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บทน�ำ

ผู้น�ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการบริหารงานในองค์กร องค์กรจะประสบความส�ำเร็จหรือ
ล้มเหลวในการด�ำเนินงานนั้น ปัจจัยส�ำคัญที่สุดก็คือตัวผู้น�ำ ผู้น�ำเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการน�ำครอบครัว ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติให้ไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรืองความร่มเย็นเป็นสุขอันเป็น
เป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์ของบุคคลและสังคมทัว่ ไป1 บุคคลส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้กลไกในระบบการบริหารงาน
ขององค์กรใด ๆ ด�ำเนินไปสูจ่ ดุ หมายทีด่ งี ามก็คอื “ผูน้ ำ� ” ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูน้ ำ� เป็นผูม้ บี ทบาทในการก�ำหนด
นโยบายการบริหาร การจัดการ รวมถึงการริเริ่ม การวางแผน การบริการ ก�ำกับการ และด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร ผู้น�ำจึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปขององค์กรในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับการบริหารและการ
บุคคล ดังนั้น ในทุกองค์กรจึงจ�ำเป็นต้องมีผู้น�ำ ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นยุคโลกไร้พรมแดนนี้
ในแง่ขอ้ มูลข่าวสารและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ย่อมส่งผลให้ศกั ยภาพในการแข่งขันขององค์กรสูงขึน้ ตามล�ำดับ
ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศ ในสถาบันของภาครัฐหรือเอกชน ความอยู่รอดขององค์กรดังกล่าว
ย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอย่างถูกต้อง รอบคอบ และทันต่อสถานการณ์ของผู้บริหารซึ่งก็คือผู้น�ำของ
องค์กรนั้น ๆ ดังนั้นในทุกองค์กรจึงจ�ำเป็นต้องมีผู้น�ำ2 ผู้น�ำขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมย่อมท�ำให้ผู้น�ำนั้น
ขาดความชอบธรรมในการท�ำหน้าทีใ่ นองค์กรนัน้ ต่อไป ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติ
ที่ส�ำคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้น�ำที่ท�ำให้ผู้น�ำสามารถได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ ตลอดจนการ
นับถือจากบุคคลต่าง ๆ ทั้งในองค์กรและสังคมทั่วไป ดังนั้น ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของผู้น�ำ
ย่อมท�ำให้ผู้น�ำไม่เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลทั่วไปในองค์กรและสังคม3
1

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒.
2
มนตรี พีรพลพิพฒ
ั น์, “จริยธรรมกับภาวะผูน้ ำ� : ศึกษาทัศนะนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ที่มีต่อผู้น�ำทางการเมือง”, สารนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หน้า ๑.
3
เฟรด อี ฟีดเลอร์, มาร์ติน เอ็ม เซเมอรส์ และ ลินดา มาฮาร์, ค้นหาความเป็นผู้น�ำ, เรียบเรียงโดยชูชัย
สมิทธิไกร, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๓๑), หน้า ๑๕.
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ในพระพุทธศาสนาได้ให้ความส�ำคัญของผู้น�ำไว้ ดังพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้น�ำที่ปรากฏ
ในพระไตรปิฎกว่า  “เมื่อฝูงโคทั้งหลายว่ายน�้ำข้าม ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน
เพราะมีผู้น�ำที่ไปคดฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้น
ประพฤติไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซ�้ำเสียหาย แว่นแค้วนทั้งหมดก็จะยากเข็ญ
หากผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรม เมื่อฝูงโคว่ายน�้ำข้าม ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน
เพราะมีผู้น�ำที่ไปตรงฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้น
ประพฤติชอบธรรม หมูป่ ระชาชนนอกนัน้ ก็พลอยด�ำเนินตาม ทัง้ แว่นแค้วนก็จะอยูเ่ ป็นสุข หากผูป้ กครอง
ตั้งอยู่ในธรรม”4 ดังนั้น หลักพุทธธรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน�ำมาแก้ปัญหาวิกฤตได้เป็น
อย่างดีเนื่องจากเป็นหลักธรรมส�ำหรับการพัฒนาผู้น�ำทางการเมืองโดยเฉพาะ จากข้อความที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นได้กล่าวถึงพุทธศาสนากับการพัฒนาผูน้ ำ� ทัง้ การพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนา
งาน เพราะผู้น�ำอยู่ในต�ำแหน่งที่มีอ�ำนาจ มีหน้าที่ และสามารถก�ำหนดทิศทางของการพัฒนาได้

ความหมายของผู้น�ำ

ผูน้ ำ� นัน้ มีความหมายกว้างขวางมากซึง่ ตามความคิดเห็นของบุคคลโดยทัว่ ไปมักจะหมายถึงบุคคล
ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือเป็นผูบ้ ริหาร อย่างไรก็ดี ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ชาวไทยและต่างประเทศ
ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความหรือความหมายของผู้น�ำไว้ซึ่งได้สรุปแนวความคิดอันเกี่ยวกับผู้น�ำ คือ บุคคลที่มี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๕ อย่างดังต่อไปนี้
๑) มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อื่น
๒) มีบทบาทเหนือบุคคลอื่น ๆ
๓) มีบทบาทส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
๔) ได้รับเลือกจากผู้อื่นให้เป็นผู้น�ำ
๕) เป็นหัวหน้าของกลุ่ม5
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ได้ให้ความหมายของผู้น�ำไว้ ๕ ประการ ดังนี้
๑) ผู้น�ำ คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้องต่อการกระท�ำของผู้อื่น
๒) ผู้น�ำ คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้องต่อการกระท�ำของผู้อื่นมากกว่าคนอื่นในกลุ่มที่เขา
ปฏิบัติงานอยู่
4

องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๐/๙๘.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ภาวะผู้น�ำ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๕๐.
5
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๓) ผู้น�ำ คือ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มเพื่อเป็นหัวหน้า
๔) ผู้น�ำ คือ ผู้ที่ใช้อิทธิพลในการก�ำหนดเป้าหมายให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
๕) ผู้น�ำ คือ ผู้ซึ่งได้รับต�ำแหน่งในส�ำนักงานและมีอิทธิพลในตัวสูง6
ภิญโญ สาธร ได้ให้ความหมายผู้น�ำไว้ ๓ ประการ ได้แก่
๑) ผู้น�ำ คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มหลาย ๆ คนที่มีอ�ำนาจอิทธิพลหรือความสามารถ
ในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือค�ำสั่งของเขาได้ ผู้มีอิทธิพลเหนือการ
ปฏิบตั งิ าน หรือพฤติกรรมของผูอ้ นื่ ภาวะผูน้ ำ� เกีย่ วกับความเป็นผูน้ ำ� มากหรือน้อยเพียงใดขึน้ อยูท่ คี่ วาม
มากน้อยของอ�ำนาจอิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจคน
๒) ผู้น�ำ คือ บุคคลที่มีอ�ำนาจเหนือในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
๓) ผู้น�ำแตกต่างจากหัวหน้าหรือผู้บริหาร คนสองคนนี้อาจเป็นคนเดียวกันก็ได้ แต่ไม่จ�ำเป็น
เสมอไป หัวหน้าหรือผู้บริหารหลายคนมีอ�ำนาจหน้าที่โดยต�ำแหน่ง แต่อาจไม่ใช่ผู้น�ำที่แท้จริงของกลุ่ม
ผู้น�ำที่แท้จริงอาจเป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่หัวหน้าหรือผู้บริหาร แต่มีอ�ำนาจ มีอิทธิพล และมีความสามารถ
จูงใจคนให้ประพฤติปฏิบตั ติ าม ความคิดเห็นความต้องการหรือค�ำสัง่ ของตนได้ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจหน้าที่
โดยต�ำแหน่งใด ๆ7
จากการศึกษาเอกสารของผู้น�ำสรุปใจความได้ว่า  ผู้น�ำ คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยการ
เลือกตั้ง การแต่งตั้ง และการยกย่องเป็นที่ยอมรับของสมาชิกเพื่อให้เป็นหัวหน้าเนื่องจากเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีอิทธิพล มีบทบาทเหนือกลุ่มชี้ให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ สามารถที่จะจูงใจหรือชักน�ำผู้อื่นให้กระท�ำหรือด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ของกลุ่มหรือของตนเอง
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ส�ำเร็จได้

ความหมายของภาวะผู้น�ำ

ความเข้าใจเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ส�ำหรับบุคคลโดยทัว่ ไปจะมองเห็นภาพของการกระท�ำและอ�ำนาจ
ของผู้น�ำในกระบวนการทางสังคม เช่น ผู้น�ำทางทหาร ผู้น�ำทางการเมือง หรือบุคลิกที่พิเศษของบุคคล
ที่ตนได้พบเห็น แต่ความเป็นจริงแล้ว ภาวะผู้น�ำไม่ใช่บุคคลจะมีลักษณะเช่นนี้เสมอไป ดังนั้น เพื่อความ
เข้าใจอันถูกต้อง ผู้เขียนจึงได้รวบรวมความหมายของภาวะผู้น�ำจากผู้รู้ทั้งหลายไว้ดังนี้
ภาวะผูน้ ำ� คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึง่ ทีจ่ ะจูงใจหรือใช้อทิ ธิพลต่อบุคคลอืน่ ไม่วา่
จะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอ�ำนวยการโดยการใช้
6
7

20.
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นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า ๙๕.
ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๖), หน้า ๒๕๙.
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กระบวนการสือ่ ความหมายหรือติดต่อกันและกันให้รว่ มใจกันกับตนด�ำเนินการจนกระทัง่ บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ การด�ำเนินจะเป็นไปในทางที่ดีหรือชั่วก็ได้8 ภาวะผู้น�ำ
ครอบคลุมในมิติที่กว้างขวางและหลากหลายกว่าเรื่องความกล้าหาญและการตัดสินใจการเป็นผู้น�ำ
ต้องมีความสามารถในการน�ำ ผลักดัน และสั่งการให้กิจกรรมทุกอย่างด�ำเนินไปตามเป้าหมาย
และครรลองที่ต้องการซึ่งต้องประกอบไปด้วยความกล้าหาญ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ
และจังหวะเวลาในการตัดสินใจ9
พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตโต) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น�ำคือคุณสมบัติ เช่น สติ ปัญญา ความดีงาม
ความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ชักน�ำให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม
พุทธองค์ตรัสไว้ในโคปาลสูตรโดยการเปรียบเทียบฝูงโคและโคจ่าฝูงเกี่ยวกับผู้น�ำและผู้ตามไว้ว่า 
เหมือนโคหัวหน้าฝูงว่ายน�้ำไปสู่ฝั่งตรงกันข้าม หากโคหัวหน้าฝูงว่ายไปตรงเมื่อฝูงโคทั้งหลายก็ไปตรง
ตามกันและประสบกับความปลอดภัย หากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปคตโคทั้งฝูงที่ติดตามย่อมจะด�ำเนิน
ไปคตและประสบกับความล�ำบากฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่หรือ
เป็นผู้น�ำหากมีคุณธรรมในการด�ำเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้วผู้ตามย่อมจะเดินตามแบบของผู้น�ำ
ด้วยดีและประสบกับความปลอดภัย หากว่าผูน้ ำ� หรือหัวหน้าไม่ประกอบด้วยคุณธรรมในการด�ำเนินชีวติ
หรือในการปกครองแล้วผู้ตามย่อมจะด�ำเนินไปตามและประสบกับความล�ำบากฉันนั้น10
จากการศึกษาพอสรุปได้ว่า  ภาวะผู้น�ำ หมายถึง ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลในการใช้
ความรู้ ความสามารถ ใช้สติปัญญา  หรืออ�ำนาจอิทธิพลต่าง ๆ ของผู้น�ำจังหวะเวลาในการตัดสินใจ
การจูงใจโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นหรือชักน�ำพาผู้อื่นให้ร่วมปฏิบัติงานหรือร่วมท�ำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

การเกิดภาวะผู้น�ำ

ภาวะผู้น�ำมีก�ำเนิดหรือที่มาจากหลายระดับตามแต่สถานการณ์ค่านิยมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัว
ก�ำหนดหรือบ่งชี้ว่าจะสามารถน�ำพาสมาชิกหรือสังคมให้ประสบกับความส�ำเร็จได้มากน้อยเพียงใด
ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้รวบรวมทัศนะของท่านผู้รู้ทั้งหลายไว้ดังต่อไปนี้
8

หน้า ๒๒.
9

กิติ ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้น�ำ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, ๒๕๔๓),
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, วิสัยทัศน์ขุนคลัง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, ๒๕๔๔), หน้า ๗๗.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น�ำ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพ, ๒๕๔๖), หน้า ๓-๔.

10
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พรนพ พุกกะพันธุ์ กล่าวถึงก�ำเนิดภาวะของผู้น�ำไว้ ๔ ประการ คือ
๑) ผู้น�ำโดยก�ำเนิด
๒) ผู้น�ำที่มีความอัจฉริยะ
๓) ผู้น�ำที่เกิดขึ้นตามสายงาน
๔) ผู้น�ำตามสถานการณ์11
สุวิน สุขสมกิจ ได้กล่าวถึงก�ำเนิดภาวะผู้น�ำหรือผู้ปกครองในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
อัคคัญสูตรโดยกล่าวถึงความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ที่มาอยู่รวมกันเป็นสังคมที่สงบสุขไม่มีการ
แก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบซึง่ กันและกันเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ตอ่ มามีการขัดแย้งเนือ่ งจากมีการ
กระท�ำความชั่วมีการลักขโมยของบุคคลในสังคม ในขั้นแรกจะเป็นการกล่าวตักเตือนกันเอง แต่เมื่อ
มีการประพฤติซ�้ำอีกจึงมีการลงโทษแก่ผู้กระท�ำ แต่ผู้จะลงโทษหรือกล่าวเตือนได้จะต้องเป็นหัวหน้า
หรือผู้น�ำดังปรากฏข้อความว่า ครั้งนั้นเหล่ามนุษย์ทั้งหลายจึงประชุมกัน ครั้นแล้วต่างก็ปรับทุกข์กันว่า 
พ่อเอ๋ยการถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้จักเกิดขึ้นเพราะความชั่วจากการกระท�ำเหล่าใด การกระท�ำ
เหล่านั้นจักเกิดขึ้นแก่พวกเรา  อย่ากระนั้น เราจักสมมติให้มนุษย์ที่มีศีลธรรมผู้หนึ่งเป็นผู้ว่ากล่าว
โดยธรรมให้เป็นผู้ติเตียนลงโทษโดยชอบธรรม ให้เป็นผู้ที่ขับไล่บุคคลผู้ที่ควรถูกขับไล่ ส่วนพวกเรา
จักแบ่งข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้น ครั้นแล้วจึงแสวงหาบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีศีลธรรมและคุณธรรม
ให้เป็นผู้น�ำ ส่วนพวกตนก็แบ่งข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้น12
จากข้อความที่ยกมาดังกล่าวนี้ ผู้น�ำจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมจึงจะว่ากล่าวตักเตือน
และลงโทษบุคคลอืน่ ได้ ถ้าหากว่าผูป้ กครองใช้อำ� นาจไม่เป็นธรรม ประชาชนไม่พอใจก็สามารถเรียกร้อง
อ�ำนาจนั้นคืนมาได้ เพราะค�ำว่า  ราชา แปลว่า  ผู้ท�ำความสุขใจพอใจหรือความชอบธรรมแก่บุคคลอื่น
มีข้อความในพระสูตรว่า  ดูก่อนเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมติ
ดังนีแ้ ล มหาชนสมมติจงึ อุบตั ขิ นึ้ เป็นอันดับแรก เพราะเหตุทผี่ เู้ ป็นหัวหน้าเป็นผูใ้ หญ่ยงิ่ แห่งเขตทัง้ หลาย
ดังนี้แล อักขระว่า  กษัตริย์ จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสอง เพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจ
ได้โดยธรรมดังนี้แล อักขระว่า ราชา จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสามดังนี้แล ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ด้วยประการดังนี้ การบังเกิดขึ้นของพวกกษัตริย์จึงมีขึ้นได้ เพราะอักษรเป็นที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของ
เก่าอย่างนี้แล เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกัน ก็เพราะ
11

พรนพ พุกกะพันธุ์, ภาวะผู้น�ำและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๕.
สุวนิ สุขสมกิจ, “พุทธปรัชญากับการสร้างเสริมภาวะผูน้ ำ� : กรณีศกึ ษาก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นจังหวัดกาญจนบุร”ี ,
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓), หน้า 
๗๗.
12
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ธรรมเท่านั้น นอกจากธรรมหามีไม่ ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง ธรรมเท่านั้น เป็นของ
ประเสริฐสุดในที่ประชุมชนทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า13
จากการศึกษาก�ำเนิดผู้น�ำหรือภาวะผู้น�ำจากนักวิชาการทั้งหลายพอสรุปได้ว่า  ผู้น�ำมีก�ำเนิด
มาจาก ๒ จุดใหญ่ คือ ผู้น�ำโดยก�ำเนิด หมายถึง ผู้น�ำประเภทนี้ได้มาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ
เช่น การได้รับแต่งตั้งสืบทอดเป็นรัชทายาทหรือราชวงศ์ และผู้น�ำเกิดจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ความกล้าหาญ หรือบุคคลนั้นมีคุณสมบัติต่าง ๆ ในความเป็นผู้น�ำในตัวของเขาเอง แต่ผู้น�ำจ�ำเป็น
จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม

ลักษณะของผู้น�ำ

นักสังคมวิทยามีทัศนะว่าลักษณะของผู้น�ำจะเป็นแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสังคม
ในแต่ละแห่งเป็นตัวก�ำหนด เพราะผู้น�ำคือบุคคลธรรมดาที่ได้รับการยอมรับจากมติของมหาชนจึงต้อง
ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ และนักจิตวิทยามีทศั นะ
ว่าลักษณะของผูน้ ำ� ขึน้ อยูก่ บั โครงสร้างของสังคม ความแตกต่างของลักษณะสังคมจะเป็นเครือ่ งก�ำหนด
ความแตกต่างลักษณะของผู้น�ำแต่ละประเภท ต่อไปจะได้ศึกษานานาทัศนะของนักวิชาการที่ได้กล่าว
ลักษณะของผู้น�ำไว้ ดังนี้
ลักษณะของผูน้ ำ� แบบต่าง ๆ นัน้ หากมองในแง่ของการก้าวเข้าสูค่ วามเป็นผูน้ ำ� จะพิจารณาได้จาก
ศักยภาพของความเป็นผู้น�ำและการยอมรับของกลุ่มชนในเรื่องนี้ ออร์เวย์ ทีด (Tead) ได้แบ่งลักษณะ
ของการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้น�ำไว้ ๓ ลักษณะ คือ
๑) ผูน้ ำ� โดยการสร้างตนเอง เป็นผูน้ ำ� ทีผ่ ลักดันตนเองขึน้ สูค่ วามเป็นผูน้ ำ� ทัง้ นีโ้ ดยมีคณ
ุ สมบัติ
บุคลิกลักษณะเข้มแข็งและมีความส�ำนึกในตนเองอย่างมั่นคงและมีก�ำลังใจแน่วแน่ที่จะกระท�ำสิ่งที่เขา
เห็นว่าส�ำคัญให้บรรลุผลส�ำเร็จ มักมีผคู้ ดิ ว่า ผูน้ ำ� ลักษณะนีถ้ กู ก�ำหนดมาให้เป็นผูน้ ำ� และเป็นกลุม่ ทีส่ ร้าง
ตนเองขึ้นมาจึงมีเจตนาแสดงอ�ำนาจอย่างเต็มที่และไม่มีที่สิ้นสุด
๒) ผู้น�ำซึ่งเลือกโดยหมู่คณะ เป็นการคัดเลือกบุคคลในหมู่เดียวกันแล้วเสริมสร้างอิทธิพล
ของเขาในฐานะที่เป็นผู้น�ำขึ้น เพราะว่าในสังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การเลือกผู้น�ำเป็น
วิธีการที่มีผลในด้านการจูงใจผู้ที่ถูกน�ำเนื่องจากคนเหล่านั้นต่างก็มีความเชื่อว่าเขาสามารถไว้วางใจ
การด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง ผู้น�ำในแนวทางนี้จึงมีอยู่ในสภาวะที่มีช่องทางได้รับความส�ำเร็จ
มากทีส่ ดุ มีโอกาสดีทสี่ ดุ ในการได้มาและด�ำรงไว้ซงึ่ การปฏิบตั ติ ามของผูต้ าม ตราบใดทีผ่ นู้ ำ� ยังปฏิบตั กิ าร
ใด ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างเข้มแข็งแล้ว แน่นอนว่าจะต้องได้รับ
13
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การเลือกให้เป็นผู้น�ำอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพราะอ�ำนาจของผู้น�ำในลักษณะนี้เป็นที่ยอมรับด้วยเหตุและผล
เป็นพื้นฐานส�ำคัญ
๓) ผู้น�ำที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ�ำนาจ เป็นผู้น�ำที่ก้าวเข้าสู่ต�ำแหน่งโดยการแต่งตั้งของ
คณะกรรมการอ�ำนวยการหรือกรรมการบริหารหรือโดยหัวหน้าระดับเหนือขึ้นไป ในกรณีเช่นนี้กลุ่มนี้
มิได้เป็นผู้เลือกน�ำแต่ผู้น�ำจะเป็นผู้รวบรวมบุคคลเข้าเป็นกลุ่มโดยผู้น�ำจะต้องแสดงให้คนเหล่านั้น
เห็นว่าในการรับใช้หมู่คณะนั้นเกิดความปรารถนาในสิ่งที่เป็นความปรารถนาขององค์การ14
ในการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับลักษณะภาวะความเป็นผู้น�ำ เมอร์รีย์ จี. รอสส์ และชาร์เลสส์
อี. เฮนดรี่ Ross & Hendry ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำไว้ ๓ ประการ คือ
๑) ภาวะผู้น�ำเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ภายในของแต่ละบุคคล สมัยก่อนซึ่งมีความเชื่อถือกันว่า
ความเป็นผู้น�ำมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งติดตัวแต่ก�ำเนิดซึ่งท�ำให้บุคคลกลายเป็นผู้น�ำนั้นเป็นคุณสมบัติ
ที่มีอยู่ภายในตัวของแต่ละคน
๒) ภาวะผู้น�ำขึ้นอยู่กับกลุ่ม ลักษณะความเป็นผู้น�ำขึ้นกับโครงสร้างของกลุ่มมากกว่าแต่ละ
บุคคล ความเป็นผู้น�ำในกลุ่มถูกก�ำหนดโดยผลรวมของทัศนคติความต้องการของกลุ่มซึ่งกลุ่มและผู้น�ำ
จะแยกจากกันไม่ได้ ถ้าไม่มีกลุ่มก็ไม่มีผู้น�ำ หากกลุ่มขาดผู้น�ำกลุ่มนั้นก็ยากที่จะเจริญได้ การเป็นผู้น�ำ
เป็นกระบวนการที่จ�ำเป็นต้องท�ำหน้าที่ทั้งในการน�ำและการบริหาร
๓) ภาวะผู้น�ำขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สถานการณ์มีบทบาทต่อการก�ำหนดความเป็นผู้น�ำมาก
สถานการณ์ที่กลุ่มก�ำลังเผชิญหน้าก่อให้เกิดผู้น�ำได้ ความเป็นผู้น�ำจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มหรือองค์การนั้น ๆ15
นอกจากนี้ สมพงษ์ เกษมสิน ยังได้กล่าวถึงลักษณะของผูน้ ำ� โดยพิจารณาจากการบริหารงานโดย
แบ่งออกเป็น ๔ แบบ ดังนี้
๑) ผู้น�ำแบบเจ้าระเบียบ (Regulative Leaders) ผู้น�ำแบบนี้มักจะถือระเบียบแบบแผน
เป็นส�ำคัญไม่ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะคล้ายกับผู้น�ำแบบอัตนิยม การสั่งการมักใช้กฎหมาย
ระเบียบเป็นเครื่องมือโดยยกเหตุผลในระเบียบมาใช้ในการปฏิบัติงานมากว่า  การติดต่อสื่อสารสั่งงาน
มักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒) ผูน้ ำ� แบบบงการ (Directive Leaders) เป็นผูน้ ำ� ทีช่ อบใช้อำ� นาจในการปฏิบตั งิ านขาดหลัก
มนุษย์สัมพันธ์ท�ำงานแบบสั่งการเพื่อแสดงถึงความมีอ�ำนาจ
14

Orway Tead, The Art of Leadership, 7thed, (New York: McGraw Hill Book, 1936), p. 23-25.
15
Murry G. Ross & Charless E. Hendry, Reading in Social Psychology, 3rd ed, (New York:
Hendry Hall, 1958), p. 105-107.
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๓) ผู้น�ำแบบจูงใจ (Persuasive Leaders) เป็นผู้น�ำที่ปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและเป็นการบรรเทาการต่อต้านไปด้วย การติดต่อสัง่ งานเป็นสองทิศทาง
๔) ผู้น�ำแบบร่วมใจ (Participative Leaders) เป็นผู้น�ำที่ท�ำงานนิยมการปรึกษาหารือและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชายึดหลักประนีประนอมและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันในฐานะผู้ร่วมงานอาศัยศิลปะการจูงใจเมื่อประสงค์ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช้ความร่วมมือร่วมใจในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงาน16
กล่าวโดยสรุปแล้ว การเป็นผู้น�ำจ�ำแนกออกได้หลายประเภท แล้วแต่จะพิจารณาในด้านใด ผู้น�ำ
แต่ละประเภทก็มีลักษณะแตกต่างกัน แต่ละจุดหมายของผู้น�ำไม่ว่าประเภทใดเหมือนกันคือการจูงใจ
คนโดยใช้อทิ ธิพลให้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ หรือให้คนอืน่ คล้อยตามแทนทีจ่ ะคล้อยตามบุคคลอืน่
การเป็นผู้น�ำเป็นปัจจัยส�ำคัญในการรวมกลุ่มคนและจูงใจคนไปสู่เป้าหมาย ผู้น�ำจะท�ำให้ศักยภาพของ
กลุ่มคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะก่อให้เกิดพลังอย่างใหญ่หลวง แต่ความสามารถในการน�ำคนของ
ผู้น�ำมีไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เวลา และสถานที่ รวมทั้งคุณสมบัติส่วนตัวและ
วิธีการที่จะสร้างคนให้เป็นผู้น�ำ ไม่มีหลักวิชาที่แน่นอน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของศิลปะซึ่งต้องฝึกฝนดังที่
กล่าวกันว่า ผู้น�ำคือศิลปินปฏิบัติงานด้วยความสลับซับซ้อนอุปกรณ์ของเขาคือประชาชน งานของผู้น�ำ
คือการน�ำเอาความปรารถนาและพลังของมนุษย์เข้ามาสัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบซึ่งเป็นงานอันเป็น
ศิลปะชั้นสูง

บทบาทหน้าที่ของผู้น�ำ

บุคคลที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม ย่อมมีบทบาทหน้าที่ต้องกระท�ำหรือรับผิดชอบ
ตามวุฒิภาวะ ความรู้ ความสามารถ ผู้น�ำเช่นเดียวกันเมื่อด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้น�ำของกลุ่มแล้วย่อมมี
บทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตามฐานะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมบทบาทหน้าที่ของผู้น�ำตามแนว
ความคิดของท่านผู้รู้ทั้งหลาย ดังต่อไปนี้
ณรงค์ เส็งประชา กล่าวว่า  บทบาท คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพคือบทบาท บทบาท
เป็นพฤติกรรมที่สังคมก�ำหนดและคาดหมายให้บุคคลกระท�ำตามหน้าที่ เช่น เป็นครูต้องสอนนักเรียน
เป็นต�ำรวจต้องพิทกั ษ์สนั ติราษฏร์ ทหารต้องเป็นรัว้ ของชาติ เป็นลูกต้องเชือ่ ฟังพ่อแม่ เป็นต้น17 หน้าที่
ของผู้น�ำ จึงหมายถึง งานที่ผู้น�ำต้องรับผิดชอบตามที่องค์การก�ำหนดไว้มีลักษณะประเภทงานที่ผู้น�ำ
16
17

๑๓๙.

20.

(

สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๗), หน้า ๓๖๔-๓๖๕.
ณรงค์ เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้งติ้งเฮ้า, ๒๕๔๑), หน้า 
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จะต้องท�ำและจะต้องใช้ผู้อื่นคืองานที่ผู้น�ำจะต้องท�ำด้วยตนเอง งานประเภทนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำ
ไม่ได้ เพราะขาดข้อมูล ขาดความรู้ ประสบการณ์ยังไม่ถึง ขาดการยอมรับ เป็นต้น งานที่ต้องใช้ผู้อื่น
ท�ำแทนเพราะถ้าผู้น�ำท�ำเองก็จะไม่ส�ำเร็จตามเวลาที่ก�ำหนดถือว่าเป็นการมอบหมายงาน แต่ยังคงต้อง
รับผิดชอบอยู18
่
สมพงษ์ เกษมสิน กล่าวถึง หน้าที่ของผู้น�ำ ไว้ดังนี้
๑) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๒) เป็นผู้ที่ช่วยเสริมสร้างให้ปริมาณและคุณภาพของงานได้รับผลสูงสุด
๓) เป็นผู้สอนแนะน�ำการท�ำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
๔) เป็นผู้ติดต่อประสานงานในองค์กร เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
๕) เป็นผู้สั่งงานและควบคุมงาน19
จีรพรรณ กาจนะจิตรา กล่าวถึง หน้าที่ของผู้น�ำ ไว้ดังนี้
๑) เป็นผู้วางแผนในการด�ำเนินงาน
๒) เป็นผู้จัดการของกลุ่ม
๓) เป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย
๔) เป็นผู้เชี่ยวชาญ
๕) เป็นนักการศึกษา
๖) เป็นผู้ตัดสิน
๗) เป็นผู้เลือกวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
๘) เป็นผู้สนับสนุนบุคคล หรือสมาชิกในกลุ่มให้บรรลุในการท�ำงาน
๙) เป็นผู้นิเทศงาน
20
๑๐) เป็นผู้ประเมินงาน
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของผู้น�ำไว้ ๓ ประการ คือ
๑) เป็นผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกในกลุ่มอยู่ร่วมกัน หมายถึง ผู้น�ำจะต้องอยู่ใกล้ชิด
มีความสัมพันธ์กับคนในกลุ่มและเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่มท�ำให้กลุ่มมีความสามัคคีกลมเกลียว
๒) เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึง ผู้น�ำต้องมีความรับผิดชอบ
ในกระบวนวิธกี าร ท�ำงานด้วยความมัน่ คง และเข้าใจได้ผนู้ ำ� จะต้องท�ำให้กลุม่ ท�ำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
18

กวี วงค์พุฒ, ภาวะผู้น�ำ, ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๖), หน้า ๓๑.
สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), หน้า ๒๑๑.
20
จีรพรรณ กาจนะจิตรา, การพัฒนาชุนชน, (กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, ๒๕๒๘), หน้า ๑๓๓.
19

20.
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๓) เป็นผู้อ�ำนวยการให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม หมายถึง เขาจะปฏิบัติงานในทางที่จะ
อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ และปฏิบัติกันด้วยดีของสมาชิกในกลุ่ม การติดต่อสื่อสาร
ที่ดีเป็นสิ่งส�ำคัญ และจ�ำเป็นในการช่วยให้หน้าที่นี้บรรลุเป้าหมาย21
จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้น�ำพอสรุปได้ว่า  ผู้น�ำนั้น มีบทบาทในการวางแผนงาน
การสั่งการ การตัดสินใจ การก�ำหนดนโยบาย การควบคุมดูแลงาน สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนรับผิดชอบต่อการท�ำงานต่าง ๆ และผลักดันงานต่าง ๆ ให้ส�ำเร็จเป็นไป
ตามจุดหมายที่ตั้งไว้

หลักธรรมส�ำหรับผู้น�ำ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการพัฒนาผูน้ ำ� ไว้ ทัง้ การพัฒนาตน การพัฒนาคน และ
การพัฒนางานซึง่ หลักธรรมทีป่ รากฏในพระพุทธศาสนานี้ ผูน้ ำ� สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีโดยใช้ควบคู่กับกฎหมายรัฐธรรมนูญและระเบียบข้อบังคับของแต่ละสังคม
องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้งานบริหารลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ มีดังนี้
๑. หลักธรรมส�ำหรับผู้น�ำในการพัฒนาตน
ฆราวาสธรรม ๔ ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ฝึกฝน อดทน และเสียสละ ดังนี้
๑) สัจจะ ความจริง ได้แก่ ด�ำรงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท�ำจริง จะท�ำ
อะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้
๒) ทมะ ฝึกตน ได้แก่ การบังคับควบคุมตนเองได้ การข่มใจ ฝึกนิสยั รูจ้ กั ปรับตัว รูจ้ กั ควบคุม
จิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 
๓) ขันติ อดทน ได้แก่ ความอดทน มุ่งท�ำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง
ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นใจในจุดหมาย ไม่ท้อถอย
๔) จาคะ เสียสละ ได้แก่ ความเสียสละ มีนำ�้ ใจ เอือ้ เฟือ้ ชอบช่วยเหลือเกือ้ กูล บ�ำเพ็ญประโยชน์
สละโลภ ละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับคนอื่นได้ สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง
พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือ
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ไม่คบั แคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว ในธรรมหมวดนี้ ทมะ ท่านมุง่ เอาด้านปัญญา ขันติ
ท่านเน้นแง่วิริยะ22
21

นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า ๙๖.
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง,
(พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๔-๑๑๕.
22
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๒. หลักธรรมส�ำหรับผู้น�ำในการพัฒนาคน
อคติ ๔ ประกอบด้วย ไม่เลือกทีร่ กั ไม่มกั ทีช่ งั หลงจนหัวปักหัวป�ำ และกลัวไม่กล้าท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
ชอบธรรม ผูน้ ำ� หรือผูป้ กครองจะต้องละเว้นอคติทงั้ ๔ ให้ได้เพราะเป็นทางประพฤติทผี่ ดิ เป็นหายนธรรม
ในสังคมอย่างยิง่ ความประพฤติผดิ ความไม่เทีย่ งธรรมหรือความล�ำเอียงมี ๔ อย่าง ดังข้อความทีป่ รากฏ
ในพระไตรปิฎกสิงคาลกสูตรตอนหนึ่งว่า อริยสาวกไม่ท�ำบาปกรรมโดยเหตุ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑) ย่อมถึงฉันทาคติ ล�ำเอียงเพราะรัก ท�ำบาปกรรม
๒) ย่อมถึงโทสาคติ ล�ำเอียงเพราะชัง ท�ำบาปกรรม
๓) ย่อมถึงโมหาคติ ล�ำเอียงเพราะเขลา ท�ำบาปกรรม
๔) ย่อมถึงภยาคติ ล�ำเอียงเพราะกลัว ท�ำบาปกรรม23
๓. หลักธรรมส�ำหรับผู้น�ำในการพัฒนางาน
อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย รักงาน สู้งาน ใส่ใจงาน และปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยการเอาใจใส่
ดังนี้
๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือ เมื่อท�ำสิ่งใดก็ท�ำด้วยความพอใจด้วยใจรักในสิ่งนั้น
ท�ำสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจ ไม่เบื่อหน่ายในกิจที่ท�ำ เต็มใจ
๒) วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น คือ เมื่อท�ำสิ่งใดก็ท�ำด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความ
พยายาม เข้มแข็งอดทน ไม่ทอดทิ้งกิจที่ท�ำนั้น แข็งใจ
๓) จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ คือ เมื่อท�ำสิ่งใดท�ำด้วยความรู้จักไตร่ตรอง
ท�ำด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ เข้าถึง
๔) วิมังสา  ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น เมื่อท�ำสิ่งใดท�ำด้วยความรู้จัก
ไตร่ตรอง รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ เข้าใจ24
ผูน้ ำ� ไม่วา่ จะเป็นผูน้ ำ� ครอบครัว ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� สังคม และผูน้ ำ� ประเทศชาติจะต้องพัฒนาทีจ่ ติ ใจ
ให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเบื้องต้นโดยการพัฒนาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ ซื่อสัตย์ ฝึกฝน อดทน
และเสียสละ จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ไม่เลือกที่รัก ไม่มักที่ชัง จนหัวปักหัวป�ำ
เลยกลัวไม่กล้าท�ำสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และจะต้องพัฒนางานคือสังคมและประเทศชาติ ได้แก่ รักงาน
สูง้ าน ใส่ใจงาน และปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานด้วยการเอาใจใส่ เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืนของตน ประชาชน
สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง
23
24

๑๙-๒๐.
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สรุป

ผู้น�ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการบริหารงานในองค์กร องค์กรจะประสบความส�ำเร็จหรือ
ล้มเหลวในการด�ำเนินงานนั้น ปัจจัยส�ำคัญที่สุดก็คือตัวผู้น�ำ ผู้น�ำเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการน�ำครอบครัว ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความร่มเย็นเป็นสุขอัน
เป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ของบุคคลและสังคมทั่วไป ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งในปัจจุบันความเจริญ
ด้านวัตถุนิยมได้แพร่หลายท�ำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมวัตถุนิยม ต่างคนต่างมุ่งแต่จะแสวงหา
ประโยชน์ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ผู้น�ำขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมย่อมท�ำให้ผู้น�ำนั้น
ขาดความชอบธรรมในการท�ำหน้าทีใ่ นองค์กรนัน้ ต่อไป ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติ
ทีส่ ำ� คัญของบทบาทหน้าทีข่ องผูน้ ำ� ทีท่ ำ� ให้ผนู้ ำ� สามารถได้รบั การยอมรับความเชือ่ ถือตลอดจนการนับถือ
จากบุคคลต่าง ๆ ทั้งในองค์กรและสังคมทั่วไป เช่น ผู้น�ำบริหารงานอย่างไม่มีเอกภาพ ไม่มีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง และยึดหลัก
ประโยชน์นิยมเป็นใหญ่โดยไม่ค�ำนึงถึงความอยู่รอดขององค์กรหรือคนในสังคมส่วนใหญ่ ดังนั้น ปัญหา
การขาดคุณธรรมจริยธรรมของผูน้ ำ� ย่อมท�ำให้ผนู้ ำ� ไม่เป็นทีย่ อมรับต่อบุคคลทัว่ ไปในองค์กรและในสังคม
ดังนั้นหลักพุทธธรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน�ำมาแก้ปัญหาวิกฤตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
หลักธรรมส�ำหรับการพัฒนาผูน้ ำ� ทางการเมืองโดยเฉพาะ จากข้อความทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นได้กล่าวถึง
พุทธศาสนากับการพัฒนาผู้น�ำทั้งการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนางาน การพัฒนาสังคม
อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองเสียก่อนโดยการพัฒนาที่จิตใจ ผู้น�ำจ�ำเป็นจะต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการซื่อสัตย์ ฝึกฝน อดทน และเสียสละ นี้เรียกว่าการพัฒนาตน การพัฒนาคน
คือการพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ไม่เลือกที่รัก ไม่มักที่ชัง จนหัวปักหัวป�ำ เลยกลัว
ไม่กล้าท�ำสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมโดยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติแล้วให้ปฏิบัติตาม นี้เรียกว่า
การพัฒนาคน การพัฒนางานคือการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการรักงาน สู้งาน
ใส่ใจงาน และปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยการเอาใจใส่ นี้เรียกว่าการพัฒนางาน เพราะผู้น�ำอยู่ในต�ำแหน่ง
ที่มีอ�ำนาจ มีหน้าที่ และสามารถก�ำหนดทิศทางของการพัฒนาได้ ดังค�ำที่กล่าวไว้ว่า  ผู้น�ำคือศิลปิน
ปฏิบัติงานด้วยความสลับซับซ้อน อุปกรณ์ของเขาคือประชาชน งานของผู้น�ำคือการน�ำเอาความ
ปรารถนาและพลังของมนุษย์เข้ามาสัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบซึ่งเป็นงานศิลปะชั้นสูง
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