ภาวะผู้น�ำตามแนวพระพุทธศาสนา*
Leadership according to Buddhism

สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย**
Suddhipong Srivichai
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย
Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
E-mail : suddhipong.sri@mcu.ac.th

บทคัดย่อ

Received: November 29, 2021
Revised: December 2, 2021
Accepted: December 11, 2021

ผู้น�ำเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นบุคคลที่สามารถ
ก�ำหนดทิศทางความอยู่รอดขององค์กร และเป็นผู้ประสานงานให้กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ โดยคุณลักษณะของผู้น�ำตามแนวพุทธ
ที่รู้จักน้อมน�ำหลักธรรมข้อที่ว่าด้วย พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ พละ ๔ สังคหวัตถุ ๔ และหลัก
ธรรมาธิปไตย มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องคนในองค์กรประกอบกับ
ปฏิบัติตามทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นผู้น�ำตามสถานการณ์ และผู้น�ำเชิงปฏิรูป

ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำ ; พระพุทธศาสนา
Abstract

A leader is someone who is recognized by others inside and outside the
organization. Is a person who can determine the direction of the survival of the
organization. and is a coordinator for various activities The organization operates
effectively in accordance with the goals of the vision set. by the characteristics of
a leader according to Buddhist known to adopt the principles of the 4 Brahma Viharas,
the 7 Sappurisadhammas, the 7 Physical Strengths, the 4 Sangkhahavatthana, and
the Dhammadhipati Come as a guideline for behavior to be a good role model
for people in the organization and follow the theory of leadership characteristics
according to the situation. and reform leaders.

Keywords : Leadership ; Buddhism
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ผู้น�ำ คือ ผู้ชักพาให้คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระท�ำการในทิศทางที่ผู้น�ำก�ำหนดเป้าหมายไว้
หลายคนมีบทบาทความเป็นผู้น�ำกันอยู่ในตัวแทบทั้งนั้น แม้แต่ในสังคมระดับครอบครัว ผู้ที่มีบทบาท
เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น�ำครอบครัว ในระดับชุมชนก็มีผู้น�ำชุมชน ในระดับองค์กรก็มีผู้น�ำ
องค์กร ในสถานศึกษาก็มีผู้บริหารท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำ ในระดับประเทศก็มีผู้น�ำประเทศ เป็นต้น
ในทุกที่ที่มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ จ�ำเป็นจะต้องมีบุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนหรือก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร เราเรียกบุคคลผู้นั้นว่า “ผู้น�ำ”
แต่ปัญหาของผู้น�ำก็คือท�ำอย่างไรจะให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของผู้ตามหรือสมาชิกในองค์กร และเมื่อ
ยอมรับแล้ว ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าท�ำอย่างไรถึงจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากสมาชิก ให้ช่วยกัน
ท�ำงานและสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
สิง่ ส�ำคัญทีผ่ นู้ ำ� ต้องพิจารณาเป็นประการแรกก็คอื ความมีคณ
ุ ธรรมประจ�ำใจ ผูน้ ำ� ทีด่ ตี อ้ งมีธรรมะ
ประจ�ำใจ ในหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนามีธรรมะข้อหนึ่งส�ำหรับผู้น�ำ คือ “นิวาตะ” หมายถึง
ความอ่อนน้อมถ่อมตน หากผู้น�ำน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ แน่นอนย่อมน�ำความส�ำเร็จ
มาสู่ตนและองค์กร เป็นผู้น�ำที่นั่งอยู่ในหัวใจคน ความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้น�ำนี้ ไม่ใช่เป็นการแสดง
ถึงความอ่อนแอ ผู้น�ำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนจะเป็นคนที่แข็งแรง แต่ไม่แข็งกระด่าง อ่อนโอน แต่ไม่อ่อนแอ
เพราะฉะนั้น สาระส�ำคัญที่จะศึกษาในบทนี้จึงเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น�ำ
ที่ดี โดยมีหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นแนวบรรทัดฐาน และได้วางขอบข่ายของเนื้อหา
เริ่มจากการท�ำความเข้าใจเรื่อง ความหมายและความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำ คุณลักษณะของผู้น�ำ
ตามแนวพุทธ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้น�ำ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ

๑. ความหมายของภาวะผู้น�ำ
การศึกษาความหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีนัยที่ควรแยกพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ค�ำว่า “ภาวะ
ผู้น�ำ” กับค�ำว่า “ผู้น�ำ” ทั้ง ๒ ค�ำนี้ในภาษาอังกฤษก็ใช้ต่างกัน คือ เขาใช้ค�ำว่า “Leaders” ตรงกับ
ค�ำไทยว่า “ผู้น�ำ” และใช้ค�ำว่า “Leadership” ซึ่งตรงกับค�ำไทยว่า “ภาวะผู้น�ำ” และในแง่ของการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน ค�ำว่า “ผู้น�ำ” (Leaders) จะมีความหมายมุ่งไปที่ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
(Persons) ส่วนค�ำว่า “ภาวะผู้น�ำ” (Leadership) นั้น จะมีความหมายมุ่งไปที่การกระท�ำ (Actions)
ทีแ่ สดงออกมาจากบุคคลทีเ่ ป็นผูน้ ำ� อย่างเป็นกระบวนการ หากกล่าวเฉพาะความหมายของค�ำว่า “ผูน้ ำ� ”
(Leaders) มีนักวิชาการต่างประเทศให้ทัศนะไว้หลากหลาย ดังนี้
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Normand L. Frigon1 ให้คำ� จ�ำกัดความว่า “ผูน้ ำ� คือ บุคคลทีม่ คี วามสามารถในการบังคับบัญชา
ผูอ้ นื่ และประสานงานให้ผอู้ นื่ ท�ำกิจการให้บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ดว้ ยความเต็มใจ” เช่นเดียวนี้
นักบริหารและนักการศึกษาของไทยได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับความหมายของค�ำว่า “ผู้น�ำ” ไว้อย่าง
น่าสนใจ ดังนี้
สิปปนนท์ เกตุทัต2 นักบริหารของไทยกล่าวว่า “ผู้น�ำจะต้องมีวิสัยทัศน์ จะต้องวิเคราะห์
ตัดสินใจโดยมองอย่างนก มองภาพรวมทัง้ หมด และปฏิบตั ติ นอย่างหนอน เอากายใจและสมองเข้าสัมผัส
สามารถวางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และแผนเงินให้เข้ากัน กระจายและมอบให้เป็น”
เนตร์พัณณา ยาวิราช นักการศึกษาของไทยให้ค�ำจ�ำกัดความว่า “ผู้น�ำ (Leader) หมายถึง
บุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่น หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการ
ยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการด�ำเนินงานต่างๆ ในองค์กรต่างๆ ต้องอาศัยบุคคลที่เป็นผู้น�ำ และมีความ
เป็นผู้น�ำจึงจะท�ำให้องค์กรด�ำเนินไปอย่างบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ และน�ำพาหน่วยงานไปสู่
ความเจริญก้าวหน้า”3
จากแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ นักบริหารและนักการศึกษาของไทยทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น
สรุปความได้ว่า ผู้น�ำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เป็นบุคคลที่สามารถก�ำหนดทิศทางความอยู่รอดขององค์กร และเป็นผู้ประสานงานให้กิจกรรมต่าง ๆ
ในองค์กรด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
๒. ความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำ
เมื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค�ำว่าผู้น�ำว่า หมายถึง ศิลปะของการบอกชี้แนะผู้
ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ “ภาวะผู้น�ำ”ภาวะผู้นำ� (Leadership) หรือความ
เป็นผูน้ ำ� หมายถึง ความสามารถในการน�ำ ซึง่ เป็นความส�ำเร็จอย่างยิง่ ส�ำหรับความส�ำเร็จของผูน้ ำ� ภาวะ
ผู้น�ำได้รับความสนใจและศึกษามานานแล้ว เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้น�ำมีความ
สามารถในการน�ำหรือเป็นผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้ชดั เจนแล้ว การพิจารณาเรือ่ งความส�ำคัญของภาวะ
ผู้น�ำ ก็สามารถก�ำหนดได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ท�ำหน้าที่ตามที่ได้
1

Normand L. Frigon, Sr. & Harry K. Jackson, Jr. The Leader : Developing the Skills &
Personal Qualities You Need to Lead Effectively, (New York : American Management Association,
1996), p. viii.
2
สิปปนนท์ เกตุทัต, “วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง,” ใน ผู้น�ำ, สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลักษณ์
สติตะสิริ บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๑), หน้า ๓๒.
3
เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช, ภาวะผูน้ ำ� และผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส จ�ำกัด,
๒๕๔๖), หน้า ๑.

23.

(

297-307).indd 299

23/12/2564 15:59:49

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

300

รับมอบหมายให้ผู้เป็นผู้น�ำ ในที่นี้จะมุ่งอธิบายตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ดังได้กล่าวไว้
ในช่วงต้นว่า ผู้น�ำ คือ ผู้ชักพาให้คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระท�ำการในทิศทางที่ผู้น�ำก�ำหนดเป้าหมายไว้
สิง่ ส�ำคัญทีผ่ นู้ ำ� ต้องพิจารณาเป็นประการแรกก็คอื ความมีคณ
ุ ธรรมประจ�ำใจ ผูน้ ำ� ทีด่ ตี อ้ งมีธรรมะ
ประจ�ำใจ ในหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนามีธรรมะข้อหนึ่งที่กล่าวถึงความเป็นผู้น�ำ ก็คือ “นิวาตะ”
หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน หากผู้น�ำน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ แน่นอนย่อมน�ำ
ความส�ำเร็จมาสู่ตนและองค์กร เป็นผู้น�ำที่นั่งอยู่ในหัวใจคน กล่าวโดยหลักการ ผู้น�ำเป็นผู้มีความส�ำคัญ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		 ๑. การกําหนดทิศทาง (Pathfinding) เป็นความส�ำคัญในด้านการกําหนดทิศทางของการ
บริหารองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้
		 ๒. การจัดการระบบการทํางาน (Alignment) เป็นความส�ำคัญในด้านการจัดการเกี่ยวกับ
การวางระบบการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายหลักและทิศทางการบริหารงาน
		 ๓. การมอบอํานาจ (Empowerment) เป็นความส�ำคัญในด้านของการกระจายอ�ำนาจ
การบริหารงานด้วยการมอบหมายอํานาจความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้การทํางาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๔. แบบอย่างการเป็นผูน้ าํ (Modeling) เป็นความส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับภาวะน�ำทีม่ คี วามสามารถ
ในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานให้ประสบความส�ำเร็จ จนเป็นผู้น�ำที่อยู่ในหัวใจคนและ
เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้น�ำที่ดี

คุณลักษณะของผู้น�ำตามแนวพุทธ

๑. คุณลักษณะของผู้น�ำที่ดี
การศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู้น�ำที่ดี ในที่นี้จะมุ่งไปที่คุณลักษณะของผู้น�ำตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ที่ท่านได้แสดงไว้มาหลักในการพิจารณา มีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ ดังนี้
		 ๑) ผู้น�ำที่ดีพึงยึดหลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ ในทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้น�ำสามารถประสานงาน
ประสานคนได้อย่างมีดุลยภาพ ท�ำให้สามารถด�ำเนินกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
		 ๒) ผู้น�ำที่ดีพึงยึดหลักธรรมาธิปไตย ได้แก่ ความไม่มีอคติ เป็นผู้มีความยุติธรรม เที่ยงตรง
ในการด�ำเนินกิจการงานเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป
		 ๓) ผู้น�ำที่ดีพึงยึดธรรมของสัตตบุรุษ คือ สัปปุริสธรรม ๗ อันเป็นธรรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
แห่งการมีคุณสมบัติของการเป็นผู้น�ำที่ดีพร้อมทุกประการ คือ รู้หลักการ รู้จุดหมาย รู้ตน รู้ประมาณ
รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล
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ผู้น�ำที่ยึดหลักสัปปุริสธรรม ๗ ย่อมเป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เป้าหมายการท�ำงานอย่าง
ชัดเจน รู้การพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ รู้ความพอเหมาะพอดี ในการด�ำเนินกิจกรรมทุกอย่าง
อย่างเหมาะสม รู้จักการประสานงานกับบุคคลต่างๆ อย่างถูกต้อง รู้การวางแผนงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โลก มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการท�ำงานเพือ่ ประโยชน์สขุ ของมวลชน สังคม และประเทศชาติ
ตลอดไป
นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)4 ได้กล่าวถึง การเป็นผู้น�ำที่ดีตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาไว้ ๕ ประการ มีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ ดังนี้
		 ๑. ผู้น�ำที่ดีพึงมีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร5 คือ
(๑) จักขุมา เป็นผู้มีปัญญามองการณ์ไกล (๒) วิธูโร เป็นผู้รอบรู้ในการจัดการกิจการงานทุกอย่าง
อย่างถูกต้อง และ (๓) นิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คุณสมบัติทั้ง ๓ ข้อนี้ย่อมท�ำให้ผู้น�ำ
สามารถด�ำเนินกิจการงานทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
		 ๒. ผู้น�ำที่ดีพึงยึดหลักธรรมาธิปไตย เพื่อมุ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดแก่มวลชน สังคม
ประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
		 ๓. ผู้น�ำที่ดีพึงยึดหลักพละ ๔ คือ (๑) ปัญญาพละ เพื่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาให้รอบรู้ใน
ทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านตน ด้านคน และด้านงานอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงาน (๒) วิริยพละ เพื่อให้เกิด
ความมุ่งมั่นพากเพียร ไม่ท้อถอยในกิจการงานทุกอย่าง เพื่อให้สามารถท�ำกิจการงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายได้ (๓) อนวัชชพละ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส�ำคัญในการท�ำงาน และ (๔) สังคหพละ เพื่อให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อบุคคลทั้งหลาย ท�ำให้เกิดการประสานงานที่ดีในทุกๆ ฝ่าย ฉะนั้น ผู้น�ำที่ดีพึงยึดหลักพละ ๔ ในการ
ปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สุข
แห่งมวลชน สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป
		 ๔. ผู้น�ำที่ดีพึงยึดหลักพรหมวิหาร ๔ เพื่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการด�ำเนินกิจการ
ทุกอย่างให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
		 ๕. ผูน้ ำ� ทีด่ พี งึ ยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ เพือ่ ให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ใี นการประสานงานกับบุคคล
ทั้งหลายให้กิจการงานทุกอย่างบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
4

พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๘-๗๙.
5
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๕๓/๕๖.
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้น�ำที่ดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ผู้น�ำที่รู้จัก
น้อมน�ำหลักธรรมข้อทีว่ า่ ด้วย พรหมวิหาร ๔ สัปปุรสิ ธรรม ๗ พละ ๔ สังคหวัตถุ ๔ และหลักธรรมาธิปไตย
มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในองค์กร เป็นคุณลักษณะส�ำคัญ
ของการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้กิจการงานทุกอย่างบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมุ่ง
ที่จะให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลชน สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดไป
๒. คุณลักษณะผู้น�ำกับการเปลี่ยนในยุคโลกาภิวัตน์
ในภาวะสังคมยุคปัจจุบันย่อมมีปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญขึ้นและเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา ผู้น�ำจึงควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์คิดกว้างมองไกล และใส่ใจต่อการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพื่อพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แม้หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีความเป็น อกาลิโก
คือ ไม่เป็นไปตามกาล กล่าวคือ กาลเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไร ธรรมะก็ยังคงเข้ากันได้กับทุกยุคสมัย
ผู้น�ำที่ดีพึงก�ำหนดรู้วิธีที่จะน้อมน�ำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนและเหมาะสมกับงาน ดังนี้
		 ๑) ก�ำหนดมาตรฐานผูน้ ำ� ทีพ่ งึ ประสงค์ ในการก�ำหนดมาตรฐานผูน้ ำ� ทีพ่ งึ ประสงค์ได้พจิ ารณา
ตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในพระพุทธศาสนา ย่อมท�ำให้ได้
มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ ในการพัฒนาผู้น�ำให้มีคุณภาพสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านความรู้และความ
สามารถ และทางด้านจิตใจ6 ทั้ง ๓ ด้าน คือ
			๑.๑ มาตรฐานในการครองตน หมายถึง กระบวนการพัฒนาตนเองให้มีทั้งคุณภาพ
ทางด้านความรูค้ วามสามารถ และคุณภาพทางด้านจิตใจอย่างสมบูรณ์ ซึง่ การพัฒนาตนเองให้มคี ณ
ุ ภาพ
ทางด้านความรู้ความสามารถย่อมท�ำให้ผู้น�ำนั้นมีคุณสมบัติของผู้น�ำตามที่กล่าวมาข้างต้น เช่น เป็นผู้มี
วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความรูค้ วามสามารถในระบบการบริหารอย่างดี เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพด้านจิตใจย่อมท�ำให้ผู้น�ำนั้นเป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักดังคุณสมบัติของผู้น�ำที่กล่าวมาแล้ว ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า
มาตรฐานในการครองตนย่อมต้องประกอบด้วยคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถดีและคุณภาพ
ทางด้านจิตใจควบคู่กันไปจึงจะสมบูรณ์แบบ
			๑.๒ มาตรฐานในการครองคน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านความรู้
ความสามารถ และคุณภาพทางด้านจิตใจให้กับผู้ร่วมงานหรือบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เขาเหล่านั้น
เป็นผู้มีคุณภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านความรู้ความสามารถและทางด้านจิตใจ ที่จะสามารถปฏิบัติงาน
ตามที่มอบหมายให้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายแห่งวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น ในมาตรฐาน
6

23.

(
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การครองคนนั้น ผู้น�ำจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงการพัฒนาบุคลากรของตนให้มีคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถ และคุณภาพด้านจิตใจอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เขาเหล่านั้น
สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
		๑.๓ มาตรฐานในการครองงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาการบริหารงานในองค์กร
ให้มีคุณภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปรับปรุงองค์กรให้มีความเหมาะสมกับยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นยุคโลกาภิวัตน์นี้ ดังนั้น ในมาตรฐานการครองงานนั้น ผู้น�ำที่ดีจ�ำเป็น
ต้องพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับยุค
โลกาภิวัตน์
		 กล่าวโดยสรุป การก�ำหนดมาตรฐานผู้น�ำที่พึงเปลี่ยนแปลงตามหลักครองตน ครองคน
ครองงานนัน้ ผูน้ ำ� นัน้ จะต้องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทัง้ ทางด้านความรูค้ วามสามารถ และคุณภาพ
ทางด้านจิตใจของตนเอง และของบุคลากรทุกส่วนงานในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ เพือ่ ให้
เกิดกระบวนการพัฒนาการบริหารงานในองค์กรที่มีคุณภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์
แบบ เพื่อน�ำพาหมู่คณะ องค์กร ไปสู่เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
		 ๒) ก�ำหนดมาตรฐานด้านเป้าหมายของผูน้ ำ� ในการก�ำหนดเป้าหมายของผูน้ ำ� ทีพ่ งึ ประสงค์
ตามหลักครองตน ครองคน ครองงานนั้น สามารถแบ่งเป้าหมายเป็น ๓ ประการ คือ
			๒.๑ เป้าหมายในการครองตน เป้าหมายส�ำคัญของผู้น�ำในการครองตนนั้น สามารถ
แบ่งย่อยได้ ๒ ประการ ได้แก่
				 ๑) เป้าหมายในการพัฒนาตนให้มีคุณภาพทางด้านความสามารถ กล่าวคือ เป็นการ
พัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างดี เช่น ระบบการบริหาร สถานการณ์โลก
หลักความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย เศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้ผู้น�ำนั้นสามารถน�ำพาหมู่คณะและองค์กร
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป
				 ๒) เป้าหมายในการพัฒนาตนให้มีคุณภาพทางด้านจิตใจ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาตน
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมประจ�ำใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ดังนั้น เมื่อผู้น�ำนั้นสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมอย่างถูกต้องแล้ว ก็ย่อมจะเป็นที่ยอมรับ นับถือ ศรัทธาจากบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และย่อมสามารถน�ำพาหมูค่ ณะและองค์กรไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายทีว่ าง
ไว้ได้
			๒.๒ เป้าหมายในการครองคน เป้าหมายส�ำคัญของผู้น�ำในการครองคนนั้น สามารถ
แบ่งย่อยได้ ๒ ประการ ได้แก่
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				 ๑) เป้าหมายในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้านความสามารถ กล่าวคือ ผู้น�ำมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในการงานด้านต่าง ๆ อย่างดี เช่น ระบบการท�ำงาน
หลักความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทางการปกครอง เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรเป็นผู้มี
ความรอบรู้ ท�ำให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามที่มอบหมายงานได้ และเป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้
				 ๒) เป้าหมายในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้านจิตใจ กล่าวคือ ผู้น�ำมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรทุกคนในองค์กรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมประจ�ำใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ดังนั้น บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจ ย่อมเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก�ำลังความสามารถของตน เพื่อให้องค์กรสามารถด�ำเนินไปด้วยความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้
			๒.๓ เป้าหมายในการครองงาน เป้าหมายส�ำคัญของผูน้ ำ� ในการครองงานก็คอื การพัฒนา
ระบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้มีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาที่ใช้องค์ความรู้เป็นฐาน (knowledge-based problem) ท�ำให้บุคลากรเป็นผู้รอบรู้ มีการ
คิดอย่างเป็นระบบ มีโมเดลการคิด มีทีมการเรียนรู้ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในระบบการบริหารงาน
ทุก ๆ ส่วนเพื่อให้สามารถสร้างองค์กรที่มั่นคงและมีความเหมาะ สมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า เป้าหมายของผู้น�ำที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ก็คือ การพัฒนาตน
การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงาน ให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ ทั้งทางด้านความสามารถและ
ทางด้านจิตใจ เพื่อท�ำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถปรับปรุงองค์กรให้มีความ
เหมาะสมอยู่เสมอกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้น�ำ

การศึ ก ษาเกี่ยวกับทฤษฎีก ารเป็นผู้น�ำ ทางพุ ท ธศาสนาชี้ ให้ เ ห็ นว่ า ทางหลั ก ค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้า เป็นค�ำสอนทีท่ า่ นเรียกทุกคนให้มาดู มาปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองจึงค่อยเชือ่ เป็นทีย่ อมรับกันโดย
ทั่วไปว่าภาวะเป็นผู้น�ำที่ดีถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการบริหารองค์ให้ประสบความส�ำเร็จ เพราะช่วยท�ำ
ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร การเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างภาวะน�ำ
จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้น�ำสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ในที่นี้มี
บทสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างภาวะผู้น�ำไว้ ๒ กลุ่มทฤษฎี ได้แก่ (๑) ทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นผู้น�ำ
(๒) ทฤษฎีผู้น�ำตามสถานการณ์ ทฤษฎีทั้ง ๒ กลุ่ม มีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้
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๑. ทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นผู้น�ำ (Trait Theory) ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดดั้งเดิม โดยมีความ
เชือ่ ว่าผูน้ ำ� มีลกั ษณะของผูน้ ำ� อยูใ่ นตัวเอง บุคคลเกิดมาพร้อมกับความเป็นผูน้ ำ� มีการศึกษาวิจยั ลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัวที่ผู้น�ำควรจะมี เช่น รูปร่างหน้าตา สติปัญญา บุคลิกภาพ เป็นต้น แต่งานวิจัยเหล่านี้
ก็ไม่สามารถระบุคุณลักษณะที่แบ่งแยกระหว่างผู้น�ำกับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น�ำได้ จึงไม่เป็นที่นิยมที่จะศึกษา
ภาวะผู้น�ำตามแนวทฤษฎีนี้
๒. ทฤษฎีผู้น�ำตามสถานการณ์ (Contingency of Situational Theory of Leadership)
ทฤษฎีนี้มีแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
		 ๒.๑ รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงต่อเนื่อง (Continuum of Leadership Behavior) แทนเนมบัม
และชมิดท์7 เป็นนักทฤษฎีกลุ่มแรกที่ชี้ให้เห็นว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แบบความเป็นผู้น�ำ
ซึ่งได้แก่ (๑) แรงกดดันทางผู้บริหาร (๒) แรงกดดันทางผู้ใต้บังคับบัญชา และ (๓) แรงกดดันทาง
สถานการณ์
		
๒.๒ ทฤษฎีผู้น�ำตามแบบจ�ำลองของฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency Theory) ฟีดเลอร์8
ได้สร้างแบบจ�ำลองผูน้ ำ� ตามสถานการณ์ ซึง่ มีปจั จัยสถานการณ์อยู่ ๓ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพ
ของผู้น�ำคือ
			 ๑) สัมพันธภาพระหว่างผูน้ ำ� กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Leader-Member Relations) ถ้าหาก
ผู้น�ำกับผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้ากันได้ดี และผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับความสามารถของผู้น�ำแล้ว
ผู้น�ำคนนั้นก็จะมีอ�ำนาจและอิทธิพลมากกว่าผู้น�ำที่ไม่มีใครเคารพนับถือและไม่ไว้วางใจ
			 ๒) โครงสร้างของงาน (Task Structure) คือความแน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของงาน ฟีดเลอร์กล่าวว่า หากโครงสร้างของงานจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน จะท�ำให้ผู้น�ำมีอิทธิพล
มากกว่างานที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ
			 ๓) อ�ำนาจตามต�ำแหน่งหน้าที่ (Position Power) หมายถึง อ�ำนาจที่เป็นทางการที่กลุ่ม
หรือองค์การได้ก�ำหนดให้ ถ้ามีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้มาก ผู้น�ำก็จะมีอิทธิพลอยู่เหนือผู้ใต้บังคับ
บัญชาอย่างชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่นอ�ำนาจในการลงโทษ การว่าจ้าง การให้ออก เป็นต้น
		
๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น�ำของวรูม และเย็ทตัน (Vroom and Yetton Model) วรูมและ
9
เย็ทตัน อธิบายรูปแบบผู้น�ำที่เหมาะสมภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ แบบของผู้น�ำ
7

เนตร์พัณณา ยาวิราช, ภาวะผู้น�ำ และผู้น�ำเชิงกลยุทธ์, หน้า ๖๖–๖๘.
Fred E. Fiedler and Martin M. Chemers, Leadership and Effective Management, (Glenview,
III. : Scott, Foresman, 1974), p. 80.
9
Vroom and Yetton, 1973, quoted in Gary Dessler, Management : Principles and Practices
for Tomorrow’s Leaders, 3rd ed., (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), pp. 308-309.
8
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จะก�ำหนดตามความมากน้อยของการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยเขาได้นำ� แนวคิด
มาจากแทนเนมบัมและชมิดท์ (Tannenbaum and Schmidt) และพัฒนามาเป็นรูปแบบการตัดสินใจ
ของผู้น�ำ ซึ่งมีอยู่ ๕ รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ (๑) น�ำแก้ปัญหา (๒) ผู้น�ำรับข้อมูลที่จ�ำเป็นของผู้ใต้บังคับ
บัญชา แล้วจึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง (๓) ผู้น�ำยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล (๔) ผู้น�ำยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา (๕) ผู้น�ำยอมให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทฤษฎีผู้น�ำตามสถานการณ์นั้นมุ่งศึกษาแบบของผู้น�ำที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ผู้น�ำต้องรู้จักแสดงแบบภาวะผู้น�ำของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขใน
เวลานั้น ๆ ความส�ำเร็จในการเป็นผู้น�ำนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของผู้น�ำกับ
พฤติกรรมของผู้ร่วมงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม

บทสรุป

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วหลักค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้น�ำในทุก
มิติทุกประเด็นที่ศึกษามี ๑ ความหมายและความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำ ได้ข้อสรุปว่า ผู้น�ำ คือ บุคคลที่
ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นบุคคลที่สามารถก�ำหนดทิศทางความอยู่
รอดขององค์กร และเป็นผู้ประสานงานให้กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ ส่วนภาวะผู้น�ำ คือ ความสามารถของบุคคลในการหลอม
ความแตกต่างทางด้านความคิด ความสนใจ ความต้องการ หรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ในองค์กรให้หันไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีศิลปะ เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ประเด็นศึกษาที่ ๒ คุณลักษณะของผู้น�ำตามแนวพุทธ คือ ผู้น�ำที่รู้จักน้อมน�ำหลักธรรมข้อที่
ว่าด้วย พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ พละ ๔ สังคหวัตถุ ๔ และหลักธรรมาธิปไตย มาเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องคนในองค์กร เป็นคุณลักษณะส�ำคัญของการปฏิบตั หิ น้าที่
ของตน เพือ่ ให้กจิ การงานทุกอย่างบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยมุง่ ทีจ่ ะให้เกิดประโยชน์สขุ
แก่มวลชน สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดไป
ประเด็นศึกษาที่ ๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้น�ำ ได้น�ำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาวะ
ผู้น�ำไว้ ๒ กลุ่มทฤษฎี ได้แก่ (๑) ทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นผู้น�ำ (Trait Theory) (๒) ทฤษฎีผู้น�ำตาม
สถานการณ์ (Contingency of Situational Theory of Leadership) แต่ละทฤษฎีได้เสนอแนวคิด
และวิธปี ฏิบตั โิ ดยมีววิ ฒ
ั นาการมาตามล�ำดับ ทัง้ นี้ เพือ่ การสร้างภาวะความเป็นผูน้ ำ� ทีส่ มบูรณ์ในทุกด้าน
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กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว ทฤษฎี ผู ้ น� ำ ตามสถานการณ์ นั้ น มุ ่ ง ศึ ก ษาแบบของผู ้ น� ำ ที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ผู้น�ำต้องรู้จักแสดงแบบภาวะผู้น�ำของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเงื่อนไข
ในเวลานั้น ๆ ความส�ำเร็จในการเป็นผู้น�ำนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของผู้น�ำกับ
พฤติกรรมของผู้ร่วมงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม
คุณลักษณะของผู้น�ำตามแนวพุทธ คือ ผู้น�ำที่รู้จักน้อมน�ำหลักธรรมข้อที่ว่าด้วย พรหมวิหาร ๔
สัปปุรสิ ธรรม ๗ พละ ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ สัมมัปปธาน ๔และหลักธรรมาธิปไตย มาเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องคนในองค์กร แต่ละทฤษฎีได้เสนอแนวคิดและวิธปี ฏิบตั ิ
โดยมีวิวัฒนาการมาตามล�ำดับ ทั้งนี้เพื่อการสร้างภาวะความเป็นผู้น�ำที่สมบูรณ์ในทุกมิติ
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