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การพัฒนาภาวะผูนำของคณะสงฆไทย

Leadership Development of Sangha Thailand
ดร.ธงชัย สิงอุดม
รองผอู ำนวยการวิทยาลัยสงฆเลย

บทนำ
ภาวะผนู ำ มีความหมายครอบคลุมในมิตทิ กี่ วางขวางและหลากหลายกวาเรือ่ งความกลา
หาญ และการตัดสินใจ การเปนผนู ำตองมีความสามารถในการนำ ผลักดัน และสัง่ การใหกจิ กรรม
ทุกอยางดำเนินไปตามเปาหมาย การบรรลุเปาหมายและครรลองทีถ่ กู ตอง ซึง่ ตองประกอบดวย
ความกลาหาญ ความสามารถในการโนมนาวใจ และจังหวะเวลาในการตัดสินใจ เปนกระบวน
การของการทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือกลมุ เพือ่ การกำหนดเปาหมายและการบรรลุเปาหมายของกลมุ ๑
โดยใชอทิ ธิพลหรืออำนาจหนาทีใ่ นความสัมพันธซงึ่ กันและกันในหมคู ณะ เพือ่ ความสมหวังตาม
เปาหมายหรือจุดประสงครว มกัน ทีท่ ำใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือกันในกิจกรรม
ตาง ๆ รวมถึงการมีเทคนิคในการบริหาร มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ ี และใชภาวะผนู ำทีพ่ งึ ประสงคยอ ม
สามารถกระตนุ แรงจูงใจใหบคุ คลในหนวยงานได๒ และเปนความสามารถในการจัดการใหบรรลุ
เปาหมายของกลมุ คอยทำงานรวมกับกลมุ และยังหมายถึงอำนาจหนาทีท่ ตี่ ดิ มากับตำแหนงผู
ใตบงั คับบัญชาดวย จะมีคา เมือ่ ผใู ตบงั คับบัญชาเคารพและเชือ่ ถือในตัวผบู งั คับบัญชา ถือเปน
เรือ่ งเกีย่ วกับตัวผนู ำโดยตรงทีจ่ ะใชความสามารถและใชอทิ ธิพลเหนือกวาผตู าม นำพาคณะปฏิบตั ิ
หนาทีใ่ หบรรลุตามวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว
๑

นงลักษณ สุทธิวฒ
ั นพันธ, พัฒนาบุคลิกผนู ำและนักบริหาร, พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพ,
๒๕๔๔), หนา ๒๒.
๒
เอกชัย กีส่ ขุ พันธ, การบริหารทักษะและการปฏิบตั ิ, (กรุงเทพมหานคร : รงุ เรืองการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา
๘.
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ภาวะผูนำในทัศนะของพระพุทธศาสนา
ภาวะผนู ำ คือคุณสมบัติ เชน สติ ปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถของ
บุคคล ที่ชักนำใหคนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสูจุดมุงหมายที่ดีงามในอัคคัญญสูตร
โดยกลาวถึงความเปนอยขู องสังคมมนุษยทมี่ าอยรู วมกัน เปนสังคมทีส่ งบสุข ไมมกี ารแกงแยง
เอารัดเอาเปรียบซึง่ กันและกัน เพราะมีความอุดมสมบูรณ แตตอ มามีความขัดแยงเนือ่ งจากมี
การกระทำความชัว่ มีการลักขโมยของบุคคลในสังคม ในขัน้ แรกจะเปนการกลาวตักเตือนกันเอง
แตเมือ่ มีการประพฤติซ้ำอีก จึงมีการลงโทษแกผกู ระทำ ผทู จี่ ะลงโทษหรือกลาวตักเตือนไดจะตอง
เปนหัวหนาหรือผนู ำทีม่ อี ทิ ธิพลใหเกิดการยอมรับจากสังคมและยอมรับคำตัดสินการใหคณ
ุ และ
โทษตลอดจนใหความไววางใจในคำตัดสินปญหาตางๆ ดังปรากฏขอความวาครัง้ นัน้ เหลามนุษย
ทัง้ หลายจึงประชุมกัน ครัน้ แลว ตางก็ปรับทุกขกนั วาการถือเอาสิง่ ของทีผ่ อู นื่ ไมไดให จักได
ขึน้ เพราะความชัว่ จากการกระทำเหลาใด การกระทำเหลานัน้ จักเกิดขึน้ แกพวกเรา อยากระนัน้
เราจักสมมติใหมนุษยทมี่ ศี ลี ธรรมผหู นึง่ เปนผกู ลาวโดยธรรม ใหเปนผตู เิ ตียนลงโทษโดยชอบธรรม
ใหเปนผขู บั ไลบคุ คลผทู คี่ วรถูกขับไล สวนพวกเราจักแขงขาวสาลีใหแกผนู นั้ ครัน้ แลวจึงแสวง
หาบุคคลผทู มี่ คี วามรู ความสามารถ มีศลี ธรรม และคุณธรรมเปนผนู ำ สวนพวกตนก็แบงขาวสาลี
ใหแกผนู นั้ ภาวะผนู ำในทีน่ ี้ จึงมีความหมายวา เปนความดีงามของบุคคลทีส่ ามารถตัดสินปญหา
ใหความเปนธรรมและเกิดประโยชนสขุ แกสงั คมโดยรวม
อีกประการหนึง่ ประเภทภาวะผนู ำซึง่ พระพุทธเจาไดแสดงออกในคำตรัสเปนบางครัง้
คือพระพุทธเจาทรงเปนผูชวยใหคนทั้งหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝนตนเองจนกระทั่งเขา
สามารถทีจ่ ะขามพนความทุกขหรือปญหาไปถึงจุดหมายได ขอนีห้ มายความวา ผนู ำไมไดมาหยิบ
ยืน่ อะไรใหแกผอู นื่ โดยตรงแตมาชวยใหคนอืน่ ไดฝก ตน ไดเรียนรู จนสามารถพึง่ ตนเองไดและ
ชวยตนเองใหพน ปญหาไป หรือทำไดสำเร็จบรรลุจดุ หมาย๓ ฉะนัน้ สามารถสรุปไดวา “ภาวะผู
นำ”หมายถึง คนทีม่ อี ทิ ธิพลสามารถทีจ่ ะนำกลมุ ของตนใหบรรลุเปาหมายของกลมุ เปนบุคคล
ทีไ่ ดรบั การยอมรับจากกลมุ และสามารถทำใหคนในกลมุ คลอยตามพรอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคำสัง่ หรือ
๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), ภาวะผนู ำ :ความสำคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพ
มหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๗- ๘.
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คำแนะนำของบุคคลนัน้ และการทีผ่ นู ำนัน้ ใชความรู ความสามารถ ใชศลิ ปวิธี ใชสติปญ
 ญา
หรืออำนาจอิทธิพลตางๆ ในการจูงใจผอู นื่ หรือชักนำพาผอู นื่ ใหรว มปฏิบตั งิ านหรือรวมกิจกรรม
ของกลมุ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายทีต่ งั้ ไวดว ยความเต็มใจ

ภาวะผูนำคณะสงฆในสมัยพุทธกาล

พระมหากัสสปะ๔ ซึง่ เปนผนู ำคณะสงฆชำระพระธรรมวินยั พระมหากัสสปะซึง่ เดิมเปน
นักธุรกิจใหญตดั สินใจออกบวชกับภริยาเพราะมองไมเห็นประโยชนจากการครองเรือน เจอกัน
ครัง้ แรกพระพุทธองคทรงถอดผาสังฆาฏิของพระองคมอบใหเลย แลวทรงรับผาสังฆาฏิของพระ
มหากัสสปะนัน้ มาพาดบนบาของพระองค หลังพุทธปรินพิ พาน เกิดความเปลีย่ นแปลงในคณะสงฆ
ครัง้ ใหญ สังฆมณฑล เมือ่ ขาดพระผมู พี ระภาคเจาซึง่ เปนพระบรมศาสดาพระสงฆกแ็ ตกกัน ตอน
นัน้ ทำทาวาจะแตกกันเปนเสีย่ งๆ เพราะความคิดเห็นไมลงรอยกัน มีการกลาวจวงจาบหยาบราย
ตอพระพุทธองควา เสด็จปรินพิ พานไปก็ดแี ลวทีนเี้ ราอยากจะทำอะไรก็จะไดทำได จากนีเ้ รา
สบายแลว อิสรภาพเกิดขึน้ แลวมีภกิ ษุรปู หนึง่ พูดเชนนีข้ นึ้ ทามกลางสงฆ พระมหากัสสปะปลง
สังเวชวาพระบรมศพยังไมทนั ไดถวายพระเพลิงเลย ก็ยงั มีพระภิกษุสงฆคดิ กันถึงขนาดนี้ ทิง้
เอาไวอยางนี้ สังฆมณฑลก็คงจะเกิดความขัดแยงมากยิง่ ขึน้ ในทีส่ ดุ พระมหากัสสปะจึงไดเปน
ประธานในการทำสังคายนาครัง้ ที่ ๑ รวบรวมพระธรรมวินยั ของพระพุทธองคทงั้ หมดแลวจัดให
เปนหมวดหมู เรียกวาพระไตรปฎก จะเห็นไดวา การมอบสังฆาฏิใหครัง้ เดียว แลวเหตุการณ
นั้นเกิดในยุคตนของพระองค แตผลลัพธที่ตามมาก็คือ มีผลตอเนื่องมาจนถึงหลังจากที่
พระพุทธองคปรินพิ พานไปแลว เหตุการณนสี้ ะทอนวา พระพุทธองคทรงมีวสิ ยั ทัศน มองการณ
ไกลวาในอนาคตคนๆ นีจ้ ะชวยได ผนู ำตองรวู า จะใชใคร๕
๔

ดูเทียบ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๓๗/๓๗๕ {ทีม่ า : โปรแกรมพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลม : ๑๐ หนา : ๑๗๔}
๕
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ภาวะผูนำจากเนลสัน มันเดลา ถึง โอบามาแหงทำเนียบขาว, สถาบันวิมุต
ตยาลัย : เนือ่ งในโอกาสไดรบั ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ อำเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
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ภาวะผูนำของคณะสงฆไทยในปจจุบัน
ภาวะผนู ำของคณะสงฆไทยมีสองประเภท คือ ๑) ผนู ำทีอ่ ยบู นหัวคน และ ๒) ผนู ำที่
นั่งอยูในใจคน ผูนำจะประสบความสำเร็จไดตองมีธรรมะประจำใจโดยธรรมะขอหนึ่งที่เหมาะ
สำหรับผนู ำนำไปประยุกตใชกค็ อื “นิวาตะ” ๖ ซึง่ หมายถึง ความออนนอมถอมตนควรมีหลักธรรม
ในการครองตน คือ หลักสัปปุรสิ ธรรม ๗ สวนหลักธรรมในครองคนนัน้ คือ หลักพรหมวิหาร
๔ หลักสังคหวัตถุ ๔และหลักอคติ ๔ และสุดทายหลักธรรมในการครองงาน คือ หลักอิทธิบาท
๔สวนการบริหารการจัดการภายในวัดและโรงเรียนควรใชหลักการบริหาร ๖ บ. โดยใชตามสภาพ
ความจริง และใชบริบทเดิมของวัดเปนฐาน ในการบริหารจัดการหรือการทำภารกิจ ๖ อยาง
ใหสำเร็จหรือควรใหความสำคัญ คือ บริเวณ บริวาร บริขาร บริการ บริกรรมกิจ และบริกรรม
ภาวนา๗ หากภาวะผนู ำ (Leadership) คือ การชักพาใหคนอืน่ เคลือ่ นไหวหรือกระทำการใน
ทิศทางทีผ่ นู ำกำหนดเปาหมายไว ผวู จิ ยั ในฐานะทีเ่ ปนผบู ริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆเลย ไดสนองกิจการคณะสงฆจงั หวัดเลยและคณะสงฆภาค ๘ มาเปนเวลากวา ๑๐
ป แตดว ยบริบทสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปโดยเฉพาะการเตรียมพรอมทีจ่ ะเขาสสู งั คมเศรษฐกิจอาเซียน
จึงเกิดคำถามวา ๑) คุณลักษณะของผนู ำทีด่ ี หรือ ผนู ำทีเ่ หมาะสมของพระสังฆาธิการผทู ำหนาที่
ปกครองในสังกัดคณะสงฆภาค ๘ จะตองมีแนวทางในการพัฒนาหรือปรับตัวเชนไรจึงจะมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริงของสังคมใหมที่จะเกิดขึ้น ๒) จะยังประโยชนสูงสุดให
เกิดขึน้ ในขณะทีเ่ ปนผนู ำพาองคกรสงฆหรือสถาบันสงฆดว ยวิธกี ารใด และ ๓) จะเปนผทู มี่ สี ว น
ขับเคลือ่ น หรือนำพามาซึง่ ความเจริญและความผาสุกใหกบั องคกรคณะสงฆได

๖

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต),พุทธวิธบี ริหาร,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๔๙),หนา๒๖-๒๗.
๗
ธงชัย สิงอุดม, บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาการศึกษา : กรณีศึกษาพระพุทธิรังษี, วิทยานิพนธศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๔๘), หนา๔๗ – ๕๐.
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แนวทางและหรือวิธีการสงเสริม/พัฒนาภาวะผูนำของคณะสงฆ
แนวทางและหรือวิธกี ารสงเสริม/พัฒนาภาวะผนู ำของคณะสงฆ ควรสรางภาวะผนู ำทาง
ปญญาของสังคมใน ๓ ประการคือ ๑) ศีลธรรม จริยธรรม ๒) สังคมพหุวฒ
ั นธรรม และ ๓)
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะพระสงฆในฐานะผูนำทางจิตวิญญาณของสังคม ตองยึดมั่นใน
ศีลธรรมจริยธรรม โดยการปฏิบตั เิ ปนแบบอยาง และมีหนาทีใ่ นการแนะนำ สัง่ สอน อบรมแก
ฆราวาสจะตองสรางความสัมพันธอันดีกับฆราวาส จึงจำเปนตองมีความเขาใจในสังคม
พหุวฒ
ั นธรรม คือ ความแตกตางของบุคคลในสังคม ไดแก เพศ วัย เชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และ ชนชัน้ ทางสังคม เพือ่ จะไดสรางการ
สือ่ สารทีต่ รงกันระหวางพระสงฆกบั ฆราวาส จะตองมีความรแู ละความเขาใจในการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการศึกษาหาความรใู นการพัฒนาตนเอง และเปนเครือ่ งมือใน
การเผยแพรหลักธรรมคำสอน รวมถึงการเปนแบบอยางในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
วินยั และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ แนวทางในการพัฒนาพระสงฆควรดำเนินการใน ๓ ลักษณะ
คือ ๑) การจัดการอบรม ในกรณีทตี่ อ งพัฒนาอยางเรงดวน ๒) การศึกษาตอทัง้ ทางโลกและ
ทางธรรม ในกรณีทตี่ อ งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ๓) สงเสริมการพัฒนาตนเองของ
พระสงฆอนั ประกอบดวย
๑) ภาวะผูนำของคณะสงฆตองมีความรูความสามารถในภารกิจที่กระทำตามหนาที่
ลักษณะของงาน เชน การเปนเจาอาวาสก็มคี วามสามารถในการ ปกปองดูแล ปกครองผอู ยใู น
วัดใหเรียบรอย และจัดการศาสนสถาน ศาสนสมบัตขิ องวัดอยางดีทสี่ ดุ
๒) ภาวะผูนำของคณะสงฆตองมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเปนสงฆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั ทีร่ ะบุไวอยางเครงครัด ไมละเมิดในขอหามปฏิบตั ติ ามที่
เปนขออนุญาต เพือ่ ใหเกิดความศรัทธาเลือ่ มใสแกประชาชนในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
๓) ภาวะผนู ำของคณะสงฆตอ งมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจ โดยเฉพาะการ
เผยแผธรรมในลักษณะการเทศนาธรรม การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม รวมถึงการเขียน
หนังสือ การเขียนงานวิจยั การเขียนบทความ เปนตน เพราะสิง่ เหลานีถ้ อื ไดวา สามารถสราง
แรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับผูที่ยังไมเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนา
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๔) ภาวะผนู ำของคณะสงฆตอ งมีทกั ษะทางสังคมโดยเฉพาะการปฏิสมั พันธกบั ประชาชน
ทีเ่ ขาวัดมาปฏิบตั ธิ รรม รวมทัง้ การออกไปเยีย่ มประชาชนอยบู อ ย ๆ การเขาสกู จิ กรรมทางสังคม
ทีไ่ ดรบั นิมนตอนั เปนบทบาทสำคัญในการวางรากฐานเพือ่ การเผยแผพระพุทธศาสนาตอไป
๕) พระสงฆพฒ
ั นาอุปนิสยั ทีจ่ ำเปนของภาวะผนู ำ คือ ความรับผิดชอบ ความคิดเชิง
สรางสรรค และ ความมงุ มัน่ ในการกระทำใหประสบความสำเร็จ พระสงฆตอ งไดรบั การพัฒนา
ใหเปนผูที่มีความสามารถในการสรางวิสัยทัศนที่เชื่อมโยงสังคมแบบเกาเขากับสังคมแบบใหม
นำไปสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

บทสรุป
ผนู ำองคกรคณะสงฆทดี่ แี ละเปนแบบอยางตอบุคคลอืน่ ควรถือหลักเหตุผล ขอเท็จจริง
มาพิจารณาตัดสินเรือ่ งราวตางๆ และจะตองหลีกเวนการนำหลักอัตตามาใชบริหารงาน เพราะ
เปนแนวทางทีเ่ สีย่ งตอการลมเหลวขององคกรและงาน นอกจากนีผ้ นู ำองคกรสงฆทดี่ ี พึงศึกษา
และสำเหนียกในหลักธรรมตางๆ ใหชำนาญ เชน พรหมวิหารธรรม โดยเฉพาะขอเมตตา และ
อุเบกขา วาควรใชในเวลาใด ตอบุคคลใด เพราะหากใชเมตตาเพียงอยางเดียว ก็ทำใหผทู ไี่ ด
รับเมตตาเจริญรงุ เรืองในหนาทีก่ ารงาน แตหากพิจารณาผลงานทีเ่ หมาะสมแกคนดวย ก็จะทำให
เมตตามีลกั ษณะบูรณาการโดยอัตโนมัติ สวนผทู ไี่ มไดใสใจในหนาทีก่ ารงานอยางเต็มศักยภาพ
ก็ควรใชอเุ บกขา คือ การไมเลือ่ นขัน้ หรือตำแหนงทีส่ งู ให เปนตน
ผนู ำองคกรสงฆทดี่ ี พึงศึกษาภาวะผนู ำทัง้ ในทางคดีโลกและคดีธรรมแลวนำมาประยุกต
ใชในความเปนผนู ำทีท่ นั สมัยและรทู นั โลกอยเู สมอ ผนู ำทีด่ ี พึงรจู กั บุคคล กลมุ คน บริษทั องคกร
เพือ่ กำหนดสถานการณตา งๆ ใหเปนไปเพือ่ ประโยชนขององคกรทีต่ นบริหารจัดการ และหลีก
เลีย่ งความเสีย่ งในการใชคนอันไมเหมาะแกงาน แมเรือ่ งเล็กนอย ผนู ำพึงตระหนักเชนเดียวกัน
เลือกใชบคุ คลแตละจริตใหเหมาะสม ควรแกดว ยการสาธิตงานหรือมีผชู ว ยทำงานและทำงานเปน
กลมุ (Team Works) เพือ่ ลดปญหาความไมเขาใจในการทำงานผนู ำทีด่ ี พึงเรียนรศู าสตรสมัย
ใหมใหรเู ทาทันเครือ่ งมือสือ่ สารตางๆ ในโลกปจจุบนั เพราะการพัฒนาภาวะผนู ำของพระสงฆ
ที่ไดรับการพัฒนาภาวะผูนำ จะมีความสามารถในการชี้แนะ และดลใจใหฆราวาสประพฤติ
ปฏิบตั ติ นไปสเู ปาหมายทีต่ อ งการของพระพุทธศาสนา คือ “การเปนคนดีศรีสงั คม”
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