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บทคัดย่อ
  ภาวะผู้น�าแนวพุทธ จะต้องเรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะต้องมีทักษะเป็นผู้น�าเก่งทั้งงาน 

และเก่งทั้งคน มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างทีมงาน  

เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และน�าศักยภาพของคนในองค์กรออกมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด ภาวะผู้น�า 

ที่ดีต้องมีความรับผิดชอบคือ ทั้งรับผิดและรับชอบทั้งเร่ืองของงานและเรื่องส่วนตัว การแสดงความ 

รับผิดชอบนั้นจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวเราเอง ผู้น�าท่ีดีต้องรู้จักมองเห็นปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ 

สามารถวเิคราะห์สาเหตทุีแ่ท้จรงิและหาวธิกีารทีดี่ทีส่ดุมาแก้ไขเพ่ือลดความเสียหายให้เร็วทีสุ่ด ทัง้ปัญหา

ในเร่ืองงานและเรื่องความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน การเป็นผู้มีภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ดี จะสามารถ 

น�าเอากรอบหลักคิดหลักธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการสร้างความปรองดองของคน 

ในสังคมไปประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นหลักคิดหลักธรรมในการท�างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมด�าเนินการ 

ในองค์การ และอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อก่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพ ภราดรภาพ ของคนในสังคม ภาวะ

ผู้น�าที่ดีคือต้องมีคุณสมบัติภาวะผู้น�าทางการจัดการเชิงพุทธ คือ มีศีล มีสติปัญญา มีความดีงาม มีความรู้

ความสามารถของบุคคลที่ชักน�าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามได้

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าแนวพุทธ, ยุคการเปลี่ยนแปลง
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Abstract
  Buddhist leadership is about understanding of the contemporary issues in  
the changing world. Enlightened leadership consists of multi-skills involved with  
human resource management, communication, technology, teamwork, inspiration,  
and supporting the abilities among those he works with. Good leadership is mainly  
on responsibility of both working and living. Responsibility is the main concern of  
acceptability. An effective and efficient leader could deal with precious problems.  
He is capable to analyze causes of problems and to manage appropriate solutions.  
With this effective managerial performance, it leads to reduce damages and conflicts in 
the organization. A person having Buddhist leadership quality is able to apply the  
principles of Buddhism to resolve any conflicts and to create harmony in the society. 
Similarly, the Buddhist philosophy is adapted to cooperation in working and sharing  
ideas, and also living with peace and brotherhood for welfare of society. Effective  
and efficient leadership needs the qualification of Buddhist management in practical 
leadership occupied by precepts, wisdom, goodness, knowledges and abilities.  
A person having Buddhist leadership quality is capable to persuade his colleges to  
make collaboration and convey the organization to success.

Keywords: Buddhist Leadership, Era of Changing World

บทน�า 

  ภาวะผู้น�าในปัจจุบันมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับทุกองค์กรในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่ความ

เจริญทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น  

จึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา โดยมีองค์ประกอบภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สังเคราะห์ได้ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการน�าตัวเอง ด้านการน�าทีม และ 

ด้านการน�าองค์กร ผู้น�าในยุคการเปลี่ยนแปลงต้องมีภาวะผู้น�าเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน มีความสามารถ 

ในการติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างทีมงาน เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และ 

น�าศักยภาพของคนในองค์กรออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและเป็นผู้น�าใฝ่บริการ
1
 ภาวะ

ผู้น�าตามหลักพระพุทธศาสนาหรือหลักพุทธธรรม ได้อาศัยธรรมเป็นหลักการส�าคัญในการปกครองดูแล

 1
 รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้น�า: ทฤษฎีการวิจัยและแนวทางสู่การพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๓๒.
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และบริหารจัดการกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก ่

หมู่คณะ มวลชน สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป ผู้น�านั้นมีความส�าคัญต่อความเป็นอยู่

ของสมาชิกในกลุ่ม หากผู้น�าเป็นผู้รู้เหตุ รู้ผล หรือรู้ จุดมุ่งหมาย จะท�าอะไรต้องมีแผนการหรือเป้าหมาย 

ย่อมจะท�าให้หมู่คณะด�าเนินไปได้โดยสวัสดิภาพ การวางแผนงานได้ก่อนแล้วเดินตามล�าดับของงาน  

ผลก็คือ จะไม่มีข้อผิดพลาดไม่ติดขัดในการท�างาน หรือในการท�างานเป็นคณะทุกคนร่วมมือกันอย่าง 

พร้อมเพรียง งานก็จะประสบกับความส�าเร็จได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ผู้น�าเกิดความสบายใจที่มีส่วนช่วย 

ให้งานส่วนรวมประสบผลส�าเร็จ ภาวะผู้น�ามีลักษณะใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ติเตียนหรือชี้ผิดถูกที่ควร

ติหรือชี้ข้อผิดข้อถูกซึ่งหลักธรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาผู้น�าสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยใช้ควบคู่กับกฎหมายรัฐธรรมนูญและระเบียบ

ข้อบงัคับของแต่ละสงัคมองค์กรหรอืหน่วยงานนัน้ ๆ  เพือ่ให้งานบรหิารลลุ่วงไปด้วยดแีละมปีระสทิธภิาพ
2
 

ภาวะผู้น�าเชิงพุทธต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้รอบคอบและต้องประกอบไปด้วยการเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 

มีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบในการท�างาน และมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

มองผู้ใต้บังคับบัญชาในแง่ดี มีความยุติธรรม มีหัวใจพระพรหม รู้รักสามัคคี มีความเสียสละ ไม่มีมานะ 

ทิฏฐิ ปราศจากอคติ ซึ่งคุณธรรมต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีอยู่ในตัวของผู้น�าที่จะท�าให้เกิดประโยชน์ และ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการท�างานด้วยการมีภาวะผู้น�าทางการจัดการเชิงพุทธได้อย่างมีดุลภาพ

ความหมายของภาวะผู้น�า
   ผู้น�าคือผู้ชักพาให้คนอื่นกระท�าการในทิศทางที่ผู้น�าก�าหนดเป้าหมายไว้ หลายคนมีบทบาทเป็น 

ผูน้�ากันอยูแ่ล้ว เช่น เป็นผูน้�าองค์กร ผูน้�าสมาคม ผูน้�าวดั และแม้กระทัง่หวัหน้าครอบครวักจ็ดัว่าเป็นผูน้�า
3
 

ผู้น�า หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มี อิทธิพลต่อกลุ่มที่ท�าให้การปฏิบัติงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ และ

สามารถท�าให้การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป็นไปด้วยความราบรื่น
4
 ผู้น�า มีความหมาย ๓ ประการ คือ 

  ๑)  ผู้น�า คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มคนหลาย ๆ คนที่อ�านาจมีอิทธิพลหรือมีความสามารถ

จูงใจให้ปฏิบัติตามความคิดเห็นความต้องการหรือค�าสั่งของเขาได้ผู้น�ามีอิทธิพลเหมือนการปฏิบัติงาน 

หรือพฤติกรรมของผู้อื่น ภาวะผู้น�าจะเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น�ามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่ที่ความมากน้อย

ของอิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจคน 

 2
 ทชัชกร แสงทองด,ี “คณุลกัษณะภาวะผูน้�าเชิงพทุธ”, วารสารวจิยัวชิาการ, ปีที ่๑ ฉบบัที ่๓ (กนัยายน- ธนัวาคม 

๒๕๖๑) : ๓๔-๔๔.
 3

 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๘), หน้า ๙.
 4

 Cattell R.B., Human Relations, (New York: Free Press, 1951), pp. 161-184.
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  ๒)  ผู้น�า คือ บุคคลที่มีอ�านาจเหนือบุคคลอื่นในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

  ๓)  ผู้น�า แตกต่างจากหัวหน้าหรือผู้บริหาร คนสองคนนี้อาจเป็นคน ๆ  เดียวกันก็ได้แต่ไม่จ�าเป็น 

เสมอไป หัวหน้าหรือผู้บริหารหลายคนมีอ�านาจหน้าที่โดยต�าแหน่งแต่อาจไม่ใช่ผู้น�าที่แท้จริงของกลุ่ม 

ผู้น�าที่แท้จริงอาจเป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่หัวหน้าหรือผู้บริหาร แต่มีอ�านาจมีอิทธิพลและมีความสามารถจูงใจ 

คนให้ประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็นความต้องการหรือค�าสั่งของตนได้ทั้ง ๆ ที่ไม่มีอ�านาจหน้าที่โดย

ต�าแหน่งใด ๆ
5
 

  ภาวะผู้น�า คือ การที่ผู้น�าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์

ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ�านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
6
 

ภาวะผู้น�า คือ ความสัมพันธ์ซ่ึงบุคคลหนึ่งหรือผู้มีอิทธิพลให้ผู้อื่นท�างานร่วมกันอย่างเต็มใจเพื่อบรรลุ 

เป้าหมายอันเป็นที่ต้องการของผู้น�า ผู้น�ามิใช่เป็นผู้ผลักดันแต่เป็นผู้ดึงโดยแจ้งให้ผู้ตามทราบแนวทาง

ปรารถนาให้ปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
7
 และภาวะผู้น�า ต้องคุณสมบัติพิเศษ เช่น สติปัญญา 

ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักน�าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมาย

ที่ดีงาม
8
 

  ภาวะผู้น�าแนวพุทธ หมายถึง ผู้ท่ีมีความรอบรู้รอบคอบและต้องประกอบไปด้วยการเป็นผู้ที่มี 

วิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบในการท�างาน และมีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล มองผู้ใต้บังคับบัญชาในแง่ดี มีความยุติธรรม มีหัวใจพระพรหม รู้รักสามัคคี มีความเสียสละ ไม่มี

มานะทิฏฐิ ปราศจากอคติ ซึ่งคุณธรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีอยู่ในตัวของผู้น�าท่ีจะท�าให้เกิดประโยชน์  

และประสิทธิภาพสูงสุดในการท�างานด้วยการบริหารตน การบริหารคน และการบริหารงานในองค์กร
9
 

คุณสมบัติของผู้น�า
  ผู้น�าเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ความสามารถ 

และลักษณะต่าง ๆ ของผู้น�าที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีคุณลักษณะผู้น�าที่ดีไว้  

เดสเลอร์ (Dessler) กล่าวถึง คุณสมบัติที่ดีของผู้น�า มี ๖ ประการ ดังนี้ 

  ๑)  เป็นผูน้�าทีม่แีรงจงูใจ หมายถงึ เป็นผูท้ีม่คีวามปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะ ประสบความส�าเรจ็

มีพลังอย่างมาก และมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 

 5
 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๖), หน้า ๒๐.

 6
 กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น�า, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญช,ี ๒๕๓๕), หน้า ๑๔-๑๕.

 7
 เถาวัลย์ นันทาภิวัฒน,์ หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑), หน้า ๔๕.

 8
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น�า, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คไทม,์ ๒๕๔๙), หน้า ๖๑.

 9
 พระเทพปรยิตัเิมธ.ี “ภาวะผูน้�าเชิงพทุธกับการจดัการความขดัแย้งในสงัคมไทย”.รายงานการวจิยั, (มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), บทคัดย่อ.
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  ๒)  มคีวามต้องการทีจ่ะเป็นผูน้�า ชอบทีจ่ะเป็นผูน้�ามากกว่าผูต้าม และจะเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลเหนอื 

ผู้อื่น 

  ๓)  มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 

  ๔)  เป็นผู้มีความมั่นใจ ซ่ึงความมั่นใจจะมีบทบาทส�าคัญต่อการตัดสินใจ และท�าให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชามีความเชื่อมั่นในผู้น�า 

  ๕)  มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด 

  ๖)  ต้องเป็นผู้ท่ีรู้จักองค์การเป็นอย่างดี เพราะจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้องและ 

เหมาะสม
10

 

  เฮลรีเกล (Hellriegel)
11

 กล่าวถึง คุณสมบัติของผู้น�าที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จว่ามี ๔ ประการ

ดังนี้ 

  ๑)  เป็นผูท่ี้มวิีสยัทัศน์กว้างไกล มวีสิยัทศัน์ใหม่ๆ และมกีารร่วมก�าหนดเป้าหมายกบัผูป้ฏบิติังาน  

ซึ่งจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันกับเป้าหมายนั้น และจะพยายามด�าเนินการเพื่อให้เป้าหมายนั้น 

บรรลุผล 

  ๒)  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร 

  ๓)  เป็นผู้ท่ีมอบอ�านาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป้าหมาย 

และนโยบาย ซึ่งเมื่อเป้าหมายนั้นบรรลุผลผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งผู้น�าให้การสนับสนุน

เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลด้วย 

  ๔)  เป็นผูท้ีเ่ข้าใจตนเอง โดยรูจ้ดุอ่อนและจุดแข็งของตนเองและเป็นผู้ทีต้่องการข้อมลูย้อนกลับ 

ของผลการปฏบิตังิาน เพือ่ปรบัปรงุตนเองให้ดยีิง่ขึน้โดยคณุสมบตัต่ิาง ๆ  เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละสามารถ

พัฒนาได้

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส�าคัญในการเป็นภาวะผู้น�า 

  ปัจจัยในการบริหารที่เป็นพื้นฐานมี ๕ ประการ ดังนี้ 

  ๑)  คน (Men) การบริหารก�าลังคนจะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงาน 

ให้มากที่สุด 

 10
 Dessler, G. “Management Principles and Practice for Tomorrow’s Leader”, 3

rd
 Edition,  

Pearson Education Inc., Upper Saddle River. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 
Vol. 1 No. 6 (2014): 1476.
 11

 Hellriegel, D. and Slocum, J.W. “Organizational Behavior”. 12
th

 Edition, South-Western  
Cengage Learning, Mason, OH. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, Vol.6 No.1 
(2018): 1472.
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  ๒) เงิน (Money) การบริหารเงินจะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓)  วัสดุ (Material) การบริหารวัสดุในการด�าเนินงานว่าจะท�าอย่างไร้ให้ ส้ินเปลืองน้อยที่สุด

หรือเกิดประโยชน์สูงสุด 

  ๔)  เทคนิควิธี (Method) จะต้องใช้เทคนิควิธีการแบบใดที่สามารถสนับสนุนให้การบริหารงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๕) เครื่องมือ (Machine) การบริหารงานจะใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรประเภทใด ขนาดใดหรือ 

แบบใดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงาน
12

 

  การบริหารเป็นวิธีการท�าให้งานส�าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through other 

people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส�าเร็จ มี ๕ ประการ 

ตามค�าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ 

  ๑)  P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเพื่อความ

ส�าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อก�าหนดทิศทางขององค์กร 

  ๒)  O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการก�าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ

สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันท�าและการกระจายอ�านาจ 

  ๓)  S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและ

การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

  ๔)  D คอื Directing หมายถงึ การอ�านวยการเป็นการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการด�าเนนิการตามแผน

ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น�า 

  ๕)  C คือ Controlling หมายถึง การก�ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร
13

 

  กระบวนการการบริหารที่ประสบความส�าเร็จของภาวะผู้น�ามี ๑๐ ประการ ดังนี้ 

  ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก�าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า 

โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก�าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การพัฒนากลวิธี 

(Develop strategies) ในการวางแผน ซึงต้องค�านึงถึงนโยบาย (Policy) เพื่อให้แผนงานที่ก�าหนดขึ้นไว้

มีความสอดคล้องต้องกันในการด�าเนินงาน

 12
 ภัชลดา สุวรรณนวล, ทฤษฎีองค์การและการจัดการ, (นครศรีธรรมราช : ก พลการพิมพ,์ ๒๕๖๕), หน้า ๙.

 13
 อ้างแล้ว, ดูเชิงอรรถ ๓.
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  ๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท�างานเพื่อให้งานต่าง ๆ สามารถ

ด�าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี

  ๓) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

ตามต�าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  ๔) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจแยกแยะ

และวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท�างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง

  ๕) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงาน 

และนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานท่ีจะท�าให้การท�างานประจ�าวันของเจ้าหน้าท่ีทุกคน 

เป็นไปด้วยดี

  ๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื่อการด�าเนินการเป็นไป 

ด้วยดี และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท�าการประสานงานดีขึ้นและด�าเนินการแก้ไขเมื่อเกิด

ปัญหาขึ้น

  ๗) การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย

มีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท�างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส�าคัญยิ่งของการประสานงาน

คือความร่วมมือซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ”

  ๘) การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจเพื่อที่

จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ

  ๙) การรายงานผล (Reporting) หมายถงึ การรายงานผลการปฏิบตัขิองหน่วยงานให้แก่ผูบ้รหิาร

และสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด�าเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์  

(Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซ่ึงโดยทั่วไปการายงานจะเป็นวิธีการของสถาบันหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานความส�าคัญของการ 

รายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง

  ๑๐) การจัดงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบ 

ถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการ

ควบคุมงาน
14

 

 14
 พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒), หน้า 

๖๘.
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ทักษะการเป็นภาวะผู้น�าที่ดี

  ทักษะการเป็นผู้น�าที่ดีที่นอกจากจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้แล้ว ยังอาจช่วยให้คุณมีบุคลิกที ่

เหมาะสม และก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้วยก็เป็นได้มี ๕ ทักษะดังนี้

   ๑.  กล้าคิดและกล้าน�าเสนอ ความกล้าคิดกล้าน�าเสนอ นอกจากจะเป็นการแสดงความต้ังใจ 

ในการท�างานแล้ว ยงัเป็นการแสดงออกว่าเราต้องการให้งานออกมาดยีิง่ ๆ  ขึน้ จงึได้มข้ีอเสนอแนะออกไป 

ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เป็นสิ่งส�าคัญของคนที่เป็นผู้น�า นอกจากนั้น หากคุณสามารถแสดงออกได้ว่างานยาก 

หรืองานใหญ่ก็ไม่เคยหวั่น มีสิ่งที่เรียกว่า Can Do Attitude คนอื่นก็จะเห็นว่าคุณเป็นคนที่ชอบความ

ท้าทาย และไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาใด ๆ เป็นโอกาสแสดงซ่ึงศักยภาพและภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง  

(Transformational Leadership) ได้อย่างชัดเจน

  ๒.  ภาวะผู้น�าต้องเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสังคมด้วย ทักษะการเป็นผู้น�าเป็นสิ่งที่ต้องการทั้งเร่ือง 

ของ ไอคิว ซึ่งก็คือความสามารถและศักยภาพ และเรื่องของอีคิว หรือความสามารถในการจัดการ 

ด้านอารมณ์ ซึ่งหนึ่งในนั้น เรื่องของการเข้าสังคมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญ ลองคิดดูว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที ่

ท�างานเก่งขนาดไหน หากไม่ชอบสุงสิงกับใคร วัน ๆ เอาแต่ก้มหน้าท�างานแล้วรีบกลับบ้าน ก็อาจจะเป็น 

การยากทีผู่บ้ริหารจะเลอืกเราข้ึนมาเป็นหวัหน้าคน เพราะคนทีจ่ะเป็นผูน้�าทีด่ไีด้นัน้จะต้องสือ่สารกบัผูค้น

มากมาย ทั้งในและนอกองค์กร ดังนั้น หากอยากพัฒนาทักษะด้านนี้ ค�าแนะน�าคืออาจจะเริ่มง่าย ๆ  

ด้วยการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หาเวลาสังสรรค์ท�ากิจกรรมร่วมกันบ้าง รวมถึงเป็นที่ปรึกษา 

หรือเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับพวกเขาในยามที่เจอปัญหา

   ๓.  แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ คนที่มีภาวะผู้น�าที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ คือทั้งรับผิดและ 

รับชอบ ทั้งเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัว การแสดงความรับผิดชอบนั้นจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

ตวัเราเอง เรือ่งนีด้เูหมอืนเป็นเรือ่งเลก็ แต่กลบัมผีลอย่างมากในการใช้ชวีติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วกบังาน

หรือไม่ก็ตาม ท้ังเรื่องการรักษาค�าพูด รับปากอะไรไว้ก็ต้องท�าให้ได้ ส่งงานทันตามก�าหนด รับผิดชอบ 

ต่องานทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นอย่างดี รวมถงึคนทีส่ามารถจดัการกบัปัญหาในทีท่�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพราะคงไม่มใีครอยากได้คนทีช่อบผดัวนัประกนัพรุ่ง หรือคนท่ีท�างานผิดพลาดซ�า้แล้วซ�า้อกีมาเป็นหวัหน้า 

เมือ่คณุยดึมัน่และปฏบิตัไิด้อย่างต่อเนือ่ง ทกุคนกจ็ะเหน็ว่าคณุเป็นคนทีม่คีวามรับผิดชอบมากพอ มีภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และสามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานใหญ่ได้

   ๔.  เข้าถึงง่ายพร้อมให้ค�าปรึกษาแก่ผู้อื่น หากคุณท�าตัวเป็นคนลึกลับ เข้าถึงยาก หรืออย่างแย่ที่สุด 

คอืการท�าให้คนอืน่เข้าใจผดิและคดิว่าคณุเป็นคนหยิง่ ไม่ว่าคณุจะอยูใ่นต�าแหน่งใด การท�าตัวเองให้เข้าถงึ

ง่ายในระดับที่เหมาะสมถือเป็นหนึ่งในทักษะการเป็นผู้น�าที่ดี อย่าลืมใช้เวลาร่วมกับคนอื่นด้วยเช่นกัน  

เปิดโอกาสให้คนอืน่เข้ามาพดูคยุหรอืปรกึษาปัญหาได้บ้าง ยิง่หากมโีอกาสได้เลือ่นขัน้แล้ว กค็วรเป็นหวัหน้า
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ที่ลูกน้องรู้สึกสบายใจเวลาต้องการปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ข้อนี้เป็นภาวะผู้น�าที่จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้สึก 

เชื่อในตัวคุณและคุณเองก็ยังได้รับรู้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นจริงที่สุดอีกด้วย

   ๕. จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ทักษะในการจัดการกับปัญหาทั้งเล็กและใหญ ่

ให้สมเหตุสมผลทั้งในแง่ของระดับความส�าคัญ กาลเทศะ และความยุติธรรม ผู้ที่มีภาวะผู้น�าที่ดีต้องรู้จัก

มองเห็นปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และหาวิธีการที่ดีที่สุดมาแก้ไขเพื่อลดความเสียหาย

ให้เรว็ทีส่ดุ ทัง้ปัญหาในเรือ่งงานและเรือ่งความขดัแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือไม่ให้ปัญหาเล็ก ๆ  ก่อตัว

จนกลายเป็นความเสียหายในระดับองค์กร นอกจากนี้ ยังควรจัดการปัญหาต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรม  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
15

 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีบทบาทส�าคัญ
 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการค้นหาการ

เปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิผลท้ังจากภายนอกและ

ภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้างอนาคต ด้านวธีิการอย่างเป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์

ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

องค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างจิตส�านึกให้องค์กรในฐานะที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
16

 

ได้กล่าวถึงบทบาทผู้น�าการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่มีบทบาทส�าคัญไว้ ๙ ประการดังนี้

  ๑.  การท�าความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง (To Make the Change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมา

จากการแข่งขันท่ีไร้พรมแดน โลกก�าลังอยู่ในยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู้เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้

เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อผู้น�าเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัดการกับการ

เปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร 

 ๒.  ผู้น�าต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง (Leadership to Change Intervention) ของแผนปฏิบัติการ

ในการปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิม โดยอาจจะกระท�าอย่างรวดเร็วหรือกระท�าอย่างค่อยเป็น 

ค่อยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงน้ัน จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงก�าหนดเป้าหมาย

และเลือกวิธีที่จะน�ามาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง

เชงิกลยุทธ์แล้วจงึน�าไปปฏิบัตติามแผนท่ีต้องอาศยัความเข้าใจและความร่วมมอืจากทุกคนในองค์กร มกีาร

 
15

 ภาวะผู้น�าไม่ใช่เรื่องของต�าแหน่ง, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา : https://www.seasiacenter.com/th/insights/
leadership-isnt-about-job-position/ [๒๓ มกราคม ๒๕๖๕].
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 พรชยั เจดามาน, ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงศตวรรษที ่๒๑: ไทยแลนด์ ๔.๐, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า: https://
www.kroobannok.com/๘๓๓๑๒ [๒๓ มกราคม ๒๕๖๕].
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เสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือ 

การปรับปรุงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงแล้วจึงท�าการประเมินผลต่อไป 

 ๓.  การเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง หรือมี 

หน้าที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนา เน้นผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวม

มากกว่าการเน้นไปท่ีผลงานของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการด�าเนินงานของ

องค์กร เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆที่องค์กรเผชิญอยู่ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรค 

 ๔.  การเป็นนักคิด นักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (The Thinkers Developers  

keep Pace with the Changing World) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  

และไม่ยึดติดต่อสิ่งใด 

 ๕.  การบริหารงานแบบประชาธปิไตย (Democratic Administrational) รบัความคดิเห็นของผูอ้ืน่ 

ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร 

 ๖.  การเป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท�างานที่ราบรื่น (Organization is Coordinating 

a Smooth Operation) มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน และประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคี

เครือข่ายร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา 

 ๗.  การประนีประนอม (Compromise) ผู้น�าต้องพยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความขัดแย้ง

ในองค์กร เป็นผู้ประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหา 

 ๘.  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ผู ้น�าต้องสนับสนุนให้ทุกคนท�ารายงานผลการ 

ด�าเนินงาน และน�ารายงานมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 

 ๙. การประชาสงเคราะห์ (Public Welfare) ผู้น�าจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง  

เป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การพัฒนา

อย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้า การให้อภัย การตักเตือน การเป็นกัลยาณมิตร 

หลักพุทธธรรมที่น�ามาบูรณาการกับภาวะผู้น�าแนวพุทธ
  สิงคาลกสูตร ซึ่งพระสูตรนี้พระพุทธองค์ได้แสดงแก่สิงคาลกมานพถึงสิ่งที่พึงกระท�าต่อทิศทั้ง ๖

17
 

อันหมายถึง การประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ ที่มีสถานภาพต่างกัน ในที่นี้จะยกมาแสดงเฉพาะ 

เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องต�่าซึ่งเป็นการปฏิบัติระหว่างนายกับบ่าว ดังมีเนื้อความว่า คฤหบดีบุตร ทาสกรรมกร
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 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๖/๒๐๓.
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ผู้เป็นทิศเบื้องต�่าอันนายพึงบ�ารุงด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยจัดการงานให้ท�าตามสมควรแก่ก�าลัง ๑ ด้วยให้

อาหารและรางวัล ๑ ด้วยรักษาในคราวเจ็บไข้ ๑ ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กิน ๑ ด้วยปล่อย 

ในสมัย ๑ ฯ ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต�่าอันนายบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่าน้ีแล้ว 

ย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕ คือ ลุกขึ้นท�าการงานก่อนนาย ๑ เลิกการงานทีหลังนาย ๑ ถือเอาแต่

ของที่นายให้ ๑ ท�าการงานให้ดีขึ้น ๑ น�าคุณของนายไปสรรเสริญ ๑ ฯ ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกร 

ผู้เป็นทิศเบื้องต�่า อันนายบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ 

ทิศเบื้องต�่านั้นชื่อว่าอันนายปกปิดให้เกษมส�าราญให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนั้น ฯ 

  ทุติยปาปณิกสูตร ได้กล่าวถึงนักบริหารจะท�าหน้าที่ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องสร้างภาวะผู้น�า ๓ 

ประการ ดังนี้

  ๑.  จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการไกล เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจนั้นจะต้อง รู้ว่า

สินค้าไหนได้ราคาถูก แล้วน�าไปขายที่ไหนจะได้ราคาแพงในสมัยนี้ต้องรู้ว่าหุ้น จะขึ้นหรือจะตก ถ้าเป็น 

นักบริหารทั่วไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คนคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษ 

ว่า Conceptual Skill คือ ความช�านาญในการใช้ความคิด 

  ๒.  วิธูโร หมายถึง การจัดธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชร ต้องดูออกว่า 

เป็นเพชรแท้ หรือเพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัดคุณลักษณะที่สองนี้  

ตรงกับค�าว่า Technical Skill คือ ความช�านาญด้านเทคนิค

  ๓.  นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนได้ เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้า  

เดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพื่อนพ่อค้าในเมืองนั้น ๆ ให้ที่พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี  

นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่สามนี้ส�าคัญมาก “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูง ไม่ได้” 

ข้อนี้ตรงกับค�าว่า Human Relation Skill คือ ความช�านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์
18

 

 ผู้น�าผู้ที่มีภาวะผู้น�าเชิงพุทธยังจะสามารถน�าเอากรอบหลักคิดหลักธรรมในการแก้ไขปัญหาความ 

ขดัแย้งและการสร้างความปรองดองของคนในสงัคมไปประยกุต์ใช้ซึง่เป็นหลัก คดิหลักธรรมในการท�างาน

ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมด�าเนินการในองค์การและอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อก่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพ 

ภราดรภาพ ของคนในสังคม โดยหลักการหลักคิดหลักธรรมดังกล่าว นั้นมีอยู่ ๑๐ ประการ ดังนี้

 ๑. มองกันในแง่ดี (Be optimistic) การมองคนและการมองโลกนั้นเป็นสิ่งส�าคัญถ้าเรามองคน

และมองโลกในแง่ดีเราก็จะพบแต่คนดี ๆ และเรื่องดี ๆ หากเรามองคนและมองโลกในแง่ร้าย ก็จะพบ 

แต่คนเลว ๆ คนร้าย ๆ และเรื่องท่ีร้าย ๆ สุดท้ายกลายเป็นคนประเภท “เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น”  

เรื่องการมองคนมองโลกนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า สุทสฺส� วชฺชมญฺเญส� อตฺตโน ปน  

 18
 อ้างแล้ว ดูเชิงอรรถ ๓.
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ทุทฺทส� ฯ โทษผู้อื่นเห็นง่าย โทษของตนเห็นยาก ดังนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่า จงฉลาด

มองคนและมองโลกในแง่ดีด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม

 ๒. มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน (Good rapport) เมื่อมวลหมู่มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันท�างานร่วมกันใน 

หน่วยงานองค์กร ในสังคมแล้วมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันด้วยการประสานใจ ประสานงาน ประสานประโยชน์

เมื่อพบหน้ากันก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ยกมือไหว้สวัสดีกัน ทักทายซ่ึงกันและกัน ใช้ค�าว่า ขอโทษและขอบคุณ 

ให้ถูกเรื่องตามเหตุการณ์สถานการณ์และถูกกาลเทศะ ก็จะท�าให้ปลูกไมตรีจิตที่ ดีต่อกันไว้ได้อยู่ตลอด 

เวลา ก็จะเป็นเหตุปัจจัยน�าไปสู่การสร้างสรรค์ความดีต่อกัน 

  ๓. สร้างสรรค์แต่ความดี (Create goodness) เมื่อคนเรามองกันในแง่ดีมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันแล้ว

ก็จะเป็นเหตุปัจจัยท�าให้คิดดีท�าดีพูดดีต่อกันท�าพูดคิดอะไรก็จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ประหยัดปฏิบัติได ้

คือท�าความดีท�าประโยชน์ต่อกันและกันยังส่งผลไปถึงหน่วยงานองค์กร สังคม ประเทศชาติศาสน์กษัตริย์ 

ก็ได้รับประโยชน์โสตถิผลร่วมกัน คือ สันติภาพ สันติสุข ภราดรภาพ ด้วย การบ�าเพ็ญอัตถจริยาร่วมกัน 

ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ความมั่นคงความไพบูลย์อย่างยั่งยืนตลอดไป 

  ๔. นึกถึงความดีของกัน (Think of goodness of each others) การนึกถึงความดีของกัน 

และกันว่า ผู้นั้นได้ท�าสิ่งนี้ให้แก่เรา ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเรา ได้ส่งเสริมสนับสนุนเรา  

ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์เรา น่ันคือความกตัญญูรู้อุปการคุณที่ผู้อื่นน�าให้แก่เรามีต่อเรา เราระลึกนึกถึง 

ความดีของท่านผู้นั้น ก็จะหาโอกาสตอบแทนคุณความดีของท่านผู้นั้น นั่นคือกตเวที เมื่อถึงคราวที่จะต้อง

โกรธกัน ไม่ชอบใจกัน เกลียดชังกัน กระทบกระทั่งใจกัน ความพยาบาทอาฆาต มาดร้ายจองเวรกรรมกัน 

ถ้าได้นึกถึงความดีของกันและกันแล้วก็จะท�าให้ความโกรธกัน ไม่ชอบใจกัน เกลียดชังกัน กระทบกระทั่ง

ใจกัน ความพยาบาทอาฆาตมาดร้ายจองเวรกรรม บรรเทาเบาบาง จางหายหมดไป และกจ็ะเป็นเหตปัุจจยั

ท�าให้เกิดความเคารพรักนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะ ร่วมกันรักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี 

  ๕. ร่วมกันรักษาระเบียบวินัย (Maintain discipline) ค�าว่า วินัย คือ น�าไปแจ้ง น�าไปวิเศษ  

น�าไปต่าง ภาษาทางโลกและภาษาราชการ เรยีกต่างกนัไป เช่น ระเบยีบ วนิยั กฎ กตกิา ข้อบงัคบั กฎหมาย 

จนกระทั่งสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ ส่วนภาษาทางพระศาสนา ค�าว่า วินัย หมายถึง ศีล ๕ ส�าหรับประชาชน

ทั่วไป ศีล ๘ ส�าหรับอุบาสก อุบาสิกา ศีล ๑๐ ส�าหรับสามเณร ศีล ๒๒๗ ส�าหรับพระภิกษุ ศีล ๓๑๑  

ส�าหรับภิกษุณี มีค�ากล่าวว่า คนจะดีเพราะมีวินัย คนจะร้ายเพราะวินัยไม่มี ดังนั้น สมาชิกในองค์กร 

ในสังคมไทยเมื่อมีภาวะ คือความเป็นแตกต่างกันไป ก็ย่อมมีฐานะคือหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติต้องกระท�า 

ไปตามบทบาทอ�านาจหน้าที่ให้ถูกหน้าที่ ถึง หน้าที่ พอดีแก่หน้าที่ แตกต่างกันไป ด้วยความส�ารวมด้วย

ความเคารพในระเบียบวินัยอันดีงามอัน น�าไปแจ้ง น�าไปวิเศษ น�าไปต่างนั้น ๆ 
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  ๖. มีหัวใจพระพรหม (To have a Brahma heart) เมื่ออยู่รวมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นใน 

องค์กรใด ในสังคมใด ถ้ามีจิตใจที่เพียบพร้อมไปด้วยพรหมวิหารธรรม คือ มีเมตตาจิต มี จิตใจรักใคร่

ปรารถนาดีต่อกัน มีกรุณาจิต มีจิตใจสงสารคิดช่วยเหลือกันและกันให้พ้นความทุกข์ ยากล�าบาก  

มีมุทิตาจิต มีจิตใจชื่นชมพลอยยินดีในเมื่อพวกกันหรือผู ้อื่นได้ดีมีความสุขความเจริญมีอุเบกขาจิต  

มีจิตใจเป็นธรรม เที่ยงธรรม ยุติธรรม และหลีกเว้นให้ห่างไกลจากพรหมวินาศเสีย คือ 

   ๑)  อิสฺสริยมทน� มัวเมาบ้าอ�านาจ 

   ๒)  ทุจฺจริต� ยักยอก ฉ้อโกง ฉ้อราษฎร์บังหลวง 

   ๓)  กุหก� หลอกลวงพวกกันบริวาร และคืนอื่น 

   ๔)  นิคฺคาหร�ปคฺคาโห ยกย่องคนชั่วคนเลว เพราะพรหมวินาศ 

   ๔ ประการนี้ย่อมน�ามาแต่ความอยู่ร้อนนอนทุกข์ สังคมย่อมมีแต่ ความพินาศ ประเทศชาติ

ย่อมหายนะบอบช�า้เสยีหายโดยถ่ายเดยีว เมือ่สมาชกิในหน่วยงานองค์กร ในสังคม ต่างมพีรหมวหิารธรรม

เป็นหลักประพฤติปฏิบัติประจ�าใจก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความรู้รักสามัคคีได้โดยง่าย

 ๗. สร้างสมความสามัคคี (Unity promotion) เมื่อคนเราหรือสมาชิกในหน่วยงาน องค์กร  

ในสังคมมีพรหมวิหารธรรม และหลีกเว้นให้ห่างไกลจากพรหมวินาศแล้ว ก็จะเป็นเหตุปัจจัย สร้างความ 

รู้รักสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งเกิดจากความชุ่มเย็น คือ เมตตาธรรม กรุณา ธรรม เป็นต้น  

ก็จะเป็นเหตปัุจจยัท�าให้เกดิความสามคัคีสามารถรวมตวักนัได้เป็นนติย์เหมอืนน�า้เพราะมคีวามเทีย่งธรรม  

และไม่มีสองมาตรฐาน รู้จักอดใจ (ขันติ) รู้จักหยุดใจ (ฐิติ) รู้จักข่มใจ (ทมะ) จึงท�าให้ความสามัคค ี

ปรองดองตั้งอยู่ได้นานต่อเน่ืองสม�่าเสมอ ดังค�ากล่าวที่ว่า “ไม่สิ้นธรรมคือไม่ส้ินดี ไม่สิ้นสามัคคีคือ 

ไม่สิ้นชาติ” สามารถปรับตัวเข้ากับรูปการณ์เหตุการณ์ และสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบด้วยความอ่อนน้อม

ถ่อมตนวางตัวปฏิบัติตนได้เหมาะสม 

  ๘. มั่งมีความเสียสละ (Sacrifice) เมื่อสมาชิกในหน่วยงานองค์กรในสังคม มีความรู้ รักสามัคคี

ปรองดองสมานฉันท์กันแล้ว ก็จะเป็นเหตุปัจจัยท�าให้มีน�้าใจเสียสละ คือตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์ และตัดความ

ยึดถือของตนด้วยการเสียสละวัตถุสิ่งของทรัพย์ศฤงคารให้แก่หน่วยงาน องค์กร และสังคมได้ ในเม่ือ 

ต้องสร้างประโยชน์สร้างความดีร่วมกัน และในเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ โดยที่สุดเสียสละอารมณ์ คือ 

สละปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบใจ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลงโง่เขลาเบาปัญญา 

ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และพึงสละชีวิต

เพื่อรักษาธรรม คือ ความถูกต้องเป็นธรรม ตามค�ากล่าว ที่ว่า “ความเสียสละไม่มี ความสามัคคีไม่มา” 

ความเสียสละเป็นเหตุปัจจัยท�าให้คนเรารู้จักพอ กล่าวคือ พอใจ พอใช้ พอได้ พอดี พอมี พอเพียง สันโดษ 

รู้จักให้ กล่าวคือ ให้เกียรติ ให้ โอกาส ให้อภัย ให้น�้าใจ กล่าวคือ ลักษณะเตรียมใจและท�าใจอะไรจะเกิด 
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ก็ต้องเกิด ช่างเถอะ ช่างเขา ช่างมัน ปลงใจ ปล่อยวาง ไม่ถือโทษ ไม่โกรธแค้น ไม่โจมตี อะไรดีให้รู้จักต่อ 

อะไรชั่วให้รู้จักตัด อะไรวิบัติให้รู้จักต้าน อย่าท�าบาปกรรมเพราะเห็นแก่ตัว อย่าท�าความชั่วเพราะเห็นแก่

คนอื่น 

  ๙. ลดมานะทิฏฐิ (Misbelief reduction.) เมื่อสมาชิกในหน่วยงานองค์กร ในสังคม มีน�้าใจ 

เสียสละและสละปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบใจก็จะเป็นเหตุปัจจัยท�าให้ลดมานะทิฏฐิ  

ลงได้ง่าย โบราณกล่าวไว้ว่า “ยอมไม่เป็น เย็นไม่ได้” เพราะมุ่งเอาชนะคะคานซ่ึงกันและกัน จนกระทั่ง  

ลืมความถูกต้องเป็นธรรม ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อตฺตา หเว ชิต� เสยฺโยฯ ชนะตน 

นั้นแลดีที่สุดประเสริฐที่สุด คือ ชนะใจตนเองด้วยความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็นต้น 

  ๑๐. ไม่อคติต่อกัน (Unprejudiced) เมื่อคนเราหรือสมาชิกมีอคติ คือ มีความล�าเอียง เพราะชอบ 

เพราะชัง เพราะกลัวต่ออ�านาจวาสนา และเพราะหลงโง่เขลาเบาปัญญา รู้เท่าไม่ทันการณ์ต่อกันแล้วก็จะ

ไปกันไม่ได้คือ จะพัฒนาสร้างสรรค์อะไรก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าตราบใดยังมีอคติมีสองมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงมี

ค�ากล่าวไว้ว่า คนโลภจะไม่รู้จักค�าว่าพอเพียง คนล�าเอียงจะไม่รู้จัก ค�าว่ายุติธรรม ยุติธรรมไม่มีสามัคคี 

ก็ไม่เกิด ดังนั้น อคติ ความล�าเอียง จึงเป็นที่มาของ อรติ ความไม่ชอบใจ อรติ ความไม่ชอบใจจึงเป็นที่มา

ของโกธะ ความโกรธ ความเดือดร้อนใจ โกธะ ความโกรธ ความเดือดร้อนใจจึงเป็นท่ีมาของปฏิฆะ 

ความกระทบกระทั่งใจ ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งใจจึงเป็นที่มาของความคิดแบบปฏิปักษ์โต้แย้งโต้ตอบ

ต่อต้านหรือที่เรียกว่า อารยะขัดขืน ดังนั้น ความไม่มีอคติต่อกัน จึงเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติที่ส�าคัญ 

อันเป็นเหตุปัจจัยท�าให้คนเรามองกันในแง่ดี มีไมตรีจิตที่ดีต่อสร้างสรรค์ความดี นึกถึงความดีของกัน 

ร่วมกันรักษาระเบียบวินัยมีหัวใจพระพรหม สร้างสมความสามัคคี มั่งมีความเสียสละ ลดมานะทิฏฐิ
19

 

สรุป
  ผู้น�าแนวพุทธต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะกระท�าอย่างรวดเร็วหรือกระท�าอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงน้ัน จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงก�าหนดเป้าหมาย

และเลือกวิธีที่จะน�ามาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง

เชงิกลยุทธ์แล้วจงึน�าไปปฏิบัตติามแผนท่ีต้องอาศยัความเข้าใจและความร่วมมอืจากทุกคนในองค์กร มกีาร

เสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือ 

การปรับปรุงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงแล้วจึงท�าการประเมินผลการบริหารจัดการต้องภาวะผู้น�าเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน มีความ

สามารถในการติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างทีมงานเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ 

และน�าศักยภาพของคนในองค์กรออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ภาวะผู้น�าที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ  

 19
 อ้างแล้ว ดูเชิงอรรถ ๙.
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คือทั้งรับผิดและรับชอบ การเป็นผู้มีภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ดี จะสามารถน�าเอากรอบหลักคิดหลักธรรม 

ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง และการสร้างความปรองดองของคนในสงัคมไปประยกุต์ใช้ซึง่เป็นหลกัคิด

หลักธรรมในการท�างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมด�าเนินการในองค์การ และอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อก่อ

ให้เกิดสันติสุข สันติภาพ ภราดรภาพของคนในสังคม ภาวะผู้น�าที่ดีคือต้องมีคุณสมบัติภาวะผู้น�าทางการ

จัดการเชิงพทุธ คอื มศีลี มสีตปัิญญา มคีวามดีงาม มคีวามรูค้วามสามารถของบคุคลทีช่กัน�าให้คนทัง้หลาย

มาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายท่ีดีงามได้ ต้องสั่งสมความสามัคคีเพื่อสมาชิกในหน่วยงานองค์กร 

ในสังคมมีพรหมวิหารธรรม สร้างความรู้รักสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งเกิดจากความชุ่มเย็น คือ 

เมตตาธรรม กรุณา ธรรม เป็นต้น ก็จะเป็นเหตุปัจจัยท�าให้เกิดความสามัคคีสามารถรวมตัวกันได้เป็นนิตย์

เหมือนน�้าเพราะมีความเท่ียงธรรม และไม่มีสองมาตรฐาน นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้เพื่อให้องค์กร 

มีความผาสุก
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