้ปฏิบัติงำนด้วยควำม 
เต็มใจ เพ่ือด ำเนินกิจกรรมให้ส ำเร็จโดยกำรใช้กระบวนกำรติดต่อสื่อสำรซึ่งกันและกัน  (วำสนำ  
สุขประเสริฐ, ๒๕๔๗, หน้ำ ๑๒) 
 โดยสรุป ภำวะผู้น ำ หมำยถึง กำรที่ผู้น ำนั้นใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ใช้สติปัญญำ หรือ 
อ ำนำจอิทธิพลต่ำง ๆ ของผู้น ำในกำรจูงใจผู้อ่ืนหรือชักน ำพำผู้อ่ืนให้ร่วมปฏิบัติงำนหรือร่วมกิจกรรม 
ของกลุ่มให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
 
 
 



๖๑ 
 

๓.๓ ภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระสูตรส าคัญ  
 จำกกำรศึกษำคัมภีร์พระพุทธศำสนำจะพบว่ำมีกำรกล่ำวถึงควำมส ำคัญของภำวะผู้น ำ  
ที่ปรำกฏในพระสูตรส ำคัญ ๆ ซึ่งเรำสำมำรถน ำมำพิจำรณำได้ดังต่อไปนี้  
 ๑. อัคคัญญสูตร ว่ำด้วยต้นก ำเนิดของโลก (ที.ปำ. ๑๑/๑๑๑-๑๔๐/๘๓-๑๐๒) 
 พระสูตรนี้ กล่ำวถึงก ำเนิดของมนุษย์ สังคมและแสดงถึงควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม 
หรือรัฐ (พระครูสิริจันทนิวิฐ, ๒๕๔๙, หน้ำ ๔๒) และในอัคคัญญสูตรพระพุทธศำสนำเชื่อว่ำ “รัฐ” 
เกิดจำกควำมสมัครใจของมนุษย์ เริ่มแรกสังคมยังอยู่ในวงแคบ มนุษย์อยู่กันอย่ำงมีควำมสุข พอสังคม
ขยำยวงกว้ำงออกไปควำมสับสนวุ่นวำย เกิดขึ้น ที่เคยอยู่กันอย่ำงมีควำมสุขก็หำควำมสุขมิได้อีกต่อไป 
เพรำะมีควำมขัดแย้งกำรทะเลำะ วิวำทและกำรเอำรัดเอำเปรียบกันในหมู่มนุษย์ เป็นเหตุส ำคัญที่ท ำ
ให้เกิดควำมจ ำเป็นต้องมีผู้น ำ และผู้ตำม ที่จะต้องร่วมมือกันยินยอมยกสิทธิที่ตนมีอยู่ให้แก่ “มหำชน
สมมติ” เป็นผู้ ใช้อ ำนำจนั้น  กษัตริย์ก็ดี  รำชำก็ดี ล้วนแต่ เกิดจำกกำรยอมรับของประชำชน 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนเองทั้งสิ้น (วิรัช ถิรพันธุ์เมธี, ๒๕๔๖, หน้ำ ๒๑-๒๓) 
 ๒. กูฎทันตสูตร ว่ำด้วยกูฎทันตพรำหมณ์ (ที.สี. ๙/๓๒๓-๓๕๘/๑๒๕-๑๕๐)  
 ในกูฎทันตสูตร แสดงถึงหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองของผู้น ำในฐำนะผู้ปกครองรัฐ 
(พระครูสิริจันทนิวิฐ, ๒๕๔๙), หน้ำ ๔๘) ผู้น ำต้องสำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำง ๆ บ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข
ของอำณำประชำรำษฎร์ได้พระสูตรนี้ กล่ำวถึงสำเหตุของอำชญำกรรมและแนวทำงแก้ไขที่จะท ำให้
อำชญำกรรมนั้นหมดไป จะต้องท ำให้สมำชิกในฐำนะประชำชนในรัฐมีควำมเป็นอยู่ที่ดี ชำวบ้ำน
จะต้องมีอยู่มีกิน ชำวนำจะต้องได้สิ่งที่ จ ำเป็นแก่กำรท ำนำ พ่อค้ำจะต้องมีทุน ลูกจ้ำงผู้ใช้แรงงำน 
มีงำนท ำมีเงินได้พอเลี้ยงชีพ คนเดือดร้อนควรที่จะได้รับกำรยกเว้นภำษี ท ำให้ประชำชนมีรำยได้
พอเพียงแล้วรัฐก็จะสงบสุข  
 พระผู้มีพระภำคตรัสว่ำ ดูก่อนพรำหมณ์ ถ้ำเช่นนั้นท่ำนจงฟังจงตั้งใจให้ดี เรำจะแสดง 
เมื่อพรำหมณ์กูฎทันตะทูลรับแล้ว จึงตรัสว่ำ ดูกรพรำหมณ์เรื่องเคยมีมำแล้ว พระเจ้ำมหำวิ ชิตรำช 
ทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มำก มีโภคะมำก มีพืชพันธุ์ธัญญำหำรเต็มท้องพระคลัง ต่อมำท้ำวเธอ ประทับ
อยู่ตำมล ำพังทรงคิดค ำนึงว่ำ “เรำได้ถือครองโภคสมบัติที่เป็นของมนุษย์อย่ำงมำกมำย ได้เอำชนะแล้ว
ครอบครองดินแดนที่กว้ำงใหญ่ ทำงที่ดีเรำพึงบูชำมหำยัญที่จะเอ้ืออ ำนวยประโยชน์สุขแก่เรำ 
ตลอดกำลนำน” จึงรับสั่งให้เรียกพรำหมณ์ปุโรหิตมำรับสั่งว่ำ “ดูกรพรำหมณ์ วันนี้ เรำพักอยู่  
ตำมล ำพังเกิดควำมคิดค ำนึงขึ้นว่ำ เรำได้ถือครองโภคสมบัติที่เป็นของมนุษย์อย่ำงมำกมำยได้ เอำชนะ
แล้วครอบครองดินแดนที่กว้ำงใหญ่ ทำงที่ดีเรำพึงบูชำมหำยัญที่จะเอ้ืออ ำนวยประโยชน์สุขแก่เรำ
ตลอดกำลนำน ดูกรพรำหมณ์ เรำปรำรถนำจะบูชำมหำยัญ ขอท่ำนผู้เจริญโปรดแนะน ำวิธี บูชำยัญ 
ที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่เรำตลอดกำลนำน”  
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 เมื่อรับสั่งอย่ำงนี้ พรำหมณ์ปุโรหิตกรำบทูลว่ำ “บ้ำนเมืองของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนำม  
มีกำรเบียดเบียน โจรยังปล้นบ้ำน ปล้นนิคม ปล้นเมืองหลวง ดักจี้ในทำงเปลี่ยว เมื่อ บ้ำนเมืองยังมี
เสี้ยนหนำม พระองค์จะโปรดให้ฟ้ืนฟูพลีกรรมขึ้นก็จะชื่อว่ำทรงกระท ำสิ่งที่ไม่สมควร พระองค์มี
พระรำชด ำริอย่ำงนี้ว่ำ “เรำจักปรำบปรำมเสี้ยนหนำมคือโจร ด้วยกำรประหำร จองจ ำ ปรับไหม 
ต ำหนิโทษ หรือเนรเทศ” อย่ำงนี้ไม่ใช่กำรก ำจัดเสี้ยนหนำมคือโจรที่ถูกต้อง เพรำะว่ำโจรที่เหลือจำก 
ที่ก ำจัดไปแล้วจักมำเบียดเบียนบ้ำนเมืองของพระองค์ในภำยหลังได้แต่กำรก ำจัดเสี้ยน หนำมคือโจร 
ที่ถูกต้อง (ที.สี. ๙/๓๓๖-๓๓๘/๑๓๑) ต้องอำศัยวิธีกำรเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ ๑ ให้ทรงปรำบโจรผู้ร้ำยแบบถอนรำกถอนโคน เพ่ือมิให้กลับมำเป็นเสี้ยนหนำม 
เบียดเบียนประชำรำษฎร์ต่อไปอีก โดยวิธีกำร ๓ อย่ำง คือ  
   ๑) ให้พระรำชทำนพันธุ์พืชและอำหำรแก่เกษตรกรผู้ขยันในกำรท ำเกษตร  
   ๒) ให้พระรำชทำนต้นทุนแก่รำษฎรผู้ขยันในกำรค้ำขำย  
   ๓) ให้พระรำชทำนอำหำรและเงินเดือนแก่ข้ำรำชกำรผู้ขยันในหน้ำที่รำชกำร  
 พระเจ้ำมหำวิชิตรำชทรงปฏิบัติตำมค ำแนะน ำนี้โดยเคร่งครัด ก็ปรำกฏว่ำได้ผลดี 
เป็นอย่ำงยิ่ง คือ พระรำชทรัพย์เพ่ิมพูนมำกขึ้น ๆ บ้ำนเมืองไม่มีโจรผู้ร้ำย บ้ำนเรือนไม่ต้องปิดประตู 
อำณำประชำรำษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้ำ  
 ขั้นที่ ๒ ให้มีรับสั่งถึงบุคคลในพระรำชอำณำเขต ๔ พวก คือ  
   ๑) พวกเจ้ำผู้ครอง เมืองต่ำงๆ ที่ข้ึนกับพระเจ้ำมหำวิชิตรำช  
   ๒) พวกอ ำมำตย์รำชบริพำรผู้ใหญ่  
   ๓) พวกพรำหมณ์ มหำศำล (พรำหมณ์ผู้มีทรัพย์มำก)  
   ๔) พวกคหบดีมหำศำล (คหบดีผู้มีทรัพย์มำก) เพ่ือขอให้บุคคล เหล่ำนั้นรับทรำบ 
กำรพระรำชพิธีบูชำมหำยัญและขอควำมเห็นชอบ  
 ขั้นที่ ๓ ตรวจหำคุณสมบัติ ๘ ประกำรของเจ้ำของพิธีบูชำมหำยัญ คือ พระเจ้ำมหำ 
วิชิตรำช และคุณสมบัติ ๔ ประกำรของผู้ท ำพิธี คือพรำหมณ์ปุโรหิตเองปรำกฏว่ำทั้งพระเจ้ำมหำวิชิตรำช
และพรำหมณ์ปุโรหิตมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมต ำรำ  
 ขั้นที่ ๔ ให้ทรงวำงพระทัยในกำรบูชำมหำยัญ ๓ ประกำร คือต้องไม่ทรงเดือดร้อน 
พระทัยว่ำ  
   ๑) กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเรำจักสิ้นเปลืองไป  
   ๒) กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของ เรำก ำลังสิ้นเปลืองไป  
   ๓) กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเรำได้สิ้นเปลืองไปแล้ว  
 ขั้นที่ ๕ ให้ทรงวำงพระทัยในผู้มำรับทำน ซึ่งจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันโดยให้ทรง 
ตั้งพระทัยเจำะจงให้แก่ผู้ที่งดเว้นจำกอกุศลกรรมบถ ๑๐ เท่ำนั้น  
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 ขั้นที่ ๖ ในกำรท ำพิธีบูชำมหำยัญนั้น ไม่ต้องฆ่ำวัว แพะ แกะ ไก่ สุกร และสัตว์นำนำชนิด 
ไม่ต้องตัดไม้ท ำลำยป่ำมำท ำหลักบูชำยัญ ไม่ต้องตัดหญ้ำคำ พวกทำสกรรมกรของพระ เจ้ำมหำวิชิตรำช 
ก็ไม่ต้องถูกบังคับให้ท ำสิ่งที่ตนไม่ต้องกำร สิ่งที่ต้องใช้ในพิธีมีเพียงเนยใส เนยข้น  นมเปรี้ยว น้ ำมัน 
น้ ำผึ้ง และน้ ำอ้อยเท่ำนั้น  
 เมื่อพระเจ้ำมหำวิชิตรำชทรงเตรียมกำรเสร็จตำมขั้นตอนนั้นแล้ว พวกเจ้ำผู้ครองเมือง 
พวกอ ำมำตย์ พวกพรำหมณ์มหำศำล และพวกคหบดีมหำศำลได้น ำทรัพย์พวกละจ ำนวนมำก  
มำถวำยร่วมในพิธีนั้น แต่พระเจ้ำมหำวิชิตรำชไม่ทรงรับกลับพระรำชทำนพระรำชทรัพย์ให้แก่บุคคล  
เหล่ำนั้นอีกด้วย บุคคลทั้ง ๔ พวกจึงได้จัดตั้งโรงทำนขึ้นในทิศทั้ง ๔ ของหลุมยัญ คือ พวกเจ้ำผู้ครองเมือง
ตั้งโรงทำนในทิศตะวันออก พวกอ ำมำตย์ในทิศใต้ พวกพรำหมณ์มหำศำลในทิศตะวันตกและ 
พวกคหบดีในทิศเหนือ และท ำกำรแจกทำนไปพร้อม ๆ กับพระเจ้ำมหำวิชิตรำช 
 จำกข้อควำมข้ำงต้นนั้นเป็นกิจกรรมที่ผู้น ำต้องด ำเนินกำร ซึ่งมีควำมเกี่ยวพันกับ 
ควำมเป็นอยู่ของประชำชน ถ้ำผู้น ำดีต้องมีควำมสำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำง ๆ บ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข
ของอำณำประชำรำษฎร์ได้นับเป็นกำรบริหำรประเทศที่ดีและสะท้อนให้เห็นถึงภำวะควำมเป็นผู้น ำ
ของผู้ปกครองที่ท ำให้ประชำรำษฎร์อยู่ดีกินดีมีควำมสงบสุขเรียบร้อยในสังคมได้ 
 ๓. มหาโคปาลสูตร (ม.มู. ๑๒/๓๔๖-๓๔๙/๓๗๖-๓๘๓) จูฬโคปาลสูตร (ม.มู. ๑๒/๓๕๐-
๓๕๒/๓๘๔-๓๘๘) ว่ำด้วยคนเลี้ยงโคสูตรใหญ่และสูตรเล็ก  
 พระสูตรนี้ พระพุทธเจ้ำทรงยกเป็นอุปมำเปรียบเทียบให้ภิกษุทั้งหลำยฟังถึงผู้ที่จะเข้ำถึง
พระนิพพำน มีควำมเจริญในพระธรรมวินัยได้นั้น จะต้องประกอบด้ วยลักษณะ ๑๑ ประกำร 
เช่นเดียวกับนำยโคบำลผู้ประสบควำมส ำเร็จ จะต้องรู้จักบริหำรจัดกำรฝูงโค หลักกำรดังกล่ำวได้รับ  
กำรอธิบำยใหม่ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับผู้น ำ และกำรท ำหน้ำที่ของผู้น ำที่ดี หรือที่พึงประสงค์ของหมู่คณะ 
สำมำรถน ำพำสมำชิกไปสู่เป้ำหมำยคือ ควำมส ำเร็จได้จึ งขึ้นกับภำวะผู้น ำของหัวหน้ำผู้เป็นแกนน ำ
องค์กร ดังข้อควำมดังนี้  
 นำยโคบำลประกอบด้วยองค์ประกอบ ๑๑ ประกำร เป็นผู้สำมำรถจะเลี้ยงฝูงโค  
ให้เจริญให้เพิ่มข้ึนได้ ดูกรภิกษุท้ังหลำยนำยโคบำลในโลกนี้  
   ๑) รู้จักรูปโค คือ รู้ว่ำ โคของตนมีจ ำนวนเท่ำไร  
   ๒) ฉลำดในลักษณะโค คือ รู้ลักษณะดี-ชั่ว ของโค ชนิดหรือประเภทของโค  
   ๓) ก ำจัดไข่ขำง คือ รู้จักวิธีรักษำแผลของโคมิให้มีไข่ขำงของแมลงวันอยู่ในแผล  
   ๔) ปกปิดแผล คือ รู้จักวิธีรักษำและป้องกันแผล  
   ๕) สุมไฟ คือ คอยสุมไฟให้มีควันไล่ยุงขณะโคอยู่ในคอก  
   ๖) รู้จักท่ำน้ ำ คือ รู้จักลักษณะของท่ำน้ ำที่โคจะลงไปดื่มน้ ำว่ำท่ำไหนเรียบ สม่ ำเสมอ 
ท่ำไหนขรุขระ  
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   ๗) รู้ว่ำโคดื่มน้ ำแล้ว คือ รู้ว่ำโคดื่มน้ ำแล้วหรือไม่ เพ่ือก ำหนดเวลำน ำโคไปท่ำน้ ำ 
ได้ถูกเวลำ  
   ๘) รู้จักทำง คือ รู้ว่ำทำงไหนเรียบเสมอหรือขรุขระ ทำงไหนมีอันตรำย ไม่มีอันตรำย  
   ๙) ฉลำดในที่หำกิน คือ รู้จักสถำนที่เลี้ยงโคที่มีหญ้ำ โดยก ำหนดไว้ล่วงหน้ำว่ำ  
วันไหนไปที่ไหนโดยมิให้ซ้ ำกัน เพ่ือเว้นระยะให้หญ้ำแตกใบใหญ่  
   ๑๐) รีดนมให้เหลือ คือ ไม่รีดนมจนหมด ในแต่ละครั้งจะต้องเหลือไว้ให้ลูกโคบ้ำง 
โดยก ำหนดว่ำ โคตัวไหนมีลูกขนำดใหญ่ และกะประมำณให้ถูกว่ำ ลูกโคขนำดนั้นจะดื่มนม วันละ 
เท่ำไรเพื่อรีดนมให้เหลือไว้พอดี  
   ๑๑) บูชำโคที่ เป็นพ่อโค เป็นจ่ำฝูงด้วยกำรบูชำยิ่ง คือ เลี้ยงดูโคจ่ำฝูงอย่ำงดี  
เป็นพิเศษเพ่ือให้เป็นผู้น ำฝูงที่ดีต่อไป  
 นำยโคบำลประกอบด้วยองค์ประกอบ ๑๑ ประกำรนี้ จึงเป็นผู้สำมำรถจะเลี้ยงฝูงโค 
ให้เจริญให้เพิ่มข้ึนได ้(ม.มู. ๑๒/๓๔๘/๓๘๐) 
 จำกพุทธพจน์นี้ มีค ำอธิบำยแนวทำงของกำรเป็นผู้น ำที่ถูกต้องตำมหลักพระพุทธศำสนำ 
ที่น ำมำประยุกต์ เพ่ือขยำยควำมเป็นภำวะผู้น ำ ดังนี้ 
   ๑) กำรรู้จักรูป ผู้น ำจะต้องรู้จักและเข้ำใจผู้ร่วมงำน หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ ในฐำนะ 
สมำชิกขององค์กร ควำมรู้นี้นอกจำกจะสร้ำงควำมสนิทสนมกันแล้ว ยังก่อให้เกิดมิตรไมตรีต่อกัน   
เข้ำใจควำมต้องกำรประวัติพ้ืนเพของสมำชิกผู้ร่วมงำนด้วย  
   ๒) ฉลำดในลักษณะ เมื่อผู้น ำรู้จักรู้ตัวบุคคล ก็สำมำรถพิจำรณำจัดสรรต ำแหน่งงำน
ต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับบุคคล กำรท ำงำนภำยใต้กำรแนะน ำมอบหมำยนั้นก็จะสัมฤทธิ์ผล  
   ๓) ก ำจัดไข่ขำง ผู้น ำสำมำรถแสดงศักยภำพของตนได้ จำกกำรแก้ไขปัญหำ 
ข้อบกพร่องต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นพื้นฐำนต่อควำมเชื่อถือในอ ำนำจ  
   ๔) ปกปิดแผล ผู้น ำจะต้องมีควำมระมัดระวัง ส ำรวจตรวจตรำมิให้เกิดควำมเสียหำย  
อันเป็นกำรท ำลำยชื่อเสียงของสมำชิกในสังคม ป้องกันมิให้ปรำกฏออกมำภำยนอก  
   ๕) สุมไฟ ผู้น ำจะสำมำรถแสดงควำมสำมำรถของตน แก่ผู้อ่ืนอย่ำงถูกต้องในแง่  
กำรนิเทศงำนแก่ผู้ร่วมงำน ต้องอำศัยประสบกำรณ์และภำวะผู้น ำที่พึงประสงค์  
    ๖) รู้จักท่ำน้ ำ ผู้น ำจะต้องรู้จักแสวงหำควำมรู้  รู้จักจัดควำมคิดในกำรท ำงำน  
มีคณะท ำงำนที่ดี มีคณะที่ปรึกษำในกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ร่วมงำน  
   ๗) รู้ว่ำโคกินน้ ำแล้วหรือยัง ผู้น ำจะต้องรู้จักกระบวนกำรพัฒนำ ให้โอกำสแก่ 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของผู้ร่วมงำนด้วยกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ฝึกฝนทักษะอำชีพ  
   ๘) รู้จักทำง ผู้น ำจะต้องรู้แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรขณะเดียวกันก็จะต้องรู้จัก  
จุดร่วมของชีวิตมนุษย์ โดยน ำพำผู้รว่มงำนของตนไปสู่จุดหมำยของชีวิตร่วมกัน  
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   ๙) ฉลำดในสถำนที่โคจร ผู้น ำจะต้องสำมำรถประเมินศักยภำพของกลุ่มด้วยกำร 
ก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรท ำงำนและแนวทำงปฏิบัติจนกว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์  
   ๑๐) รีดนมให้เหลือไว้ ผู้น ำจะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมงำน รู้จักประสำน 
ประโยชน์ด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มด้วยควำมพอเหมำะพอดี รักษำสมดุลระหว่ำงกำรให้กับกำรรับ  
   ๑๑) กำรบูชำโคที่เป็นพ่อฝูง หรือจ่ำฝูง ผู้น ำจะสำมำรถเสริมภำวะของตนให้เด่นชัด 
ด้วยกำรรู้จักให้บ ำเหน็จรำงวัลแก่ผู้ท ำงำนดี มีคุณธรรม อันเป็นกำรสร้ำงเสริมควำมเชื่อถือต่อผู้น ำและ
เป็นก ำลังใจในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มและผู้ร่วมงำน (พระครูสิริจันทนิวิฐ, ๒๕๔๙, หน้ำ ๕๐-
๕๒) 
 จะเห็นได้ว่ำ ผู้น ำมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกทั้งในแง่กำรบริหำรงำน คือ มีกำรวำงแผน 
กำรท ำงำน กำรน ำแผนไปปฏิบัติ และกำรประเมินผล ขั้นตอนหรือวิธีกำรดังกล่ำวนี้มีควำมแตกต่ำงกันไป 
ตำมภำวะของผู้น ำแต่ละบุคคลซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ฉลำดรอบรู้มีควำมมุ่งหมำยในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม ภำวะผู้น ำที่ดี มีส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้น ำในสังคม 
สมำชิกของสังคมนั้นจะชี้ให้เห็นถึงศักยภำพของผู้น ำ จำกกำรท ำงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ผู้น ำปฏิบัติ
ด้วย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงำนก็จะเกิดกำรยอมรับและเชื่อถือในคุณธรรมของผู้น ำ  
 กำรกระท ำอันเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือคุณธรรมของผู้น ำจะมีผลอย่ำงมำกต่อภำวะ
ผู้น ำ ดังนั้น ผู้น ำจึงมีควำมส ำคัญต่อกลุ่มและผู้ร่วมงำนในกลุ่มในฐำนะผู้น ำพำสมำชิกไปสู่เป้ำหมำย  
ซึ่งก็ต้องอำศัยผู้น ำที่ดีเห็นแก่ส่วนรวม ดังข้อควำมว่ำ 
 นำยโคบำลนั้นต้อนเหล่ำโคที่เป็นจ่ำฝูงซึ่งเป็นผู้น ำฝูงให้ข้ำมไปก่อน โคเหล่ำนั้นว่ำยตัด 
กระแสแม่น้ ำคงคำข้ำมไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี จำกนั้นจึงต้อนเหล่ำโคที่มีก ำลังและโคที่ฝึกไว้ให้ ข้ำมไป  
โคเหล่ำนั้นว่ำยตัดกระแสแม่น้ ำคงคำข้ำมไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี จำกนั้นจึงต้อนเหล่ำโคหนุ่มสำวให้ข้ำมไป 
โคเหล่ำนั้นว่ำยตัดกระแสแม่น้ ำคงคำข้ำมไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี จำกนั้นจึงต้อนเหล่ำลูกโคที่มีก ำลังน้อย
ให้ข้ำมไป โคเหล่ำนั้นก็ว่ำยตัดกระแสแม่น้ ำคงคำข้ำมไปถึงฝั่งได้ โดยสวัสดี (ม.มู. ๑๒/๓๕๑/๓๘๕) 
 ผู้น ำจึงมีควำมส ำคัญทั้งต่อกลุ่มและสมำชิกของสังคม นอกจำกนี้ผู้น ำยังเป็นปัจจัยส ำคัญ 
ของกำรรวมกลุ่มและจูงใจผู้ร่วมงำน ผู้น ำเป็นผู้ท ำให้ศักยภำพที่แฝงอยู่ของผู้ร่วมงำนแสดงออกมำเป็น 
รูปธรรม ควำมเป็นผู้น ำจึงเป็นภำวะแห่งปฏิบัติกำร ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ก่อให้เกิดกำร  
เปลี่ยนแปลงในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น ภำวะผู้น ำจึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเป็นผู้น ำ ดังพุทธพจน์ 
ทีแ่สดงควำมส ำคัญของผู้น ำไว้ว่ำ  
  “เมื่อฝูงโคข้ำมน้ ำไป ถ้ำโคจ่ำฝูงไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยว ตำมกัน ในเมื่อโคจ่ำฝูง
ไปคดเคี้ยว ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้  เป็นใหญ่ ถ้ำผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม 
ประชำชนชำวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่ เป็นธรรมตำมไปด้วย หำกพระรำชำไม่ตั้งอยู่ ในธรรมชำวเมืองนั้น 
ก็อยู่เป็นทุกข์ เมื่อฝูงโคข้ำมน้ ำไป ถ้ำโคจ่ำฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตำมกัน ในเมื่อ  โคจ่ำฝูงไปตรง  
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ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้ำผู้นั้น ประพฤติชอบธรรมประชำชนชำวเมืองนั้น 
ก็จะประพฤติชอบธรรมตำมไปด้วย หำกพระรำชำตั้งอยู่ในธรรมชำวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข” (องฺ.จตุกฺก. 
๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖) 
 พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นควำมส ำคัญของผู้น ำต่อควำมอยู่รอด สวัสดิภำพ และสันติสุข  
ของสังคมและประเทศชำติทั้งหมด (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , ๒๕๔๙, หน้ำ ๒) ผู้น ำไม่ว่ำ 
จะด ำรงอยู่ในฐำนะใด ต ำแหน่งใด มีที่มำโดยกำรสมมติ แต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้มีอ ำนำจ ในสถำนะผู้น ำ
ประชำชน เป็นสมมติรำช พระรำชำมีควำมส ำคัญต่อกำรก ำหนดทิศทำงควำมเป็นไปของสังคม ยังมีผลถึง
ควำมเป็นอยู่ต่อผู้ร่วมงำนหรือประชำชนภำยใต้ กำรน ำนั้น ดังเช่นโคหัวหน้ำฝูง ย่อมน ำฝูงโคท้ังหลำย
ตำมที่ตนพำไป เช่นเดียวกับผู้น ำ ตำมเงื่อนไข คือกำรประพฤติธรรม จะยังให้เกิดควำมผำสุกทั้งใน
สังคมและรัฐก็ได้ตำมแต่ผู้น ำ ผู้น ำและสมำชิกใน กลุ่มจึงเป็นเหตุผลสืบเนื่องกันไป  
 ควำมส ำคัญของควำมเป็นผู้น ำนั้น ก็คือ กำรที่ผู้น ำหรือผู้บริหำรสำมำรถประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนนั้น ส่วนหนึ่ งมำจำกกำรที่ผู้น ำมีพฤติกรรมที่ดีหรือมีภำพลักษณ์ 
เป็นแบบอย่ำงที่ดีนั่นเอง ดังนั้นพฤติกรรมของผู้น ำ จึงมีอิทธิพลของแผนงำนเกี่ยวกับกำรจัดตั้งเป้ำหมำย 
ของแผนงำนจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้น ำเสมอ ในกำรปกครองหรือบริหำร องค์กำรนั้น 
ควำมจ ำเป็นที่ผู้น ำหรือผู้บริหำรควรค ำนึงที่สุดจะต้องด ำเนินนโยบำยในกำรท ำงำนโดย ปรำศจำกอคติ 
เพรำะถ้ำผู้น ำ ประพฤติล่วงธรรม เพรำะควำมรัก ควำมชัง ควำมกลัว ควำมหลง  ยศของผู้นั้น 
ย่อมเสื่อมดังดวงจันทร์ในข้ำงแรม ผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรม เพรำะควำมรัก ควำมชัง ควำมกลัว ควำมหลง 
ยศของผู้นั้นย่อมเจริญแก่ผู้นั้น ดุจดวงจันทร์ในข้ำงขึ้น ผู้น ำหรือผู้บริหำรนั้น ไม่ควรมัวเมำประพฤติตน
ด้วยอคติ แต่ให้ด ำรงตนด้วยกำรประพฤติธรรม หรือมีคุณธรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมงำน
หรือประชำชนโดยส่วนรวมและผู้น ำจึงจะประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำรได ้ 
 จำกกำรกล่ำวมำทั้งหมดจะพบว่ำในทำงพระพุทธศำสนำนั้นได้อธิบำยกรอบแนวคิด 
เรื่องผู้น ำและภำวะผู้น ำเอำไว้อย่ำงชัดเจนโดยค ำว่ำผู้น ำนั้นหมำยถึงผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือแต่งตั้ง
จำกสังคมโดยที่ผู้นั้นจะมีภำวะผู้น ำหรือไม่มีก็ได้ ส่วนค ำว่ำ ภำวะผู้น ำ หมำยถึงคุณลักษณะที่ส ำคัญ
ของกำรเป็นผู้น ำ หรือคุณธรรมจริยธรรมภำยในจิตใจโดยพระพุทธศำสนำได้ก ำหนดหลักกำรที่จัดเป็น 
คุณธรรมจริยธรรมของกำรมีภำวะผู้น ำไว้หลำยประกำร ซึ่งหลักที่จัดเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภำยในและ 
แสดงออกภำยนอกนี้เองที่จัดได้ว่ำเป็นศักยภำพหรือควำมสำมำรถของผู้น ำที่จะมีเหนือผู้อ่ืน ซึ่งเรำ
เรียกศักยภำพเหล่ำนั้นว่ำ ภำวะผู้น ำ และพระพุทธศำสนำได้อธิบำยไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ผู้น ำนั้นใคร ๆ 
ก็เป็นได้ แต่กำรเป็นผู้น ำที่มีภำวะผู้น ำนั้นเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้ยำก แต่ก็สำมำรถที่จะฝึกฝนให้เกิดข้ึนได้ 
 
 
 



๖๗ 
 

๓.๔ หลักธรรมของภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา 
 หลักธรรมของภำวะผู้น ำเป็นสิ่งส ำคัญที่ผู้น ำจะต้องมี กำรน ำเอำหลักธรรมค ำสั่งสอนของ 
พระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้นั้นก็เพ่ือกำรเป็นผู้น ำที่ดีและค ำสั่งสอนที่ส ำคัญ  ๆ ของพระพุทธองค์  
ที่ทรงแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้น ำที่ดี  หรือวิ ถีทำงของกำรที่จะเป็นผู้น ำที่ดีเพ่ือใช้ส ำหรับ 
เป็นแนวทำงที่จะน ำไปปฏิบัติซึ่งมีหลักธรรมหรือคุณธรรมในทำงพระพุทธศำสนำที่สำมำรถน ำมำ  
ประยุกต์ใช้ส ำหรับผู้น ำได้ ดังนี้  
 ๓.๒.๑ ทศพิธราชธรรม (ขุ.ชำ.อสีติ. ๒๘/๑๗๕/๑๑๒) คือ ธรรมของพระรำชำ, กิจวัตร
ที่พระเจ้ำแผ่นดินควร ประพฤติ , คุณธรรมของผู้ปกครองบ้ำนเมือง , ธรรมของนักปกครอง  
มี ๑๐ ประกำร คือ  
  ๑) ทาน กำรให้ คือ กำรสละสิ่งของ บ ำรุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชำรำษฎร์และบ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ อนุเครำะห์ให้ผู้ใต้ปกครองของตนให้มีกำรด ำรงชีวิตที่ดี  
  ๒) ศีล ควำมประพฤติดีงำม คือ ส ำรวมกำยและวำจำ ประกอบแต่กำรสุจริต รักษำ
กิตติคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่ำงและเป็นที่เคำรพนับถือของประชำรำษฎร์มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลนได้  
  ๓) ปริจจาคะ กำรบริจำค คือ เสียสละควำมสุขส ำรำญ เป็นต้น ตลอดชีวิตของตน 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน และควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง  
  ๔) อาชชวะ ควำมซื่ อตรง คือ ควำมซื่ อสัตย์ต่อกำรปฏิบั ติภำรกิจโดยสุ จริต  
มีควำมจริงใจ ไม่หลอกลวงประชำชน  
  ๕) มัททวะ ควำมอ่อนโยน คือ มีอัธยำศัยไม่เย่อหยิ่งหยำบคำยกระด้ำงถือตน  
มีควำมสง่ำ กิริยำสุภำพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ควำมรักภักดีจำกประชำชน  
  ๖) ตปะ ควำมทรงเดช คือ แผดเผำกิเลสตัณหำ มิให้เข้ำมำครอบง ำย่ ำยีจิต ระงับ
ยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในควำมสุขส ำรำญและควำมปรนเปรอ มีควำมเป็นอยู่  
สม่ ำเสมอ หรืออย่ำงสำมัญมุ่งม่ันแต่จะบ ำเพ็ญเพียร ท ำกิจให้บริบูรณ์ 
  ๗) อักโกธะ ควำมไม่โกรธ คือ ไม่กริ้วกรำด ลุอ ำนำจควำมโกรธ จนเป็นเหตุ 
ให้วินิจฉัยควำมและกระท ำกำรต่ำง ๆ ผิดพลำดเสียธรรม มีเมตตำประจ ำใจไว้ระงับควำมเคืองขุ่น 
วินิจฉัยควำมและกระท ำกำรด้วยจิตอันรำบเรียบเป็นตนของตนเอง  
  ๘) อวิหิงสา ควำมไม่เบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภำษีขูดรีด หรือเกณฑ์
แรงงำนเกินขนำด ไม่หลงระเริงอ ำนำจ ขำดควำมกรุณำ หำเหตุเบียดเบียนลงโทษอำชญำแก่ประชำรำษฎร์
ผู้ใด เพรำะอำศัยควำมอำฆำตเกลียดชัง  
  ๙) ขันติ ควำมอดทน คือ อดทนต่องำนที่ตรำกตร ำ ถึงจะล ำบำกกำยน่ำเหนื่อยหน่ำย
เพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยค ำเสียดสีถำกถำงอย่ำงใดก็ไม่หมดก ำลังใจ ไม่ยอมละทิ้ง
กรณียกิจที่บ ำเพ็ญโดยชอบธรรม  



๖๘ 
 

  ๑๐) อวิโรธนะ ควำมไม่คลำดจำกธรรม คือ วำงตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรม ไม่มี
ควำมเอนเอียงหวั่นไหวเพรำะถ้อยค ำที่ดีร้ำย ลำภสักกำระหรืออิฏฐำรมณ์ อนิฏฐำรมณ์ใด ๆ สถิตมั่น
ในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือควำมเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักกำร ปกครอง 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมก็ดี ไม่ประพฤติให้คลำดเคลื่อนวิบัติไป  (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๕, หน้ำ ๒๔๐-๒๔๑) 
 ๓.๒.๒ สัปปุริสธรรม (ที.ปำ. ๑๑/๓๓๐/๓๓๓., อง.สตฺตก. ๒๓/๖๘/๑๔๓)ธรรมของสัตบุรุษ
, ธรรมที่ท ำให้เป็นสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนด ีธรรมของผู้น ำที่ดี มี ๗ ประกำร คือ  
  ๑) ธัมมัญญุตา ควำมรู้จักธรรม รู้หลัก หรือรู้จักเหตุคือ รู้หลักควำมจริง รู้หลักกำร  
รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดำ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักกำรที่จะท ำให้ เกิดผล เช่น  
พระมหำกษัตริย์ทรงทรำบว่ำหลักกำรปกครองตำมรำชประเพณีเป็นอย่ำงไร มีอะไรบ้ำง รู้ว่ำจะต้อง 
กระท ำตำมหลักกำรข้อนี้ ๆ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องกำรหรือบรรลุจุดหมำยอันนั้น ๆ 
  ๒) อัตถัญญุตา ควำมรู้จักอรรถ รู้ควำมมุ่งหมำย หรือรู้จักผล คือ รู้ควำมหมำย  
รู้ควำมมุ่งหมำย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจำกกำรกระท ำ หรือควำมเป็นไป 
ตำมหลัก เช่น รู้หลักธรรมนั้น ๆ มีควำมมุ่งหมำยอย่ำงไร หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร 
กำรที่ตนกระท ำอยู่มีควำมมุ่งหมำยอย่ำงไร เมื่อท ำไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้ำง  
  ๓) อัตตัญญุตา ควำมรู้จักตน คือ รู้ว่ำ เรำนั้น ว่ำโดยฐำนะ ภำวะ เพศ ก ำลัง ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่ำไร อย่ำงไร แล้วประพฤติให้ เหมำะสมและ 
รู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
  ๔) มัตตัญญุตา ควำมรู้จักประมำณ คือ ควำมพอดี เช่น รู้จักประมำณในกำรใช้ จ่ำย
โภคทรัพย์ พระมหำกษัตริย์รู้จักประมำณในกำรลงทัณฑอำชญำและในกำรเก็บภำษี เป็นต้น  
๕) กำลัญญุตำ ควำมรู้จักกำล คือ รู้กำลเวลำอันเหมำะสม และระยะเวลำที่ ควรหรือจะต้องใช้ในกำร
ประกอบกิจ ท ำหน้ำที่กำรงำน หรือปฏิบัติกำรต่ำง ๆ เช่น ให้ตรงเวลำ ให้ เป็นเวลำ ให้ทันเวลำ ให้พอ
เวลำ ให้เหมำะเวลำ เป็นต้น  
  ๖) ปริสัญญุตา ควำมรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยำที่จะ 
ประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่ำ ชุมชนนี้เมื่อเข้ำไปหำ จะต้องท ำกิริยำอย่ำงนี้ จะต้องพูดอย่ำงนี้ ชุมชน  นี้
ควรสงเครำะห์อย่ำงนี้ เป็นต้น  
  ๗) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ควำมรู้จักบุคคล คือ ควำมแตกต่ำง
แห่งบุคคลว่ำ โดยอัธยำศัย ควำมสำมำรถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อน อย่ำงไร และ 
รู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดีว่ำ ควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะต ำหนิ ยกย่อง และแนะน ำสั่งสอน
อย่ำงไร เป็นต้น 



๖๙ 
 

 ๓.๒.๓ อปริหานิยธรรม (องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๑/๓๑) ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งควำมเสื่อม 
เป็นไปเพ่ือควำมเจริญ ฝ่ำยเดียว ส ำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหำรบ้ำนเมือง มี ๗ ประกำร คือ  
  ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
  ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ำกิจที่พึงท ำ  
  ๓) ไม่บัญญัติที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักกำรเดิม) ไม่ล้มล้ำงสิ่งที่บัญญัติไว้  
(ตำมหลักกำรเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตำมวัชชีธรรม (หลักกำร) ตำมท่ีวำงไว้เดิม  
  ๔) ท่ำนเหล่ำใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชำววัชชี เคำรพนับถือท่ำนเหล่ำนั้น เห็นถ้อยค ำ  
ของท่ำนว่ำเป็นสิ่งอันควรรับฟัง  
  ๕) บรรดำกุลสตรีกุลกุมำรีทั้งหลำย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่ำขืนใจ  
  ๖) เคำรพสักกำรบูชำเจดีย์ (ปูชนียสถำนและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสำวรีย์ต่ำง ๆ 
ของวัชชี (ประจ ำชำติ) ทั้งหลำย ทั้งภำยในและภำยนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่ เคยให้เคยท ำ 
แก่เจดีย์เหล่ำนั้นเสื่อมทรำมไป  
  ๗) จัดให้ควำมอำรักขำ คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลำย  
ในที่นี้กินควำมกว้ำง หมำยถึงบรรพชิตผู้ด ำรงธรรมเป็นหลักใจของประชำชนทั่วไป ตั้งใจว่ำ ขอพระ
อรหันต์ทั้งหลำยที่ยังมิได้มำ พึงมำสู่แว่นแคว้น ที่มำแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผำสุก 

 หลักธรรมส ำหรับผู้น ำในพระพุทธศำสนำข้ำงต้นนี้ มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับผู้น ำ 
ซึ่งเป็นหลักธรรมหรือคุณธรรมที่จะสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ส ำหรับผู้น ำในกำรบริหำรกำรปกครอง 
ทุกระบบงำน กำรเป็นผู้น ำในกำรปกครองที่ดีนั้น จะต้องปกครองโดยธรรม เพรำะจะสร้ำงควำมยุติธรรม
และควำมถูกต้องให้แก่ผู้น ำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือผู้ร่วมงำน อันจะก่อให้เกิดควำมสุขในกำร
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสัมฤทธิผล หลักธรรมในส่วนนี้ จะเน้นในเรื่อง หลักธรรมประจ ำใจ
ในฐำนะของเครื่องก ำกับจิตใจและเครื่องก ำกับควำมประพฤติของตนเอง มิให้ท ำในสิ่งที่มิชอบ ไม่ถูก
ไม่ควร ซึ่งผู้น ำควรพิจำรณำและปฏิบัติตำมหลักธรรม เพรำะหลักธรรมมุ่งเน้น  ให้ผู้บริหำรหรือ
ผู้ปกครอง สำมำรถประสำนควำมสัมพันธ์กับหมู่ชน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สิ่งที่เป็น  ประโยชน์ให้กับบุคคล 
อ่ืน ๆ ตลอดไปจนถึงสังคมในวงกว้ำง 
 จำกกำรกล่ำวมำทั้งหมดเรำจะพบว่ำภำวะผู้น ำกำรปกครองตำมแนวพุทธศำสนำนั้น ต้องมี
ลักษณะที่เป็นผู้น ำทั้งภำยในและภำยนอก ภำยในได้แก่ มีควำมแยบคำย (โยนิโสมนสิกำร) ในกำรคิด
ตริตรองให้รอบคอบ เพ่ือที่จะแก้ไขจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นด้วยควำมถูกต้องเป็นธรรม  ยุติธรรม 
ควำมเป็นผู้น ำทำงภำยนอก ต้องมีบุคลิกที่ดี กำรวำงตนที่ เหมำะสมแก่ฐำนะยังให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ
เลื่อมใสศรัทธำ เชื่อมั่นในควำมเป็นผู้น ำของตนเอง นี้เป็นลักษณะของภำวะผู้น ำกำรปกครองตำมแนว
พุทธศำสนำ 
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 สรุป  
 ภำวะผู้น ำกำรปกครองตำมแนวพุทธศำสนำ เป็นลักษณะของผู้น ำที่ดี เป็นผู้น ำที่มีธรรม 
ในตนเอง คือเป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องชี้น ำในกำรปกครองและกำรบริหำร รัฐ ประเทศ องค์กรหรือหมู่
คณะให้เป็นไปด้วยดี และประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ ธรรมจึงเป็นเครื่องเสริมสร้ำง
คุณสมบัติของผู้น ำให้มีภำวะผู้น ำสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกิจกรรมของ
องค์กรให้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยด้วยดี เห็นได้ว่ำผู้ที่จะเป็นผู้น ำที่ดีได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่รู้จักบทบำท
และหน้ำที่ของตนที่ต้องรับผดชอบ ในองค์กำร ในด้ำนหน้ำที่หลัก และควำมรับผิดชอบตำมต ำแหน่ง
ในองค์กำรตำมหลักกำรบริหำร และยังต้องรู้จักหน้ำที่รอง คือกำรเป็นบุคคลตัวอย่ำง ที่ท ำหน้ำที่เป็น
ตัวแทนกลุ่มที่ช่วยเหลือสมำชิกในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม เพ่ือสร้ำงสัมพันธภำพและ
ประสำนงำนภำยในกลุ่มให้มีควำมสำมัคคี เพ่ือให้งำนต่ำง ๆ ส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยได้ ผู้น ำจึงควรเป็น
ผู้ที่มีทั้งธรรมและควำมรู้เพ่ือสร้ำงศรัทธำที่ดีให้เกิดแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชำ เป็นสัญลักษณ์แบบอย่ำงที่ดี
ขององค์กร ผู้น ำจึงควรศึกษำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่เกี่ยวกับผู้น ำและน ำไปประยุกต์ใช้ให้
ถูกต้องอย่ำงเหมำะสมกับองค์กรหรือสังคมที่ตนน ำหรือปกครองอยู่ และจะเป็นผู้น ำที่ดีที่พึงประสงค์ 
คือ มีทั้งควำมรู้ดี ควำมสำมำรถดี และควำมประพฤติดี อันเป็นภำวะผู้น ำที่เหมำะสมกับผู้น ำในยุค
ปัจจุบันที่ต้องกำรผู้น ำที่มีธรรม มีวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้บุคลำกรด ำเนิน
กิจกรรมขององค์กร หน่วยงำนหรือสังคม ตลอดจนถึงประเทศชำติให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ขององค์กรนั้น ๆ ไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองได้อย่ำงมั่นคงสืบไป 

  

 

 



 
 

บทท่ี ๔ 
วิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ 

ตามแนวพุทธศาสนา 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
ตามแนวพุทธศาสนา มาแล้วนั้น ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความหมายของภาวะผู้น าการปกครอง 
ที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
จากการศึกษาใน ๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ วิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวทศพิธราชธรรม 
 ๔.๒ วิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวสัปปุริสธรรม 
 ๔.๓ วิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวอปริหานิยธรรม 
 ๔.๔ สรุป 

๔.๑ วิ เคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่ พึ งประสงค์ ในยุคโลกาภิ วัตน์ตามแนว
ทศพิธราชธรรม 

 ทศพิธราชธรรมนั้น แม้โดยทั่วไปจะแปลว่า “ธรรมะส าหรับพระราชา ๑๐ ประการ”  
แต่หากจะถือเอาการแปลโดยมุ่งเน้นไปที่ เจตนารมณ์ที่แท้จริงแล้ว ทศพิธราชธรรม หมายถึง 
“หลักการ หรือหลักปฏิบัติที่ผู้น า, บุคคลที่จะท าให้มหาชน, คนอื่น, ผู้ตามเกิดความยินดีโดยชอบธรรม 
ซึ่งมี ๑๐ ประการ” กล่าวตามนัยนี้ ผู้น า หรือบุคคลที่จะท าให้ผู้อ่ืนเกิดความพึงพอใจนั้น จะต้องมี
ตัวชี้วัด ๑๐ ประการ แต่หากวิเคราะห์ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จะพบว่า เราสามารถแยกตัวชี้วัด ๑๐ 
ประการออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ กล่าวคือ (๑) รู้จักให้ (ทาน) รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (ศีล) 
รู้จักเสียสละ (ปริจาคะ) (๒) รู้จักซื่อตรง (อาชชวะ) รู้จักอ่อนโยน (มัททวะ) รู้จักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) 
และ (๓) รู้จักระงับโกรธ (อักโกธะ) รู้จักการไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) รู้จักอดทน (อดทน) รู้จักหนัก
แน่น (อวิโรธนะ) (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร., ๒๕๕๖, หน้า ๓๑-๘๓) 
 (๑) รู้จักให้ (ทาน) การจากศึกษาวิเคราะห์พบว่า การสละทรัพย์สิ่งของบ ารุงเลี้ยงดู 
ช่วยเหลือเกื้อกูล และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ๆ การที่ผู้น า หรือผู้ปกครองจะสร้าง  
การยอมรับนับถือแก่บุคคลอ่ืน ๆ เพื่อให้การบริหารไปเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น 
สิ่งแรกที่ผู้น าจะต้องกระท า คือ “การสร้างความเชื่อมั่น” (Trust) ซึ่ งความเชื่อมั่นจะน าไปสู่
ความสัมพันธ์ที่ดี (Relationship) ระหว่างผู้น าและผู้ตาม จนท าให้ผู้ตามเกิดความกล้าในการที่ 
จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาโดยไม่หวาดเกรงอ านาจของผู้น า ค าถามคือ “อะไรคือตัวแปร
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เบื้องต้นของการสร้างความเชื่อมั่น” ค าตอบคือ “การให้” ด้วยเหตุนี้ กฎข้อแรกของการเป็นผู้น าคือ 
“ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักการให้” เพราะการให้จะเป็นใบเบิกทางให้ผู้ตามหรือคนอ่ืน ๆ เกิดความเชื่อมั่น
มากยิ่งขึ้นว่า การมาของผู้น านั้นไม่ได้มาเพ่ือที่จะเอา (Take) แต่มาเพ่ือที่จะให้ (Give) การให้ในบริบท
นี้จึงเป็นการให้โดยธรรม ซึ่งหมายถึงอยู่บนท านองครองธรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในพระพุทธศาสนา
คือ พระเจ้ามหาวิชิตราช การซึ่งมุ่งเน้นการแบ่งปันและจุนเจือบุคคลที่มีความต้องการปัจจัยภายนอก 
พระองค์ค้นพบความจริงประการหนึ่งว่า สิ่งที่เป็นศัตรู และท้าทายต่อความเป็นผู้น าของพระองค์คื อ 
“ความยากจน” ของมวลอาณาประชาราษฎร์ ไม่ใช่หมู่โจร หรือกองทัพของรัฐอ่ืนๆ อาศัยเหตุผล
ดังกล่าว พระองค์จึงขอความร่วมมือมหาเศรษฐี และคฤหบดีที่มีโอกาส และก าลังทางการเงินมากกว่า 
เข้าไปช่วยสนับสนุน และช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี  
ย่อมส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองของพระองค์เอง 
 การให้จึงเป็น “ประตูบานแรก” ที่จะเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนต่าง ๆ ได้เห็นพฤติกรรมของผู้น า 
หรือผู้ปกครองที่แสดงออกต่อคนอ่ืน ๆ ดังที่พระพุทธศาสนาได้เน้นว่า “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคล
อ่ืน” สิ่ งที่สามารถชี้ ชัดในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น นายโอเซ่  มู ฮีก้า ประธานาธิบดี อุรุกวัย  
ซึ่งสถานีโทรทัศน์บีบีซีได้เรียกขานว่าเป็นประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดในโลก เพราะมีเงินฝาก  
ในธนาคารไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท อีกทั้งได้มอบเงินเดือนประจ าต าแหน่งส่วนใหญ่ให้แก่มูลนิธิเพ่ือน าไป
ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ และขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน การอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ ที่เรียบง่าย  
มีสวนปลูกพืชผักเอารับประทาน และมีพาหนะประจ าตัวเพียงคันเดียวเท่านั้น อีกทั้งมีต ารวจน าขบวน
เพียงค้นเดียว และมีต ารวจติดตามเพียงสองคน ค าถามคือ “เพราะเหตุใด? ประชาชนชาวอุรุกวัยจึงไม่
ละอายใจต่อชนชาติอ่ืน ๆ ที่มีประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดในโลก” แต่ค าตอบที่ประธานาธิบดีท่านนี้ 
ตอบผู้สื่อข่าวคือ ท่านไมได้ยากจนตามที่หลายคนตั้งค าถาม แต่ท่านมีความรู้สึกร่ ารวยด้วยคุณค่า
ความเป็นผู้น าที่ได้รู้จักที่จะให้คนอ่ืน ๆ ซึ่งการให้ดังกล่าวเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ
ประชาชนชาวอุรุกวัยซึ่งเป็นผู้เลือกท่านขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี 
 การให้ประการที่สองนั้น คือ การให้ความรู้ หรือธรรมทาน การเป็นผู้น านั้น จ าเป็นจะต้อง
พัฒนา หรือยกระดับการให้วัตถุมาสู่องค์ความรู้แก่กลุ่มคนที่ท างานร่วมกัน โดยการอธิบายสิ่งที่ยุ่งยาก 
ลึกซึ้ง และสับสนให้แก่บุคคลอ่ืนได้เข้าใจ และปฏิบัติตาม ผู้น าที่ดีจึงต้องสามารถที่จะโน้มน้าวใจผู้อ่ืน
ให้เข้าใจด้วยพูดที่ง่าย และน าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม และรอบด้านแก่คนอ่ืน  ๆ มิฉะนั้น  
จะน าไปสู่ความหวาดระแวงสงสัยต่อข้อมูลที่ได้รับการน าเสนอจากตัวผู้น าตามมา จะเห็นว่า ผู้น า 
ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าของอังกฤษ เยอรมัน หรืออเมริกา มักจะมีความโดดเด่นต่อการน าเสนอ
ข้อมูลที่น าไปสู่การสร้างรู้ความเข้าใจร่วมกันของประชาชน ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับการน าเสนอจึงไม่ได้  
มีนัยประดุจสารที่ส่งผ่านสื่อต่าง ๆ หากแต่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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 ส่วนการให้ประการที่สามนั้นเป็นการให้ที่ส าคัญและสูงสุดในบรรดาการให้ทั้งหมด คือ 
“การให้อภัย” การให้อภัยมีความหมายทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ การให้อภัยในเชิงรับหมายถึงการให้
ความไม่กลัว การให้เช่นนี้จะท าให้การอยู่ร่วมกันนั้น ไม่ก่อให้เกิดความหวาดระแวง และสงสัยซึ่งกัน
และกัน การให้ในเชิงรุกหมายถึง การให้ยกโทษให้แก่คนอ่ืน ๆ ที่กระท าผิดพลาดบกพร่อง เพ่ือจะได้
เปิดพ้ืนที่ความสัมพันธ์ให้สามารถเดินทางต่อไปได้ และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน การให้อภัยนั้นเป็นการ
ให้ที่ส าคัญต่อภาวะการน าของตัวผู้น าเอง เพราะจะท าให้ผู้ตามกล้าที่จะท า และตัดสินใจ อันเป็นการ
สร้างความมั่นใจต่อการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และหากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก  
การขาดความเข้าใจ และขาดทักษะ ย่อมจะน าไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น การให้อภัยจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญของผู้น าในขั้นที่สาม 
 (๒) รู้จักควบคุมพฤติกรรม (ศีล) การจากศึกษาวิเคราะห์พบว่า การส ารวมพฤติกรรมทางกาย 
และการระมัดระวังในการใช้ค าพูดต่อสาธารณะ เพราะพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจานั้นจะมีผลต่อ
การเป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการน าต่อกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน และสังคม อีกทั้งจะน ามา 
ซึ่งการเคารพนับถือ และเชื่อมั่นจากผู้อ่ืนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ค าว่า “ศีล” ของผู้น านั้น เป็นการสะท้อน
แง่มุมส่วนตัวของผู้น าเอง (Personality) และสะท้อนแง่มุมของผู้น าที่จะต้องฉายภาพความเป็นตัวตน
ต่อทั้งการควบคุมพฤติกรรมทั้งแสดงออก และการพูดต่อสาธารณะ ในขณะเดียวกันหากมองในอีกมุมหนึ่ง 
ศีลเป็นหลักปฏิบัติที่สามารถยืนยันคุณค่าของตัวผู้น าเองว่า มีคุณลักษณะที่ท าให้สังคมเกิดความ
ไว้วางใจได้ 
 ด้วยเหตุนี้ ศีล ๕ จึงเป็นเครื่องหมายเบื้องต้นในการยืนยันคุณสมบัติของการเป็นผู้น า  
ทั้งในแง่ของการเคารพ และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่ทุจริตคอรัปชั่น การไม่เห็น  
แก่ประโยชน์ส่วนตนจนเป็นที่มาของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การยึดมั่น  
ในคุณค่าครอบครัวในฐานะเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนและสังคม การสื่อสารระหว่างกันและกัน
บนฐานของความจริง และการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 ตัวอย่างทั่วไปในยุคปัจจุบันจะพบว่า ผู้น า หรือผู้ปกครองจ านวนมากมักจะด ารงตัวด ารงตน
บนฐานของศีลธรรมอันดีงาม แต่การละเลยประเด็นนี้ มักจะน ามาซึ่งวิกฤติการณ์ที่ท าให้ผู้น า  
ไม่สามารถแสดงภาวการณ์น าได้อย่างเต็มภาคภูมิ เช่น การแสดงออกในทางเพศที่ไม่เหมาะสม 
ในท าเนียบขาวของนายบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อเจ้าหน้าที่ฝึกงานในท าเนียบขาว 
หรือแม้กระทั่งการที่นายแอนโทนี ไวเนอร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนิวยอร์กได้ใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นเครื่องมือส่งภาพที่ไม่เหมาะสมให้แก่สตรีจ านวนมาก และเมื่อความจริงปรากฏจึงส่งผล
ในเชิงลบและน าไปสู่การลาออกจากสภาผู้แทนราษฎรในที่สุด แม้ว่าจะมีความสามารถ และได้รับการ
พยากรณ์จากสื่อทั่วไปว่า อาจจะกลายเป็นคู่ชิงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในอนาคตก็ตาม 
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  ในอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นข่าวไปทั่วโลก คือ ในขณะที่ก าลังเข้าสู่พิธีของการแถลง
ถวายข่าวร่วมกับนายเซบาสเตียน ประธานาธิบดีชีลี นายเคลาส์ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก สนใจ
ปากกาด้ามหนึ่ง จึงได้หยิบปากกาที่วางอยู่บนโต๊ะ โดยการสอดลงไปใต้โต๊ะ และสอดเข้าไปในกระเป๋า
เสื้อของตัวเอง ภาพดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชนจ านวนมาก จึงท าให้กลุ่มคนต่าง ๆ 
พากันวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็นการขโมยปาก ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามอธิบายว่า ผู้น า
ของท่านดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะได้รับมอบปากกาเป็นของที่ระลึกก็ตาม จะเห็นว่า ไม่ว่าจะมีการอธิบาย
เหตุผลเพ่ือให้เกิดความชอบธรรมอย่างไรก็ตาม แต่สุดท้ายแล้ว ประธานาธิบดีท่านดังกล่าวได้ รับ
ผลกระทบจากปากกาด้ามเดียวที่ท่านชมชอบ แม้จะมีราคาค่างวดเพียงน้อยนิดก็ตาม ประเด็นนี้ท าให้
เราเห็นว่า ผู้น าจ านวนไม่น้อยที่อาจจะสูญเสียภาพลักษณ์ และภาวะในการน าอันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมของตนเองด้วยเข้าใจว่า “สิ่งนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อย” เท่านั้น แต่จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ 
สิ่งเล็กน้อยได้ท าลายภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของผู้น า 
 (๓) รู้จักเสียสละ (ปริจาค) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การที่จะเป็นผู้น า หรือผู้ปกครอง 
ที่สมบูรณ์นั้น ผู้น าจ าเป็นต้องเสียสละความสุขส าราญ หรือผลประโยชน์ และความต้องการส่วนตน 
หรือกลุ่มของตน โดยผู้น าที่แท้จริงนั้นสามารถเสียสละได้กระแม้ทั่งชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนา
ที่ว่า “จงสละทรัพย์เพ่ือรักษาอวัยวะ จงสละอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต และจงสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรม” 
ซึ่งด ารงตนให้เหมาะแก่ความเป็น “ธรรมราชา” นั้น จ านวนอย่างยิ่งที่จะต้องเสียสละความสุข และ
ผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ืออุทิศตัวอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของมหาชน ดังปฐมบรมราชโองการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม” ถึงกระนั้น ผู้น าจ านวนหนึ่งได้ละเลยแนวทางดังกล่าว  

 ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างพฤติกรรมของประธานาธิบดีฟิลิบปินส์ นายเบนิกโน อาคีโน ที่มี
ความชื่นชอบรถปอร์เช่ และในขณะเดียวกัน แม้ท่านจะครอบตนเป็นโสด แต่ท่านชอบสะสมรถปอร์เช่ 
จ านวนมาก และวันหนึ่ง เมื่อท่านเดินทางไปเปิดงานและเยี่ยมชมงานมอร์เตอร์โชว์ จึงเกิดความ
ประทับใจรถปอร์เช่คันใหม่ จึงตัดสินซื้อรถอีกคันด้วยเงินส่วนตัวของท่านเอง แต่ปรากฏว่า ภายหลัง  
ที่ท่านขับรถคันดังกล่าวไปท าภารกิจต่าง ๆ จึงท าให้ประชาชนจ านวนมากออกออกมาประท้วง  
ตามท้องถนนต่อพฤติกรรมดังกล่าว และเผาหุ่นรถปอร์เช่ที่ท่านซื้อมาด้วยเงินส่วนตัว โดยให้เหตุผลว่า 
ในแต่ละปีนั้น ประชาชนจ านวนมากประสบกับปัญหาอุทกภัย และไร้ที่อยู่อาศัย แต่ในทางกลับกัน
ประธานาธิบดีได้เงินส่วนตัวไปซื้อรถปอร์เช่คันละหลายล้านบาท พฤติกรรมดังกล่าวจึงไม่น่าจะ
เหมาะสมต่อการด ารงในต าแหน่งประธานาธิบดีที่ไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชน ในที่สุดแล้ว 
ประธานาธิบดีจึงตัดสินใจขาดรถปอร์เช่ และน าเงินที่ได้ไปสร้างบ้านให้แก่ประชาชนได้อยู่อาศัย  
เพ่ือรักษาความเชื่อม่ันที่ประชาชนมีต่อการด ารงตนในต าแหน่งประธานาธิบดีของตัวเอง ปรากฏการณ์
เช่นนี้ได้กลายเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้น าและผู้ปกครองว่า ในบางครั้งผู้น าอาจจะมีความสนใจ และ
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ต้องการส่วนตน อีกทั้งผู้น าบางท่านอาจจะมีศักยภาพในการที่จะซื้อหาสิ่งต่าง ๆ มาตอบสนอง  
ความต้องการของตนได้ แต่ถึงกระนั้น หากการด าเนินการดังกล่าวไม่สอดรับความเป็นไปในชุมชนหรือ
สังคมที่ก าลังทุกข์ยากล าบากในด้านความเป็นจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ก็อาจจะท าให้ผู้น าไม่ได้รับการ
ยอมรับในการด ารงตนในฐานะเป็นบุคคลที่จะต้องเสียสละประโยชน์สุขเพ่ือกลุ่มคนอ่ืน ๆ ในชุมชน
และสังคมได้ 
 สรุปแล้ว การเป็นผู้น า หรือผู้ปกครองที่ดีนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการเตือนตัว
ให้พร้อมที่จะเป็นทั้ง “ผู้เสีย” และ “ผู้สละ” ความสุขส่วนตน และยินยอมพร้อมใจที่จะอุทิศตน 
เพ่ือจะท าหน้าที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่มหาชนทั่วไป 
 (๔) รู้จักซื่อตรง (อาชชวะ) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา 
ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน ค าว่า “ซื่อตรง” ในบริบทนี้หมายถึง 
“ความซื่อตรงต่อธรรม” ไม่ได้หมายถึงการซื่อตรงต่อคน ซึ่งลักษณะการซื่อตรงนั้นเหมือนกับกระสวย
ของการต าหูก เมื่อใดก็ตามที่คนต าหูกดันกระสวยเข้าไปในหูแล้ว ตัวกระสวยวิ่งตรงออกไปอีกด้าน  
ของหูกโดยไม่ติดขัดกับด้านใดดา้นหนึ่งของตัวผ้า ลักษณะเช่นนี้ เราเรียกว่า “ซื่อตรง”  
 ในสถานการณ์กลุ่มคนจ านวนมักจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อความซื่อตรงว่า “ขาดความยืดหยุ่น 
หัวโบราณ ท าให้ไม่มีเพ่ือนพ้อง และผลของความซื่อตรงอาจจะท าให้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการ
ท างาน และวิชาชีพ” ซึ่งความซื่อตรงในลักษณะดังกล่าวมักจะสะท้อนความซื่อตรงเทียม เพราะความ
ซื่อตรงเทียมมักจะขึ้นตรงกับเงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาสัมพันธ์ แต่ความซื่อตรงแท้นั้น จะไม่ขึ้น 
กับตัวแปรหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะในความเป็นจริงแล้ว ความซื่อตรงแท้จะขึ้นอยู่
กับธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ประพฤติปฏิบัติ  
 ตัวอย่างที่อาจจะเทียบเคียงในประเด็นนี้ คือกรณีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความซื่อตรงระหว่าง
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์กับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งวันหนึ่งเป็นวันเกิดของ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เข้าไปหา ท่านจอมพล ป. ฯ พร้อมกับจูงสุนัข ๑ ตัว เพ่ือมอบ
เป็นของขวัญให้แก่ท่านจอมพล ป.ฯ เนื่องในวันเกิด และจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้น าเรียนจอมพล 
ป.ฯ ว่า จะจงรักภักดี และซื่อตรงประดุจสุนัขตัวที่จูงมามอบให้ในวันนี้ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป  
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ด าเนินการยึดอ านาจจากจอมพล ป.ฯ ซึ่งข้ออ้างในการยึดอ านาจ 
โดยภาพรวมอาจจะตีความได้ว่า ท่านให้ค่าความซื่อตรงยึดโยงกับผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง  
อันหมายถึง ท่านต้องการจะย้ าเตือนให้คนทั่วไปได้เข้าใจว่า ท่านซื่อตรงต่อธรรม จึงต้องด าเนินการ  
ในลักษณะนั้น 

 ในประเด็นเดียวกันนี้ นายโนห์ มู เฮียน อดีตประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต้  
ได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากการที่ภรรยาของท่านและคนใกล้ชิดไปรับเงินสินบน
ของนักธุรกิจของคนอ่ืน และผลการสืบสวนได้ชี้ชัดว่าบุคคลใกล้ชิดของท่านได้เข้าไปเกี่ยวข้อง  
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การกระท าผิดในลักษณะดังกล่าวจริง จึงท าให้ท่านตัดสินใจกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตาย และได้เขียน
จดหมายเพ่ือบอกเล่าความอับอายที่เกิดขึ้นแก่ตัวท่านที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในการท างานในขณะ  
ที่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานาธิบดี 
 จะเห็นว่า ความซื่อตรงต่อธรรมนั้นจะด ารงอยู่บนฐานของความละอายชั่ วกลัวบาป 
ตามหลักของหิริโอตัปปะ จึงท าให้ผู้น ารู้สึกทนต่อสภาพความอับอายที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองและครอบครัว
ไม่ได้ นอกจากนี้ ความซื่อตรง (Honesty) จะเป็นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจ 
(Trust) แก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับผู้น า หรือผู้ปกครอง และเมื่อเกิดความไว้วางใจ
มากยิ่งขึ้นจะส่งผลต่อความความสัมพันธ์ (Relationship) ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ระหว่างผู้น ากับกลุ่ม
คนต่าง ๆ ในสังคม จากเหตุผลเช่นนี้ ผู้น าจึงจ าเป็นจะต้องซื่อตรงต่อผู้ใต้ปกครองทุกคน โดยมิอาจ
แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติที่จะซื่อตรงกับบางคน และไม่ซื่อตรงกับบางคน มิฉะนั้นแล้ว ผู้น าย่อมไม่
สามารถที่จะท าให้ผู้ใต้ปกครองซื่อตรงต่อตัวผู้น าได้ทุกคนเช่นเดียวกัน 
 (๕) รู้จักอ่อนโยน (มัททวะ) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การที่ผู้น าจะต้องมีอัธยาศัยไมตรี 
ที่ไม่เย่อหยิ่ง หยาบคายกระด้าง ถือตัวถือตน มีความงามสง่าในท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม 
ในการด ารงตัวด ารงตนเป็นผู้น านั้น คุณลักษณ์ของความอ่อนโยนเป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการปรับตัวท่าทีของผู้น า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าทีดังกล่าวเริ่มต้นจากใจของบุคคลที่เป็นผู้น า  
ที่พร้อมจะอ่อนน้อมถ่อมตน และเริ่มต้นที่จะอ่อนโยนเข้าไปหากลุ่มคนต่าง ๆ เพ่ือสร้างการยอมรับ 
และชักจูงกลุ่มคนต่าง ๆ ไปสู่ เป้าหมายร่วมกัน เพราะการจะน าคนไปสู่ เป้าหมายเดียวกันนั้น  
ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ความแข็งกระด่างเป็นเครื่องมือในการเชื่อมสมาน 
 นักคิดและนักปฏิบัติการด้านการเมืองคนส าคัญท่านหนึ่งในประเทศไทย คือ “ศ.ดร.วิษณุ 
เครืองาม” ได้กล่าวถึงคุณลักษณ์ของผู้น าที่สมบูรณ์ว่าจะต้องประกอบไปด้วย “จังหวะ เวลา เสนา 
จักขุมา และธรรมะ” การอ่อนโยนจะท าให้ผู้น าได้ “เสนา” เข้ามาช่วยกิจการต่าง ๆ ของผู้น าที่มุ่งมั่น
จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรและสังคม ดังนั้น การจะ “โยน” สิ่งดีและมีคุณค่าแก่คนอ่ืน ๆ นั้น 
จ าเป็นที่จะต้อง “อ่อน” ในเบื้องต้น เพราะหากผู้น าไม่สามารถที่จะปรับตัวปรับใจให้อ่อนแล้ว  
ย่อมเป็นการยากท่ีจะโยนสิ่งต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการและประสงค์จะให้เป็นไปได้  
 แนวทางที่ เสนอโดย ดร.วิษณุ  เครืองามได้น าเสนอนั้น สอดรับกับหลักการของ
พระพุทธศาสนาที่เน้นให้ผู้น าจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่คนอ่ืนๆ (นิสสยสัมปันโน) ด้วยเหตุนี้ 
ผู้น าจึงจ าเป็นต้องใช้ความอ่อนโยนเข้าไปเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ดังนั้น ผู้น าที่ดีจ าเป็นต้องแสวงหามิตรมากกว่าการสร้างศัตรู เพราะศัตรู 
มีคนเดียวก็นับว่ามากเพียงพอที่จะขัดขวางและท าลายอุดมการณ์และความต้องการของผู้น าได้  
ดังจะเห็นได้จากมหาตมะ คานธี อับราฮัม ลินคอร์น จอห์น เอฟ เคเนดี้ และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ 
มหาบุรุษเหล่านั้น แม้จะสร้างคุณูปการด้านสันติภาพแก่โลกใบนี้ แต่ต้องสูญเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าสลด
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เพราะมีศัตรูอย่างน้อยเพียงคนเดียวที่ท าหน้าที่ในการใช้ปืนสังหารด้วยความเกลียดชังอันเกิดจากอคติ
ส่วนตัว 
 ถึงกระนั้น ผู้น าจ านวนไม่น้อยที่หันมาแปรศัตรูให้กลายเป็นมิตร ดังจะเห็นได้ จาก 
นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านปัจจุบัน ที่ครั้งหนึ่งแม้จะต่อสู้กับนางฮิลลาลี 
คลินตัน เพ่ือแย่งชิงการเป็นผู้แทนพรรคเดโมแครต แต่เมื่อนายโอบามาชนะนางฮิลลาลี และแข็งขัน
กับนายจอห์น แมคเคน ผู้แทนพรรคลิพับริกัน จนได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี นายโอบามา 
ได้เชิญนางฮิลลาลีให้ด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยวลีการเชิญ  
ที่ไพเราะว่า “ประเทศสหรัฐอเมริกาจะโชคดีมาก หากนางฮิลลาลีมารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ” จะเห็นว่า คนโชคดีไม่ใช่นายบารัก หากแต่เป็นชาวอเมริกาทั้ งประเทศ 
และเมื่อเกิดการเจรจาเพ่ือขอเชลยศึกษาจากเกาหลีเหนือก็ดี หรือกรณีการระดมเงินเพ่ือสนับสนุน 
และฟ้ืนฟูประเทศเฮติต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว นายบารักได้เชิญให้นายบิล คลันตันในฐานะสามีของ
นางฮิลลาลีเข้ามาช่วยด าเนินการโดยตลอด 
 ในกรณีของนายเนลสัน เมนเดล่า อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ก็เช่นเดียวกัน ภายหลัง 
ที่ติดคุกมาถึง ๒๗ ปี และเมื่อลงชิงต าแหน่งประธานาธิบดีกับนายเคลิก ชนชาติผิดขาว ในฐานะที่เป็น
ประธานาธิบดีรักษาการที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกา และอังกฤษ เมื่อเนลสันชนะการเลือกตั้ง 
ท่านได้แต่งตั้งให้เคลิกในฐานะเป็นคู่ปรับด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีคนที่ ๑ ซึ่งหากวิเคราะห์
โดยทั่วไปแล้วถือว่าเสียงอย่างยิ่งต่อการแย่งชิงต าแหน่งกลับคืน แต่ถึงกระนั้น เนลสันเองได้แสดงออก
ถึงความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน โดยการสนับสนุนชาวผิวขาวซึ่งเล่นกีฬารักบี้ และเชิญคนแอฟริกาใต้  
มาร่วมกันเชียร์ จนในที่สุด ทีมรักบี้แอฟริกาใต้ สามารถเอาชนะคู่แข่งที่แสนแข็งแกร่งอย่างนิวซีแลนด์ 
ก้าวเป็นแชมป์รักบี้โลกในบ้านตัวเอง ยามที่ต้องการชัยชนะอย่างยิ่งยวดได้ส าเร็จ จนเป็นที่มาของการ
เรียกการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนี้ว่าเป็น “การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของชาติ” (Game That 
Changed a Nation)  
 นอกจากนี้แล้ว ตัวอย่างที่น่าสนใจอีกกรณีคือ ประโยคที่ว่า “วิธีการท าลายศัตรูที่ดีที่สุด 
คือ จงน าศัตรูมาเป็นมิตร” ซึ่งอับราฮัม ลินคอร์นในฐานะประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของอเมริกาได้แสดง
ให้ทุกคนได้ประจักษ์ โดยการเชื่อมไมตรีกับทหารหนุ่มที่มีชื่อว่าเอ็ดวิน แสตนตัน แม้ว่าเอ็ดวินจะดุร้าย 
และแสดงออกถึงความไม่เคารพอับราฮัมมากเพียงใดก็ตาม แต่เนื่องจากทหารหนุ่มท่านนี้เป็นผู้ที่เก่ง 
และมีความสามารถ เมื่อเกิดสงครามระหว่างชาวเหนือกับชาวใต้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อับราฮัม
มุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของชนในชาติ จึงพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยด้วยความเยือกเย็น 
เคารพ และให้เกียรติอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายแล้ว อับราฮัมจึงได้ทหารหนุ่มคนนี้มาเป็นหัวหน้าในการ
สร้างไมตรีกับกลุ่มคนต่าง ๆ ในอเมริกา และเอ็ดวินได้กลายเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอเมริกา
ภายหลังที่อับราฮัมเสียชีวิตจากการลอบท าร้ายของกลุ่มคนที่เกลียดชัง 
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 การที่ผู้น า หรือผู้ปกครองท่านใดก็ตามน้อมตัวน้อมตนเข้าไปหากลุ่มบุคคลที่พยายาม 
จะเรียกขานว่าตัวเองเป็นศัตรู โดยการมองให้ความใส่ใจว่า กลุ่มคนที่ปรากฏกายอยู่รอบข้างนั้น  
เป็นมิตรไม่ใช่ศัตรู ย่อมจะท าให้เกิดพ้ืนที่ในการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกได้ และที่ส าคัญก็คือ  
คนกลุ่มแรกที่จะพอใจจากท่าทีอ่อนโยนของผู้น าคือ ศัตรูนั่นเอง และเมื่อถึงจุดหนึ่ง คนหรือกลุ่มคน  
ที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็นศัตรู จะกลายเป็นคนที่กลับมาเป็นผู้น า หรือผู้ปกครองว่า “ราชา” ได้อย่าง
สนิทใจ และพร้อมที่จะอุทิศตัวอุทิศตนกระท าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือตอบแทนคุณค่าความดี และความไว้เนื้อ
เชื่อใจที่ผู้น ามีให้ 
 กล่าวโดยสรุป กลุ่มคนทั่วไปอาจจะคิดเกลียดชังผู้น าหรือมองว่า “ผู้น า” เป็นศัตรูของเขาได้ 
แต่ผู้น า หรือบุคคลที่จะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้น า หรือผู้ปกครองนั้นไม่มีสิท ธิ์แม้กระทั่งคิด หรือ
แสดงออกว่า กลุ่มคนทั่วไปนั้นเป็นศัตรูของเขา หรือแสดงออกซึ่งความโกรธ เกลียด เคียดแค้นชิงชัง
กลุ่มคนอ่ืน ๆ เพราะมิฉะนั้น ภาพลักษณ์ดังกล่าว จะมีผลต่อความชอบธรรมในการน าของตัวผู้น า  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้น หน้าที่หลักของผู้น าคือการน้อมกายและน้อมใจเข้าไปเชื่อมสมาน
ไมตรีต่อคนกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ในชุมชนและสังคม ไม่ว่ากลุ่มคนต่าง ๆ จะมีฐานะยากดีมีจนมากน้อยเพียงใด หรือมียศถาบรรดาศักดิ์
สูงต่ ามากน้อยกว่ากัน 
 (๖) รู้จักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) จากการศึกษาวิเคราะหฺพบว่า ผู้น าจ าเป็นต้องฝึกฝนพัฒนา
จิตใจให้สามารถทนต่อกิเลส หรือสิ่งยั่วที่เข้ามากระทบจิตใจ ข่มใจมิให้ความอยากได้ (ตัณหา)  
อยากใหญ่ (มานะ) และจิตใจที่คับแคบ (ทิฐิ) เข้ามาครอบครอง และย่ ายีจิตใจ อีกทั้งมีจิตใจที่มั่นคง
สามารถระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญและความปรนเปรอ มีความ
เป็นวิถีชีวิตที่เสมอต้นเสมอปลาย และมุ่งมั่นตั้งใจในการด าเนินกิจกรรมที่ทรงคุณค่าแก่บุคคลอ่ืน ๆ  
ในชุมชนและสังคม 
 ข้อสังเกตประการหนึ่งต่อการด ารงตนของการเป็นผู้น าในสถานการณ์ปัจจุบัน และผู้น า
มักจะตกอยู่ภายในอิทธิพล และก่อให้ความหายนะทั้งในชีวิตและการท างาน คือ “อ านาจ”  
ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยย้ าเตือนผู้น ามาโดยตลอดว่า “ผู้น าได้ยศแล้วไม่ควรเมา” ถึงกระนั้น ผู้น าจ านวน
มากมักจะติดหล่มของอ านาจในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าอ านาจที่เกิดจากหน้าที่การงาน และการเงิน 
ตัวอย่างส าคัญที่ชี้ชัดในประเด็นนี้คือ “อิคารัส” หนุ่มคนนี้ติดเกาะกับคุณพ่อตั้งแต่เยาว์วัย และมุ่งหวัง
ที่จะออกจากเกาะ จึงพยายามปรารภเรื่องนี้กับคุณพ่ออย่างต่อเนื่อง ถึงกระนั้น คุณพ่อได้ย้ าให้เตือน
ให้อิคารัส (Icarus) อดทน เพ่ือรอให้ร่างกายลูกชายเข้มแข็งมากกว่านี้ เมื่อกาลเวลาผ่านไป หนุ่ม 
อิคารัสเติบใหญ่และมีร่างกายเข้มแข็งเพียงพอ พ่อจึงเริ่มน าขนนกที่ตัวเองได้สะสมตั้งแต่อิคารัส  
ยังเยาว์วัยออกมาถักทอเป็นปีกนก และวันหนึ่งเมื่ออากาศแจ่มใส พ่อจึงชวนอิคารัสขึ้นไปบนเขา และ
น าปีกนกที่ตัวเองถักไว้มารัดเอาไว้ที่แขนทั้งสองข้าง ในขณะเดียวกัน คุณพ่อได้เตือนอิราคัสว่า  
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เมื่อใช้ปีกทะยานออกจากเกาะไปแล้ว ให้รีบประคองปีกร่อนลงโดยเร็ว อย่าทะยานบินขึ้นไปจนเหนือ
ขอบเมฆ หลังจากนั้น ทั้งคู่จึงทะยานบินออกจากเกาะ ในขณะที่พ่อร่อนลงในพ้ืนที่ของทะเลแล้ว  
แต่อิคารัสกลับเพลิดเพลินกับการบิน และได้กระพือปีกให้ลอยขึ้นไปเหนือเมฆขึ้นไปเรื่อย ๆ ในขณะนั้น 
แสงอาทิตย์ได้สาดส่องไปที่ปีกทั้งสองข้าง และขนนกบางส่วนเริ่มหลุดออกจากปีกนก เพราะพ่อไม่ได้
บอกความจริงทั้งหมดด้วยเกรงลูกชายจะหวาดกลัวว่า พ่อไม่สามารถใช้เชือกรัดปีกนกทั้งหมดเข้าหา
กันได้ เพราะเชือกท่ีใช้รัดนั้นมีจ านวนไม่เพียงพอ จึงต้องใช้ขี้ผึ้งยาเอาไว้ ในที่สุดอิคารัสจึงตกลงไปตาย
ในทะเลลึกอย่างน่าสยดสยอง 
 จากแง่มุมของอิคารัสท าให้เราได้เห็นแง่มุมบางประเด็นเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้น าว่า ผู้น า 
ส่วนใหญ่มักจะประสบความหายนะ เพราะความหลงใหลได้ปลื้ม และเพลิดเพลินกับอ านาจที่ตัวเองได้
รับมา จนน าไปสู่การใช้อ านาจโดยขาดความยั้งคิดว่าสอดรับกับกฎหมาย จริยธรรม และกติกาของ
สังคมหรือไม่ และหลายสถานการณ์ที่ผู้น าพยายามจะบิดพลิ้วให้ตัวเองมีอ านาจ และหน้าที่ ทั้งที่ 
ในความเป็นจริงแล้ว อ านาจและหน้าที่ที่ผู้น าพยายามจะบิดพลิ้วนั้น อาจจะไม่สอดรับกับความเป็นจริง
ตามที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น หากผู้น าไม่ระมัดระวังการใช้อ านาจ หรือใช้อ านาจหน้าที่เกินกว่า  
ที่กฎหมายก าหนดแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะพลัดหลงเข้าไปสู่วังวนของความขัดแย้งและ
ความรุนแรง ด้วยเหตุนี้ หากผู้น าไม่พยายามที่จะยับยั้งชั่งใจ เตือนใจ และระมัดระวังใจของตัวเองแล้ว 
ย่อมเป็นเรื่องยากที่ผู้น าจะพาตัวเองออกไปจากหุบเหวของความทุกข์ในบั้นปลาย ดังจะเห็นได้จากการ 
ที่ผู้น าจ านวนมากประสบชะตากรรมหลังจากท่ีตัวเองหมดอ านาจที่จะให้คุณหรือโทษแก่บุคคลอ่ืน 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้น า หรือผู้ปกครองจึงต้องมีความยับยั้งชั่งใจในขณะที่อารมณ์ของ
ความอยากได้เข้ามากระทบใจของตัวเอง มิฉะนั้นแล้ว ผู้น าเองจะไม่ต่างจากนักมวยที่ซ้อมมาไม่ดี หรือ
ขาดเทคนิคในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขัน จึงท าให้คู่ชกสามารถเลือกชก และน็อกคู่ปรับ  
ได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกันผู้น าที่ได้รับแรงยั่วยุจากพลังของอามิสสินจ้างหรือลาภและสักการะ  
หากจิตขาดภูมิคุ้มกัน หรือขาดการยับยั้งชั่งใจแล้ว ย่อมเป็นการง่ายที่จะคล้อยตามแรงผลักของสิ่งยั่วยุ 
(Temptation) ด้วยเหตุนี้ ผู้น าจึงต้องมีจิตใจที่แข็งกล้า มีฤทธิ์เดชในการเผากิเลส คือความอยากได้
โดยไร้ขีดจ ากัด โดยไม่สอดรับกับกฎหมายของบ้านเมือง ผู้น าจึงจ าเป็นต้องใช้ตบะ คือการเผากิเลส
ไม่ให้เข้ามาครอบครองและกินพ้ืนที่ของคุณธรรมความดีที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  
 (๗) รู้จักระงับความโกรธ (อักโกธะ) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ผู้น า หรือผู้ปกครอง
ไม่ควรแสดงอาการเกรี้ยวกราด และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความโกรธ เพราะผลเสียที่ตามมา 
จะก่อให้เกิดการวินิจฉัยความ หรือตัดสินใจด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความผิดพลาดจนสูญเสีย
ความเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนว่า “ฆ่าความโกรธเสียได้ ย่อมอยู่เป็นสุข”  
(โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ) เหตุผลส าคัญที่พระองค์ต้องตรัสเช่นนี้ก็ด้วยเหตุที่ว่า เมื่อใดก็ตามที่ผู้น า 
ไม่สามารถฆ่าความโกรธเกลียดได้ ความโกรธจะกลายเป็นอาวุธส าคัญที่จะเข้ามาทิ่มแทงผู้น า”  
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เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้น าเกิดความโกรธ เกลียด หรือชิงชัง จะท าให้ “ความรัก” ไม่สามารถท างานได้
อย่างเต็มก าลัง เพ่ือที่จะเปิดพ้ืนที่ของหัวใจให้ผู้น ามอง หรือประเมินค่ากลุ่มคนอ่ืน ๆ ในฐานะ 
เป็นเพื่อนร่วมโลกท่ีต้องเกิด แก่ เจ็บ และตายเฉกเช่นเดียวกัน 
 การย้ าเตือนให้ผู้น าระงับความโกรธย่อมหมายถึงการเปิดโอกาสโอกาสให้ผู้น าเริ่มต้น 
ที่จะรักคนอ่ืนมากยิ่งขึ้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว การรักคนอ่ืนมีค่าทั้งไปทั้งกลับ เมื่อใดก็ตาม 
ที่ผู้น ารักคนอ่ืน ห่วงใยและใส่ใจผู้ อ่ืน ผู้ อ่ืนจะหันกลับมาใส่ใจ และรักผู้น าหรือผู้ปกครองเหล่านั้น
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ธรรมชาติจึงย้ าสอนให้ผู้น าจ าเป็นต้องระงับความโกรธ และเปิดโอกาสให้หัวใจ
ตัวเองได้เรียนรู้ที่จะรักคนอ่ืนมากยิ่งขึ้น  
 วรรณคดีเรื่อง “สามก๊ก” ในตอนที่ว่าด้วย “การยึดเมืองของเตียวหุย” นั้น ได้สะท้อน
แง่มุมบางประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ขงเบ้งได้วางแผนให้เตียวหุยไปยึดเมืองชายแดนที่ติด
กับโจโฉเพ่ือท าเป็นเขตกันชน และได้ส่งเตียวหุยไปยึดเมืองพร้อมกับสั่งการว่า “การยึดเมืองนั้นไม่ได้
หมายถึงยึดพ้ืนที่ของเมือง แต่หมายถึงการยึดใจพลเมือง” เมื่อเตียวหุยยึดเมืองได้ส าเร็จ แทนที่ 
จะจดจ าค าย้ าเตือนของขงเบ้ง แต่ได้ใช้เวลาจ านวนมากเสพสุรามัย แสดงอาการโกรธเกรี้ยว เฆี้ยนตี  
พลทหาร จึงท าให้ทหารกลุ่มหนึ่งอดทนต่อพฤติกรรมดังกล่าวไม่ไหว จึงมอมเหล้าเตียวหุยจนหลับไหล
ไม่ได้สติ และด าเนินการตัดคอเตียวหุยไปส่งให้โจโฉเพ่ือสร้างความดีความชอบ  
 จะเห็นว่า การยึดหรือครอบครองที่แท้จริง ไม่ได้มีนัยที่หมายถึงการยึดแต่เพียงสัญลักษณ์
เชิงกายภาพภายนอกเช่น การยึดสถานที่ท างาน หรือยึดองค์กร หากแต่เป็นการยึดในเชิงคุณภาพ  
ซึ่งหมายถึงจิตใจของคนกลุ่มคนที่ท างานในองค์กรหรือประเทศชาติบ้านเมือง ฉะนั้น การแสดงอาการ
โกรธ เกลียด เคียดแค้น ชิงชัง และด่าท่อกันและกันด้วยความโกรธ ย่อมไม่สามารถที่จะท าให้ผู้น าได้
แนวร่วมในการสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน หรือองค์กรได้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้น าโกรธเคือง จะเปิด
โอกาสให้สมองซีกขวาท างานหนักมากขึ้น จนเป็นเหตุให้สมองซีกซ้ายไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ปัญญาในการ
คิด นึก ตรึกตรองข้อดี และข้อเสีย เมื่อสมองซีกขวาท าหน้าที่ในการโกรธเกลียด ย่อมท าให้ความโกรธ
เกลียดกินพ้ืนที่สมองซีกซ้ายมากจนท าให้ความโกรธเกลียดบดบังพลังของปัญญา (Wisdom) ของ
สมองซีกซ้ายเสียสิ้น จนท าให้ผู้น าไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์เหตุผล ตน ประมาณกาล 
ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน จนน าไปสู่การคิด การพูด และการแสดงออกในเชิงลบซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์โดยรวมของตัวผู้น า แง่มุมของความโกรธเกลียดนั้น อุปมาเช่นเดียวกับ
การที่เราตีลูกบอลเข้าฝาผนัง หากเราตีด้วยความรุนแรง ลูกบอลอาจจะกระดอนกลับมากระแทก
ใบหน้าของเรา ฉันใด การที่ผู้น าแสดงอาการโกรธ เกลียด เคียดแค้น ชิงชังผู้อ่ืนอย่างรุนแรง ย่อมท า
ให้อานุภาพของความโกรธ เกลียด และชิงชังของบุคคลอ่ืน ๆ ย้อนกลับมาหาผู้น า หรือผู้ปกครอง  
ได้เช่นเดียวกัน และบางครั้ง ผู้น าอาจจะต้องสังเวยชีวิตต่อความโกรธเกลียดเช่นเดียวกันเตียวหุย  
ได้ประสบมาแล้ว 
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 (๘) รู้จักไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น 
เก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอ านาจขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียน
ลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง ค าว่า “การเบียดเบียน”  
ในบริบทนี้ อาจจะมีนัยที่เกิดขึ้นจากตัวผู้น าเข้าไปเบียดเบียนโดยตรง และเปิดโอกาสให้กลุ่มคน 
ที่ ใกล้ชิดผู้น าได้ใช้อ านาจหน้าที่ เข้าไปเบียดเบียนกลุ่มคนอ่ืนโดยมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
“การด าเนินนโยบายสาธารณะ” ของผู้น า หรือผู้ปกครองที่ขาดความรอบคอบ และขาดการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตอย่างครบวงจร จึงเปิดโอกาสให้เกิดการเบียดเบียน และเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน
และกันตามมา  
 ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดเจนในประเด็นนี้  คือ “กรณี การปฏิวัติดอกมะลิ” (Jasmine 
Revolution) จุดเริ่มต้นที่ส าคัญประการหนึ่งของการล่มสลายของผู้น าทั้งในประเทศตูนีเซีย (Tunisia) 
และตะวันออกกลางนั้น จุดเริ่มแรกมีต้นเค้ามาจากการใช้อ านาจที่ไม่ชอบธรรมของต ารวจเทศกิจหญิง
คนหนึ่งในประเทศตูนีเซีย จนน าไปสู่การเบียดเบียนบุคคลอ่ืนโดยการใช้อ านาจที่ไม่ชอบธรรมเข้าไป
บีบบังคับเรียกรับผลประโยชน์จากหนุ่มขายผลไม้ที่ชื่อ “เบาอะซีซี” (Bouazizi) เมื่อเขาไม่สามารถ 
ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของเทศกิจหญิงต่อการเรียกรับสินบนได้ จึงท าให้เธอตัดสินใจจับ และ
ยึดของกลางที่เป็นรถขายผลไม้ ตาชั่ง และผลไม้ทั้งหมด ผลจากการได้รับการปฏิบัติดังกล่าว จึงท าให้
เขาตัดสินใจไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากผู้ว่าฯ แม้ว่าเขาจะเรียกร้องขอเข้าพบผู้ว่าฯ แต่ก็ไม่มี
โอกาสได้พบท าให้เขายื่นค าขาดว่า “หากผู้ว่าไม่ออกมารับเรื่องร้องเรียนภายในบ่ายสามโมง เขาจะ
ตัดสินใจฆ่าตัวตาย” เมื่อเวลาเดินทางมาถึงเวลาที่เขาก าหนดไว้ แต่ผู้ว่าฯ ไม่ออกมาพบจึงท าให้เขาใช้
น้ ามันที่เตรียมตัวมาราดร่างกาย และจุดไฟเผาตัวตาย ผลจากการเผาตัวเอง ท าให้ไฟไหม้ร่างกาย ไป
เกือบ ๙๐% และแม้จะพยายามรักษาเพียงใด สุดท้ายแล้วเขาก็สิ้นใจตายอันเกิดจากบาดแผลที่เกิด
จากไฟไหม้ ประเด็นที่เทศกิจหญิงปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนน าไปสู่การเบียนเบียนเบาอะซีซี และเป็น
ที่มาของการเผ่าตัวเองจนเสียชีวิตนั้น ได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ เรียกว่า “ฤดูใบไม้ผลิแห่งชาติ
อาหรับ” (Arab Spring) เพราะประชาชนจ านวนมากได้ลุกขึ้นเดินขบวนเพ่ือโค่นล้มอ านาจของ
ผู้ปกครองในตะวันออกกลาง โดยเริ่มจากประเทศตูนีเซียไปถึงประเทศต่าง ๆ เช่น อียิปต์ ลิเบีย เยเมน 
บาห์เรน ซีเรีย อัลจีเรีย จอร์แดน และเลบานอน เหตุผลในการเดินขบวนเพ่ือโค่ นล้มอ านาจนั้น  
มีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนจ านวนมากรับรู้ได้ว่า ผู้น าประเทศเหล่านั้นใช้อ านาจที่ไม่ชอบธรรม  
ในการบริหาร อีกท้ังปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการโดยใช้อ านาจเบียดเบียนผู้อ่ืน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ด้วยการทุจริตต่อหน้าที่ จนน าไปสู่การล่วงละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชน 
 จะเห็นว่า “การใช้อ านาจที่ปราศจากการชอบธรรมเข้าไปเบียดเบียนคนอ่ืน” นั้น แม้จะ
เริ่มต้นจากเทศกิจหญิงคนหนึ่ง แต่ก็ท าให้เราได้เห็นถึงอานุภาพการท าลายแบบสะท้อนกลับได้อย่าง
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น่าสะพรึงกลัว ฉะนั้น การที่ผู้น า หรือผู้ปกครองได้ใช้อ านาจ หรือหน้าที่ที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดเข้าไป
กระท าการเบียดเบียนกลุ่มคนที่มีอ านาจน้อยกว่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมนั้น 
ย่อมจะเกิดผลเสียตามมา  
 ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงย้ าเตือนว่า “บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นอริยะ จึงไม่ควรเบียดเบียนคนอ่ืน 
หรือสัตว์อ่ืน” เพราะการเบียดเบียนจะเป็นเปิดโอกาสให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ รังแกข่มเหงซึ่งกัน
และกันอย่างไร้ขีดจ ากัด ด้วยเหตุนี้ การเป็นผู้น าจึงต้องหยุดยั้งการเบียดเบียนเพ่ือนร่วมโลก และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มคนต่าง ๆ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน 
มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 (๙) รู้จักอดทน (ขันติ ) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การอดทนต่องานที่ตรากตร า  
ถึงจะล าบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไรก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยค าเสียดสีถากถางอย่างใด 
ก็ไม่หมดก าลังใจ ไม่ยอมทิ้งกรณีย์ที่บ าเพ็ญโดยชอบธรรม การอดทนเป็นคุณสมบัติอันล้ าค่า 
อีกประการหนึ่งของผู้น าในพระพุทธศาสนาถือว่า “ความอดทนเป็นธรรมที่ท าให้ผู้น าเกิดความงาม” 
สิ่งส าคัญของผู้น า หรือผู้ปกครองคือ “ความนิ่ง” เราจะหาความนิ่งได้จากที่แห่งใด หากเราไม่สามารถ
หาได้จากความอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอดทนเพ่ือที่จะรอจังหวะเพ่ือวิเคราะห์เหตุ ผล ตน 
ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาแวดล้อม จะเห็นว่าในขณะที่ผู้น าก าลังเผชิญหน้ากับ
แรงเสียดทานอย่างต่อเนื่องและรุนแรงนั้น คุณสมบัติส าคัญที่จะก่อให้เกิดชัยชนะ หรือพ่ายแพ้คือ  
“ความอดทน”  
 เนลสัน เมนเดล่า (Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ และเจ้าของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เป็นตัวแบบ (Role Model) ท่านหนึ่งที่น่าสนใจ และเรียนรู้ เพราะถือว่า
ท่านเป็นแบบอย่างของผู้น าที่ด าเนินชีวิต โดยการเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ เข้ามาทดสอบ
ชีวิตด้วยความอดทน ผู้น าท่านนี้ติดคุกยาวนานกว่า ๒๗ ปี และที่น่าสนใจคือ ท่านเป็นประธานาธิบดี
เมื่ออายุ ๗๔ ปี ท่านกล่าวอยู่เสมอว่า “การติดคุกท าให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น” ผลจากการอยู่ในคุก 
๒๗ ปี ท าให้ท่านได้มีโอกาสตรึกตรองการใช้ชีวิตในช่วงของวัยหนุ่ม ที่มุ่งหวังที่จะต่อสู้กับคนผิวขาว
เพ่ือที่จะเอาชนะให้ได้ โดยไม่ได้สนใจว่า “วิธีการที่จะได้มาซึ่งชัยชนะนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต 
เลือดเนื้อ และทรัพย์สินจ านวนมากก็ตาม” การอยู่ในคุกท าให้ท่านคิดหาวิธีการที่จะต่อสู้กับคนผิวขาว
ในรูปแบบใหม่ 
 ท่านเริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือที่จะได้เข้าใจความคิดและวัฒนธรรมอังกฤษ 
ดังวลีที่ท่านย้ าเสมอว่า “ถ้าคุณพูดกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยภาษาที่เขาพอจะเข้าใจได้ ภาษานั้นจะสัมผัส
ได้อย่างมากเพียงแค่หัวของเขา แต่ถ้าคุณใช้ภาษาของเขาพูดกับเขา ภาษานั้นจะสัมผัสได้ถึงใจของ
เขา” (If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you 
talk to him in his language, that goes to his heart) ในขณะเดียวกัน ท่านอดทนที่จะเรียนรู้ 
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และอยู่ร่วมกับชนชาติผิวขาวที่เข้ามายึดครองพ้ืนที่ของแอฟริกาใต้ได้อย่างสันติสุข จะเห็นว่า ผู้น า
จะต้องด าเนินชีวิตด้วย “ความอดทน” ทั้งในองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เนลสันได้พิสูจน์
ให้ผู้น าทั่วโลกได้เห็นถึงคุณธรรมข้อนี้ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi)  
ที่ท่านได้พิสูจน์ให้ชาวอังกฤษและคนทั่วโลกได้ตระหนักรู้ถึงความอดทนต่อการเรียกร้องเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษโดยมิได้ผูกใจเจ็บต่อการกระท าของทหารอังกฤษที่ได้สั่งจ าคุกผ่านประโยคที่ว่า  
“ผู้อ่อนแอไม่สามารถให้อภัยใครได้ เพราะว่าการให้อภัยเป็นความเข้มแข็งอดทนของผู้น าเท่านั้น”  
(The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong) 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว จุดส าคัญเกี่ยวกับความอดทนของผู้น านั้น หมายถึง การอดทนต่อ
วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาพิสูจน์ใจของผู้น า ความอดทนท าให้ผู้น าเกิดความงดงาม และนิ่งสงบ
มากยิ่งขึ้น เพราะจิตใจที่นิ่งสงบจะเป็นตัวแปรส าคัญให้ผู้น าได้ใช้เวลาในการคิด นึก ตรึกตรอง
ทางเลือกต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือที่จะก้าวข้ามปัญหา อุปสรรค 
และน าองค์กร ชุมชนและสังคมไปสู่เส้นทางท่ีอุดมไปด้วยความหวัง และมีทางออกมากยิ่งข้ึน 
 (๑๐) รู้จักหนักแน่น (อวิโรธนะ) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การวางใจให้หนักแน่น 
ในธรรม คงที่  ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ้อยค าที่ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ 
อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบแผน
หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบั ติไป 
หลักการของการเป็นผู้น าในข้อนี้ถือได้ว่าเป็นหลักการขั้นสูงสุดส าหรับบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
หรือสมมติข้ึนสู่ต าแหน่งของผู้น า และผู้น าจ าเป็นจะต้องยึดหลักการนี้เอาไว้ให้มั่นคง 
 ค าถามมีว่า “เพราะเหตุใด ผู้น าจะต้องยึดหลักการนี้ให้มั่นคง” ค าตอบคือ กลุ่มคนจ านวน
มากที่เกิดความขัดแย้ง และต้องการทางเลือก หรือทางออกที่เหมาะสมนั้น จ าเป็นจะต้องหากลุ่มคน  
ที่ชี้ขาดหรือตัดสินใจเลือกแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแม้กระทั่งเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาในองค์กร 
กลุ่มคนที่อยู่ภายในการบริหารงานขององค์กรจะค านึงถึงผู้น าในองค์กรเป็น กลุ่มแรก เพ่ือให้
ด าเนินการชี้ทางออก รวมไปถึงแนวปฏิบัติของคนในองค์กร  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้น าจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหนักแน่น เพ่ือด ารงตนอยู่ในครรลองแห่งความ 
เที่ยงธรรม เพราะความเที่ยงธรรมของผู้น านั้น หมายถึง การไม่คลาดเคลื่อนไปจากธรรมด้วยแรงผลัก
ของอคติ (Bias) ไม่ว่าจะเป็นการล าเอียงเพราะรัก การล าเอียงเพราะโกรธเกลียดเคียดแค้น  
การล าเอียงเพราะลุ่มหลง และการล าเอียงเพราะความกลัวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะแบบอย่าง
ประการหนึ่งของการมิให้ผู้น าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความอคติ คือ “เลดี้จัสติส” (Lady Justice) 
ซึ่งศาลสถิตยุติธรรมทั่วโลกมักจะน ารูปปั้นของเธอไปประดิษฐานไว้หน้าศาลทั้งในยุโรป และอเมริกา 
ลักษณะส่วนใหญ่ของเลดี้จัสติสจะใช้ผ้าปิดตาทั้งสองข้างซึ่งหมายถึงการป้องกันมิให้เกิดอคติในใจ  
ในขณะที่ก าลังด าเนินการชี้ถูกและผิด มือหนึ่งถือดาบซึ่งหมายถึงการตัดสินด้วยความเด็ดขาด อีกมือหนึ่ง
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ถือตราชั่งหมายถึงการทรงความเที่ยงตรงที่สะท้อนถึงการตัดสินด้วยความเที่ยงธรรม เพ่ือให้ผู้น า
สามารถข่มคนที่ควรข่ม และยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องมากยิ่งขึ้น (นิคคันเห นิคคะหาระหัง ปัคคันเห 
ปัคคะหาระหัง) 
 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการด ารงตนของผู้น า หรือผู้ปกครองในข้อที่  ๑๐ นี้จึงเน้น และ 
ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้อ านาจด้วยความหนักแน่นซึ่งแฝงเอาไว้ด้วยความเที่ยง
ธรรม และพร้อมที่จะหยิบยื่นความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มคนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร 
ชุมชน และสังคม โดยไม่มีการแบ่งแยก ให้เกิดความแปลกแยก และแตกแยกกันในที่สุด ความหนักแน่น 
จะเป็นปราการในการป้องกันความไว้วางใจเพ่ือมิให้ผู้คนในสังคมเกิดความหวาดระแวงสงสัย  
ในพฤติกรรมของผู้น าต่อการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผล หรือข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และหากผู้น า
สามารถด ารงตนอยู่บนฐานของหลักการข้อนี้แล้ว เชื่อมั่นว่า จะท าให้ความสัมพันธ์ของสังคมที่อาศัย
ร่วมกันได้รับการพัฒนาให้เป็นไปในเชิงบวก และท าให้สังคมมีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้น 
 สรุป หลักการทั้ง ๑๐ ข้อข้างต้น เป็นหลักปฏิบัติส าหรับการก ากับ ควบคุม และพัฒนา
อารมณ์ของผู้น าให้มีความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น เหตุผลส าคัญเพราะผู้น า หรือผู้ที่จะท าให้ผู้อ่ืน
เกิดความพอใจตามที่เรียกขานว่า “ราชา” นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมี “จิตใจที่สงบนิ่ง” ในขณะ 
ที่เผชิญหน้ากับอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาประทบจิตใจของตัวเอง ความนิ่งจึงมีผลต่อการตัดสินใจอย่างใด
อย่างหนึ่งของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นราชา 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าหลักทศพิธราชธรรม ทั้ง ๑๐ 
ประการ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับผู้น าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องการให้เห็น
ความส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ “จากลดสู่เพ่ิมเติมเต็มผู้น าและองค์กร” ในการบริหารจัดการองค์กร
สมัยใหม่ ดังนี้ 
 เมื่อวิเคราะห์ตัวอย่างของหลักการและเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
กล่าวคือ (๑) ๕ ส. (๕S) ได้เน้นการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย (๒) ไคเซ็น 
(Kaizen) เน้นการลด เลิก และเปลี่ยน (๓) บลู โอเชียน (Blue Ocean) เน้นการขจัดลด ยก และเพ่ิม 
และ (๔) รักษาภาวะโลกร้อน (Global Warming) เน้นลดความสิ้นเปลือง การใช้ซ้ า และการแปรรูป
น ากลับมาใช้ใหม่ จะเห็นว่า หลักการและแนวทางในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาองค์กร หรือการรักษา
ภาวะโลกร้อนนั้น มีบางประเด็นที่สอดรับกันทั้ง ๔ แนวทาง นั่นคือ “การลด” ซึ่งการ “ลด”  
จะน าไปสู่การ “เพ่ิม” ตามมาในหลายมิติ คือ การสะสาง หมายถึง การขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก 
เพราะจะท าให้หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย การมีพ้ืนที่ว่างปฏิบัติงาน การประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา การขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน แนวทางการลดในไคเซ็น บลู โอเชียน และการลด
ภาวะโลกร้อนจะน าไปสู่การลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการท างานลดความสิ้นเปลื้องของเวลาและ
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วัสดุ ลดขั้นตอนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายคือ ลดราคาของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์โดยที่คุณภาพไม่ลดเพื่อท าให้สามารถแข่งขันได้ 
 หลักการ และเครื่องมือในการบริหารจัดการในโลกยุคใหม่ทั้ง ๔ ประการนั้น มีจุดร่วม 
ที่น่าสนใจ คือ “การลด” ซึ่งแนวทางในการลดดังกล่าวเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับหลักการและ 
ข้อปฏิบัติของผู้น าองค์กรที่ว่าด้วยหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ทศพิธราชธรรม” มีนัยที่สะท้อน
แง่มุมที่สอดรับกับแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ เพราะโดยสรุปแล้ว แนวทาง
ของทศพิธราชธรรมจะก่อให้ เกิดการ “ลดความทุกข์ ในตัวผู้น าและองค์กร” อันจะน าไปสู่การ  
“เพ่ิมความสุข และความส าเร็จต่อการพัฒนาผู้น าและองค์กร” อย่างน้อย ๓ มิต ิคือ 
 ๑. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าการลดการทุจริตคอรัปชั่น (ตัณหา) ซึ่งจะน าไปสู่ 
การลดต้นทุนในการผลิต และเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและแข่งขันกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อการทุจริตคอรัปชั่นลดลง จะท าให้คุณค่าของการพัฒนาทั้งภายในใจของผู้น า และการพัฒนา
คุณค่าภายนอกทั้งงบประมาณและการผลิตเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติได้ เพราะพุทธศาสนาได้ย้ าเตือนในประเด็นนี้ว่า “แม่น้ าไม่มีวันเต็มฉันใด มนุษย์ย่อมมี
ความอยากแบบไร้ขีดจ ากัด ฉันนั้น” และด้วยเหตุนี้ “การโลภเกินไปจึงเป็นความลามกของชีวิต”  
ซึ่งสอดรับกับมหาตมะ คานธี ที่ว่า “ทรัพยากรมีมากเพียงพอส าหรับคนทั้งโลก แต่ไม่เพียงพอส าหรับ
คนโลภเพียงคนเดียว” ทศพิธราชธรรม จึงได้วางแนวทางให้ผู้น าองค์กรลดความอยากโดยไร้ขีดจ ากัด
จนน าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นโดยให้ผู้น าเริ่มต้นจาก “การให้” (ทาน) เพราะการให้จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการยึดโยงจิตใจของผู้รับให้ยึดมั่นและศรัทธาต่อการบริหารงานของผู้น า ดังที่พระพุทธศาสนา
เน้นว่า “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้อื่น” การให้จึงน าไปสู่ความรักและศรัทธา และก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้น ากับผู้ตาม 
 นอกจากนี้ ทศพิธราชธรรมจะน าไปสู่การ “ลดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมของ
ผู้น า” (ศีล) โดยพัฒนาจากความโหดร้าย หยาบคาย ไปสู่ความรักการให้เกียรติ และการเคารพ 
ในศักดิ์ศรีของเพ่ือนร่วมงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น การพัฒนาผู้น าจากการเอารัดเอาเปรียบ แย่งชิง
ทรัพยากรหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรที่ไม่ควรมีควรได้แก่ตัวเอง  ไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรสู่สังคม 
ให้ได้รับโอกาสอย่างทั่ วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  การพัฒนาจากความมักมาก 
ในกามารมณ์ หรือใช้ประเด็นเรื่องเพศมาเป็นเครื่องต่อรองอ านาจ และประโยชน์ไปสู่การสร้างสรรค์
จรรโลงศักยภาพ และเพ่ิมคุณค่าในการพัฒนาสถาบันครอบครัว และประเด็นเรื่องเพศเพ่ือไม่ให้ 
มีอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตและการท างานในองค์กรการพัฒนาจากมิจฉาวาจาไปสู่การใช้สัมมาวาจา
ที่ เน้นค าพูดที่ เอ้ือต่อการสร้างความหวังต่อการพัฒนาองค์กร  แทนที่ จะใช้วาจาที่ น าไปสู่ 
การสร้างความเกลียดชังระหว่างเพ่ือนในองค์กร และการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีภูมิคุ้มกัน 
อย่างยั่งยืน รู้จักเสียสละประโยชน์สุข หรือผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่นในชุมชนและสังคม 
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 ๒. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าการลดอ านาจบาตรใหญ่ (มานะ) พระพุทธศาสนาถือว่า 
“ความรักเสมอด้วยตนย่อมไม่มี” หมายถึงว่า ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะรักคนอ่ืนมากกว่าตัวเอง ด้วยเหตุ 
ที่มนุษย์รักตัวเองมากจึงไม่พยายามที่จะเบียดเบียนคนอ่ืน  ด้วยเกรงว่าคนอ่ืนจะมาเบียดเบียนเรา  
การเข้าใจกฎข้อนี้มนุษย์จึงต้อง “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” (อตฺตาน  อุปม  กเร) ความรักตัวเองจึงมิใช่ 
สิ่งผิด แต่สิ่งที่ผิดก็คือ การที่มนุษย์อาศัยเหตุผลดังกล่าวเข้าไปแสดงตัวตนถึงความยิ่งใหญ่เพ่ือแสดง
สถานะ หรือตัวตนของตัวเองว่า เก่ง มีชื่อเสียงโดดเด่น มีฐานะดี หรือมีตระกูลที่สูงส่งในสังคม ซึ่งการ
แสดงออกเช่นนี้จะส่งผลต่อการเข้าไปลดทอนอัตลักษณ์ของบุคคลอ่ืนในสังคม  และย่อมเป็นได้ยาก
เช่นกันที่คนหรือกลุ่มคนใดจะยินยอมให้บุคคลอ่ืนมากินพ้ืนที่ความยิ่งใหญ่ไปกว่าตนเอง เพราะฉะนั้น 
ภาวะของการอยากใหญ่สะท้อนว่า เราเท่านั้น ที่มีศักยภาพ มีความแกร่งกล้าสามารถ ทัศนคติ
ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเข้าไปตัดสินหรือลดทอนคุณค่า ศักยภาพ หรือกินพ้ืนที่ของความเก่งของ
คนอ่ืน ๆ ด้วย เพราะในความเป็นจริงกลุ่มอ่ืนหรือคนอ่ืนก็มีศักยภาพ หรือความสามารถเช่นเดียวกัน 
จึงไม่ยอมให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามากินพ้ืนที่ของความมุ่งหวังจะมีอ านาจ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม รวมไปถึงอ านาจทางการทหาร และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
 พระพุทธศาสนาจะเน้นว่า “อ านาจเป็นใหญ่ในโลก”(วโส อิสฺสริย  โลเก) แม้ว่าอ านาจ 
จะเป็นที่มาของการเสริมสร้างบารมีในเชิงบวก เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ใช้ศักยภาพ
ในการพัฒนาชุมชน และสังคม แต่ในขณะเดียวกัน อ านาจเป็นที่มาของแสวงหาผลประโยชน์และ
ความต้องการที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดได้เช่น เดียวกัน หากผู้ที่มีอ านาจ
ไม่ได้ด ารงอยู่บนฐานของทศพิธราชธรรม ดังที่ลอร์ด แอคตัน (Lord Acton) ขุนนางที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศอังกฤษได้กล่าวว่า “อ านาจน ามาซึ่งการคอรัปชั่น อ านาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ยิ่งท าให้การ
คอรัปชั่นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น  คนมีอ านาจเกือบทั้งหมด มักกลายเป็นคนเลว”  
เพราะการที่ผู้น าส าคัญมั่นหมายว่ามีอ านาจยิ่งใหญ่  มักจะปิดช่องทางในการเปิดใจรับฟังแง่มุม 
ที่ทรงคุณค่าจากการเห็นต่างของบุคคลอื่น และในขณะเดียวกัน แม้ว่าการสร้างเครือข่ายจะก่อให้เกิด
ผลในเชิงบวกต่อการพัฒนาจัดการองค์กรให้สามารถน าศักยภาพ และปัจจัยเสริมเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการองค์กรได้อย่างขยายตัว และเปิดช่องทางให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงโดยการน าศักยภาพ
ของเครือข่ายอ่ืน ๆ มาร่วมพัฒนาองค์กรของตัวเอง แต่ถึงกระนั้น ผู้น าบางกลุ่มมักจะใช้อ านาจ 
เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย หรือกลุ่มผลประโยชน์ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรมีควรได้
จากจากองค์กร ชุมชนและสังคม จึงน าไปสู่การคอรัปชั่นเป็นกลุ่มและเครือข่ายซึ่งท าให้องค์กร ชุมชน 
และสังคมสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาเป็นจ านวนมาก 
 ทศพิธราชธรรมจึงเป็นการลดการแสดงตัวแสดงตนของผู้น า เพ่ือไม่ให้ผู้น าแสดงอ านาจ 
หรือลุแก่อ านาจไปกระท าการในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมประเพณีด้วยถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่
กว่าคนอ่ืน ๆ โดยหลักการทศพิธราชธรรมในชุดนี้จึงประกอบด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้น ารู้จักซื่อตรงต่อ
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ผู้ อ่ืนในองค์กร ทั้งการรู้จักซื่อตรงต่อทุกคนในองค์กรที่อยู่ภายใต้การปกครอง และการซื่อตรงต่อ
ผู้บังคับบัญชา การซื่อตรงจึงเน้นไปที่การซื่อตรงต่อธรรม แม้จะย้ าให้ซื่อตรงต่อคน แต่คนในบริบทนี้
ต้องเป็นผู้น าที่รู้จักให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความเสียสละต่อองค์กร อีกทั้งเป็นผู้น าที่รู้จัก 
อ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งในพระพุทธศาสนาเปรียบผู้น าที่ อ่อนน้อมถ่อมตนว่า “เหมือนกับโคเขาขาด
เหมือนกับผ้าเช็ดเท้า และเด็กขอทาน” การวางตัววางตนเช่นนี้ จะท าให้ผู้น าไม่เย่อหยิ่งล าพองใจ และ
เปิดใจที่พร้อมจะรับฟังแง่มุมที่หลากหลายจากกลุ่มคนที่แตกต่าง ด้วยความรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่น าตัว
เข้าไปเกลือกกลั้วต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะผิดกฎหมาย อ านาจหน้าที่ หรือศีลธรรมอันดี 
 ๓. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าการลดจิตใจที่คับแคบ (ทิฐิ) กล่าวคือ ลดความยึดมั่น 
ในชุดความคิด ความเชื่อ และความเห็นของตัวเองว่า ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือดีที่สุด ส่วนความคิดของคน
อ่ืนๆ ไม่ถูกต้อง ไม่สมเหตุสมผล และไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้เป็นทางเลือก หรือทางออกต่อการ
พัฒนาองค์กรหรือพัฒนางานในลักษณะต่าง ๆ ผู้บริหารผู้มีจิตใจที่คับแคบ จะไม่สามารถเปิดใจของตัวเอง
เพ่ือรับฟังมุมมองของคนอ่ืน ๆ แม้ว่ากลุ่มคนอ่ืน ๆ จะเข้าใจตรงกันว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงใดก็ตาม 
นอกจากนั้น ทศพิธราชธรรมจะเข้าไปช่วยกล่อมเกลาให้ผู้น าลดทอนภาวะของความโกรธ (โกธะ) หรือ
ฉุนเฉียว ไม่กระท าลุแก่อ านาจเข้าไปสร้างผลกระทบต่อการท างาน และต าแหน่งของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่แสดงถึงความเข้าใจ หรือเชี่ยวชาญในบางประเด็นเก่ียวกับทักษะและการท างานมากกว่าตัวเอง 
 นอกจากนั้น หลักการทศพิธราชธรรมจะเข้าไปช่วยกล่อมเกลามิให้ผู้น ามีจิตใจที่คับแคบ 
ด้วยเหตุที่ผู้น ามักจะอดทนต่อสิ่งที่ตัวเองรัก และชอบใจเท่านั้น แต่มักจะตอบโต้ในทุกประเด็นต่อสิ่งที่
ผู้น าไม่ชอบ และชิงชัง ในหลายสถานการณ์เราจะพบว่า ผู้น าจะไม่สนใจว่าเนื้อหาที่บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลได้น าเสนอนั้นดีและมีประโยชน์มากน้อยต่อการพัฒนางานและองค์กรอย่างไร แต่จะสนใจว่าผู้ที่
น าเสนอเนื้อหานั้นเป็นใครมากกว่า การนั่งฟังด้วยความนิ่งสงบแล้วเปิดใจรับฟังข้อมูลที่แตกต่างนั้น 
นอกเหนือจากแสดงถึงการเปิดใจกว้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมต่อสถานการณ์แล้ว (ขันติ)  
ยังแสดงให้เห็นว่าผู้น ามีความหนักแน่น เปิดใจกว้างรับฟัง หรือตัดสินใจที่จะเลือก หรือไม่เลือกด้วยใจ
ที่ไร้อคติ ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความโกรธ ความหลง หรือความกลัวต่อผลกระทบต่างๆ ที่เข้ามา
กระทบใจของตัวเอง (อวิโรธนะ)  
 ดังนั้น หลักการทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐ ประเด็นนั้น สามารถพัฒนาเป็นแนวทางในการ  
“ลดทุกข์” อันจะน าไปสู่การ “เพ่ิมสุข” ให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้น า และองค์กรในมิติต่างๆ ทั้ง ๓ ประการ 
คือ ลดการทุจริตคอรัปชั่น (ตัณหา) ลดอ านาจบาตรใหญ่ (มานะ) และลดจิตใจที่คับแคบ (ทิฐิ) ซึ่งดัชนี
ตัวชี้วัดผู้น าทั้ง ๑๐ ประการนั้น สอดรับกับหลักการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ทั้ง ๕ ส. ไคเซ็น บลู 
โอเซี่ยน และการรักษาภาวะโลกร้อนที่ก าลังคุกคามโลกและองค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน การบริหาร
จัดการโดยใช้หลักการลดนี้จึงเป็นการสะท้อนแง่มุมในเชิงกายภาพ และเชิงปริมาณ แต่เป็นส่วนเสริม 
ทีส่ าคัญในการเพ่ิมพลังทางคุณภาพแก่สินค้า การผลิต การบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา
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คุณค่าภายในของความเป็นมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

๔.๒ วิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวสัปปุ ริส
ธรรม 
 ๑. หลักธัมมัญญุตา จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ผู้น าต้องรู้จักเหตุ หรือหลักการ เช่น
เหตุในสัปปุริสธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น กล่าวถึงภิกษุที่จะเป็นผู้น าต้องรู้จักหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์หรือพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก หลั กธรรม
เหล่านี้พบว่า เป็นหลักเหตุแห่งความเจริญในทางพระพุทธศาสนา เพราะธรรมเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานของ
การศึกษา เพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาและพบอีกว่า หากผู้ที่จะเป็นผู้น านี้
ไม่รู้จักหลักนวังคสัตถุศาสน์แล้ว ย่อมไม่สามารถเป็นผู้น าที่ดีได้ เพราะขาดความรู้ในเรื่องของ 
หลักปริยัติธรรม เมื่อไม่เข้าใจในหลักปริยัติธรรมแล้ว การปฏิบัติและผลของการปฏิบัติก็ไม่สามารถ  
ที่จะถูกต้องได้ ดังนั้นผู้น าในทางพระพุทธศาสนาจึงจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาที่ตนเองศรัทธาเคารพนับถือ 
 จากการศึกษาพบว่า หลักหลักธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ รู้หลักการ หรือวิธีการที่จะบรรลุ
ถึงเป้าหมาย โดยต้องศึกษาให้เข้าใจถึงเกณฑ์ของบ้านเมืองอันได้แก่ หลักกฎหมาย กติกา ระเบียบ
แบบแผนของสังคมหรือบทบาทต่าง ๆ ขององค์กรนั้น ๆ ที่ผู้น าไปด ารงต าแหน่ง เพราะการที่ผู้น า
ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจแล้วย่อมสามารถที่จะวางแผนงานที่จะท าให้เป็นผลส าเร็จได้ ดังนั้น
เมื่อผู้น ารู้จักเหตุดังกล่าวแล้วย่อมก่อให้เกิดการท างานที่มีเหตุผลในทางแห่งความเจริญ การท างานก็มี
ขั้นตอนในการปฏิบัติ เป็นเหตุให้เกิดการด าเนินงานของผู้ที่มีเหตุผลในทางแห่งความเจริญ ก้านหน้า
โดยส่วนเดียวดังนั้น ผู้น าที่จะประสบความส าเร็จได้จึงขาดเหตุและหลักการเหล่านี้ไม่ได้ 
 ๒. อัตถัญญุตา จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า อัตถัญญุตา คือ ผู้น าที่รู้จักอรรถะหรือผล
อันเกิดมาจากเหตุ เพราะเหตุและผล ย่อมอาศัยซึ่งกันและกัน ดังบาลีที่ว่า “เหตุปัจจะโย อัญญะ 
มัญญะปัจจะโย” สิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิด และเหตุทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมอาศัยซึ่งกันและกัน 
ดังนั้นผู้น าที่รู้จักผล ได้แก่ผู้น าที่รู้จักจุดมุ่งหมาย เป้าหมายของการกระท า เป้าหมายของชีวิต 
หลักธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้ผู้น าตระหนักถึงการท างานหรือการบริหารงานอย่างมี
เป้าหมายในการท างาน หากผู้น าท่านใดไม่มีเป้าหมายในการท างาน หรือไม่มีความคาดหวังในการ
ท างานหรือเป้าหมายของชีวิต การท างานย่อมไม่ได้รับประโยชน์หรือคุณค่าเท่าที่ควร งานที่ด าเนินไป
อาจล้มเหลวในที่สุด ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ตามนัยที่ศึกษาพบว่าหากผู้น าท างานอย่างมี
เหตุผล ท างานอย่างมีเป้าหมาย การท างานหรือผลงาน ก็จะออกมาเป็นที่พอใจ และมีประสิทธิภาพ 
ทันต่อเหตุการณ์และเวลาที่ก าหนด ไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ การท างานก็มุ่งตรงไปยังเป้าหมาย 
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การท างานไม่คั่งค้าง ซึ่งเป็นมงคลหนึ่งในมงคล ๓๘ ประการ มีพระบาลีบทหนึ่งว่า “อะนากุลา จะ 
กัมมัญตา” คือ การท างานไม่ค่ังค้าง การท างานไม่สับสน และการท างานไม่เสียหาย 
 และพบว่า การรู้จัก อรรถะหรือประโยชน์ของผู้น าในทางพระพุทธศาสนา จากการศึกษา
พบว่า ตามพุทธพจน์ที่ว่า ภิกษุที่จะเป็นผู้น าจะต้องรู้จักผล คือ ความหมายของเนื้อความภาษิต หรือ
ค ากล่าวนั้น ๆ มีความมุ่งหมายอย่างไรเมื่อภิกษุทราบแล้วก็จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับความหมายนั้น 
ยกตัวอย่างเช่น ภาษิตที่ว่า “อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน การรู้จักความมุ่งหมาย
ของภาษิตนั้นก็คือ พระพุทธเจ้าประสงค์จะให้สาวกของท่านพ่ึงตนเองเป็นใหญ่ ไม่หวังพ่ึงผู้ อ่ืน 
โดยส่วนเดียว พ่ึงผู้ อ่ืนได้แต่ไม่ควรลืมพ่ึงความสามารถของตนเอง แต่ถ้าผู้น าไม่รู้จักภาษิตแล้ว  
ย่อมหาความเจริญในทางพระพุทธศาสนาได้ยากและไม่สามารถน าพาพระพุทธศาสนาให้รอดพ้น  
จากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ ยังพบอีกว่า ผู้น าทุกระดับจะต้องการวางแผน มีเป้าหมาย 
การท างาน เพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จากการกระท า ผลคือสิ่งที่เกิดมาจากเหตุนั้นมี ๒ ประการ 
คือ ผลดี และผลเสีย ผลทั้ง ๒ ประการนี้ จะเกิดขึ้นจากการกระท าทั้งนั้น เพียงแต่ผู้กระท ามุ่งเน้น 
ให้เกิดผลอย่างไรปรากฏขึ้นเท่านั้น ผู้น าสามารถควบคุมได้ที่เหตุ เพราะเหตุกับผลเป็นของคู่กัน 
ดังกล่าว แต่บางทีเหตุผลอาจไม่ตรงกันเสมอไป คือหากมีปัจจัยหรือตัวแปรอ่ืน ๆ มาแทรกผลอันเกิด
จากเหตุอาจไม่ตรงตามหลักของทฤษฏีบ้าง แต่ก็มีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม การท างานของผู้น าที่ดี 
ย่อมมีเป้าหมายรู้จักปรับเปลี่ยนไปตามหลักสัปปุริสธรรม หากผู้น าท างานโดยขาดจุดประสงค์หรือ
เป้าหมายแล้ว ความก้าวหน้าในการเป็นผู้น าที่ดีจะไม่เกิดขึ้น ความหายนะจะคืบคลานเข้ามาทุกขณะ
และจะประสบกับความล้มละลายในที่สุด การท างานเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในทางพระพุทธศาสนา 
พบว่า มีองค์ประกอบอยู่ ๔ ประการคือ ฉันทะ คือความพอใจในการท างาน วิริยะ คือความเพียร
ประกอบในงานนั้น ๆ จิตตะ คือเอาใจฝักใฝ่ในงานนั้นไม่วางธุระ และวิมังสา คือหมั่นตริตรองพิจารณา
ถึงเหตุผลในสิ่งนั้น หรือใช้หลัก “นิสัมมะ กะระณัง เสยโย” พิจารณาใคร่ครวญให้ดี ๆ ด้วยความ 
มีเหตุผล ดังนั้น การท างานที่มีองค์ประกอบ ๔ ประการนี้และมีจุดมุ่งหมาย จึงเป็นหลักชัยของผู้น า 
ในการท างาน ผู้น าจะขาดจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการท างานนั้นไม่ได้ ดังนายโคบาลขาดเหตุผล
ไม่ใคร่ครวญ ขณะน าฝูงโคข้ามฝั่ง ท าให้ฝูงโคตาย ผู้น าต้องมีเหตุผล การปรับแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน  
ยังมีทศันะวิสัยทัศน์ในการวางแผนในอนาคตและการประเมินผลอีกด้วย 
 ๓. อัตตัญญุตา จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ผู้น าที่รู้จักตน คือ รู้ว่าตนอยู่ในฐานะใด  
มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธา ความเชื่อมั่น มีศีล คือระเบียบ กฎเกณฑ์ มีจาคะ  คือการเสียสละ 
สร้างความสามัคคี มีปัญญาคือความรู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถปรับเปลี่ยนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
แล้ววางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญต่อการรู้จัก
ตนเองมาก เพราะว่าการรู้จักตนเองนั้น กล่าวได้ว่าเป็นจุดหมายสูงสุดอีกประเด็นหนึ่ งในทาง
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พระพุทธศาสนา และพบอีกว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมีสาเหตุหนึ่งคือตัวบุคคลหรือมนุษย์  
ไม่รู้จักตนเองคือไม่รู้จักว่าตนเองอยู่ในสถานภาพ บทบาทหน้าที่ วุฒิความรู้สติปัญญาภาวะร่างกาย 
เพศวัยของตนเหมาะสมหรือไม่ ท าได้หรือไม่ ถูกต้องตามค่านิยมของสังคม ระเบียบ กฎหมาย 
ศีลธรรม หรือไม่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับตน เมื่อไม่รู้จักตน รู้จักคุณธรรมดังกล่าว จะท าอะไรก็จะท า 
ตามกิเลสตัณหาของตน ตามความเข้าใจของตน แม้ตนผิดก็เข้าใจว่าท าถูก เมื่อเป็นดังนี้ ความวุ่นวาย
สับสนเดือนร้อนในสังคมก็เกิดข้ึน เพราะการที่บุคคลไม่รู้จักตนเอง 
 ผู้วิจัยพบว่า พระพุทธศาสนาเน้นการรู้จักตนเองในเรื่อง ศรัทธา คือความเชื่อ เพราะว่า
ภิกษุเป็นที่น่ายกย่อง มีความเชื่อที่ถูกต้อง มีเหตุผล ไม่เชื่ออย่างงมงาย ก็จะน าพาหมู่คณะด าเนิน  
ไปในทางที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าจะต้องมี และศึกษาให้เข้าใจ ในส่วนของศีล ปัญญา และ
จาคะเหล่านี้ ก็มีส่วนส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศรัทธาเหมือนกัน เพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นบันได
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 
 ยังพบอีกว่า คุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะประเมินตัวของผู้น าเองว่า จะสามารถน าหมู่คณะ
ไปถึงจุดหมายได้หรือไม่ หากผู้น ามีจิตส านึกเรื่อง (อัตตัญญุตา) ตรวจสอบความบกพร่องของตนเอง 
หากพบว่าตนเองบกพร่อง ก็จะพัฒนาให้ดีขึ้น เมื่อผู้น าได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ ๆ ก็เชื่อว่า 
มีผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่ผู้น าด ารงต าแหน่งอยู่นั้น จะมีการพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ให้สอดคล้อง
กับชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมปัจจุบัน ดารใช้หลักพรหมวิหารธรรม หลักปัจเวกขณธรรม 
และอปริยหานิยธรรมเป็นต้น แต่หากว่าผู้น าไม่รู้จักตนเอง คือไม่มีการตรวจสอบหรือพัฒนาตนเอง  
ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วย่อมจะท าให้ตัวผู้น าและหน่วยงานของผู้น านั้นล้าหลังไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
เพราะผู้น าไม่รู้จักการปรับปรุงพัฒนาตนติดตามผลประเมินตนเอง เพราะขาดหลักอัตตัญญุตา 
 ดังนั้น การรู้จักตนเองของผู้น าจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งในการเป็นผู้น า 
หากผู้น าไม่รู้จักตนเองก็เท่ากับว่าไม่รู้จักคนอ่ืนด้วย เพราะว่าเมื่อไม่รู้จักตนเองคือใคร มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมเท่าใด ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือสั่งการใด ๆ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้  
การบริหารงานก็ล้มเหลวไม่มีความเจริญก้าวหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น ดังสุนัขจิ้งจอกที่จะยึดครองเมืองพาราณสี 
ท้ายที่สุดก็ถูกท าลายหรือได้รับอันตรายเกิดขึ้นแก่ตนเอง ฉะนั้น ผู้น าจะขาดหลักธรรมนี้ไม่ได้คือ  
ต้องเป็นผู้รู้จักตนเอง ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 ๔. มัตตัญญุตา จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ผู้น าที่รู้จักประมาณคือความเหมาะสมพอดี
จะท ากิจการ ก็ให้เกิดความพอดีกับความรู้ความสามารถ ฐานะ หน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันด้วยการศึกษาวิเคราะห์พบพุทธพจน์ที่ว่า ภิกษุท่ีจะเป็นผู้น าได้จะต้อง
รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยสี่ มีการใช้สอยจีวรอาหารบินฑบาตรยารักษาโรค ดังพญานกแขกเต้า
ผู้มีความสันโดษที่รู้จักประมาณในความเป็นอยู่ของตนเป็นต้น ดังกล่าวไว้แล้ว เพราะเมื่อภิ กษุที่เป็น
ผู้น านั้นยังยินดีพอใจในความพอประมาณในการใช้สอยบริขารต่าง ๆ ย่อมท าให้ภิกษุที่เป็นผู้น านั้น  
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ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายในเรื่องเหล่านี้มากจนเกินความพอดี อันเป็นเหตุไม่ให้ได้บ าเพ็ญสมณธรรม
เท่าที่ควร คือ หากมายุ่งเกี่ยวกับการใช้สอยกับบริขารสิ่งเหล่านี้ อันเป็ นกิจที่ไม่จ าเป็นเท่าที่ควร  
จะเป็นเหตุให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ แต่หากภิกษุเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้บริขารด้วยสติปัญญา 
คือความพอดี พอประมาณแล้ว ก็จะเกิดคุณประโยชน์แก่ตนและคณะ ตลอดถึงความเจริญมาสู่
พระพุทธศาสนา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า จะต้องเป็นผู้รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยสี่ด้วยเช่นกัน 
และรู้จักประมาณในการท างานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนในการท างาน จะต้องให้พอดี
พอประมาณ ผู้น าจะต้องค านึงถึงทุนทรัพย์ หรืองบประมาณที่ตนมีอยู่หรือจะได้มา มากน้อยเท่าใด 
แล้วจึงวางแผนด าเนินงานให้พอดีหรือเกินก าลังหน่วยงานของตนเอง เมื่อผู้น าตระหนักถึง 
ความเหมาะสมแก่ฐานะ ต าแหน่งหน้าที่ของตนอยู่เสมอ ๆ ย่อมท าให้การท างานของผู้น าคล่องตัว  
ไม่ล าบากฝืดเคืองเกินไปผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และพบอีกว่า ความเหมาะสม
พอดี ตรงกับข้อธรรมที่ว่า “สันโดษ” สันโดษ คือความยินดี ความพอใจ มี ๓ ประการ ได้แก่ 
  ๑. ยถาลาภสันโดษ คือ ความยินดีต่อสิ่งที่ตนมี ใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ของตน 
  ๒. ยถาพละสันโดษ คือ ความยินดี พอดี ตามก าลังความรู้ ความสามารถของตนเองและ 
  ๓. ยถาสารูปสันโดษ คือ ความยินดีตามสมควรแก่ภาวะ ฐานะของตน ดังกล่าว 
 ผู้น าทุกระดับ หากไม่มีธรรมะข้อนี้แล้ว ย่อมประสบกับความไม่สะดวก ในการด าเนินงาน
เพราะว่าการด าเนินงานหรือกิจการใด ๆ ก็ตามหากเกินความพอดีเกินก าลังต่าง ๆ ของตนเองแล้ว 
ย่อมท่วมทับตนเอง เพราะเกินก าลังความสามารถ แต่ถ้าน้อยเกินไปก็จะไม่คุ้มค่า หรือไม่ได้ประโยชน์
กับการลงทุนในการท างาน เช่นการบริโภคอาหารเป็นต้น หากบริโภคเกินฐานะเกินก าลังรายได้ 
ของตนเองก็จะต้องมีหนี้สิน เพราะจับจ่ายเกินรายได้เกินฐานะของตนเอง พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง
หลักธรรมในการบริโภคทรัพย์ “โภคะอาทิยะ” คือการจ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้แก่ 
  ๑. จ่ายทรัพย์เพ่ือการเลี้ยงชีพตนเอง เลี้ยงบิดามารดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ ให้เป็นสุข 
  ๒. เลี้ยงเพ่ือนฝูงให้เป็นสุข 
  ๓. บ าบัดป้องกันภัยอันตราย 
  ๔. ท าพลีกรรม ๕ ประการคือ การสงเคราะห์ญาติ การต้อนรับแขก การอุทิศส่วนบุญ
กุศลให้แก่ผู้ตาย การเสียสละภาษีอากรให้แก่หลวง ท าบุญอุทิศให้แก่เทวดา 
  ๕. ให้นักบวชสมณะชีพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ เป็นต้น 
 หากผู้น าค านึงถึงความพอดีความพอประมาณต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์บทบาท
หน้าที่ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถของตนเองแล้ว ผู้น าจะมีแต่ความเจริญเพียงส่วนเดียว เช่น  
นกแขกเต้าที่พระอินทร์ประทานพรให้เพราะความเลื่อมใส่ในความสันโดษ ดังนั้นการด าเนินกิจการ
ต่าง ๆ ของผู้น า ต้องค านึงถึงความพอดี พอประมาณ จึงมีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของผู้น า  
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เป็นอย่างยิ่ง ผู้น าจะขาดหลักธรรมนี้ไม่ได้เลย หากขาดหลักธรรมข้อนี้แล้ว ย่อมประสบกับความล าบาก 
หรือความล้มเหลวในการด าเนินการงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ๕. กาลัญญุตา จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ผู้น าที่รู้จักกาลเวลา เกี่ยวกับการด าเนินงาน
และความคุ้มค่าของเวลา ประเมินความสมดุลของเวลากับงาน เป็นต้น และผู้น าจะต้องรู้จักเวลาอีกว่า 
เวลาใดควรท างานประเภทใด เวลาใดไม่ควรท า มิใช่ว่าจะท าตามอารมณ์ หากการท า งานของผู้น า
เหมาะสมกับกาลเทศะหรือกาลัญญุตา จะมีคุณค่าประโยชน์มากมายในการใช้เวลาให้ถูกต้องเหมาะสม 
แม้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ได้ให้ความส าคัญในการใช้เวลา ดังพุทธสุภาษิตว่า “ขะโณ โว
มา อุปัจจคา” เวลาอย่าได้ล่วงเลยไป โดยเปล่าประโยชน์เลย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึง ความส าคัญ
ของเวลา และการใช้เวลาให้ถูกกับกาลสมัย หากใช้เวลาไม่ถูกกับกาลสมัยแล้ว แทนที่จะเกิดคุณค่า  
มีประโยชน์ แต่กลับได้รับโทษจากการใช้เวลาที่ผิดกาลสมัย ดังเรื่องพระภิกษุที่ไม่รู้จักกาลเวลา 
รบกวนเวลาของคนอ่ืน และเรื่องไก่ที่ขันไม่เป็นเวลา ในที่สุดพระก็ถูกเพ่ือนต าหนิ และไก่ก็ถูกฆ่าตาย 
เพราะความไม่มีกาลัญญุตา ดังกล่าว ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแนะน าภิกษุที่ควรยกย่อง หรือเป็นผู้น า
ต้องรู้จักเวลาว่า เวลานี้เป็นเวลาที่ควรปฏิบัติ คือลงมือท าตามค าสอนของท่าน หรือควรเป็นเวลาที่ท า
ความเพียร เพื่อความสงบสุขในด้านจิตใจของตนเอง เมื่อพระภิกษุได้ท ากิจวัตรตามกาล ตามเวลา คือ
ท าให้ถูกกับเวลาแล้ว ย่อมไม่คาดจากประโยชน์ที่ควรจะได้ และมีพุทธสุภาษิตที่เกี่ยวกับเวลาว่า “อะตีตัง 
นานะวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง” บุคคลไม่ควรค านึงถึงเวลาที่เป็นอดีตล่วงไปแล้ว 
ด้วยความอาลัย อนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่างพึงพะวงให้มากนัก “ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ 
วิปัสสะติ” ควรค านึงถึงปัจจุบันให้มาก นี้เป็นพุทธพจน์ที่เก่ียวกับ “กาลัญญุตา” 
 ลักษณะของผู้น าเกี่ยวกับกาลัญญุตา พบว่า ผู้น าที่เป็นกาลัญญุตา คือ เป็นผู้ที่รู้จักใช้เวลา
อันมีค่านี้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่จะมากได้ โดยที่ผู้น าจะต้องตระหนักถึงการท างานและการใช้เวลา 
ให้เหมาะสมกับงาน ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ ต้องแบ่งเวลาในการท างาน  
เพราะบุคคลที่เป็นผู้น านั้น หากไม่รู้จักแบ่งเวลาในการท างานเสียแล้ว จะเกิดความสับสน วุ่นวาย  
ในการใช้เวลาไม่น้อย คือ จะต้องจัดสรรเวลาโดยค านึงถึงความส าคัญของงานก่อนว่าส าคัญหรือไม่ 
ควรช้าหรือเร็ว แล้วจึงควรวางแผนในการใช้เวลาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ หากไม่จัดสรรเวลา
ให้เหมาะสมแล้ว ผลที่ท าออกมา แทนที่จะมีค่า เหมาะกับเวลาที่สูญเสียไป เช่น เวลานี้หรือกาลนี้  
ควรจะศึกษาเล่าเรียน แต่กลับเอาเวลาไปเที่ยวเตร่ สนุกสนาน เมื่อผ่านวัยนี้ไป หรือเวลานี้ควรจะ
ท างาน แต่กลับมาศึกษาเล่าเรียน เวลาท างานก็น้อยลง คือการใช้เวลาให้เหมาะสมกับวัยนั่นเอง  
ตลอดถึงการใช้เวลาในการบริหารงานส่วนอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน หากไม่เหมาะสมกับกาลเวลากับเพศ
และวัยแล้ว ก็จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 
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 ดังนั้น เมื่อผู้น ามีหลักกาลัญญุตานี้แล้ว ย่อมจะสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนตน และส่วนรวม ย่อมมีแต่ความเจริญ ท างานส าเร็จตามที่ก าหนด หากแต่ผู้น าไม่ค านึงถึงการใช้
เวลาให้เหมาะสมการท างานของผู้น าต้องล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและหน่วยงานได้ 
 ๖. ปริสัญญุตา จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ผู้น าที่รู้จักชุมชนหรือสังคม คือรู้จักภูมิหลัง
ของบุคคลในสังคม โดยเฉพาะเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี กฎระเบียบ ตลอดทั้ง
ความเชื่อต่าง ๆ และความแตกต่างของสังคม ผู้น าจึงจ า เป็นจะต้องศึกษาถึงระเบียบหรือกลไก 
ของสังคมว่า มีปัญหาหรือสิ่งที่จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้าง หากสังคมมีความแตกต่างกันแล้ว ย่อมจะมี
ความต้องการหรือปัญหาที่ต่างกัน ผู้น าจะต้องเข้าใจในส่วนนี้ และยังพบอีกว่า ในสังคมแต่ละสังคมนั้น
ย่อมมีทั้งดีและไม่ดี หากผู้น าจะต้องแก้ไขปัญหาจะต้องศึกษาสังคมให้ทราบชัด 
 พระพุทธพจน์กล่าวถึงภิกษุควรยกย่อง (ปัคคัยหะ) เป็นผู้น าว่า จะต้องรู้จักบริษัทหรือ 
กลุ่มชนที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องว่า เป็นสังคมประเภทใด มีความเป็นอยู่อย่างไร เป็นสังคมที่ควรคบหา
สมาคมด้วยหรือไม่ เมื่อเข้าใจทราบชัดแล้ว ภิกษุก็จะสามารถวางนโยบายในการที่จะน าธรรมะไปเผย
แผ่ในชุมชนนั้น ๆ ก็จะสามารถวางตนหรือ น าหลักธรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนได้ และมีประโยชน์ต่อการเผยแผ่ธรรม เป็นต้น 
 จากการศึกษาวิเคราะห์พบอีกว่า ผู้น าตามข้อปริสัญญุตา จ าเป็นต้องรู้จักชุมชนหรือสังคม
ตลอดทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชนสังคม และบุคคลที่ควรยกย่องในสังคม ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 
เรียกว่า “ปูชนียบุคคล” คือ บุคคลที่ควรยกย่องมี ๓ ระดับ คือ ๑.คุณวุฒิ ผู้มีความเจริญด้วยคุณธรรม 
๒.ชาติวุฒิ ผู้มีความเจริญด้วยชาติตระกูลสูงและ ๓.วัยวุฒิ ความเจริญด้วยความเป็นผู้ล่วงกาลผ่านวัย
มากด้วยประสบการณ์ ผู้น าที่ถือเป็นว่า ปริสัญญุตา จะต้องรู้เข้าใจและน าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง  
ต่อบุคคลที่อยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคม ดังเช่นในกูฏทันตสูตร ซึ่งกล่าวถึงผู้น าและการจัดสวัสดิการ 
ให้ความสนับสนุนบุคคลในสังคมให้เป็นไปตามความต้องการที่จ าเป็นของสังคมที่ผู้น าจะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย 
 และพบอีกว่า ทางพระพุทธศาสนาได้เน้นถึงเรื่องของทิศ ๖ คือ การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่า 
ผู้น ารู้จักสังคมและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติต่อชุมชนนั้น ๆ ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เช่น ปฏิบัติ  
ต่อทิศเบื้องหน้า คือ บิดามารดา ทิศเบื้องขวา คือครูอาจารย์ ทิศเบื้องหลัง คือบุตร ภรรยาสามี  
ทิศเบื้องซ้าย คือมิตรสหาย ทิศเบื้องต่ า คือบ่าวไพร่ ทิศเบื้องบน คือสมณะพราหมณ์ เป็นต้น แต่หากว่า
ผู้น าไม่เข้าใจในความเป็นอยู่ของสังคม หรือ ระบบของสังคม และปูชนียบุคคลของสังคมแล้ว ย่อมไม่
สามารถจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ เพราะไม่รู้จักสาเหตุหรือความต้องการของสังคม การรู้จักชุมชน
สังคมของผู้น านั้น ยิ่งรู้จักสังคมกว้างมากเท่าไร ยิ่งมีประโยชน์ต่อผู้น าและองค์กรมากเท่านั้น เพราะจะ
ท าให้ผู้น ามีวิสัยทัศน์ในการท างาน การวางแผน หรือนโยบาย เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ไม่ว่าระดับประเทศหรือระดับโลก เมื่อผู้น ารู้จักชุมชน สังคม (ปริสัญญุตา) ดังกล่าวแล้ว  
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ย่อมเป็นประโยชน์แก่ชุมชนที่ผู้น าจะเข้าไปอยู่ เข้าไปปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
และความต้องการของสังคมได้ 
 ดังนั้น ผู้น าที่จะเป็นผู้บริหารที่ทันต่อโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ จะต้อง 
มีหลักธรรม คือ ปริสัญญุตานี้  เป็นเครื่องมือในการพพัฒนา จึงจะประสบกับความส าเร็จได้  
ตามวัตถุประสงค์ได้ 
 ๗. ปุคคลโลปรัญญุตา จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ผู้น าที่รู้จักบุคคลคือ รู้จักความแตกต่าง
ของบุคคลในสังคมว่า แตกต่างกันโดยชาติ โคตร ตระกูล ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ความเชื่อถือ 
ความถนัด ตลอดทั้งรู้จริตนิสัยต่าง ๆ ของผู้ร่วมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้น าจะต้องรู้และพบว่า 
มีพุทธพจน์ที่กล่าวถึงการรู้จักบุคคลของภิกษุผู้ที่ควรจะเป็นผู้น าว่า บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลประเภทใด 
เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาล เป็นบุคคลที่ใฝ่กุศลความดี หรืออกุศล เป็นบุคคลที่ควรคบหรือไม่ควรคบ 
เพราะเมื่อผู้น าได้ศึกษาให้เข้าใจในความแตกต่างของบุคคลแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการที่ภิกษุ  
จะแสดงธรรมหรือ แนะน าผู้ฟังให้ตรงกับจริตนิสัย ให้ถูกต้องกับความต้องการของผู้ฟัง และจะได้รับ
ประโยชน์อีกมากมาย เท่าท่ีผู้น าจะได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
 และพบอีกว่า ผู้น าตามหลักปุคคลโลปรัญญุตานี้ ต้องเป็นผู้รู้จักพฤติกรรม มารยาท 
ความสามารถ ความถนัด ของผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพราะว่าการรู้จักภูมิหลังของบุคคล
แล้วย่อมมีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการที่ผู้น าจะพัฒนาหรือวางนโยบายในการท างาน หรือมอบหมาย
งานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับจริตหรือความถนัด แม้แต่จะแนะน าหรือคบค้าสมาคบกับบุคคลใด ๆ 
สามารถเลือกหรือปฏิบัติตนให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลในสังคมได้ 
 ดังนั้น ปุคคลโลปรัญญุตา การรู้จักบุคคลของผู้น านั้น จึงมีประโยชน์มากมาย แต่หากว่า
ผู้น าไม่ค านึงถึงหลักธรรมข้อนี้ในการน าไปบริหารหน่วยงานแล้ว อาจท าให้การด าเนินกิจการต่าง ๆ  
ไม่สมบูรณ์ได้ ยังพบอีกว่า การเลือกคบบุคคลของผู้น านั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะการเลือกคบคนนั้น
เป็นเครื่องชี้วัดทางแห่งความเจริญหรือความเสื่อมได้ ดังปรากฏมีพุทธสุภาษิตว่า “อะเสวะนา จะ  
พาลานัง ปัณฑิตา นัญจะ เสวะนา เอตัมมัง คะละมุตตะมัง” คือการไม่คบคนพาล การคบแต่บัณฑิต
นั่นแหละเป็นมงคลอันอุดม สุภาษิตนี้ชี้ให้เห็นว่า การคบแต่คนที่เป็นบัณฑิต คือ คนที่มีเหตุ มีผล  
มีคุณธรรมต่าง ๆ นั่นเป็นหนทางแห่งความเจริญ ดังเรื่องลูกนกแขกเต้าทั้ง ๒ ตัวและตัวหนึ่ง ที่ไปตก
อยู่ในกลุ่มของโจรอีกตัวหนึ่งไปตกอยู่ที่กองดอกไม้ของพวกฤาษี และนกทั้ง ๒ นั้นเป็นลูกพ่อแม่
เดียวกันแต่เพราะการคบชิด หรือได้รับการเลี้ยงดูที่ต่างกัน จึงมีพฤติกรรมที่ต่างกัน 
 ดังนั้น ปุคคลโลปรัญญุตา จึงกล่าวถึงการรู้จักบุคคลหรือการเลือกบุคคลที่ควรคบเป็น
เพ่ือนและคนร่วมงาน ตามหลักธรรมที่ได้กล่าวถึงการคบมิตรหรือสหาย และได้แยกเพ่ือออกเป็น ๒ 
จ าพวก คือ มิตรแท้ และมิตรเทียม 
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  ๑. มิตรแท้ ๔ จ าพวก คือ ๑. มิตรอุปการะ ๒.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๓.มิตรแนะน า
ประโยชน์ ๔.มิตรมีความรักใคร่ มิตรแท้ ๔ จ าพวกนี้ เป็นบุคคลที่ควนคบ 
  ๒ . มิตรเทียม ๔ จ าพวก คือ ๑ .คนปลอกลอก ๒ .คนดีแต่ พูด ๓ .คนหัวประจบ  
๔.คนชักชวนในทางฉิบหาย มิตรเทียมทั้ง ๔ จ าพวกนี้ เป็นบุคคลไม่ควรคบ การรู้จักมิตรแท้และ 
มิตรเทียมทั้ง ๒ จ าพวกนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปุคคลโลปรัญญุตา รู้จักบุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบ 
เป็นบัณฑิตหรือคนพาล 
 ดังนั้น เมื่อผู้น ามีหลักธรรมปุคคลโลปรัญญุตานี้ในการบริหารงานแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี คือ สามารถเลือกบุคคลที่ดี เป็นบัณฑิต ควรคบเป็นเพ่ือน
ร่วมงาน และสามารถมอบหมายงานแก่บุคคลที่มีความถนัด มีความสามารถในด้านนั้น ๆ ได้ คือใช้คน
ให้ถูกกับงานที่ถนัด มีความช านาญ เมื่อผู้ร่วมงานได้ท างานตรงกับความถนัด หรือความช านาญของ
ตนเองแล้ว การท างานย่อมมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการลงทุนในการท างาน ความเจริญ
ก้านหน้า การได้รับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของผู้น า ดังกล่าว ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
“ปุคคลโลปรัญญุตา” (พระสามารถ อานนฺโท, ๒๕๔๘, หน้า ๙๐-๙๘) 
 นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการเน้นให้เห็นความส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ เป้าหมาย  
ในการปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ทั้ง ๗ ประการ ซึ่งเมื่อผู้น าที่ได้ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ทั้ง ๗ 
ประการแล้ว ย่อมท าให้ผู้น านั้นสามารถพัฒนาคุณภาพและความสามารถ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๔๖, หน้า ๒๕-๒๙) ทั้ง ๓ ด้าน คือ 
 ๑. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
  การพัฒนาศักยภาพของตน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ 
และการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถย่อมท าให้ผู้น านั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ของผู้น าตามที่กล่าวมาแล้ว เช่น เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบสูง เป็นต้น ส่วนการ
พัฒนาด้านจิตใจก็เป็นการพัฒนาที่ท าให้ผู้น านั้นเป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลักดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของตนจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งของคุณสมบัติของผู้น า
ที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๒. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าการพัฒนาศักยภาพของคน 
  การพัฒนาศักยภาพของคน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ 
และการพัฒนาด้านจิตใจของผู้ร่วมงาน หรือบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถมีคุณภาพที่
จะปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายแห่งวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น 
ผู้น าจ าเป็นจะต้องพิจารณา พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของตนให้สม่ าเสมอ เหมาะกับงานของบุคคล
นั้น เพ่ือให้เขาเหล่านั้นสามารถเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพด้านความสามารถและคุณภาพด้าน
จิตใจ 
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 ๓. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าการพัฒนาด้านการบริหารงาน (การบริหารองค์กร) 
  การพัฒนาด้านการบริหารงาน หมายถึง การพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีคุณภาพ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงองค์กรให้มีความเหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยน
แปลอยู่เสมออย่างเช่นโลกโลกาภิวัตน์นี้ ดังนั้น ผู้น าจึงต้องพิจารณาการปรับปรุงการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ขององค์กรให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์นี้ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้น าที่มีคุณสมบัติหลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ย่อมเป็นผู้น าที่มีการพัฒนา
คุณภาพและความสามารถทั้ง ๓ ด้าน เพ่ือให้สามารถน าพาหมู่คณะ องค์กร ไปสู่เป้าหมายบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ และเป็นผู้น าที่เป็นที่ยอมรับ นับถือ ศรัทธาของคนทั่วไปในยุคโลกาภิวัตน์นี้ 

๔.๓ วิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวอปริหานิย
ธรรม 
 อปริหานิยธรรมนี้ ถือว่าเป็นธรรมะที่ส าคัญและเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร 
การปกครองของประเทศ และองค์กรระดับต่าง ๆ ล้วนน าไปใช้ได้ทั้งสิ้น ในอดีตแคว้นวัชชี ได้น าหลัก
อปริหานิยธรรมนี้ ไปใช้เป็นธรรมนูญในการบริหารการปกครอง จนเจริญห้าวหน้าอย่างมาก และ 
เมื่อน าหลักอปริหานิยธรรมในแต่ละหัวข้อมาวิเคราะห์แล้ว ย่อมได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การหม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์ จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การอยู่ร่วมกันของคน
ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ก็ย่อมปรารถนาให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปเพ่ือความสุขความเจริญ  ไม่ให้เกิด 
ความเสื่อมขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่บรรดาผลทั้งหลายนั้นจะต้องเกิดขึ้นมาจากเหตุ เพราะในทาง
พระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังศึกษาตาม พิจารณาตาม 
ปฏิบัติตาม ก็จะเป็นอย่างท่ีพระองค์ทรงแสดงไว้ 
 คณะที่ปกครองบริหารบ้านเมือง ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความส าคัญอย่างมากในการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เจตนารมณ์ของประชาธิปไตย ด ารงอยู่
และด าเนินไปได้ ในคณะผู้ปกครองก็มีบุคลากรมากมาย ซึ่งการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก หากขาด
กฎระเบียบ หรือแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมท าให้เกิดปัญหาในการอยู่
ร่วมกันและในการท างานอย่างแน่นอน หากผู้ปกครองได้ศึกษา มีการฝึกปฏิบัติในหลักอปริหานิยธรรม
อยู่ ซึ่งเน้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ เป็นไปเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและ 
ที่ส าคัญเป็นเทคนิคในการด ารงรักษาซึ่งสถาบัน ผู้ปกครองก็จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ  
ตามหลักอปริหานิยธรรม ดังนี้คือ 

 การท างานร่วมกันนั้น ย่อมมีงาน ข่าวสารหรือเรื่องราวที่จะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือระดมความคิด ช่วยกันแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้น 
เพราะฉะนั้น การท างานเพ่ือประโยชน์แก่หมู่คณะ จึงต้องหมั่นประชุมกันอยู่สม่ าเสมอ 
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 เมื่อผู้ปกครอง มีการประชุมปรึกษาหารือกันบ่อย ๆ ย่อมท าให้ผู้มีอ านาจหน้าที่และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ประชุม รวมถึงสถานการณ์บ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็น
หัวข้อของการประชุม การอภิปราย การลงมติในที่ประชุม ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวและเตรียมการ
ในการหาข้อมูล เตรียมข้อมูลในการอภิปราย เมื่อประชุมปรึกษาหารือกันได้ดังนี้ การแก้ไขปัญหา 
ย่อมมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพบปะประชุมกันบ่อย ๆ นั้น ยังมีประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อมีเหตุการณ์ 
หรือปัญหาเกิดขึ้นอย่างรีบด่วน เป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไขทันที การประชุมพบปะกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจ ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขได้ทันการณ์ 
เพราะว่าเมื่อผู้ปกครองมีการประชุมหรือนัดกันประชุม การประชุมนั้นจัดได้ว่า เป็นการสร้างทีม  
ให้เข้มแข็ง เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มในองค์กร โดยมุ่งเน้น  
ที่เป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เป็นการแสดงการยอมรับนับถือ 
ว่าทุกคนในองค์กรล้วนเป็นผู้ที่มีความส าคัญ เป็นการแสดงความนับถือและมอบความจริงใจให้แก่กัน
และกัน 

 การประชุมนั้น ยังเป็นการรวมตัวกันเพ่ือเสนอความคิดเห็นและมุมมองของแต่ละคน 
เพราะว่าคนจากหลากหลายพ้ืนที่มาพบเจอกันและคุยกัน มักจะเกิดความรู้ใหม่ ได้ความรู้เพ่ิมเติม  
อีกทั้งท าให้ทราบความเป็นไปในเรื่องราวต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงมีจุดประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสาร  
ให้ทราบหรือเรียกประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกหรือเพ่ือให้เกิดการยอมรับและให้มี
ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วม สมาชิกที่ร่วมประชุมด้วยกันนั้น อาจแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประชุมหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ประชุม สมาชิกท่ีร่วมประชุมด้วยกัน 
บางคนแม้จะไม่ได้แสดงความคิดเห็นโดยตรง แต่ก็เป็นผู้ที่ยอมรับผลมติของที่ป ระชุม ดังนั้น
สาระส าคัญของการประชุมหรือการพบปะหารือกันนั้น ก็คือให้ทุกคนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ  
ในวัตถุประสงค์และกรอบของการประชุมที่ชัดเจนว่า มีเรื่องใด หรือกิจการงานอันใดที่เราจะต้อง
ร่วมกันท า หรือด าเนินการ เพราะว่าการสื่อสาร การตัดสินใจร่วมกัน การท างานเป็นกลุ่มกลายเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญและจ าเป็น บางครั้งการประชุมก็ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่อาจกล่าวได้ว่า 
ไม่ได้อยู่ที่การประชุมกันบ่อย ๆ เป็นทักษะในการประชุมปรึกษาหารือกันมากกว่า ดังนั้น การประชุม
พบปะหารือกันบ่อยนั้น เป็นวิธการเพ่ือจะด าเนินให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นเอง 

 การประชุมที่จะมีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่
ควรจะมีการประชุม เช่น เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองเพียงคนเดียว เมื่อต้องการ 
ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันปฏิบัติระหว่างบุคคล หรือ เมื่อต้องการชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกทราบ เช่น พนักงานใหม่ หรือการเปลี่ยนกฎ รวมถึงเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือ
เข้าใจผิด อีกทั้ง การประชุม การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม รวมถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในที่ประชุม เพราะวัตถุประสงค์ของการประชุมนั้นก็เพ่ือให้ เกิดการสื่อสาร ดังนั้นการแสดง 



๙๘ 
 

ความคิดเห็นในที่ประชุมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและควรให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์  โดยไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับผู้ อ่ืนก็ ได้  เนื่องจากการถกเถียงหรือการอภิปราย  
อย่างกว้างขวางเป็นลักษณะที่ดีขององค์กร แสดงถึงความกระตือรือร้นของบุคลากร ดังนั้น  
การประชุมจึงเป็นโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งความคิดเห็นนั้นถูกรับฟังในที่ประชุม 

 การประชุมปรึกษาหรือหารือกันบ่อย ๆ มีประโยชน์มากมาย พอสรุปได้ดังนี้ 
  (๑) สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็ว 

  (๒) ช่วยให้มีความคิดเห็นร่วมกันในการท างาน 

  (๓) ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ 

  (๔) ช่วยให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจ 

  (๕) ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย 

  (๖) สร้างความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย 

  (๗) ได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ฝึกให้รู้จักรับฟังผู้อ่ืน 

  (๘) สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากข้ึน เกิดความผิดพลาดน้อย 

  (๙) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน ร่วมกันวางแผนตัดสินใจ 

  (๑๐) ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

  (๑๑) สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดม
ความคดิ 

 เมื่อผู้ปกครองหมั่นประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิกเห็นกันสม่ าเสมอ ย่อมท าให้
สมาชิกในองค์องค์มีความพร้อมเพรียงสามัคคี มีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดที่ถูกต้องตรงกันท าให้
บุคลากรมรการพัฒนา มีการเรียนรู้ มีความรู้ มีทัศนคติ และทักษะที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเร็จลุล่วงได้ เมื่อสมาชิกมีคุณภาพ ย่อมก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในองค์กรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ทุกอย่างทุกประการส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี สร้างองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าและด ารงรักษา
ประเทศชาติไว้ได้ (พระมหาธรรมกรณ์ ปญฺญาสิริ (นวนสว่าง), ๒๕๕๖, หน้า ๑๐๔-๑๐๖) 
 ๒ . ความพร้อมเพรียงกันประชุม จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า เมื่อมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันแล้ว ถึงเวลาเลิกประชุม สมาชิกทุกคนที่เข้าประชุม ควรเลิกพร้อมกันและสามัคคี
พร้อมใจกัน ท ากิจธุระ การงานที่ควรท า คือ เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว สมาชิกหรือบุคลากรทุกคน  
ไม่ควรมีใครชักช้า หรือหลีกเลี่ยงการประชุม ด้วยอ้างว่า วันนี้มีธุระ หรือมีงานอย่างอ่ืนที่จะต้องท า 
เพราะถ้าอ้างอย่างนี้ การประชุมปรึกษาหารือกันนั้นย่อมไม่มีความพร้อมเพรียง ถ้ายิ่งต่างคนต่างอ้าง 
องค์กรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน แต่สิ่งที่สมาชิกควรท า
คือ เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว แม้ก าลังท าธุระอะไรอยู่ก็แล้วแต่ แม้ว่าก าลังรับประทานอาหาร หรือ
แต่งตัวอยู่ก็ตาม จะต้องวางกิจธุระทุกอย่างเสีย จะต้องให้ความส าคัญกับการประชุมมาเป็นอันดับแรก 



๙๙ 
 

เมื่อถึงคราวเลิกประชุม ก็ควรเลิกพร้อมกัน เพราะว่าถ้าเลิกประชุมไม่พร้อมกันแล้ว อาจจะท าให้
พลาดเนื้อหาสาระที่ส าคัญ หรือข่าวสารที่ส าคัญไปได้ เมื่อผู้ปกครองและสมาชิกปฏิบัติตามหลักการ
ที่ว่า เมื่อประชุมก็ต้องพร้อมเพรียงกัน ถึงคราวเลิกก็ต้องเลิกพร้อมกัน เมื่อท าได้ดังนี้ ย่อมท าให้
สมาชิกในองค์กร มีความสามัคคี มีความเข้าใจ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน มีการพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน เมื่อมีกิจการงานอันใดในองค์กรที่ต้องท าเร่งด่วนหรือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข  
อย่างทันท่วงที ย่อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันและย่อมมีการประสานงานระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน เมื่อท าได้ดังนี้ ปฏิบัติได้อย่างนี้ องค์กรย่อมเจริญก้าวหน้า รักษาด ารงสถานบันไว้ได้ 
 ส าหรับองค์กรมีขนาดใหญ่หรือแม้แต่หน่วยงานเล็ก ๆ ที่มีบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกัน
หลายคน การประชุมนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องและควรท า บุคคลที่มีความสามัคคีสมานฉันท์กัน
เท่านั้น จึงจะประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เป็นการแสดงออกถึงความสุจริต
และจริงใจต่อหมู่คณะที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เพราะฉะนั้น สมาชิกทุกคนควรตระหนักว่า เมื่อถึงเวลา  
ต้องประชุม ก็ต้องพร้องเพรียงกันประชุม ถ้าจะเลิกก็ต้องเลิกพร้อมกัน มติของที่ประชุมตกลงกันว่า
อย่างไร ให้ใครมีหน้าที่อย่างไร ปฏิบัติอย่างไร ร่วมกันท าอะไร ก็ต้องพร้อมใจกันท ากิจของหมู่ของตน 
เพ่ือให้เกิดเป็นผลประโยชน์เกื้อกูล เป็นความสุขความเจริญแก่หมู่คณะ (พระมหาธรรมกรณ์ ปญฺญาสิริ 
(นวนสว่าง), ๒๕๕๖, หน้า ๑๐๖-๑๐๗) 
 ๓. การยึดม่ันในหลักการเดิม จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า หากผู้บริหารจะศึกษาและ
ปฏิบัติตามหลักการข้อนี้ จะต้องให้ความส าคัญเรื่องการบัญญัติกฎหมาย หรือการเพิกถอนกฎหมาย  
ที่มีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกับการเก็บภาษีอากร และการวินิจฉัยลงโทษต่าง ๆ เพราะภาษีอากร  
เป็นภาระตัวเงินซึ่งตกแก่ประชาชนหรือเจ้าของทรัพย์สิน เป็นการช าระไม่ใช่การจ่ายด้วยสมัครใจหรือ 
การบริจาค แต่เป็นการถูกบังคับโดยเรียกเอาจากอ านาจรัฐ เพราะเรื่องภาษีอากรนี้ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ไม่ควรบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่เคยบัญญัติ ไม่เคยท ามาก่อน 
รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งหลาย เมื่อผู้คนถูกบีบคั้น ด้วยส่วยและอากร ย่อมส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิต เมื่อชีวิตความเป็นอยู่ล าบาก จะพากันต าหนิอาจก่อให้เกิดการประท้วงเรียกร้องสิ่งต่าง ๆ 
ตามมา ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น ผู้ปกครอง ควรตระหนักถึงความส าคัญ 
อันเกี่ยวกับภาษีอากร ที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดนส่วนรวม แต่ถ้าหากมีความจ าเป็น  
ที่จะต้องบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จริง ๆ ควรศึกษาคุณประโยชน์และโทษของกฎหมาย
เหล่านั้นรวมถึงความเห็นชอบจากประชาชนด้วย  
 อีกประการหนึ่ง กฎหมายหรือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับภาษีอากรอันใดที่มีอยู่แล้ว 
ผู้ปกครองจะต้องคงไว้ ไม่ควรยกเลิกสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว เพราะหลักการและวิธีการอันก่อเกิดเป็น
กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติแต่ละอย่างนั้น เป็นการประชุมและบัญญัติท่ามกลางสภา ที่มีสมาชิก 
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ผู้เป็นตัวแทนของประชาชน และมีความรู้ความสามารถเป็นจ านวนมาก สมาชิกสภาในที่ประชุม
ยอมรับว่า กฎหมายเหล่านี้เป็นประโยชน์และถูกต้องดีงาม จึงได้บัญญัติกฎหมายฉบับนั้น ๆ ขึ้นมา  
และส่วนรวมก็มีการถือประพฤติปฏิบัติตามกันมาโดยล าดับ เพราะถ้าหากมีการยกเลิกกฎหมายภาษี
อากรที่มีอยู่แล้ว ไม่มีการเก็บภาษีอากรตามที่เคยเก็บมาแล้ว รายได้ของรัฐรวมถึงเงินคงคลัง อันเป็น
กองทุนในการพัฒนาบริหารประเทศ ก็จักเสื่อมหมดไปตามล าดับ เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า 
รายได้หลักของรัฐแต่ละปีนั้นมาจากภาษีอากรเป็นหลัก รวมถึงรายได้อ่ืน ๆ เช่นค่าสัมปทานค่าธรรมเนียม
หรือส่วนแบ่งจากก าไรของรัฐวิสาหกิจ 

 การบัญญัติกฎหมายแต่ละอย่างนั้น ต้องท าตามวิธีการ เป็นขั้นตอนคือ จัดท าร่างกฎหมาย
เสนอร่างกฎหมายต่อผู้มีอ านาจพิจารณาร่างกฎหมายเพ่ือรับหลักการและแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสม 
แล้วประการสุดท้ายคือ น ากฎหมายที่พิจารณาแล้วไปให้ผู้ที่มีอ านาจลงนามและประกาศเพ่ือน าไปใช้
บังคับเป็นกฎหมาย รวมถึงต้องค านึงหลักในการบัญญัติกฎหมาย อันเป็นหลักที่ส าคัญ ได้แก่  
ความถูกต้อง ความแน่นอน ความสมบูรณ์ ความศักดิ์สิทธิ์ ความสัมฤทธิ์ผล รวมถึงความนิยม คือ  
  (๑) การบัญญัติกฎหมายต้องค านึงความถูกต้อง คือ ถูกวิธีการ ถูกแบบ ถูกเนื้อหา 
ถูกหลักภาษาและต้องเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในสังคมด้วย 

  (๒) การบัญญัติกฎหมายต้องค านึงถึงความสมบูรณ์คือ ให้ได้สาระครบถ้วน
ครอบคลุม ไม่ขาดตกบกพร่อง สอดคล้องไม่ขัดกัน และเชื่อมโยงไม่ขาดตอน 

  (๔) การบัญญัติกฎหมายต้องค านึงถึงความศักดิ์สิทธิ์ คือกฎหมายที่เป็นค าบงการ ให้
ใครท าอะไร ต้องให้มีสภาพบังคับ และต้องให้สัมฤทธิ์ผล คือให้ได้ผลบรรลุจัดประสงค์ในการตรา
กฎหมายฉบับนั้น 

  (๕) การบัญญัติกฎหมายต้องค านึงถึงความนิยมเกี่ยวกับลีลา ถ้วยค า และการใช้
ตัวเลขแทนตัวหนังสือ 

 เมื่อกฎหมายที่ใช้ในการปกครองประเทศมีความถูกต้อง ชอบธรรม เป็นธรรม การตัดสิน
พิพากษาคดีต่าง ๆ ก็พลอยถูกต้อง เป็นธรรม ยุติธรรม เป็นเงาตามตัว เมื่อมีการจับโจรผู้ร้ายได้ ก็มี
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีไปตามตัวบทกฎหมาย ด้วยความถูกต้องยุติธรรม ไม่มีการข่มเหงรังแก
ประชาชน หากผู้ปกครองยึดมั่นในหลักการนี้ได้ ชื่อว่า หมั่นประพฤติตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณ 
หากว่าประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ได้รับความชอบธรรมจากกฎหมาย หรือผู้ใช้กฎหมาย  
ย่อมกล่าวหานินทา ว่าร้าย เมื่อได้รับความเดือดร้อน ย่อมสร้างปัญหาต่าง ๆ เช่นการร้องเรียน  
การชุมนุมประท้วง เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปกครองบริหาร
ประเทศ 
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 แต่หากว่าประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายที่ไม่ชอบธรรม ย่อมด ารงชีวิตได้
โดยปกติสุข ชาวบ้านชาวเมืองย่อมไม่กล่าวหาว่าร้าย แต่จะพากันประกอบสัมมาชีพ เมือเป็นเช่นนั้น 
บ้านเมืองประเทศชาติจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แม้ความเสียหายต่าง ๆ ก็จักไม่เกิดขึ้นกับองค์กร 
เพราะยังยึดมั่นในหลักการที่มีมาแต่เก่าก่อน  (พระมหาธรรมกรณ์ ปญฺญาสิริ (นวนสว่าง) , ๒๕๕๖,  
หน้า ๑๐๗-๑๑๑) 
 ๔. การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ทุกคนจะต้องให้เกียรติ เคารพ
นับถือท่านผู้ใหญ่ ผู้มีประสบการณ์ ผู้บังคับบัญชา มองเห็นความส าคัญแห่งถ้วยค าของท่านว่า  
เป็นสิ่งอันพึงรับฟัง ท่านผู้ใดที่เป็นผู้ใหญ่เหนือตน เป็นผู้บังคับบัญชาในคณะปกครอง สมาชิกทุกคน 
จะต้องเคารพนับถือ และปฏิบัติตามค าสั่ง รวมถึงค าตักเตือน และเชื่อฟังท่านเหล่านั้นไม่ฝ่าฝืน ต้องให้
ความเคารพเชื่อฟังต่อผู้ใหญ่ในสายงานบริหารขึ้นไปโดยล าดับ เพราะการอยู่ร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกัน
นั้น จะต้องมีผู้น า มีผู้ใหญ่ที่เป็นหลัก เป็นประธานในองค์กร การอยู่ร่วมกันและการปฏิบัติงาน  
จึงจะด าเนินไปได้อย่างปกติสุข แม้แต่ในครอบครัว ถ้าลูกเชื่อฟังพ่อแม่ ครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันได้
อย่างปกติสุข ข้อนี้เป็นหลักการแสดงความเคารพนับถือในชั้นการบริหารหมู่คณะหรือองค์กร 

 การปฏิบัติงานร่วมกันนั้นต้องมีผู้น า ดังนั้นความเป็นผู้ใหญ่กับผู้น้อยจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการปกครอง การบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น า หน้าที่ปกครอง และ
หน้าที่สั่งการ เป็นหน้าที่ที่ผู้น าต้องปฏิบัติ ดังนั้นการให้ความเคารพเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่นั้น นับว่า  
เป็นความเจริญ และจะก่อให้เกิดความเจริญ ดังเช่น พระพุทธศาสนา ที่ด ารงถาวรมาได้จนถึงทุกวันนี้ 
ก็เพราะอาศัยท่านผู้เป็นใหญ่ที่เป็นประธานในสงฆ์ช่วยกันปกครองบริหารหมู่คณะสืบต่อกันมาตามยุค
ตามสมัย ตามยุคสู่ยุค รวมถึงพุทธบริษัทต่างก็ให้ความเคารพนับถือ เชื่อฟังค าสั่งสอน และท าตาม
ค าสั่งสอนของพระเถระที่เป็นใหญ่เป็นประธานสงฆ์ พระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรือง และด ารงถาวร
จนถึงทุกวันนี้ ผู้ปกครองก็เช่นเดียวกัน รัฐที่ด ารงสืบต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ 
ท่านช่วยกันรักษาและพัฒนาสืบต่อกันมา ดังนั้นการให้ความเคารพ เชื่อฟังค าสั่ง รวมถึงค าตักเตือน
จากผู้ใหญ่ในสายงานบริหาร นั้นจึงนับว่าเป็นความเจริญ ซึ่งจะท าให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง 
เพราะว่าผู้น ารวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่นั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ผ่านการปฏิบัติงาน
มามากกว่า ย่อมมีความรู้และวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อสมาชิก เคารพ นับถือ และเชื่อฟัง
ท่านเหล่านั้น ๆ ก็ย่อมแนะน าความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงวิธีการในการปฏิบัติงานและการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ให้ เมื่อเป็นเช่นนี้ องค์กรก็ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป (พระมหาธรรมกรณ์ 
ปญฺญาสิริ (นวนสว่าง), ๒๕๕๖, หน้า ๑๑๑-๑๑๒) 
 ๕. การเคารพสิทธิของกันและกัน จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า หลักการอปริหานิยธรรม 
ข้อนี้ เป็นหลักการวางตัวของสมาชิกในองค์กร โดยวางตัวให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือไม่เกิดความเสื่อมเสีย 
คือ ผู้ปกครองและสมาชิกนั้น จะต้องไม่ข่มเหงรังแกบุตรภรรยาของกันและกัน ด้วยประการใด ๆ  
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ต้องปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเหล่านั้น รวมถึงจะต้องให้ความเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของสตรีที่ปฏิบัติงานในองค์กร ไม่ควรล่วงเกินสิทธิ กดขี่ ข่มเหง เบียดเบียน ดูถูก ดูหมิ่น  
ว่าเป็นสตรี ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จได้ รวมถึงล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรี
เหล่านั้น อันจะน ามาซึ่งความโกรธแค้นของญาติพ่ีน้องของสตรีเหล่านั้น จะท าให้เกิดการเสื่อมเสีย 
ต่อองค์กร อาจก่อให้เกิดปัญหาลุกลามใหญ่โต จนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 หลักการนี้  เป็นหลักการวางตัวของสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้สมาชิกไม่ลุแก่อ านาจ 
ความอยากความเห็นแก่ตัว สามารถท าให้องค์กร หรือสังคมมีระเบียบวินัยยิ่งขึ้น สามารถด ารงรักษา
สิ่งที่มีค่า ของสังคมไว้ได้ยั่งยืน อันจะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ และการปกครอง  
เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการส่งเสริมคุณภาพในการบริหารการปกครอง ท าให้เกิด
ความสุขความเจริญในหลาย ๆ ด้าน สมดังพระด ารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ว่า สุขา สังฆัสสะ 
สามัคคี หมายความว่า ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะเป็นเหตุน าสุขมาให้  (พระมหาธรรมกรณ์ 
ปญฺญาสิริ (นวนสว่าง), ๒๕๕๖, หน้า ๑๑๒) 
 ๖ . การปกป้องคุ้งครองพระศาสนา  จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า หลักการข้อนี้ 
ผู้ปกครองจะต้องให้ความเคารพปกป้องรักษาศาสนา อันเป็นศูนย์รวมศรัทธา เป็นศูนย์รวมใจของคน
ในสังคม และปูชนียสถานที่ส าคัญทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกเมือง รวมถึงอนุสาวรีย์ประจ า
ชาติ จะต้องไม่บั่นทอนผลประโยชน์ที่เคยอุปถัมภ์ศาสนา และปูชนียสถานทางศาสนาเหล่านั้น  
เพราะศาสนา ปูชนียสถาน รวมถึงอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ประจ าชาติทั้ งหมดนี้  เป็นเครื่องเตือนสติ  
ความทรงจ าให้ประชาชนในชาติท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน รวมถึงไม่ละเลยพิธีกรรม  
อันแสดงความเคารพบูชาปูชนียสถาน อนุสรณ์สถานเหล่านั้นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตามประเพณี 
 อีกทั้งสมาชิกทุกคน จะต้องให้ความเคารพให้สถานที่ท างาน รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
อันเป็นที่เคารพบูชาต่าง ๆ ไม่ควรกล่าวดูถูกดูหมิ่น รวมถึงแสดงกิริยาอาการ ที่บ่งบอกถึงการขาด  
ความเคารพสิ่งเหล่านั้น พิธีกรรมต่าง ๆ ที่คนรุ่นก่อนปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อเห็นว่าไม่ก่อให้เกิด  
ความเสียหาย ก็ควรจะรักษาไว้ให้ดี และปฏิบัติตาม รวมถึงวันส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะองค์กร 
ที่เคยจัดกิจกรรม หรือพิธีกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่ก่อนเก่า ก็ควรให้ความส าคัญเสมอต้นเสมอปลาย  
เพ่ือจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลในหมู่คณะ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มก าลัง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ท าให้สมาชิกรักความสงบ แสดงถึง
ความเป็นผู้มีนิสัยจิตใจที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความไม่ประมาท การที่สมาชิกในองค์กร  
เป็นคนดี ย่อมจะเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ ในการปฏิบัติหน้าที่  
ได้เป็นอย่างด ี(พระมหาธรรมกรณ์ ปญฺญาสิริ (นวนสว่าง), ๒๕๕๖, หน้า ๑๑๒-๑๑๓) 
 



๑๐๓ 
 

 ๗. การปกป้องคุ้มครองคนดี จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า  หลักการข้อนี้ เป็นประโยชน์
ในด้านการปกป้องคุ้มครองคนดี การที่ผู้ปกครองจะยึดมั่นในหลักการนี้ได้นั้น จะต้องปฏิบัติดังนี้ คือ 
ผู้ปกครองจะต้องอ านวยความสะดวกให้การอารักขาคุ้มครองแก่พระอรหันต์ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์
สามเณร ซึ่งเป็นผู้ที่รักษาสืบมอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป เพราะพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับ
ประเทศไทยมาช้านาน มีความผูกพันเกื้อกูลกันอย่างยิ่ง ทั้งฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายศาสนจักร  
อย่างแยกกันไม่ออก ควรให้ความเคารพ จัดการอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรม แก่บรรพชิต 
ผู้ทรงศีลธรรมอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นที่ พ่ึ งและเป็นตัวอย่างของการท าความดี ประพฤติปฏิบัติดี  
ของประชาชน เต็มใจต้อนรับ และหวังให้ท่านเป็นอยู่โดยผาสุก 

 รวมถึงต้องให้เคารพในสมณะชีพราหมณ์ท่ีปฏิบัติดีทั้งหลาย โดยไม่เจาะจงเชื้อชาติศาสนา 
ไม่ควรออกกฎหมายหรือข้อบังคับ อันส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ หรือการมาของท่านเหล่านั้น  
ควรท าสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ คือรักษาคุ้มครองท่านเหล่านั้น ให้ด ารงอยู่อย่างปกติสุข แม้มีสมณะ  
ชีพราหมณ์มาติดต่อธุระ ก็ควรจะอ านวยความสะดวก ต้อนรับ ปฏิสันถาร ดูแล อย่าให้ขาดตก
บกพร่อง รวมถึงน้อมรับค าแนะน าสั่งสอนของสมณะชีพราหมณ์ ผู้ฉลาดเป็นปราชญ์บัณฑิตทั้งหลาย 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติ เมื่อปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์  
ก็จะได้รับค าสรรเสริญของผู้ที่ได้พบเห็น อันแสดงถึงความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อบุคคลอื่น ซึ่งมี
ลักษณะที่ส าคัญได้แก่ การยอมรับและการให้เกียรติบุคคลอ่ืน การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน และ
สุดท้ายคือความจริงใจไม่เสแสร้ง 

 หลักการนี้ จะสร้างความสมานไมตรีของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะว่าการมี
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืนเป็นสิ่งจ าเป็นในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ พัฒนาการทางสังคมและความคิด
ความเข้าใจของบุคคล พัฒนาขึ้นจากการมีสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล 
ความส าเร็จในอาชีพ การค้นพบความหมายของชีวิตและสุขภาพจิต ล้วนได้รับผลกระทบ  
จากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เพราะว่ามนุษย์แต่ละคนถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ให้มีความคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน ๒ คน จึงต้อง
อาศัยความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่มีระหว่างกัน เพ่ือบุคคลทั้งสองฝ่าย จะได้
ประสบความส าเร็จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เมื่อยึดมั่นปฏิบัติในหลักอปริหานิยธรรมนี้ได้ 
ย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรดังที่กล่าวมา อีกทั้งยังเกิดประโยชน์กับองค์กรในด้านต่าง ๆ คือ  
ในด้านการบริหารองค์การที่ดี การวางตัวของสมาชิก และการสมานไมตรีมีมนุษย์สั มพันธ์กับผู้อ่ืน  
ที่ส าคัญคือ ความสมัครสมานสามัคคีในองค์กรย่อมเกิดขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความสามัคคีนี้  
เป็นหลักธรรมที่ส าคัญต่อความเสื่อมหรือความเจริญขององค์กรและต่อการพัฒนาประเทศ (พระมหา
ธรรมกรณ์ ปญฺญาสิริ (นวนสว่าง), ๒๕๕๖, หน้า ๑๑๓-๑๑๔) 



๑๐๔ 
 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องการเน้นให้เห็นความส าคัญของหลักอปริหานิยธรรมอีก ๓ ประการ 
ดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของหลักอปริหานิยธรรมด้านเศรษฐกิจ 
 ความจริงแล้ว อปริหานยธรรมทั้ง ๗ ข้อนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสวาง
หลักไว้เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เพราะในแต่ละ
ข้อนั้น ช่วยส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจ ะเป็น 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม แต่เมื่อพิจารณาเนื้อความของอปริหานิยธรรมแต่ละข้อ
แล้ว หลักการที่ว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ ไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว จัดได้ว่ามีเนื้อหาสาระ 
ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง 
 การไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ ไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว หรือที่พูดกันสั้น ๆ ได้ใจความว่า 
การยึดมั่นรักษาในหลักการเดิมนี้ มีเนื้อหาสารเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภาษีอากร ส่วย และสินไหม  
โดยมีค าอธิบายว่า ภาษีอากรใด ที่ไม่ค่อยเก็บ ไม่ควรที่จะบัญญัติให้เก็บ แต่ภาษีอากรใดที่เคยเก็บ
มาแล้ว ไม่ควรที่จะยกเลิก เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องถึงเศรษฐกิจของรัฐโดยตรง มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับเงินคลัง ที่จะน ามาใช้จ่ายพัฒนาประเทศ การไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัตินั้น จุดประสงค์ก็เพ่ือ 
ไม่ให้เกิดการบีบคั้นประชาชนในรัฐ ไม่สร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนภายในรัฐด้วยภาษีอากร 
เพราะเรื่องภาษีอากรนี้เป็นการช าระตัวเงิน โดยถูกบังคับเรียกเอาจากรัฐ ไม่ใช่การบริจาคที่เกิดขึ้น
ด้วยความสมัครใจ เมื่อมีการเรียกเก็บภาษีอากรมาก ย่อมส่งผลให้ประชาชนมรภาระมาก อันส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ล าบาก จะก่อให้เกิดการต าหนิ การประท้วงเรียกร้องและก่อเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย อาจกล่าวได้ว่า ได้ไม่คุ้มเสีย 
 หลักที่ว่า ไม่เพิกถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว คือ ภาษีอากร ส่วย สินไหมใดที่เคยเก็บ  
รัฐไม่ควรที่จะยกเลิก ภาษีอากร ส่วนสินไหมอันนั้น จุดประสงค์ก็เพ่ือให้รัฐ มีรายได้ รวมถึงเงินคลัง 
อันเป็นกองทุนในการบริหารพัฒนาประเทศ เพราะเรื่องของภาษีอากรนี้ จัดได้ว่า เป็นรายได้หลักของรัฐ 
เมื่อรัฐมีรายได้ ย่อมสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศ รวมถึง
มีทุนในการแจกจ่ายเงินเดือน หรือเบี้ยหวัดแก่ข้าราชการ ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่ท างาน
ให้แก่รัฐ นับว่าเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน อันจะส่งผลให้ข้าราชการตั้งใจปฏิบัติหน้ าที่
การงานของรัฐ ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาบริหารประเทศ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น การยึดมั่นในหลักการเดิม  
ในอปริหานิยธรรมนี้ กล่าวได้ว่า เป็นธรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง ถ้ายึดมั่นในหลักการนี้ได้ 
ย่อมเกิดประโยชน์มากมายมหาศาล ส่งเสริมให้ประเทศพัฒนา และเจริญรุ่งเรือง กล่าวได้ว่า มีผลได้ 
มากกว่าผลเสีย 
 



๑๐๕ 
 

 ๒. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของหลักอปริหานิยธรรมด้านสังคม 
 ค าว่า สังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข คือ คนในสังคมด ารงชีวิตด้วยความสุข  
มีเจตนารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การที่คนหมู่มาก จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั้น หลักการ
ส าคัญที่คอยเชื่อมโยง หรือประสานคนทั้งหลายให้อยู่รวมกันได้นั้น คือ ความสามัคคี หาใช่ความเจริญ
ทางด้านวัตถุไม่ หลักการส าคัญของอปริหานิยธรรมเอง ก็มีจุดส าคัญอยู่ที่ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
เมื่อเป็นดังนี้  จึงกล่าวได้ว่า อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ข้อนั้น เมื่อยึดมั่นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
สม่ าเสมอแล้ว ย่อมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความสามัคคี เมื่อคนในสังคม มีความสามัคคี มีเป้าหมาย 
และเจตนารมณ์ไปในทิศทางเดียวกัน สังคมก็จะอยู่อย่างปกติสุข แต่ถ้าต้องพิจารณาให้เจาะจงลงไปว่า 
อปริหานิยธรรม ข้อไหน ที่เน้นด้านสังคมนั้น ก็พอจะกล่าวได้ว่า หลักการที่ว่า การประชุมกันเนื่องนิตย์ 
และเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก และช่วยกันท ากิจที่ควรท า 
จัดไดว้่าเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดสังคม และเน้นความสามัคคีของคนในสังคม 
 การประชุมกันเนืองนิตย์นี้ จัดได้ว่าเป็นธรรมข้อแรก ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสสอนไว้ เมื่อพิจารณาแล้ว ท าให้ทราบว่า การประชุมกันนั้น เป็นการรวมตัวกันท างาน เพราะการงาน
บางอย่างนั้น คน ๆ เดียว ไม่สามารถที่จะท าให้ส าเร็จลุล่วงได้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการท างาน
เป็นทีม เป็นหมู่คณะ เมื่อรวมตัวกันท างาน ก็ย่อมเกิดการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น ความรู้จัก
คุ้นเคย เกิดการมีส่วนร่วม ท าให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจ มีเป้าหมายร่วมกัน ก่อนลงมือปฏิบัติ 
ย่อมส่งผลให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพ มีความผิดพลาดน้อย กล่าวได้ว่า การประชุมกันบ่อย ๆ 
นั้น เป็นธรรมที่ส าคัญเป็นอันดับแรก ที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมนั้น พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และ
อยู่กันอย่างปกติสุข เมื่อคนในสังคมมีความสามัคคี การท างานต่าง ๆ ของรัฐ ย่อมได้รับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี 
 เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุม ก็พร้อมเพรียงกันเลิกและช่วยกันท ากิจ 
ที่ควรท า หลักอปริหานิยธรรมข้อนี้ เน้นความสามัคคีเป็นที่สุด เพราะหลักฐานก็คือ บทพระบาลีที่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยศัพท์ว่า สมคฺคา หมายถึง ความสามัคคีหรือความพร้อมเพรียง 
อันเป็นเนื้อหาส าคัญของหลักอปริหานิยธรรมข้อนี้ และเมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระส าคัญของหลัก  
อปริหานิยธรรมเรื่องความพร้อมเพรียงกันนี้ ท าให้ทราบว่า เป็นธรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในหมู่คณะ 
เล็งเห็นความส าคัญของงานส่วนรวมเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะมีธุระส าคัญเพียงใด หรือก าลังกระท างาน
การงานอย่างอ่ืนอยู่ เมื่อถึงเวลาประชุมปรึกษาหารือกัน ไม่ควรบ่ายเบี่ยง หรือหาเหตุหลเพ่ือที่จะหลบหลีก 
หรือหลีกเลี่ยงการประชุม เพราะการประชุมพบปะปรึกษาหารือกันนี้ เป็นหลักการที่ส าคัญ ที่จะท าให้
การงานของส่วนรวมที่หลาย ๆ คนรับผิดชอบร่วมกันนั้นส าเร็จได้ เพราะเมื่อมีการประชุม ย่อมมี 
การแสดงความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิก ก่อนที่จะร่วมกันพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย 
สุดท้ายน าไปสู่การลงมติเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ถ้าหากว่าคณะท างาน ไม่มีความพร้ อมเพรียงกัน  
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ย่อมท าให้องค์ประชุมหรือสมาชิกที่มีความรับผิดชอบไม่ครบคณะ อันจะส่งผลให้การปรึกษาหารือกันนั้น 
ด้วยประสิทธิภาพลง รวมถึงส่งผลต่อการลงมติก่อนที่จะน ามติในที่ประชุมไปปฏิบัติ ดังนั้น  
เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ท าให้ทราบว่า ความพร้อมเพรียงกันในการประชุมนี้ มีความส าคัญ 
เป็นอย่างมาก ส าหรับการท างานแบบหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลเกี่ยวเนื่องแบบห่วงโซ่ คือ ถ้าสมาชิกมีความ
พร้อมเพรียงกัน ย่อมส่งผลให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงได้โดยเร็ว แต่ตรงกันข้าม  
เมื่อสมาชิกที่ท างานร่วมกันไม่ให้ความส าคัญกับการงานของส่วนรวม การงานที่ได้รับมอบหมาย  
ก็ย่อมส าเร็จได้ยาก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า หลักการเรื่องความพร้อมเพรียงกันนี้ นับว่าเป็นธรรม  
ที่ส่งเสริมให้สังคมนั้นเกิดความพร้อมเพรียงประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดการรวมตัว  
แสดงความคิดเห็นและมีเป้าหมายร่วมกัน สุดท้ายน าไปสู่ความพร้อมเพรียงในการท างาน เมื่อเกิด
ความพร้อมเพรียง การงานที่ได้รับมอบหมายย่อมส าเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 
 ๓. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าของหลักอปริหานิยธรรมด้านวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมที่อันแสดงถึงความดีงามและความเจริญงอกงามของคน 
ในสังคม เมื่อกล่าวถึงเรื่องของวัฒนธรรมแล้ว อปริหานิยธรรมทุกข้อ ย่อมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
ทั้งสิ้น ไม่มากก็น้อย ทั้งทางตรงและโดยอ้อม เพราะธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น 
ย่อมส่งเสริมให้เกิดความดีงาม ความถูกต้อง เมื่อปฏิบัติตามอย่างตั้งมั่น ย่อมเกิดความเจริญ 
โดยส่วนเดียว เมื่อถ้าจะกล่าวในแง่ที่ก่อให้เกิดมรดกทางสังคมแล้ว หลักอปริหานิยธรรมที่ว่า สักการะ 
เคารพเจดีย์ ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อย
ให้พลีกรรมที่เคยท า เสื่อมไป และให้การอารักขาคุ้มครองแก่สมณะชีพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีทั้งหลาย  
อปริหานิยธรรม สองข้อนี้ กล่าวได้ว่า ส่งเสริมให้เกิดความเจริญทางด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก 
เพราะว่า หลักธรรมค าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้น เมื่อน าไปประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับ
ประโยชน์ตามสมควรแก่ธรรมและประเพณีท่ีดีงามต่าง ๆ ล้วนเกิดข้ึนมาจากวิถีความเชื่อ ความศรัทธา
และการด ารงชีวิตของคนในสังคมทั้งนั้น 
 เมื่อคนในสังคมปฏิบัติตามหลักของคุณงามความดี เคารพบูชาสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย  
น าค าสอนของท่านเหล่านั้นไปปฏิบัติ ก็ย่อมเกิดประโยชน์มากมายมหาศาล เมื่อคนในชาติเคารพ
สักการบูชาเจดีย์ปูชนียวัตถุ และอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ย่อมเป็นการแสดงถึงสิ่งที่ควรท า บ่งบอกถึง 
ความนอบน้อม และเห็นความส าคัญและยังระลึกถึงคุณงามความดีบรรพชน ย่อมเป็นเครื่องเตือนสติ
ให้คนในชาติบ้านเมืองสร้างความดีและเสียสละตนเพ่ืออุทิศให้กับชาติบ้านเมือง นับว่าเป็นลักษณะ 
ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความกลมเกลียวของคนในชาติและศีลธรรมอันงามของประชาชน 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องรับประกันได้ว่า ศาสนา รวมถึงสถานที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ ปูชนียวัตถุ 
อนุสาวรีย์ต่าง ๆ ที่คนรุ่นก่อนช่วยกันสร้างและรักษาคุ้มครองมา จะไม่สูญสิ้นและเสียหายในปัจจุบัน 
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จะยังคงอยู่ประจ าชาติสืบไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง (พระมหาธรรมกรณ์ ปญฺญาสิริ (นวนสว่าง), ๒๕๕๖, 
หน้า ๑๑๙-๑๒๒) 

 สรุป หลักอปริหานิยธรรมนั้น เป็นธรรมที่ป้องกันเหตุที่ท าให้หมู่คณะแตกแยก และ 
ในขณะเดียวกัน ยิ่งส่งเสริมให้หมู่คณะเกิดความสามัคคี แม้ในองค์กรเล็ก ๆ จนถึงองค์กรใหญ่
ระดับประเทศ ถ้าหากทุกคนประพฤติมั่นอยู่ในหลักการของอปริหานิยธรรมโดยความพร้อมเพรียงกันแล้ว 
รับรองได้ว่า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเงื่อนไขไว้ด้วยว่า 
ความเจริญมั่นคงนั้น จะคงมีตราบที่ยังหมั่นประพฤติปฏิบัติตามอปริหานิยธรรม ถ้าพากันละเลย 
ไม่สนใจเสียแล้ว ความเสื่อมถอยก็จะปรากฏให้เห็นทันที นอกจากนี้หลักอปริหานิยธรรม ยังเป็น
รัฐธรรมนูญ เป็นกฎระเบียบแบบแผนอันดีเยี่ยมแล้ว ยังเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อีกทั้ง
เป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับการปกครองแบบหมู่คณะเป็นอย่างมาก เพราะเน้นหลักคุณธรรมคือ
ความสามัคคีเป็นส าคัญ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ลบ
ล้างหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เป็นของเดิม ซึ่ งเทียบกับธรรมนูญในปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี  อีกทั้ ง 
หลักอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ มีความสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง 

๔.๔ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนว 
พุทธศาสนา สรุปได้ว่า เป็นผู้น าที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ 
โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนหรือหมู่คณะ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  
เป็นผู้น าที่มีคุณภาพ มีศักยภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ และคุณภาพด้านจิตใจก็มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นที่ยกย่อง นับถือ ศรัทธาของบุคคลทั้งหลาย เป็นหลักปฏิบัติส าหรับการก ากับ ควบคุม 
และพัฒนาอารมณ์ของผู้น าให้มีความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี ท าให้สามารถรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ได้ รวมถึงคุณสมบัติของคนดี  
ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนฉลาด และเหมาะสมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นผู้น าที่เป็นที่ยอมรับ  
นับถือ ศรัทธาของคนทั่วไป ตามกฎระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม  
มีหลักธรรมที่สอดคล้องกับการปกครองแบบหมู่คณะเป็นอย่างมาก เพราะเน้นหลักคุณธรรมคือ 
ความสามัคคีเป็นส าคัญ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ลบล้าง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นของเดิม ซึ่งเทียบกับธรรมนูญในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ตลอดจนท าให้สามารถ
น าพาองค์กรไปสู่ความสงบสุข ความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ผู้น า หรือผู้ปกครองทุกคนในพระพุทธศาสนานั้น สามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การ 
เป็นราชาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพราะหลักการส าคัญ หรือตัวชี้วัดในการเป็นผู้น า  
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ของพระพุทธศาสนามุ่งเน้นไปที่ “การท าให้ผู้อ่ืนเกิดความพึงพอใจในการน าของตัวผู้น า” ถึงกระนั้น 
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ อ่ืนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด ารงอยู่บนฐานของธรรม กล่าวคือ 
อาศัยธรรมเป็นเครื่องมือเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติตนของผู้น า ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นดัชนีชี้วัดคุณค่าของภาวะผู้น า โดยค านึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า พบได้ในสังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัย 
ซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่
บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ ส าหรับในส่วนของหลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ 
โดยแสวงหาก าไร และการแข่งขันให้องค์กรบรรลุสู่ เป้าหมาย  ตลอดจนบูรณาการให้ เข้ากับ 
การบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงานที่ยั่งยืน มีความมั่นคง 
และสร้างความเป็ นธรรมต่อบุ คคล หรือสั งคมที่ เกี่ ยวข้องกับองค์กรอย่ างชาญฉลาด รวมทั้ ง 
สร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักการ 
ของนักบริหารในการบริหารจัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการ
พิจารณาบริหารจัดการอีกด้วย 
 วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่า มีความท้าทายต่อจิตวิญญาณของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็น “ผู้น า หรือผู้ปกครอง” บุคคลกลุ่มนี้มีบทบาทส าคัญ
ต่อการเสริมสร้างชุมชนหรือสังคมให้เกิดสันติสุข ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎเกณฑ์ และกติกา  
เพ่ือไม่ให้กลุ่มคนในองค์กรเอารัดเอาเปรียบ และท าร้ายซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการใช้วิสัยทัศน์
เพ่ือที่จะน าองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความสุขสวัสดี โดยการดึงกลุ่มคนต่าง ๆ  
เข้ามาร่วมพัฒนาองค์กรให้เกิดความเป็นเอกภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้น า  หรือบุคคลที่ก้าวขึ้นไป 
สู่การเป็นผู้น า จ าเป็นที่จะต้องท าให้ทุกคน หรือคนจ านวนมากเกิดความพึงพอใจ แม้ว่าหลักการ  
ทางรัฐศาสตร์จะอธิบายไว้ว่า “เป็นไปไม่ได้เลย ที่ผู้น าจะท าให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร 
ชุมชน หรือสังคม เกิดความพึงพอใจ แต่จะบริหารจัดการ อย่างไร เพ่ือให้กลุ่มคนไม่พอใจ หรือเกลียด
ผู้น า น้อยที่สุด” แต่หากผู้น า บริหารจัดการองค์กรโดยธรรม คือน าหลักธรรม ดังที่ได้กล่าวแล้ว  
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ย่อมน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า “ผู้น า ย่อมสามารถ 
ที่จะท าให้คนหรือกลุ่มคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร ชุมชน หรือสังคมเกิดความพึงพอใจ” 
 จะเห็นได้ว่าในพระพุทธศาสนามีแนวทางปฏิบัติและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งผู้ ปฏิบัติ
สามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความพร้อมและเหมาะกับอุปนิสัยและสติปัญญาของตนเอง อันจะเชื่อมโยง
กันทั้งระบบ ซึ่งเป็นการท าให้เกิดความสุขและความเจริญแก่สังคมส่วนรวม เมื่อพิจารณาความหมาย
ของผู้น าข้างต้น ก็พอจะสรุปได้ว่าคุณธรรมของผู้น าที่ดีนั้นควรมีดังนี้ 
 
 



๑๐๙ 
 

 ๑. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
 ๒. การมีศีลธรรมประจ าใจ กล่าวคือ มาตรฐานความประพฤติของผู้น าย่อมเป็น 
ที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
  ๓. การมีความคิดเห็นในหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การมีความรับผิดชอบ ผู้น าจะต้องยอมรับในความผูกพันในหน้าที่ของตนหรือที่ตนสั่ง ถ้าหาก
เกิดความผิดพลาดก็พร้อมที่จะรับผิด และรีบด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว หากความผิดพลาดนั้นมากมาย
มหาศาล ผู้น าก็พร้อมที่จะพิจารณาตนเองหลีกทางให้ผู้อื่นได้เข้ามาด ารงต าแหน่งแทนตน โดยกระบวนการ
ตามกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างสันติวิธี 
  ๔. การเคารพกติกาของสังคม ทุกสังคมต้องมีกติกาก าหนดขอบเขตว่าคนในสังคม 
จะท าสิ่งใดได้บ้าง และท าสิ่งใดไม่ได้บ้าง กติกาที่ส าคัญที่สุดของทุกสังคมก็คือ กฎหมายบ้านเมือง  
ตามหลักกฎหมายแล้ว ทุกคนในสังคมจะต้องเคารพกฎหมาย กฎหมายต้องอยู่เหนือคน ไม่ใช่คนอยู่
เหนือกฎหมาย ผู้น าแม้จะมีอ านาจมากก็ไม่อาจที่จะอยู่เหนือกฎหมายของบ้านเมืองได้ มิหน าซ้ าผู้น า 
จ าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หมู่คณะในการแสดงให้เห็นว่าตนนั้นมีความระมัดระวังในการกระท าตน  
ที่จะไม่ละเมิดกฎหมาย และพร้อมที่จะเคารพกฎหมายตลอดเวลา 
  ๕. ผู้น าต้องมีความยุติธรรม สามารถแสดงให้เห็นว่าตนกระท าหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยความ
เป็นธรรม 
  ๖. ผู้น าต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต กล่าวคือ ต้องไม่คดโกงหรือมุ่งการคอรัปชั่นในองค์กร 
เป็นต้น 

  

 



 
 

บทท่ี ๕ 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

๕.๑ บทสรุป 
  

 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ยุคโลกภิวัตน์ 
ตามแนวพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ ดังนี้ 

 ๑. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการปกครอง 
 ๒. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา 
 ๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุค 
โลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนา 

 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย จากการศึกษาครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

 ๑. ภาวะผู้น าการปกครอง คือ ผู้น าต้องมีความตื่นตัว มีความสามารถในการตัดสินใจ
รวดเร็วและถูกต้อง มีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบและมีความฉลาดรอบรู้ทันโลก
ทันเหตุการณ์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เฉลียวฉลาด เชื่อมั่น 
ในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสามารถในการปรับตัว ปรับอารมณ์ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานและ
มาตรฐานในการท างาน  มีเหตุผลฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก้าวหน้ามีความ
ยุติ ธรรม มีความสามารถในการจู งใจผู้ อ่ืน ได้ดี  มีความสามารถในการคัด เลือกและพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความสามัคคี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริตใจ การชี้แนะ  
สั่งการ จะช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ มีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จ จากองค์ประกอบทั้งหมด ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความส าเร็จ ในการใช้ภาวะผู้น าส าหรับ 
การบริหารจัดการ โดยหากพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่า องค์กรใดที่มีผู้น ามีคุณสมบัติ เหล่านี้ครบถ้วน  
มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน ความก้าวหน้าก็รออยู่ข้างหน้าที่ไม่ไกลนัก ดังจะเห็นได้จากพระเจ้า
อโศกมหาราชได้เป็นต้นแบบของผู้น าการปกครองตามแนวพุทธ  แม้การปกครองจะเป็นแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยอย่างการปกครองของไทยในปัจจุบัน  แต่การใช้
หลักธรรมวิชัยนี้  สามารถประยุกต์มาใช้ ได้  ทั้ งนี้  ภาวะผู้ น าการปกครอง เป็นสิ่ งที่ แสวงหาได้   
สร้างสรรค์ได้ “เป็นพรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค์“ ให้สรรสร้างหาความสุขกับงานในหน้าที่ให้มากท่ีสุดและ
ดีที่สุด มีความคิดดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดคาดการณ์ล่วงหน้า มีความ
มุ่งมั่น มีจิตใจดีงาม (business mind, social heart) พร้อมที่จะรับฟัง ยอมรับ  และใส่ใจผู้ อ่ืน  



๑๑๑ 
 

มีความฉลาดทางความคิดปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ จัดการกับอารมณ์ 
และจูงใจ ทั้งตนเองและผู้อ่ืนให้มีจิตใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือร่วมกันท างานได้ด้วยความเต็มใจ 
เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน ผู้น าจึงควรเป็นผู้ที่หัวใหญ่ (Head) ใจโต (Heart)  
มือกว้าง (Hand) และร่างสมาร์ท (Health) 

 ๒. ภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา คือ หลักธรรมหรือคุณธรรมที่จะสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับผู้น าในการบริหาร การปกครองทุกระบบงาน การเป็นผู้น าในการปกครองที่ดีนั้น 
จะต้องปกครองโดยธรรม เพราะจะสร้างความยุติธรรมและความถูกต้องให้แก่ผู้น า และผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือผู้ร่วมงาน อันจะก่อให้เกิด  ความสุขในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผล 
หลักธรรมในส่วนนี้ จะเน้นในเรื่องหลักธรรมประจ าใจในฐานะของเครื่องก ากับจิตใจและเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตนเอง มิให้ท าในสิ่งที่มิชอบ ไม่ถูกไม่ควร ซึ่งผู้น าควรพิจารณาและปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพราะหลักธรรมมุ่งเน้น ให้ผู้บริหารหรือผู้ปกครอง สามารถประสานความสัมพันธ์กับหมู่ชน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น ๆ ตลอดไปจนถึงสังคมในวงกว้าง 
 ภาวะผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนา ผู้น าที่ดีจะต้องยึดหลัก “ธรรม” คือคุณธรรม 
เป็นส าคัญ และต้องมีคุณลักษณะภายในของผู้น าคือ เป็นผู้มีเหตุผล มีสติปัญญา มีบทบาทหน้าที่ 
ในการวางแผนงาน เป็นเข็มทิศชี้ทางไปสู่เป้าหมายของการท างาน ไม่ประมาท ตื่นตัวอยู่เสมอ ทันต่อ
เหตุการณ์ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นคนเข้มแข็ง และต้องยึดหลัก “ธรรม” คือคุณธรรม ทรงตั้งอยู่ 
ในธรรม ยึดถือธรรมเป็นหลักในการปกครอง ไม่ใช้อารมณ์หรืออคติ เป็นลักษณะส าคัญของการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เพ่ือให้กิจการงานทุกอย่างบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมุ่งที่จะให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่มวลชน สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดไป 
 ส่วนคุณลักษณะภายนอกต้องมีการประสานคนและงานเข้าด้วยกัน  ต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และไม่ลุแก่อ านาจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ล าเอียง ไม่ล่วงละเมิดในสิทธิ
ของผู้อื่น เคารพนับถือสิ่งที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้น า ในการปกครองที่
ฟังเสียงข้างมาก หรือความต้องการและขนบประเพณีของสังคมเป็นใหญ่  และหวังประโยชน์สุขแก่
ส่วนรวม และเป็นผู้น่ารัก น่าเคารพ เป็นธรรมาธิปไตย  
 ถ้าปฏิบัติตามหลักการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็จะประสบความส าเร็จเรียกว่า เป็นที่พ่ึงของ  
หมู่ชนได้ ความเป็นผู้น าการปกครองตามแนวพุทธศาสนานั้น มีฐานะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นนาถะ 
คือเป็นที่พ่ึง เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์แก่โลก ก็จึงเป็น “โลกนาถะ” 
แปลว่า เป็นที่ พ่ึงของชาวโลก ท่านผู้น าเมื่อน าได้ดีก็จะเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน เป็นที่พ่ึงของหมู่ชน 
จนกระทั่งเป็นที่พ่ึงของมวลมนุษยชาติและเป็นลักษณะของผู้น าที่ดี เป็นผู้น าที่มีธรรมในตนเอง คือ  
เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องชี้น าในการปกครองและการบริหาร รัฐ ประเทศ องค์กรหรือหมูคณะ 
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ให้เป็นไปด้วยดี และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ธรรมจึงเป็นเครื่องเสริมสร้างคุณสมบัติ
ของผู้น า ให้มีภาวะผู้น าสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมขององค์กร  
ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยดีเห็นได้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้น าที่ดีได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่รู้จักบทบาทและ
หน้าที่ของตน ที่ต้องรับผิดชอบ ในองค์การ ในด้านหน้าที่หลัก และความรับผิดชอบตามต าแหน่ง  
ในองค์การตามหลักการบริหาร และยังต้องรู้จักหน้าที่รอง คือ การเป็นบุคคลตัวอย่าง ที่ท าหน้าที่  
เป็นตัวแทนกลุ่มที่ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
และประสานงาน ภายในกลุ่มให้มีความสามัคคี เพ่ือให้งานต่าง ๆ ส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจึงควร
เป็นผู้ที่มีทั้งธรรม และความรู้ เพ่ือสร้างศรัทธาที่ดีให้เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสัญลักษณ์แบบอย่าง
ที่ดีขององค์กร ผู้น าจึงควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับผู้น าและน าไปประยุกต์ใช้  
ให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมกับองค์กรหรือสังคมที่ตนน าหรือปกครองอยู่ และจะเป็นผู้น าที่ดีที่พึง
ประสงค์ คือ มีทั้งความรู้ ความสามารถดี และความประพฤติดี อันเป็นภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับผู้น า
ในยุคปัจจุบันที่ต้องการผู้น าที่มีธรรม มีวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรด าเนิน
กิจกรรมขององค์กร หน่วยงานหรือสังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กรนั้น ๆ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงต่อไป 

 ๓. วิเคราะห์ประโยชน์และคุณค่าภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
ตามแนวพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการปกครองที่พึงประสงค์ในยุค 
โลกาภิวัตน์ตามแนวพุทธศาสนานั้น ต้องเป็นผู้น าที่สมบูรณ์แบบ ทั้ งในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนหรือหมู่คณะ ไม่เห็นแก่ประโยชน์  
ส่วนตนหรือพวกพ้อง เป็นผู้น าที่มีคุณภาพ มีศักยภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ และคุณภาพ 
ด้านจิตใจก็มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยกย่อง นับถือ ศรัทธาของบุคคลทั้งหลาย เป็นหลักปฏิบัติ
ส าหรับการก ากับ ควบคุม และพัฒนาอารมณ์ของผู้น าให้มีความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ท าให้สามารถรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ได้ 
รวมถึงคุณสมบัติของคนดีที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนฉลาด และเหมาะสมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
เป็นผู้น าที่เป็นที่ยอมรับ นับถือ ศรัทธาของคนทั่วไป ตามกฎระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม มีหลักธรรมที่สอดคล้องกับการปกครองแบบหมู่คณะเป็นอย่างมาก เพราะเน้นหลัก
คุณธรรมคือความสามัคคี เป็นส าคัญ แสดงให้ เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่ตกลงกันไว้  
อย่างเคร่งครัด ไม่ลบล้างหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นของเดิม ซึ่งเทียบกับธรรมนูญในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนท าให้สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความสงบสุข ความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ในยุค 
โลกาภิวัตน์นี้ได้ 
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 ผู้น า หรือผู้ปกครองทุกคนในพระพุทธศาสนานั้น สามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น
ราชาได้อย่างเสมอภาคและเท่ าเทียม เพราะหลักการส าคัญ  หรือตัวชี้ วัดในการเป็นผู้น า  
ของพระพุทธศาสนามุ่งเน้นไปที่ “การท าให้ผู้อ่ืนเกิดความพึงพอใจในการน าของตัวผู้น า” ถึงกระนั้น 
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ อ่ืนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด ารงอยู่บนฐานของธรรม กล่าวคือ 
อาศัยธรรมเป็นเครื่องมือเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติตนของผู้น า ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นดัชนีชี้วัดคุณค่าของภาวะผู้น า โดยค านึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า พบได้ในสังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัย  
ซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่ านั้นที่จะเป็น 
ผู้ที่บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ ส าหรับในส่วนของหลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ 
โดยแสวงหาก าไร และการแข่งขันให้องค์กรบรรลุสู่ เป้าหมาย  ตลอดจนบูรณาการให้ เข้ากับ 
การบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงานที่ยั่งยืน มีความ
มั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้ง  
สร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักการของ
นักบริหารในการบริหารจัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยั งมีคุณธรรมมาประกอบในการ
พิจารณาบริหารจัดการอีกด้วย 
 วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่า มีความท้าทายต่อจิตวิญญาณของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็น “ผู้น า หรือผู้ปกครอง” บุคคลกลุ่มนี้มีบทบาทส าคัญ
ต่อการเสริมสร้างชุมชนหรือสังคมให้เกิดสันติสุข ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎเกณฑ์ และกติกา 
เพ่ือไม่ให้กลุ่มคนในองค์กรเอารัดเอาเปรียบ และท าร้ายซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการใช้วิสัยทัศน์
เพ่ือที่จะน าองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความสุขสวัสดี โดยการดึงกลุ่มคนต่าง ๆ  
เข้ามาร่วมพัฒนาองค์กรให้เกิดความเป็นเอกภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้น า หรือบุคคลที่ก้าวขึ้นไป 
สู่การเป็นผู้น า จ าเป็นที่จะต้องท าให้ทุกคน หรือคนจ านวนมากเกิดความพึงพอใจ แม้ว่าหลักการ  
ทางรัฐศาสตร์จะอธิบายไว้ว่า “เป็นไปไม่ได้เลย ที่ผู้น าจะท าให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร 
ชุมชน หรือสังคม เกิดความพึงพอใจ แต่จะบริหารจัดการ อย่างไร เพ่ือให้กลุ่มคนไม่พอใจ หรือเกลียด
ผู้น า น้อยที่สุด” แต่หากผู้น า บริหารจัดการองค์กรโดยธรรม คือน าหลักธรรม ดังที่ได้กล่าวแล้ว  
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ย่อมน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า “ผู้น า ย่อมสามารถ 
ที่จะท าให้คนหรือกลุ่มคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร ชุมชน หรือสังคมเกิดความพึงพอใจ” 
 จะเห็นได้ว่าในพระพุทธศาสนามีแนวทางปฏิบัติและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติ
สามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความพร้อมและเหมาะกับอุปนิสัยและสติปัญญาของตนเอง อันจะเชื่อมโยง
กันทั้งระบบ ซึ่งเป็นการท าให้เกิดความสุขและความเจริญแก่สังคมส่วนรวมตลอดไป 
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 สรุป จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งโดยองค์ประกอบ 
ภาวะ ฐานะ ทิศทางสถานการณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงน าไปสู่ความแปรปรวนของโอกาส และข้อจ ากัด
หลายประการ ในฐานะผู้น าที่ พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ย่อมต้องรู้และเข้าใจสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น หรือสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นตามความเหมาะสม  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหมู่คณะ สังคม และประเทศชาติเป็นหลักส าคัญ ไม่มุ่งแต่หาประโยชน์  
ส่วนตนโดยมองข้ามซึ่งคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามแห่งสังคมและประเทศชาติ ผู้น าที่พึงประสงค์นี้ 
จะถูกยกย่อง ยอมรับ ศรัทธา นับถือจากหมู่ชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้องค์กรสามารถ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป 
 ในทุกภาวะการณ์ของโลก ผู้น าที่พึงประสงค์ย่อมมีความสามารถใช้ประโยชน์หรือด ารงตน
ให้เกิดประโยชน์ได้เสมอแม้ในภาวะสงครามหรือในภาวะที่โลกเกิดหายนะ ซึ่งผู้น าที่พึงประสงค์  
ที่จะได้รับประโยชน์จากโลกหรือสร้างประโยชน์ให้แก่โลกได้ในทุกภาวะ ต้องเป็นผู้น าที่สามารถเข้าใจ
ภาวะการณ์ของโลกอย่างแท้จริง เป็นผู้น าที่เป็นอิสระเหนือโลก และมีกุศโลบายอันเหมาะสมที่จะ
สามารถบริหารจัดการโลกในแต่ละภาวะการณ์ เพ่ือน าประโยชน์สุขมาสู่หมู่คณะ สังคม และ
ประเทศชาติอย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป 
 นอกจากนี้ ผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ ย่อมเป็นผู้น าที่มีมุมมองที่กว้างไกลระดับโลก 
มีความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง อย่างมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกันก็เป็น
ผู้น าที่มีความพอเหมาะพอดีในการด าเนินกิจการงานทุกด้านอย่างเหมาะสมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 
ซึ่งย่อมมีความเหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันในการที่จะน าพาองค์กร หมู่คณะ สังคม 
และประเทศชาติให้อยู่อย่างเป็นสุข ถาวร และยั่งยืนตลอดไป  
 แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย เป็นต้น ย่อมมีผลกระทบต่อองค์กรและ  
การเป็นผู้น าที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ใหม่  ๆ ที่ต้องเผชิญต่อภาวะแนวโน้ม 
ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นแล้ว ผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่น าเสนอนี้  
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพขององค์ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมตามไปด้วย แต่ในแง่
คุณภาพด้านจิตใจนั้น ผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่น าเสนอนี้มีคุณภาพทางจิตใจที่สมบูรณ์แบบ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตอย่างสมบูรณ์แล้ว 
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๕.๒  ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ๑. ควรสอดแทรกแนวคิดหลักธรรมแห่งการเป็นผู้น าให้กับผู้น าทุกระดับ เพ่ือให้ผู้น า 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส าคัญ เพ่ือสร้างค่านิยม
ของคุณธรรมแก่องค์กร ท าให้ผู้น าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และสร้างองค์กรที่มั่นคง 
ถาวรตลอดไป 
  ๒. ควรให้ความส าคัญในการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งโดยทางตรง
และโดยทางอ้อม ผู้น าควรสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของผู้น าในองค์กรภาครัฐอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิด
แบบอย่างการเป็นผู้น าที่ดีในสังคมยุคโลกาภิวัตน์นี้ 
  ๓. ควรเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล รับความรู้ต่าง ๆ จากผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ ตลอดจนการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
 ๕.๒.๒  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑ . ควรมีการศึกษาวิ เคราะห์ทฤษฎีผู้ น าตามหลักธรรมส าคัญ อ่ืน  ๆ ในทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือการประยุกต์พัฒนาคุณสมบัติและบทบาทผู้น าที่พึงประสงค์ในแนวอ่ืนได้ 
  ๒. ควรมีการศึกษารูปแบบคุณธรรมจริยธรรมที่มีอิทธิพลเชิงลึกกับผู้น าในสังคมไทย 
ยุคปัจจุบัน 
  ๓. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
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พระสมุห์อภิเษก สีลเตโช (โฉมตรึก). (๒๕๕๖). การศึกษาภาวะผู้น าของพระธรรมสิทธินายก (เฉลิม  
 พนฺธุร สี). วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสน 
 ศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง). (๒๕๔๘). ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม. วิทยานิพนธ์ 
 หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพุทธศาสน์ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย 
 มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
พระสาเวต วิริยปณฺฑิโต (ดี). (๒๕๖๐). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้น าของนักปกครองตามแนว 
 พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 การปกครอง, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
พูนลาภ แก้วแจ่มศรี. (๒๕๔๖). การจัดการเชิงพุทธ : การส ารวจปรัชญาและแนวคิดส าหรับ 

 การจัดการสมัยใหม่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , สถาบันบัณฑิต 
    บริหารศาสตร์. 

วาสนา สุขประเสริฐ. (๒๕๔๗). ภาวะผู้น าของบริหารสตรีโรงเรียนปฐมศึกษา สังกัดส านักงาน 
 การประถมศึกษาจังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาบริหาร 
 การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 ๓) อินเตอร์เน็ต 
ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ. สืบค้นเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒, จาก 
<https://sites.google.com/site/mbakrabi/thvsdi-phawa-
phuna?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1  

๒. ภาษาอังกฤษ 
Emory S. Bogardus. (๑๙๓๔). Leaders and Laeadership. New York : Appleton - century  
 Croffs. Inc. 
Likert Rensis. (๑๙๖๗) The Human Organization Its Management and Values.  
 New York: McGraw-Hill. 
Raymond J. Burby. (๑๙๖๗). Fundamental of Leadership Readings. Massachusetts :  
 WesleyPublishing. 
Rensis Likert et. Al, (๑๙๖๑). Management : rinciples and Practices for Tomorrow’s  
 Leaders, quoted in Dessler Gary. New York: McGraw-Hill. 
Rebort Blake and Jane S. Mouton. (๑๙๖๔). The Managerial Grid. Houstion Texas : Gulf  
 Publishing. 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ - สกุล    : พระปรีชา  รตนโชโต  (นาจันทัด) 
วัน เดือน ปีเกิด   : ๒๐  มกราคม  ๒๕๓๖ 
ภูมิล ำเนำ    : ๑๐๕ หมู่ ๔ บ้านอาลึ ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
บรรพชำ   : เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๘  

  ณ วัดป่าบ้านค้อ ต าบลเขือน  า อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
อุปสมบท   : เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

  ณ วัดประชารังสรรค์ ต าบลห้วยทับทัน อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
ที่อยู่ปัจจุบัน   : วัดประชารังสรรค์ ต าบลห้วยทับทัน อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
กำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๑  : สอบไล่ได้นักธรรมชั นเอก ส านักเรียนวัดประชารังสรรค์ (ธ) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  : สอบไล่ได้บาลีประโยค ๑-๒ ส านักเรียนวัดประชารังสรรค์ (ธ) 
พ.ศ. ๒๕๕๕  : มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ จังหวัดศรีสะเกษ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  : ศาสนาศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

  การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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