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วันท่ีสําเร็จการศึกษา : ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๐

บทคัดยอ

งานวิจัยเร่ืองนี้ผูวิจัยตั้งวัตถุประสงคไว ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดและ 
หลักการเปนผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฏีผูนําทางตะวันตก  (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดการเปนผูนําที่ดีตาม
หลักพุทธธรรม  (๓) เพื่อประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาลักษณะผูนําที่พึงประสงคในยุค
โลกาภิวัตน

จากการศึกษาผูวิจัยพบวา บทบาทผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตกตอง ประกอบดวย
บทบาทพื้นฐานสําคัญ ๔ ประการ คือ (๑) การกําหนดทิศทาง (Pathfinding) เปนการกําหนดทิศทาง 
ขององคกรใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่ไดวางไว  (๒) การจัดการระบบการทํางาน (Alignment)   
(๓) การมอบอํานาจ (Empowerment)  เปนการมอบหมายอํานาจ ความรับผิดชอบใหแกบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (๔) แบบอยางการเปนผูนํา (Modeling)

สําหรับภาวะผูนําที่ดีตามหลักพุทธธรรม ผูนําที่ดีจะตองยึดหลัก “ธรรม” เชน พรหม
วิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย พละ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ เปนตน เปนคุณธรรมสําคัญสําหรับการปฏิบัติ
หนาที่ของตน เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการงานทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จที่วางไวและนําพา
หมูคณะและสังคมไปสูความสงบสุขและมั่นคงตลอดไป

รูปแบบผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนที่เกิดจากการประยุกตของภาวะผูนําตาม
แนวคิดตะวันตกและหลักพุทธธรรม ยอมประกอบดวยหลักการ ๓ ประการ คือ หลักการครองตน 
ครองคน และครองงาน โดยมุงเนนใหผูนาํเกดิการพฒันาตน การพฒันาคน และการพฒันาระบบงาน 
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(ข)

ใหมีคุณภาพที่สมบูรณแบบ ทั้ง ๒ ดาน คือ (๑) คุณภาพดานความสามารถ เพื่อทําใหผูนําเกิดการ
พฒันาตน พฒันาคน และพฒันาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู ปรบัปรงุคณุภาพความเปนผูนํา 
คุณภาพบุคลากรในองคกรและคุณภาพขององคกรใหมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตนอยูเสมอ (๒) คุณภาพดานจิตใจ เพื่อทําใหเกิดการยกระดับจิตใจของผูนําใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นแกประโยชนสุขสวนรวมเปนหลัก เพื่อใหสามารถนําพาหมูคณะ องคกร และสังคม 
ไปสูความเจริญกาวหนา ที่ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป
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(ค)
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ABSTRACT

There are 3 objectives of this thesis namely:- (1) to study the principles and 

methods of being the good leaders according to the Transformation leadership theory  

in the west (2) to study principles and methods of being the good leader according to 

the Buddha-dhamma  (3) to apply the Buddha-dhamma to the developing of the 

leaders’ characteristics  in the globalization.

From the research, it is found that the roles to be played by the  good leader 

according to the Transformation leadership theory consist of 4 important bases 

namely:-  (1) Pathfinding which is to fix the way of organization in accordance with 

the vision (2) Alignment (3) Empowerment which is to assign the power and the 

responsibility to the suitable persons for the efficiency of work (4) Modeling.

Regarding the good leadership according to the Buddha-dhamma, the good 

leaders must be attached to the Dhammas such as Brahmaihãara, Bala,  

Dhamãdhipateyya, Sappurisa-dhamma etc. as the important virtues for doing their 

duties with the quality of ethic minds in order to achieve the goals and their 

communities and societies to peace and well-being.
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(ง)

The form of the desired leaders in the globalization which  arises from the 

application of the state of leadership according to the western view points and the 

Buddha-dhamma consists of 3 principles namely:- the principle of conducting 

themselves, other persons in the societies, and the work by emphasizing the leaders to 

develop themselves, other persons and the work on 2 sides which are (1) quality of 

ability to make the leaders develop themselves, other persons and organizations in 

order to be the learning organizations to improve the leaders’ qualities, persons’ 

qualities and qualities of the organizations so as to establish the appropriateness to 

any changes in the globalization. (2) quality of mind in order to improve the leaders’ 

minds levels of morality and to consider the public happiness as the significant 

principles so as to lead the people, the organizations and the societies to the steady 

growth for ever.
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(จ)

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเปนรูปเลมไดดวยความกรุณาความอนุเคราะห และความชวย
เหลือจาก พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ผศ.ดร. ชวนะ  ภวกานันท  
และ อาจารย รังษี  สุทนต ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงไดใหคําปรึกษา ขอแนะนํา ความชวยเหลือ และ
การสนับสนุนขอมูลแกผูวิจัย จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว จึงขอกราบ
ขอบพระคุณดวยความเคารพอยางยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย อาจารยทุกทานในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและใหคําแนะนําใน
ดานตาง ๆ ตลอดระยะเวลา ๒ ปที่ผูวิจัยไดศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยแหงนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมยุพา  คุณพอวรพจน  มารดา บิดา ซ่ึงเปนผูใหกําลังใจ  
สงเสริมใหผูวิจัยไดมีโอกาสเขามาศึกษาและเรียนรูพระพุทธศาสนา ทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดตามความสามารถและกําลัง และสามารถนําความรูที่ศึกษามา
พัฒนาตนเองใหมีมุมมองดานตาง ๆ ที่กวางไกลทั้งในทางโลกและทางธรรมอยางถูกตอง

ขอขอบพระคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย และเจาหนาที่หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ทุกทาน ตลอดจนคณะกรรมการสอบทุกทาน

ความดีงามและประโยชนอันเกิดจากการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบ
เปนเครื่องสักการบูชาคุณของมารดา บิดา ครู อาจารย ทั้งในทางโลกและทางธรรม ตลอดจนถึงผูมี
อุปการคุณทุกทาน

นันทวรรณ  อิสรานุวัฒนชัย
มิถุนายน  ๒๕๕๐
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(ฉ)

สารบัญ

หนา
บทคัดยอภาษาไทย (ก)
บทคัดยอภาษาอังกฤษ (ค)
กิตติกรรมประกาศ (จ)
สารบัญตาราง (ฌ)
สารบัญแผนภูมิ (ญ)
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ฎ)

บทท่ี ๑ บทนํา ๑
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย ๓
๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบ ๓
๑.๔ คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย ๔
๑.๕ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ๔
๑.๖ ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย ๖
๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย ๘
๑.๘ ประโยชนที่ไดรับ ๑๒

บทท่ี ๒ แนวคิด  ทฤษฎีผูนํา  และหลักการผูนําท่ีดี ๑๓
๒.๑ แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา ๑๓

๒.๑.๑ ความหมายของผูนํา ๑๓
๒.๑.๒ คุณสมบัติของผูนํา ๑๕
๒.๑.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา ๑๗
๒.๑.๔ หลักการสําคัญของบทบาทผูนํา ๒๘

๒.๒ สาระสําคัญของหลักการบทบาทผูนํา ๔ ประการ ๓๔
๒.๒.๑ องคประกอบของบทบาทผูนํา ๔ ประการ ๓๔
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(ช)

๒.๒.๒ เปาหมายสําคัญของหลักการบทบาทผูนํา ๔ ประการ ๔๗
๒.๓ คุณสมบัติและบทบาทผูนําที่ดี ๔๙

๒.๓.๑ คุณสมบัติของผูนําที่ดี ๔๙
๒.๓.๒ บทบาทและหนาที่ของผูนําที่ดี ๕๐

บทท่ี ๓ ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรม ๕๒
๓.๑ ความหมายและความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ๕๕

๓.๑.๑ ความหมายของสัตบุรุษตามที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ๕๓
๓.๑.๒ ความหมายของสัปปุริสธรรม ๕๕
๓.๑.๓ ความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ๕๖

๓.๒ สาระสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ๖๐
๓.๒.๑ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ๖๐

๓.๓   ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรม ๗๙

บทท่ี ๔ การประยุกตหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึงประสงค  ๘๒
               ๔.๑    โครงสรางการวิเคราะหหลักสัปปุริสธรรม ๗ ๘๒
             ๔.๒   คุณสมบัติและบทบาทผูนําที่ดี       ๙๐
                         ๔.๒.๑   คุณสมบัติของผูนําที่ดี       ๙๐
                         ๔.๒.๒  บทบาทและหนาที่ผูนําที่ดี       ๙๑
             ๔.๓    สรุป  วิเคราะหและเปรียบเทียบ       ๙๑

๔.๔ หลักการและสาระสําคัญของการประยุกต ๑๐๑
๔.๔.๑ กระบวนการประยุกต ๑๐๑

๔.๕ การนําเสนอผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ๑๐๗
๔.๕.๑ กําหนดมาตรฐานผูนําที่พึงประสงค ๑๐๗
๔.๕.๒ กําหนดเปาหมายผูนํา ๑๐๘
๔.๕.๓ ผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ๑๑๐

๔.๕.๓.๑ ผูนําที่พึงประสงคในการครองตน ๑๑๐
๔.๕.๓.๒ ผูนําที่พึงประสงคในการครองคน ๑๑๑
๔.๕.๓.๓ ผูนําที่พึงประสงคในการครองงาน ๑๑๒
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(ซ)

บทท่ี ๕ สรุปและขอเสนอแนะ ๑๑๔
๕.๑ บทสรุป ๑๑๔
๕.๒ ขอเสนอแนะ ๑๑๗

บรรณานุกรม ๑๑๘

ประวัติผูวิจัย ๑๒๓

Page 12 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



(ฌ)

สารบัญตาราง

ตารางที่ หนา
๑. บทสรุป แนวคิด จุดเดนและจุดดอยของแตละทฤษฎี ๒๗
๒. การเปรียบเทียบการจัดการและความเปนผูนํา ๒๙
๓. ความแตกตางระหวางผูนํากับผูบริหาร ๓๒
๔. การแสดงหลักการมอบอํานาจหนาที่ ๔๓
๕. บทบาทหนาที่ผูนํา ๔ ประการกับเปาหมาย ๔๗
๖. การสรุปบทบาทและหนาที่ของผูนําที่พึงประสงค ๕๐
๗. โครงสรางการวิเคราะหหลักสัปปุริสธรรม ๘๓
๘. การวิเคราะหคุณสมบัติผูนําของหลักบทบาทผูนํา ๔ ๙๖
๙. การวิเคราะหคุณสมบัติผูนําของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ๙๗
๑๐. การวิเคราะห จัดหมวดหมูคุณสมบัติผูนําตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน ๑๐๓
๑๑. การวิเคราะห จัดหมวดหมูบทบาทผูนําตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน ๑๐๔
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(ญ)

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ หนา
๑. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ๗
๒. กระบวนการวิจัย (Research Process) ๙
๓. ภาพแสดงวิวัฒนาการทางการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา ๑๘
๔. กรอบแนวคิดหลักบทบาทผูนํา ๔ ประการ ๓๓
๕. ภาพแสดงความสัมพันธขององคประกอบของการกําหนดทิศทาง ๓๔
๖. ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนและกลยุทธ ๓๗
๗. ภาพแสดงการจัดระบบการทํางาน ๔๑
๘. ภาพแสดงความตอเนื่องของการมอบอํานาจ ๔๓
๙. ความสัมพันธระหวางลักษณะนิสัย ๗ ประการ ของความมีประสิทธิภาพสูง

ของบุคคล ๔๖
๑๐.  สภาพแวดลอมขององคกรที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ๔๙
๑๑. โครงสรางของธัมมัญสููตร ๕๙
๑๒. กรอบแนวคิดในการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติผูนํา ๙๕
๑๓. กรอบแนวคิดการประยุกตผูนําที่พึงประสงคตามหลัก ครองตน ครองคน

และครองงาน ๑๐๒
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(ฎ)

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ

ก.  คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก

วิทยานิพนธฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการ
อางอิง โดยจะระบุ เลม/ขอ/หนา หลังคํายอช่ือคัมภีร เชน ท.ีสี. (ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖ หมายถึง 
สุตตนัตปฎก ทฆีนกิาย  สีลขนัธวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ ๙ ขอที่ ๑๗๐ หนา ๕๖

พระวินัยปฎก
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปฎก มหาวรรค (ภาษาไทย)

พระสุตตันตปฎก

ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (ภาษาไทย)
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย)
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก (ภาษาไทย)
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย)
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย)
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย สัตตนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.อฏฐก. (ไทย) = สุตตันตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)
ขุ.ชา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุทฺทกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย)

ข.  คํายอเกี่ยวกับคัมภีรอรรถกถา

วทิยานพินธฉบบันีใ้ชอรรถกถาภาษาไทยฉบบัมหามกฏุราชวทิยาลัย เชน ขุ.ป.อ. (ไทย) 
๑/๗๓/๓๑๓ หมายถึง ขุททกนิกาย สัทธัมมัปปกาสินี ปฏิสัมภิทามรรค อรรถกถาภาษาไทย เลมที่ ๑ 
ขอที่ ๗๓ หนา ๓๑๓
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(ฏ)

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก

ที.ปา.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี ปาฏิกวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
ม.มู.อ. (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย ปปจฺสูทนี มูลปณฺณาสอฏกถา (ภาษาบาลี)
ม.มู.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี มูลปณณาสาอรรถกถา (ภาษาไทย)
สํ.ส.อ. (บาลี) = สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินี สคาถ วคฺคอฏกถา (ภาษาบาลี)

ค.  คํายอเกี่ยวกับคัมภีรฎีกา

วทิยานพินธฉบบันีใ้ชฎกีาภาษาบาล ีฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ในการอางอิง โดย
จะระบุ เลม/ขอ/หนา หลังคํายอช่ือคัมภีร เชน ม.มู.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๔๑/๑๑๐ หมายถึง ลีนตฺถปฺปกา
สินี มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกฏีกา เลมที่ ๒ ขอที่ ๒๔๑ หนา ๑๑๐

ฎีกาพระสุตตันตปฎก

ม.อุ.ฏีกา (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสินี อุปริปณฺณาสกฏีกา (ภาษาบาลี)
องฺ.สตฺตก.ฏีกา (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสินี สตฺตกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี)

การใชหมายเลขยอ

พระไตรปฎกภาษาไทย จะแจงเลม ขอ หนา เชน วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐/๗๒–๗๓  หมายถึง 
วินัยปฎก มหาวรรค ภาค ๑ เลม ๔ ขอ ๖๐ หนา ๗๒–๗๓  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อรรถกถาภาษาไทย ใชเลข ๓ ตอน หมายถึง การแจงเลม ภาค หนา เชน วิ.มหา.อ. (ไทย) 
๑/๑/๔๘  หมายถึง สมันตปาสาทิกา มหาวิภังคอรรถกถาแปล เลมที่ ๑ ภาคที่ ๑ หนา ๔๘ ฉบับ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย

การใชอักษรยอภาษาอังกฤษ

Ibid. = Ibiden หมายถึง    เร่ืองเดียวกัน
p. = page หมายถึง    หนา  (พหูพจนใช pp.)
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บทที่ ๑

บทนํา

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในองคกรหนึง่ ๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาครฐัหรือเอกชน บคุคลสาํคญัทีจ่ะทาํใหกลไก
ในระบบการบริหารงานขององคกรใด ๆ ดําเนินไปสูจุดหมายที่ดีงาม ก็คือ “ผูนํา” ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผูนําเปนผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดการ รวมถึงการริเร่ิม การวางแผน การ
บรกิาร กาํกบัการ และดาํเนนิการปรบัปรงุแกไขปญหาตาง ๆ ใหสัมฤทธผิลตามเปาหมายขององคกร 
ผูนําจึงเปนผูมีอิทธิพลที่สามารถสงผลกระทบตอความเปนไปขององคกรในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน
ดานที่เกี่ยวกับการบริหาร และการบุคคล ดังนั้นในทุกองคกรจึงจําเปนตองมีผูนํา

ในสังคมยุคโลกาภิวัตนที่เปนยุคโลกไรพรมแดนนี้ในแงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
ตาง ๆ ยอมสงผลใหศกัยภาพในการแขงขนัขององคกรสงูขึน้ตามลาํดบั ไมวาจะเปนในระดบัประเทศ
ในสถาบันของภาครัฐหรือเอกชน  ความอยูรอดขององคกรดังกลาวยอมขึ้นอยูกับการตัดสินใจอยาง
ถูกตอง รอบคอบและทันตอสถานการณของผูบริหาร ซ่ึงก็คือผูนําขององคกรนั้น ๆ ดังนั้นในทุก
องคกรจึงจําเปนตองมีผูนํา

ในทกุสงัคมซึง่ประกอบดวยสถาบนัตาง ๆ เชน สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา และ
สถาบนัศาสนา ยอมตองมผูีนาํ เพือ่ชวยกาํหนดทศิทาง ชวยส่ังการ ชวยควบคุมระบบ และชวยประสาน
ใหคนทัง้หลายทาํงานรวมกนั เพือ่มุงไปสูเปาหมายทีด่งีามทีไ่ดวางไวรวมกนั

นอกจากนี้ ปญหาเกี่ยวกับผูนําก็มักเกิดขึ้นในสังคมปจจุบันเสมอ ผูนําบริหารงานอยาง
ไมมีเอกภาพ ไมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน ใชอํานาจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชนแก
ตนและพวกพอง และยึดหลักประโยชนนิยมเปนใหญ โดยไมคํานึงถึงความอยูรอดขององคกรหรือ
คนในสังคมสวนใหญ๑ เมื่อเปนเชนนี้ยอมทําใหเกิดสภาพการณของสภาวะผูนําที่ไมพึงประสงคเกิด
ขึ้นในสังคม กลาวคือ เปนปญหาเกี่ยวกับการขาดซึ่งคุณธรรม จริยธรรม อันเกี่ยวกับบทบาทและ
หนาที่ของการเปนผูนําที่ดี จึงทําใหกลไกของการบริหารงานลมเหลว ซ่ึงยอมมีผลกระทบตอความ

                                                       
๑ มนตรี  พีรพลพิพัฒน, “จริยธรรมกับภาวะผูนํา : ศึกษาทัศนะนักวิชาการรัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยแหง

ประเทศที่มีตอผูนําทางการเมือง”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล, ๒๕๔๐), หนา ๑.
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๒

เสื่อมและความเจริญขององคกรหรือสังคมนั้น ๆ และบางครั้งอาจสงผลทําใหเกิดความลมสลาย
แหงองคกรหรือสังคมนั้น ๆ

คุณธรรมและจริยธรรม๒ ถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินบทบาทหนาที่
ของการเปนผูนําที่ดี หากผูนําขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ยอมทําใหผูนํานั้นขาดความชอบธรรม
ในการทําหนาที่ในองคกรนั้นตอไป ทั้งนี้เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญ
ของบทบาทหนาที่ของผูนํา ที่ทําใหผูนําสามารถไดรับการยอมรับความเชื่อถือ ตลอดจนการนับถือ
จากบุคคลตาง ๆ ทั้งในองคกรและในสังคมทั่วไป ดังนั้น ปญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูนํา ยอมทําใหผูนําไมเปนที่ยอมรับตอบุคคลทั่วไปในองคกรและในสังคม ซ่ึงยอมสงผลกระทบตอ
หลักการบรหิารงานและภาพลกัษณขององคกรใหเสือ่มลง และยอมนาํมาซึง่ความลมสลายขององคกร
ในอนาคตเชนกัน

ปจจยัสําคญัอกีประการหนึง่ ซ่ึงสงผลกระทบตอความอยูรอดขององคกรใด ๆ คอืคณุภาพ
ของผูนาํ๓  คณุภาพของการเปนผูนาํ คอื ส่ิงทีก่าํหนดความสาํเรจ็หรอืความลมเหลวขององคกรหนึง่ ๆ 
นี่คือคําพูดที่เปนจริงเสมอไมวาองคกรนั้นจะยิ่งใหญระดับชาติ ดังนั้น เมื่อใดก็ตาม หากผูนําสงูสดุ
ในองคกร ตลอดจนผูนาํในทกุระดบัขององคกรใดองคกรหนึง่ ขาดคณุภาพของการเปนผูนาํทีด่แีลว  
ผูนํานั้นก็ขาดเปาหมายการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรไปสูความคิดสรางสรรคแบบ
ใหม การสรางองคกรแหงการเรียนรู๔ (Creating a learning organization)  เพื่อประยุกตการบรหิาร
งานใหเกดิความกาวหนาแกองคกร นัน่ยอมหมายความวา องคกรทีเ่คยอยูมานานนบัเปนสบิ ๆ ป มีชื่อ
เสียงโดงดังมาตลอด เมื่อองคกรหยุดการพัฒนาตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนแลว 
องคกรนั้นจะหยุดนิ่ง ซ่ึงก็เทากับความลมสลายขององคกรในที่สุดเชนกัน

ฉะนั้นในสังคมปจจุบนั ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรใด ๆ ซ่ึงสงผลใหองคกรนั้น ๆ 
เกิดความเสื่อมเสียหรือการลมสลายแหงองคกร ลวนมีปจจัยสําคัญมาจากการขาดคุณสมบัติใน 
บทบาทหนาที่ของผูที่ไดชื่อวา “ผูนํา” แหงองคกรหรือสถาบันนั้น ๆ ทั้งสิ้น

เมื่อพิจารณาความจําเปน ความสําคัญของการมีผูนําและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละ
องคกรซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากผูนําแลว ทําใหเห็นวา บทบาทและหนาที่ของผูนําที่พึงประสงคยอม
มีความจําเปนและสําคัญยิ่ง ในการที่จะสรางทีมผูนําทุกระดับขององคกรและพัฒนาใหทุกคนใน

                                                       
๒ พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท,  ปาฐกถาเรื่อง “แนวทางพระราชดํารัสสูการบริหารจัดการภาครัฐ,” [online],

accessed 15 February 2006, Available from www.nesgc.go.th/ transparency/webboard.
๓ เฟรด อี. ฟดเลอร, มารติน เอ็ม เซเมอรส  และ ลินดา  มาฮาร,  คนหาความเปนผูนํา, เรียบเรียงโดย  

ชูชัย  สมิทธิไกร, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๓๑), หนา ๑๕.
๔“องคกรแหงการเรียนรู,” [online], accessed 21 March, Available from www.school. obec.go.th.
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๓

องคกรทํางานอยางเปนระบบ เพื่อความเจริญอยางยั่งยืนถาวรขององคกรในยุคโลกาภิวัตนนี้  ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาถึงบทบาทหนาที่ผูนําที่พึงประสงคในองคกรตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ตาง ๆ ทั้งในทางพระพุทธศาสนาและทางตะวันตก เพื่อใหสามารถคนหาผูนําที่พึงประสงคในยุค
โลกาภิวัตนในการปฏิบัติหนาที่ในองคกรใดองคกรหน่ึงอยางเหมาะสม อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับของ
บคุคลในองคกรนั้น ๆ และบุคคลทั่วไป เพื่อนําพาองคกรไปสูจุดหมายที่ตั้งเปาไวอยางสมบูรณแบบ

งานวจิยันี ้ ผูวจิยัมุงเนนทีจ่ะศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎผูีนาํทางตะวนัตกกบัหลักพทุธธรรม
อันเกีย่วกบัหลักสัปปุริสธรรม ๗ ซ่ึงเปนคุณธรรม ๗ ประการ สําหรับบุคคลที่เปนผูนาํในทาง 
พระพุทธศาสนา โดยประยุกตหลักการทั้ง ๒ ประการ เขาดวยกัน เพื่อนําเสนอรูปแบบผูนําที่ 
พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ตามหลักการครองตน ครองคน และครองงาน

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการเปนผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีของตะวันตก
๑.๒.๒ เพือ่ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการเปนผูนาํทีด่ตีามหลกัพทุธธรรม
๑.๒.๓ เพือ่ประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาลักษณะผูนําที่พึงประสงคในยุค     

โลกาภวิตัน

๑.๓  ปญหาที่ตองการทราบ

๑.๓.๑ พระพทุธศาสนา และงานวชิาการตาง ๆ ไดกลาวถึงบทบาทผูนาํ ทัง้แนวคดิ  
หลักการ และสาระสําคัญไวอยางไร

๑.๓.๒ มีแนวคิด ทฤษฎีหรือหลักการที่กลาวถึงการประยุกตใชหรือไม หากมีกลาวไว
วาอยางไร

๑.๓.๓ การประยุกตและการนําเสนอลักษณะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน  
ทําไดอยางไร
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๔

๑.๔  คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย

๑.๔.๑ ผูนาํ คอื ผูทีเ่ปนหวัหนาของหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ รับผิดชอบตอการปฏบิตัิ
งาน การแบงความรับผิดชอบในหนาที่การงาน การแกปญหา ตลอดจนการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาการของกลุม เพื่อมุงสูความสําเร็จแหงองคกร

๑.๔.๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการของบุคคลสมบูรณแบบที่
ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา

๑.๔.๓ บทบาทผูนํา ๔ ประการ หมายถึง บทบาทและหนาที่สําคัญของผูนํา ๔ ประการ 
ตามทฤษฎีของแฟรงคลิน  โควีย (Franklin Covey)

๑.๔.๔ แฟรงคลิน  โควีย (Franklin Covey) เปนองคกรระหวางประเทศที่ยึดมั่นในการ
ใหอํานาจแกบุคคล เพื่อสรางความมีประสิทธิผลใหเกิดขึ้นอยางชัดเจน ไมวาจะเปนระดับบุคคล  
การจัดการ หรือระดบัองคกร โดยเห็นไดจากสินคาและหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น ซ่ึงใน
สหรัฐอเมริกาสามารถติดตอขอรับเอกสารที่โทรศัพทหมายเลข ๑–๘๐๐–๓๑๑–๗๗๑๖

๑.๔.๕ โลกาภวิตัน หมายถงึ การทีป่ระชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จดุใด สามารถรบัรู
สัมพันธ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วกวางขวางซึ่งเนื่องจากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ

๑.๕.๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโฺต) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาทีข่องผูนาํไวในหนงัสอื
ภาวะผูนํา๕ หนังสือนี้เปนการรวบรวมประมวลภาวะผูนําที่ดี มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของหลัก
พุทธธรรมอยางเปนระบบ และทานยังไดนําเสนอคุณสมบัติของผูนํา ๗ ดาน ซ่ึงพรอมที่จะจัดการ
บรหิารอยางเปนระบบ ตามหลกัสปัปริุสธรรม ๗ ของพระพทุธเจา เพือ่ประโยชนสูงสดุตอการพัฒนา
คนและสังคมตอไป

๑.๕.๒ แฟรงคลนิ  โควยี (Franklin Covey) ไดกลาวถึงบทบาทการเปนผูนาํ ๔ ประการ 
ไวในหนังสือ The Four Roles Leadership๖ ซ่ึงเปนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทางตะวันตก หนังสือ
นี้ไดรวบรวมเนื้อหาบทบาทหนาที่ของผูนําที่สําคัญ ๔ ประการ คือ การกําหนดทิศทาง การจัดการ
ระบบการทํางาน การกระจายอํานาจใหผูใตบังคับบัญชา และแบบอยางการเปนผูนําที่ดี ตามแนวคิด

                                                       
๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๒๕–๒๘.
๖Frankin Covey, The Four Roles Leadership, (USA: Frankin Covey Co., Ltd., 1999), pp. 8-11.
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๕

ทางตะวันตก เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห และพัฒนาผูนําในองคกรตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่จะสามารถนําองคกรไปสูเปาหมายที่ไดตั้งไวอยางสมบูรณแบบ

๑.๕.๓ สุรศกัดิ ์ มวงทอง ไดเสนอวทิยานพินธเรือ่ง พทุธธรรมกบัภาวะผูนาํทีพ่งึประสงค : 
ศึกษาเฉพาะกรณีกํานันผูใหญบาน จังหวัดนครศรีธรรมราช๗ พบวา หลักพุทธธรรมที่เกีย่วกบั “ผูนาํ” 
ปรากฏในพระสูตรตางๆ  เชน อัคคัญญสูตร สวนหลักพุทธธรรมที่แสดงถึง “ภาวะผูนํา” ปรากฏใน
พระสูตร คือ ลักขณสูตร สัปปุริสสูตร ซ่ึงเปนคุณลักษณะของผูนําตามหลักพุทธธรรมที่พระพุทธ
องคไดตรัสไว ไดสอดคลองกับแนวความคิดของนักคิดตะวันออกและตะวันตกตาง ๆ ที่ไดกําหนด
คุณสมบัติ บทบาทและหนาที่ของผูนาํที่พึงประสงคในสังคมไว

๑.๕.๔ บรรจง  หมายมั่น ไดเสนอปริญญานิพนธเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวาง
สัปปริุสธรรมกบัสนัโดษ เพือ่เปนแนวทางในการคนหาบคุลิกภาพธรรมาธปิไตย๘ พบวา ความเกีย่วพัน
ของอปุลักษณะภายในของสปัปริุสธรรมวา การกระทาํของสตับรุุษคอื ผูทีรู่จกัเหต ุรูจกัผล รูจกัตน รูจัก
ประมาณ ยอมมคีวามสมัพนัธกนั เพราะรูจกัเหตผุลแลวกจ็ะรูจกัตน เมือ่รูจกัตนแลว กรู็จกักาลและรูจัก
ประมาณ เมื่อรูจักประมาณก็จะรูจักเลือกคนใหเหมาะสมกับงาน และรูจักปฏิบัติตนใหถูกตองตาม
วัฒนธรรมของชุมชนนั้น นอกจากนี้ยังเห็นวาความจําเปนและความเกี่ยวของของบุคคลในการ
พัฒนาบุคลิกภาพธรรมาธิปไตยของแตละคน ควรยึดหลักธรรม ๒ ประการคือ หลักสัปปุริสธรรม
และสันโดษ เพื่อใหบุคคลสามารถพัฒนาจิตใจของตนใหเปนคนดีและอยูในสังคมอยางเปนสุข

๑.๕.๕ พระสามารถ อานนฺโท  ไดเสนอปริญญานิพนธเร่ือง ภาวะผูนําตามหลัก 
สัปปุริสธรรม๙ พบวา ผูนาํโดยทัว่ไปและภาวะผูนาํตามหลกัสปัปริุสธรรม เปนผูนาํทีม่ลัีกษณะเปน
ศนูยรวม มีหลักการ มีจุดมุงหมายในการดําเนินงาน มีการประเมินตน มีการรูจักประมาณความพอดี
ในทุกกรณี รูจักเวลาที่เหมาะในการดําเนินกิจการ รูระเบียบโครงสรางของสังคม ตลอดจนรูจัก
ประเภทของบคุคลทีค่วรคบหา ทาํใหสามารถเปนผูนาํทีเ่หมาะสมกบัหนาที ่ และนาํความสงบสขุมาสู
สังคมได

                                                       
๗สุรศักดิ์  มวงทอง, “พุทธธรรมกับภาวะผูนําที่พึงประสงค : ศึกษาเฉพาะกํานันผูใหญบาน จังหวัด

นครศรีธรรมราช”,  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล, ๒๕๔๓), หนา  ๑.

๘บรรจง  หมายมัน่, “การศกึษาความสมัพนัธระหวางสปัปริุสธรรมกบัสันโดษ เพือ่เปนแนวทางในการคนหา
บุคลิกภาพธรรมาธิปไตย”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๑๘), หนา ๑๐–๑๒.

๙ พระสามารถ อานนฺโท, “ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม”, ปริญญานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ก.
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๖

๑.๕.๖ สุชาติ  โจมเสนาะ  ไดเสนอปริญญานิพนธเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําที่ประกอบ
ดวยจริยธรรม : กรณศีกึษาชวีติและผลงานของ ศาสตราจารย ดร.ปวย  อ้ึงภากรณ๑๐  พบวา ศาสตราจารย
ปวย  อ้ึงภากรณ  เปนผูที่ไดรับการยอมรับวามีลักษณะผูนําที่พึงประสงคสําคัญ  ๓ ประการ คือ เปน
ผูมีสติปญญาเปนเลิศ เปนผูสามารถควบคุมอารมณไดเปนเยี่ยม และเปนผูไดรับการยอมรับวามีคุณ
ธรรมสูง

๑.๕.๗ มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน  ไดเสนอปริญญานิพนธเร่ือง จริยธรรมกับภาวะผูนํา : 
ศึกษาทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยที่มีตอผูนําทางการเมือง๑๑

พบวา ลักษณะผูนาํทีพ่งึประสงค คอืผูนาํแบบประชาธปิไตย วธีิการใหไดมาซึง่ผูนาํทีม่คีวามชอบธรรม 
คือวิธีการแบบประชาธิปไตย และจริยธรรมของผูนําจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยโครงสราง ระบบกลไก 
วิธีการปกครองที่ถูกตองชอบธรรม จริยธรรมเปนหลักควบคุมพฤติกรรมของผูนําในการบริหารงาน 
ดังนั้น จริยธรรมกับภาวะผูนําจึงเปนการรวมหลักดานคุณภาพทางดานจิตใจและศักยภาพในการ
บริหาร

จากการทบทวนเอกสารตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ ทาํใหทราบวา เนือ้หาของวทิยานพินธทัง้ ๕ เลม 
เปนการศึกษาในสวนของภาวะผูนําที่พึงประสงคตามหลักพุทธธรรม ศึกษาหลักสัปปุริสธรรมใน
แนวคนหาเพื่อจะทําใหไดบุคลิกภาพธรรมาธิปไตย ศึกษาภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม ศึกษา
ภาวะผูนาํทีป่ระกอบดวยจรยิธรรม และศกึษาจรยิธรรมกบัภาวะผูนาํเทานัน้ สวนงานวจิยัคร้ังนี ้ ผูวิจัย
มุงเนนศึกษาลักษณะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน โดยการประยุกตแนวคิดบทบาทผูนํา ซ่ึง
เปนแนวคิดทางตะวันตก กับหลักสัปปุริสธรรมซึ่งเปนคุณธรรม ๗ ประการ สําหรับบุคคลที่เปนผู
นําในทางพระพุทธศาสนา

                                                       
๑๐ สุชาติ  โจมเสนาะ, “การศึกษาภาวะผูนําที่ประกอบดวยจริยธรรม : กรณีศึกษาชีวิตและผลงานของ 

ศาสตราจารย ดร.ปวย  อึ้งภากรณ”, ปริญญานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, ๒๕๔๐, ๒๕๔๕), หนา ง.

๑๑ มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน,  “ จริยธรรมกับภาวะผูนํา : ศึกษาทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตรในมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยทีม่ตีอผูนาํทางการเมอืง,” ปรญิญานพินธอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ, (มหาวทิยาลยัมหิดล คณะสงัคมศาสตร
และมนุษยศาสตร, ๒๕๔๐), หนา จ.
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๗

๑.๖  ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดบทบาทผูนําซึ่งเปนแนวคิดทางตะวันตกรวมถึงบท

บาทผูนํา ๔ ประการ ของ แฟรงคลิน โควีย (Franklin Covey) และหลักสปัปริุสธรรม ๗ ในพระ
พทุธศาสนาเปนกรอบ และเปนฐานในการศกึษาวเิคราะห เพือ่ประยกุตในการนําเสนอลักษณะผูนําที่
พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ดังจะแสดงตามแผนภูมิ

แผนภูมิท่ี ๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

แนวคิดและ ทางตะวันตก
บทบาทผูนํา ลักษณะผูนําที่พึง

ประยุกต ประสงคในยุค
โลกาภิวัตน

แนวคิดหลัก พระพุทธเจา
สัปปุริสธรรม ๗

จากกรอบแนวคิดดังกลาวขางตนนั้น ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิด ๒ ประการ มาเปน 
เครื่องมือในการศึกษาคือ

๑. แนวคดิและบทบาทผูนาํซึง่เปนแนวคดิทางตะวนัตกและบทบาทผูนาํของ แฟรงคลิน  
โควีย ซ่ึงกลาวถึงบทบาทที่สําคัญของการเปนผูนํา ๔ ประการ คือ การกําหนดทิศทาง (Pathfinding)
การจดัการระบบการทาํงาน (Alignment) การกระจายอาํนาจ (Empowerment)  แบบอยางการเปนผูนาํ 
(Modeling) อันถือเปนบทบาทที่สําคัญของการเปนผูนาํที่สามารถนาํองคกรไปสูความสาํเรจ็ตามเปา
หมายได

๒. หลักสัปปุริสธรรม ๗ ของพระพุทธเจา๑๒ ตามหนังสือภาวะผูนํา๑๓ ของพระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  เร่ือง ธรรมของสัตตบุรุษ ๗ ประการ คือ  รูหลักการ รูจุดหมาย  รูตน รูประมาณ       
รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล อันเปนคุณธรรมที่สําคัญในการเปนผูนําที่สามารถนํามาปฏิบัติใหบรรลุ
ผลสําเร็จตามเปาหมายได

                                                       
๑๒ดูรายละเอียดใน องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๖๓.
๑๓พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา,  หนา ๒๕–๒๘ .
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๘

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี หลักการทีเ่กีย่วของกบั

หลักสปัปริุสธรรม ๗ ในพระพทุธศาสนา โดยอาศยัขอมลูจากคมัภรีพระไตรปฎก อรรถกา และ
วรรณกรรมตาง ๆ ในพทุธศาสนาทีเ่กีย่วกบัสปัปริุสธรรม ๗ และวเิคราะหขอมลูจากแนวคดิและบท
บาทผูนาํซึง่เปนแนวคดิทางตะวนัตกรวมถงึบทบาทผูนาํ ๔ ประการ ของแฟรงคลนิ โควยี (Franklin 
Covey) และหนงัสอืทีเ่กีย่วของกบัทฤษฎทีางการบรหิารผูนาํตามแนวคดิตะวนัตก

๑.๗  วิธีดําเนินการวิจัย

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงผูวิจัย
ไดจัดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย (Research Process) ดังตอไปนี้

Page 24 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



แผนภูมิที่ ๒   กระบวนการวิจัย (Research Process)

๑.
กําหนดทิศทาง

Pathfinding

๒.
การจัดการ
ระบบการ

๓.
การกระจาย
อํานาจ

๔.
แบบอยาง
การเปน

๑.
รู

หลักการ

๒.
 รูจุดหมาย

๓.
รูตน

๔.
รูประมาณ

๕.
รูกาล

๖.
รูชุมชน

๗.
รูบุคคล

ทํางาน
Alignment

Empowerment ผูนํา
Modeling

ประยุกตและนําเสนอผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน

รูปแบบผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน หลักการและวิธีการ ครองคน

ครองตน

ครองงาน

หลักสัปปุริสธรรมแนวคิดและบทบาทผูนําทางตะวันตก

วิเคราะหและเปรียบเทียบ

๙
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๑๐

จากแผนภูมิดังกลาวขางตน สามารถแบงการศึกษาวิจัยออกเปน ๓ ขั้นตอนดังตอไปนี้
ขัน้ท่ี ๑  ศกึษา วเิคราะหแนวคดิและบทบาทผูนาํทางตะวนัตก รวมท้ังบทบาทผูนาํ ๔ 

ประการ ของแฟรงคลนิ  โควยี (Franklin Covey) ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) หลักการสําคัญของบทบาทผูนํา
(๒) องคประกอบของบทบาทผูนํา
(๓) เปาหมายสําคัญของหลักการบทบาทผูนํา
(๔) คุณสมบัติของผูนําที่ดี
(๕) บทบาทและหนาที่ของผูนําที่ดี
ก. วิธีการศึกษาและวิเคราะหในขั้นท่ี ๑

เปนการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล แนวคิดทฤษฎีผูนําทางตะวันตกตางๆ และบท
บาทผูนํา ๔ ประการของแฟรงคลิน โควีย (Franklin Covey) พรอมทั้งเอกสารอื่นและงานวิจัยที่เกี่ยว
ของจากแหลงขอมูลและหองสมุดตางๆ เชน สํานักหอสุมดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   เปนตน 
แลวดําเนินการวิเคราะห ตีความ อธิบายขยายความขอมูลตางๆ ใหเกิดความละเอียดชัดเจนมากขึ้น 
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจนเกี่ยวกับผูนําที่ดีตามแนวคิดตะวันตก

ข. ผลท่ีไดรับในการศึกษาขั้นท่ี ๑
ทําใหทราบถึงคุณสมบัติและบทบาทผูนําที่ดี แนวคิดทฤษฎีบทบาทผูนําทางตะวัน

ตก และหลักการบทบาทผูนํา ๔ ประการ ของแฟรงคลิน  โควีย (Franklin Covey) อยางละเอียด
ครบถวนชัดเจน และสามารถนําเอาคุณสมบัติและบทบาทผูนําที่ดีมาเปนฐานขอมูลที่สําคัญที่ใชใน
การประยุกตบทบาทผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนในลําดับตอไป

ขั้นที่ ๒  การศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมอันเกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน 
พระพุทธศาสนา

การศึกษาวิเคราะหหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาในดานตาง ๆ  
ดังตอไปนี้

(๑) ความหมายและความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรม ๗
(๒) สาระสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม ๗
(๓) องคประกอบของหลักสัปปุริสธรรม ๗
(๔) คุณสมบัติผูนําที่ดีตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
(๕) บทบาทและหนาที่ผูนําที่ดีตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
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๑๑

ก. วิธีการศึกษาและวิเคราะหในขั้นท่ี ๒
เปนการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล แนวคิดที่เกี่ยวกับหลักการของหลักสัปปุริส

ธรรม ๗ ที่ปรากฏในพระไตรปฎก อรรถกาฎีกา พรอมทั้งเอกสารอื่น และงานวิจัยที่เกี่ยวของจาก
แหลงขอมูลและหอสมุดตางๆ เชน หอสมุดแหงชาติ เปนตน แลวดําเนินการวิเคราะห ตีความ 
อธิบายขยายความขอมูลตางๆ ใหเกิดความละเอียดชัดเจนมากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจน
เกี่ยวกับผูนําที่ดีตามหลักพุทธธรรม

ข. ผลท่ีไดรับในการศึกษาขั้นท่ี ๒
ทาํใหทราบถงึคณุสมบตัแิละบทบาทผูนาํทีด่ตีามหลกัสปัปริุสธรรม ๗ ในพระพทุธ

ศาสนาอยางครบถวนชัดเจน และสามารถนาํเอาคุณสมบัติและบทบาทผูนาํทีด่นีี้มาเปนฐานขอมูลที่
สําคัญที่ใชในการประยุกตบทบาทผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนในลําดับตอไป

ขั้นท่ี ๓  การประยุกตและนําเสนอผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน
สําหรับขั้นตอนนี้ถือไดวาเปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัย โดยผูวิจัยไดทําการประยุกต

คุณสมบัติและบทบาทผูนําที่ดีตามแนวคิดบทบาทผูนําทางตะวันตกเขากับคุณสมบัติและบทบาทผู
นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในพระพุทธศาสนา เพื่อนําเสนอรูปแบบผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกา
ภิวัตนตามหลักการครองตน ครองคน และครองงานตอไป

ก. วิธีการศึกษาในขั้นท่ี ๓
ผูวิจัยไดนําแนวคิด หลักการของผูนําที่ดีตามแนวคิดบทบาทผูนําทางตะวันตกที่ได

จากการวจิยัในขัน้ที ่๑ และแนวคดิ หลักการของผูนาํทีด่ตีามหลกัสัปปริุสธรรม ๗ ในพระพทุธศาสนา 
ที่ไดจากการวิจัยในขั้นที่ ๒ มาทําการศึกษาเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู คุณสมบัติและบทบาทผูนําที่
พึงประสงค ใหเปนไปตามหลักการครองตน ครองคน และครองงานตอไป

ข. วิธีการวิเคราะหในขั้นท่ี ๓
ในขั้นนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในขางตนและทําการประยุกต

คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ผูนําที่ดีตามแนวคิดบทบาทผูนําทางตะวันตก เขากับคุณสมบตัิและบท
บาทผูนําที่ดีตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อนําเสนอรูปแบบผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนตอ
ไป

ค. ผลท่ีไดรับในการศึกษาขั้นท่ี ๓
ในขัน้สุดทายของการศกึษาวจิยั ทาํใหไดรูปแบบผูนาํทีพ่งึประสงคในยคุโลกาภวิัตน 

ตามหลักการและวิธีการครองตน ครองคน ครองงาน ซ่ึงเปนตามกระบวนการวิจัยที่ไดวางไว
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๑๒

๑.๘  ประโยชนที่ไดรับ

๑. ทาํใหทราบแนวคดิและหลักการเปนผูนาํทีด่ตีามแนวคดิทฤษฎผูีนาํทางตะวนัตก
๒. ทาํใหทราบแนวคดิและหลกัการเปนผูนาํทีด่ตีามหลกัพทุธธรรม
๓. ทาํใหทราบวธีิการประยกุตใชหลักพทุธธรรมในการพฒันาลักษณะผูนาํทีพ่งึประสงค

ในยคุโลกาภวิัตน
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บทที่ ๒

แนวคิด ทฤษฎีผูนํา และหลักการเปนผูนําที่ดี

๒.๑  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา

๒.๑.๑  ความหมายของผูนํา
เมื่อผูนํามีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญยิ่งในองคกรทุกแหงแลว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

เขาใจความหมายของคาํวา “ผูนาํ” ใหถูกตอง ในการนยิามความหมายของคาํวา “ผูนาํ” ไดมนีกัวชิาการ
และนักบริหารอธิบายความหมายไวหลายทาน ผูวิจัยขอนําเสนอพอสังเขปดังตอไปนี้

แฟรงคลิน โควีย๑ ใหคําจํากัดความวา “ผูนําคือ บุคคลที่ไดรับความเชื่อถือจากผูอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรและเปนผูกําหนดทิศทางขององคกร ประสานความรวมมือกันของบคุคล
ในองคกร เพือ่ใหองคกรดาํเนนิไปอยางมปีระสทิธิภาพตรงตามเปาหมายของวสัิยทศันทีว่างไว”

อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท  ปนยารชุน๒ ใหคําจํากัดความวา “ผูนําไมใชผูที่จะนํา
คนอื่น แตผูนําที่ดี คือ ผูนําที่มีคนอื่นอยากเดินตาม”

สิปปนนท  เกตุทัต๓ กลาววา “ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน จะตองวิเคราะหตัดสินใจโดยมอง
อยางนก มองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอยางหนอน เอากายใจและสมองเขา สัมผัส สามารถ
วางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และแผนเงินใหเขากัน กระจายและมอบใหเปน”

Fiedler๔ ใหความหมาย “ผูนํา” ไววา บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุมที่เปนผูควบคุมและ
ประสานงานใหกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมดําเนินไปดวยความเรียบรอย

                                                       
๑ Frankin Covey, The Four Roles Leadership, (USA : Frankin Covey Co., Ltd., 1999), pp. 8-11.
๒อานันท ปนยารชุน, “ผูนํา คือผูที่คนอื่นอยากเดินตาม,” ใน ผูนํา, สงวน  นิตยารัมภพงศ และ สุทธิลักษณ

สติตะสิริ บรรณาธิการ, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๑), หนา ๒๔.
๓สิปปนนท  เกตุทัต, “วิสัยทัศนกวางไกลปฏิบัติไดผลจริง,” ใน ผูนํา, สงวน  นิตยารัมภพงศ และ

สุทธิลักษณ สติตะสิริ บรรณาธิการ, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๑), หนา ๓๒.
๔ F.E. Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness, (New York : McGraw Hill Book, 1967), p. 8.
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๑๔

Raymond J. Burby๕ ไดใหความหมายไววา “ผูนํา” คือ บุคคลที่สามารถชักจูงใหคนอื่น
ปฏิบตัติามดวยความเตม็ใจ ทาํใหผูตามมคีวามเชือ่มัน่ในตวัเองและสามารถชวยคลีค่ลายความตงึเครียด
ตาง ๆ ลงได และนํากลุมใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว

เนตรพัณณา  ยาวิราช ใหคําจํากัดความวา “ผูนํา (Leader) หมายถึง บุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่น หมายถึงบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับการยกยองใหเปน 
หัวหนาในการดําเนินงานตาง ๆ

ในองคกรตาง ๆ ตองอาศัยบุคคลที่เปนผูนํา และมีความเปนผูนําจึงจะทําใหองคกร
ดําเนินไปอยางบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และนําพาหนวยงานไปสูความเจริญกาวหนา”๖

Normand L. Frigon๗ ใหคําจํากัดความวา “ผูนํา คือ บุคคลที่มีความสามารถในการ
บังคับบัญชาผูอ่ืน และประสานงานใหผูอ่ืนทํากิจการใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดวยความ
เต็มใจ”

แคมเบล๘ กลาววา ผูนําคือผูที่มีจุดมุงหมายที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีความสามารถที่
จะจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามจุดมุงหมายนั้น

ดราฟ และ โคสเซน๙ กลาววา ผูนําหมายถึง ผูที่มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของผูอ่ืน โดยผานกระบวนการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

จากแนวคิดของนักวิชาการและนักบริหารหลายทานที่ไดกลาวมาในขางตน เกี่ยวกับ
ความหมายของคําวา “ผูนํา” ก็สามารถที่จะสรุปพอสังเขปไดวา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับจากผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคกร เปนบุคคลที่สามารถกําหนดทิศทางความอยูรอดของ
องคกร และเปนผูประสานงานใหกจิกรรมตาง ๆ ในองคกรดาํเนนิไปอยางมปีระสทิธิภาพตามเปาหมาย
ของวิสัยทัศนที่กําหนดไว

                                                       
๕Burdy J. Raymond, Fundamental of Leadership Readings, (Massachusetts Addison : Wesley

Publishing Co., 1972), p. 43.
๖เนตรพัณณา  ยาวิราช, ภาวะผูนํา และผูนําเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร :  บริษัทเซ็นทรัลเอ็กซเพรส

จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑.
๗Normand 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.
๘David J. Campbell, Organizations and the business Environment, (Oxford : Butterworth Heinemann,

1997), p. 102.
๙Micheal W. Drafke and Stan Kossen, The Human Side of Organizations, 8th ed., (New Jersey :

Prentice Hall, 2002), p. 169.
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๑๕

๒.๑.๒ คุณสมบัติของผูนํา
ผูนําเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ความ

สามารถและลักษณะตาง ๆ ของผูนําที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีนักวิชาการ
และผูบริหารหลายทานกลาวไวไดแก

เดสเลอร๑๐ กลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของผูนําวามี ๖ ประการ ดังนี้
(๑) เปนผูนําที่มีแรงจูงใจ หมายถึง เปนผูที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะประสบ

ความสําเร็จ มีพลังอยางมาก และมีความมุงมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ
(๒) มีความตองการที่จะเปนผูนํา ชอบที่จะเปนผูนํามากกวาผูตาม และจะเปนผูที่มีอิทธิ

พลเหนือผูอ่ืน
(๓) มีความซื่อสัตยและมีคุณธรรม
(๔) เปนผูมีความมั่นใจ ซ่ึงความมั่นใจจะมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจ และทําให 

ผูใตบังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในผูนํา
(๕) มีความสามารถในการรับรูและมีความฉลาด
(๖) ตองเปนผูที่รูจักองคการเปนอยางดี เพราะจะเปนขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจที่ถูก

ตองและเหมาะสม
โกเมซ-มีเจีย และบัลคิน๑๑ กลาวถึงคุณสมบัติและทักษะสําหรับผูนําที่ดีวา ไดแก
(๑) เปนผูที่มีทักษะของการใชอิทธิพล (Influence skills) โดยสามารถใชความเปนผูนํา

ในการทําใหผูปฏิบัติงานเต็มใจที่จะทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ
(๒) เปนผูที่มีทักษะในการมอบหมายงาน (Delegation skills) พรอมทั้งสามารถทําให 

ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายนั้นดวย
(๓) เปนผูทีม่คีวามยดืหยุน (Flexibility skills) และสามารถแกไขปญหาทีก่าํลังเผชญิอยู
(๔) เปนผูมีทักษะในการจูงใจ (Motivational skills) โดยเปนผูสนับสนุนและจัดสราง

สภาพแวดลอมเพื่อใหผูปฏิบัติงานทุมเทและอุทิศตนเองใหกับงาน

                                                       
๑๐Gary Dessler, Management : Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders, 3rd  ed.,

(New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), pp. 256-258.
๑๑Luis R. Gomez-Mejia and David B. Balkin, Management, (New York : McGraw-Hill Book Company,

2002), p. 287.
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๑๖

ทิมม และปเตอรสัน๑๒  กลาวถึงคุณสมบัติของผูนําที่ดีในมุมมองของผูปฏิบัติงาน โดย 
Franklin Covey Center for Research ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาจํานวน ๓๗,๐๐๐ คน ในป ค.ศ. ๑๙๙๗–๑๙๙๘ ผลการศึกษาพบวาคุณสมบัติของผูนําที่ดีที่ 
ผูปฏิบัติงานตองการมี ๑๑ ประการเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก

(๑) เปนผูที่มีความสามารถในการสื่อสาร (Effectively Communicate) รวมถึงมีความ
สามารถในการรับฟงดวย

(๒) เปนผูที่มีคุณธรรม (Exhibit Integrity) มีความซื่อสัตย (Honesty) และนาไววางใจ 
(Trustworthy)

(๓) เปนผูที่มีความสนุกสนานกับการทํางานเปนทีม (Enjoy Team Work) ผูปฏิบัติงาน
ตองการผูนําที่เปนสวนหนึ่งของพวกเขา และสามารถทํางานรวมกับพวกเขาไดเปนอยางดี

(๔) เปนผูที่มีวิสัยทัศน (Be Visionary) และบอกกลาววิสัยทัศนนั้นตอผูปฏิบัติงาน มี
ความคิดสรางสรรค และรวมทํางานกับผูปฏิบัติงานเพื่อจะนําทีมงานไปสูวิสัยทัศนนั้น

(๕) เปนผูที่กลาตัดสินใจ (Make Decisions) มีความสามารถในการแกปญหา เปน 
นักวางแผน และเปนผูมีความสามารถในการจัดระบบการทํางานที่ดี

(๖) เปนผูใสใจตอความรูสึกของผูปฏิบัติงาน (Demonstrate Caring) รวมทั้งมีความ
หวงใย เห็นอกเห็นใจ และใหการสนับสนุนผูปฏิบัติงานดวย

(๗) เปนแบบอยางที่ดีได (Be a Model) ซ่ึงมีความสําคัญคือจะสงผลตอพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงาน

(๘) เปนผูที่อุทิศตนเองใหกับงาน (Be Dedicated) และทํางานหนักเพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมาย

(๙) เปนผูที่สามารถจูงใจผูอ่ืนได (Be a Motivator)
(๑๐) เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ (Be Expert) มีความรู มีความสามารถ และมีความเฉลียว

ฉลาด
(๑๑) เปนผูที่มีความกลาหาญ (Be Courageous) และกลาที่จะยืนหยัดในหลักการที่ถูก

ตอง

                                                       
๑๒Paul R. Timm  and Brent D. Peterson, People at Work : Human Behavior in Organizations, 5th  ed.,

(New York : South-Western Publishing, 2000), pp. 147-150.
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๑๗

เฮลลีเกล และคณะ๑๓  กลาวถึงคุณสมบัติของผูนําที่จะทําใหประสบความสําเร็จวามี ๔ 
ประการ คือ

(๑) เปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล (Creating a Vision) มีวิสัยทัศนใหม ๆ และมีการรวม
กําหนดเปาหมายกับผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความผูกพันกับเปาหมายนั้น และจะ
พยายามดําเนินการเพื่อใหเปาหมายนั้นบรรลุผล

(๒) เปนผูที่มีความสามารถในการสื่อสาร (Meaning through Communication)
(๓) เปนผูที่มอบอํานาจใหกับผูปฏิบัติงาน (Empowerment) โดยใหผูปฏิบัติงานมีสวน

รวมในการพัฒนาเปาหมายและนโยบาย ซ่ึงเมื่อเปาหมายนั้นบรรลุผลผูปฏิบัติงานก็จะเกิดความพึง
พอใจ รวมทั้งผูนําใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงาน และชวยเหลือเพื่อใหผูปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายสวนบุคคลดวย

(๔) เปนผูที่เขาใจตนเอง (Self-Understanding) โดยรูจุดออนและจุดแข็งของตนเอง 
และเปนผูที่ตองการขอมูลยอนกลับของผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงตนเองใหดียิ่งขึ้น

เฮลลเีกล และคณะ กลาววา คณุสมบตัติาง ๆ เหลานีเ้ปนสิง่ทีเ่รียนรูและสามารถพฒันาได
กลาวโดยสรุปไดวา คุณสมบัติของผูนําที่ดีนั้นควรเปนผูที่มีความรูความสามารถในการ

ทํางาน และมีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะทําใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการนั้น ๆ

๒.๑.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา (Leadership Theory)
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเปนผูนําหรือภาวะการเปนผูนํา เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

มานานแลว ซ่ึงภาวะการเปนผูนําถือเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหาร เพราะชวยทําใหเกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ซ่ึงการศึกษาจากนักวิชาการตาง ๆ สามารถสรุปแนว
ทฤษฎีไดเปน ๔ กลุมทฤษฎีดังนี้

                                                       
๑๓Don Hellriegel, John W. Slocom and Richard W. Woodman, Organizational Behavior, 8th ed.,

(Ohio : South-Western College Publishing, 1998), pp. 303-304.
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๑๘

วิวัฒนาการของทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา (The Evolution of Leadership Theory)๑๔

แผนภูมิท่ี ๓  ภาพแสดงวิวัฒนาการทางการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา

๑๙๕๐ ๑๙๖๐ ๑๙๗๐ ๑๙๘๐ ๑๙๙๐ ๒๐๐๐

                                                       
๑๔เนตรพัณณา  ยาวิราช, ภาวะผูนํา และผูนําเชิงกลยุทธ, หนา ๖๔.

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนํา
(Behavioral Theory)

ทฤษฎีผูนําเชิงปฏิรูป
(Transformational

Leadership Theory)
ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําตาม

สถานการณ (Contingency
Theory of Leadership)

ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูนํา (Trait Theory)
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๑๙

๑. ทฤษฎีคุณลักษณะความเปนผูนํา (Trait Theory)
ทฤษฎีนี้เปนแนวคิดดั้งเดิม โดยมีความเชื่อวาผูนํามีลักษณะของผูนําอยูในตัวเอง 

บุคคลเกิดมาพรอมกับความเปนผูนํา มีการศึกษาวิจัยลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ผูนําควรจะมี เชน  
รูปรางหนาตา สติปญญา บุคลิกภาพ เปนตน แตงานวิจัยเหลานี้ก็ไมสามารถระบุคุณลักษณะที่แบง
แยกระหวางผูนํากับผูที่ไมไดเปนผูนําได จึงไมเปนที่นิยมที่จะศึกษาภาวะผูนําตามแนวทฤษฎีนี้

๒. ทฤษฎีพฤติกรรมความเปนผูนํา (Behavioral Theory of Leadership)
๒.๑ แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยโฮไอโฮ (Ohio State Studies)

มหาวทิยาลัยโฮไอโฮไดทาํการวจิยัพฤตกิรรมของผูนาํโดยพฒันาแบบสอบถาม
ที่เรียกวา Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) และพบวาพฤติกรรมผูนําสามารถ
อธิบายได ๒ ปจจัย คือ๑๕

๒.๑.๑ ปจจัยมุงคน (Consideration) หมายถึงพฤติกรรมผูนําที่เนนเรื่องความ
ไววางใจตอกัน เคารพซึ่งกันและกัน ใหการสนับสนุน มีมิตรภาพ และมีความอบอุน

๒.๑.๒ปจจัยมุงงาน (Initiating Structure) ผูนําแบบนี้มุงที่การจัดระบบการ
ทํางาน ระบุบทบาที่ชัดเจนของผูปฏิบัติงาน จัดวางรูปแบบระบบการทํางานและขั้นตอนการปฏิบัติ
งานที่ชัดเจน

๒.๒ แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan Studies)
ลิเคิรท และคณะ๑๖ แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกนไดทําการศึกษารูปแบบผูนํา โดย

แบงผูนําออกเปน ๒ รูปแบบ คือ
๒.๒.๑ รูปแบบผูนําแบบเนนคน (Employee-oriented leaders) ผูนําแบบนี้

จะทํางานโดยใหความสนใจที่ตัวผูปฏิบัติงาน จะใหความสนใจตอปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน มุงเนนการทําใหผูปฏิบัติงานเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน และเนนการสรางสัมพันธ
ภาพที่ดีระหวางบุคคล

๒.๒.๒ รูปแบบผูนําแบบเนนงาน (Job-oriented leaders) ผูนําแบบนี้จะมุง
ทํางานโดยเนนที่ใชระบบการควบคุมงาน สรางกฎระเบียบและขอบังคับในการปฏิบัติงาน จึงทําให
ผูปฏิบัติงานไมมีอิสระในการทํางาน และมีความรูสึกเหมือนถูกบังคับ ทําใหขวัญในการปฏิบัติงาน
ต่ํา

                                                       
๑๕Ralph Stogdill and A.E. Koons, 1965, quoted in Dessler Gary, Management : Principles and

Practices for Tomorrow’s Leaders, 3rd ed., (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), p. 300.
๑๖Rensis Likert et. al, 1961, quoted in Dessler Gary, Management : Principles and Practices for

Tomorrow’s Leaders, 3rd ed., (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), p. 302.
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๒๐

ลิเคิรทสรุปวา รูปแบบผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้นคือผูนําที่ใหความสนใจกับ 
ผูปฏิบัติงาน และพยายามสรางทีมงานเพื่อใหการทํางานนั้นบรรลุวัตถุประสงค

๒.๓ ทฤษฎีตาขายการบริหาร (Managerial Grid Theory)
เบลคและมูทอน๑๗ เปนผูเสนอทฤษฎีนี้ เขากลาววาผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้น

ตองเนนทั้งงาน (Concern of Production) และเนนทั้งคน (Concern of People) ทฤษฎีตาขายการ
บริหารแบงรูปแบบการบริหารออกเปน ๕ รูปแบบ คือ

๒.๓.๑ ผูนําแบบมุงเนนงาน (๙, ๑) (Impoverished Authority-compliance) 
ผูนําแบบนี้จะมุงเนนงานมากกวาเนนคน มุงแตทํางานใหสําเร็จโดยไมคํานึงถึงความตองการของคน 
จะเขมงวดตอวิธีการทํางานและระเบียบแบบแผนอยางเครงครัด รูปแบบการบริหารงานจะเปนแบบ
การใชอํานาจและตองการใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อฟง

๒.๓.๒ ผูนําแบบมุงเนนคน (๑, ๙) (Country club management) ผูนําแบบนี้
ตรงกนัขามกบัแบบมุงเนนงาน โดยจะเนนคนเปนหลักเนนงานนอย และจะเนนการรกัษาสมัพนัธภาพ
ระหวางบุคคลที่ราบรื่น ตองการใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

๒.๓.๓ ผูนําแบบปลอยปละละเลย (๑, ๑) (Improverished management)  
ผูนําแบบนี้มีความสนใจต่ํามากทั้งงานและคน มักจะบริหารงานในลักษณะทาํงานประจําไปเรื่อย ๆ 
ไมมีจุดมุงหมาย ตองการเพียงแคใหตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการเทานั้น

๒.๓.๔ ผูนําแบบเดินสายกลาง (๕, ๕) (Middle of the road management)  
ผูนาํแบบนีเ้ปนผูทีใ่หความสาํคญักบังานและคนในระดบัปานกลาง เปนบคุคลทีช่อบประนีประนอม 
จะสรางผลงานในระดบัปานกลาง เขาจะทาํงานใหสําเรจ็ลุลวงไปโดยไมมกีารคาดหมายทีสู่งมากนัก

๒.๓.๕ ผูนําแบบทีมงาน (๙, ๙)  (Team management) ผูนําแบบนี้มุงเนนทั้ง
งานและคน เนนการรวมมือกันทํางานและมุงเนนการทํางานเปนทีม เนนบรรยากาศการทํางานที่
ชวยเหลือกัน ไววางใจกัน และเคารพซึ่งกันและกันเพื่อใหงานประสบความสําเร็จ

เบลคและมูทอนเสนอวาผูนําที่ดีที่สุดคือผูนําแบบทีมงาน (๙, ๙) ซ่ึงใหความ
สนใจมากทั้งงานและคนเพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดในการบริหารงาน

                                                       
๑๗Robert Blake and Jane S. Mouton, The Managerial Grid, (Houston Texas : Gulf Publishing, 1964),

p. 70.
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๒๑

๒.๔ ทฤษฎีการบริหาร ๔ ระบบ (System & Management)
ลิเคิรท๑๘ ไดเสนอแนวคิดการบริหารองคการแบบใหม (New Patterns of 

Management) และสรุปลักษณะการบริหารออกเปน ๔ รูปแบบ คือ
๒.๔.๑ รูปแบบระบบเผด็จการเอาเปรียบ (Exploitative authoritative) ผูนํา

แบบนี้จะเขมงวดกับผูใตบังคับบัญชา ไมใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา การบริหารงานขาคด
วามเชื่อใจและความไววางใจกัน ใชกระบวนการสื่อสารนอยมาก การบริหารงานจะใชวิธีการขมขู
และลงโทษ ความสัมพันธจะเปนไปในลักษณะของความหวาดกลัว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนของผูนํา

๒.๔.๒ รูปแบบระบบเผดจ็การแบบพระเดชพระคณุ (Benovolent authoritative) 
ผูนํายังคงเปนผูตัดสินใจอยู อนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจไดบางแตตองอยูภายใตขอกําหนด
ของผูบริหาร ใชกระบวนการสื่อสารนอย การจูงใจใหทํางานใชวิธีการใหรางวัลและการลงโทษ

๒.๔.๓ รูปแบบระบบปรึกษาหารือ (Consultative) ผูนํามีความไววางใจและ
เชื่อถือผูใตบังคับบัญชา จะรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา แตผูนํายังคงเปนผูตัดสินใจใน
ขั้นตอนสุดทาย ผูนําและผูใตบังคับบัญชามีความไววางใจกันคอนขางสูง จูงใจผูปฏิบัติงานโดยการ
ใหรางวัลและทําใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการทํางาน มีการลงโทษเปนบางครั้ง

๒.๔.๔ รูปแบบระบบมีสวนรวม (Participative) ระบบนี้ผูนําและผูปฏิบัติงาน
มีความเชื่อถือและไววางใจกัน มีการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกัน ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม
ในการตั้งเปาหมายขององคการ รวมกันพัฒนาวิธีการทํางาน ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงาน
คอนขางสูง ระบบมีสวนรวมนี้เปนระบบที่ลิเคิรทใหการสนับสนุนมากที่สุด

จะเห็นไดวาทฤษฎีพฤติกรรมผูนํานั้นมุงที่จะศึกษาวาผูนํามีการบริหารงานอยางไร 
ใชวิธีใดในการมอบหมายงานหรือจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน รวมถึงพฤติกรรมใดของผูนาํ
ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน

๓. ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Contingency of Situational Theory of Leadership)
๓.๑ รูปแบบภาวะผูนําเชิงตอเนื่อง (Continuum of Leadership Behavior)

แทนเนมบัม และชมิดท๑๙ เปนนักทฤษฎีกลุมแรกที่ช้ีใหเห็นวา มีปจจัยที่มีอิทธิ
พลตอการเลือกใชแบบความเปนผูนํา ซ่ึงไดแก ๑) แรงกดดันทางผูบริหาร ๒) แรงกดดันทาง 
ผูใตบังคับบัญชา และ ๓) แรงกดดันทางสถานการณ แทนเนมบัมและชมิดทไดสรางแบบจําลองเชิง
ตอเนื่องของพฤติกรรมผูนําที่เกี่ยวของกับระดับของอํานาจหนาที่ที่ผูบงัคับบัญชาใช และความเปน

                                                       
๑๘Rensis Likert, New Pattern of Management, (New York : McGraw-Hill Book Company, 1961),

pp. 76-77.
๑๙เนตรพัณณา  ยาวิราช, ภาวะผูนํา และผูนําเชิงกลยุทธ, หนา ๖๖–๖๘.

Page 37 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



๒๒

อิสระที่ใหแกผูใตบังคับบัญชา ถาผูนําเนนที่ผูบริหาร (Leader-centered) ก็จะเปนลักษณะที่มีการ
ควบคุมในระดับสูง ใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชาต่ํา แตถาผูนําเนนที่ผูใตบังคับบัญชา (Employee-
centered) ก็จะเปนลักษณะที่ใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชาสูง และมีการควบคุมในระดับต่ํา ตาม
ทัศนะของแทนเนมบัมและชนิดทผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไมใชผูนําแบบเผด็จการหรือแบบ
ประชาธิปไตย แตเปนผูนําที่ตองมีความยืดหยุน สามารถเลือกใชแบบความเปนผูนําอยางใดอยาง
หนึ่งใหเหมาะสมกับสถานการณที่เผชิญอยู

๓.๒ ทฤษฎีผูนําตามแบบจําลองของฟดเลอร (Fiedler’s Contingency Theory)
ฟดเลอร๒๐ ไดสรางแบบจําลองผูนําตามสถานการณ ซ่ึงมีปจจัยสถานการณ

อยู ๓ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของผูนําคือ
๓.๒.๑ สัมพันธภาพระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา (Leader-Member 

Relations) ถาหากผูนํากับผูใตบังคับบัญชาสามารถเขากันไดดี และผูใตบังคับบัญชายอมรับความ
สามารถของผูนําแลว ผูนําคนนั้นก็จะมีอํานาจและอิทธิพลมากกวาผูนําที่ไมมีใครเคารพนับถือและ
ไมไววางใจ

๓.๒.๒ โครงสรางของงาน (Task Structure) คือความแนนอนชัดเจนเกี่ยว
กับโครงสรางของงาน ฟดเลอรกลาววา หากโครงสรางของงานจัดไวอยางมีระเบียบแบบแผน จะทํา
ใหผูนํามีอิทธิพลมากกวางานที่มีโครงสรางไมชัดเจนหรือคลุมเครือ

๓.๒.๓ อํานาจตามตําแหนงหนาที่ (Position Power) หมายถึงอํานาจที่เปน
ทางการที่กลุมหรือองคการไดกําหนดให ถามีการกําหนดอํานาจหนาที่ไวมากผูนําก็จะมีอิทธิพลอยู
เหนือผูใตบังคับบัญชาอยางชัดแจง ตัวอยางเชนอํานาจในการลงโทษ การวาจาง การใหออก เปนตน

๓.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําของวรูม และเย็ทตัน (Vroom and Yetton Model)
วรูมและเย็ทตัน๒๑ อธิบายรูปแบบผูนําที่เหมาะสมภายในสถานการณอยาง

ใดอยางหนึง่โดยเฉพาะ แบบของผูนาํจะกาํหนดตามความมากนอยของการมสีวนรวมในการตดัสนิใจ
ของผูใตบังคับบัญชา โดยเขาไดนําแนวคิดมาจากแทนเนมบัมและชมิดท (Tannenbaum and 
Schmidt) และพัฒนามาเปนรูปแบบการตัดสินใจของผูนํา ซ่ึงมีอยู ๕ รูปแบบดวยกัน ดังนี้

๓.๓.๑ ผูนําแกปญหาหรือตัดสินใจโดยใชขอมูลที่ตนเองมีแลวเทานั้น 
(Autocratic I)

                                                       
๒๐Fred E. Fiedler and Martin M. Chemers, Leadership and Effective Management, (Glenview, III. :

Scott, Foresman, 1974), p. 80.
๒๑Vroom 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.
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๒๓

๓.๓.๒ ผูนํารับขอมูลที่จําเปนของผูใตบังคับบัญชา แลวจึงตัดสินใจแก
ปญหาดวยตนเอง โดยอาจจะบอกหรือไมบอกปญหานั้นกับผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาไมมี
สิทธิ์ในการเสนอความเห็นหรือรวมตีดสินใจ (Autocratic II)

๓.๓.๓ ผูนํายอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเปนรายบุคคล หรืออาจขอคําแนะนําตาง ๆ เทาที่จําเปน 
แลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง โดยอาจนําหรือไมนําขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเขามา
รวมตัดสินใจดวย (Consultative I)

๓.๓.๔ ผูนํายอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา หลังจากนั้นผูนําจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมา
พิจารณา แลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงการตัดสินใจนี้อาจจะสะทอนหรือไมสะทอนให
เห็นถึงอิทธิพลของผูตามก็ได (Consultative II)

๓.๓.๕ ผูนํายอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะ หลังจากนั้นผูนําและผูตามจะรวมกันสรางและประเมินทางเลือกในการแกปญหา
โดยใชมติของกลุมผูนําไมพยายามที่จะใชอิทธิพลของตนเพื่อใหยอมรับวิธีการแกปญหาในแบบที่
ตนตองการ แตเต็มใจที่จะยอมรับและนําเอาวิธีแกปญหาของกลุมไปปฏิบัติ (Group Decision)

รูปแบบผูนําทั้ง ๕ รูปแบบจะเหมาะสมกับสถานการณอยางใดอยางหนึ่งเทา
นั้น ผูนําจะเลือกใชรูปแบบใดขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ ๒ ประการคือ ผูนําแนใจวาการตัดสินใจนั้นมี
คุณภาพ และผูนําแนใจวาการตัดสินใจนั้นสมาชิกในกลุมยอมรับวาจําเปนตอการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

๓.๔ ทฤษฎีเชิงเสนทาง-เปาหมาย (Path-Goal Theory)
เฮาส๒๒ เปนผูพัฒนาทฤษฎีนี้โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความคาดหวัง 

(Expectancy Theory of Motivation) ซ่ึงมีแนวคิดวาการจูงใจนั้นขึ้นอยูกับ ๒ ส่ิง คือ งานนั้นสามารถ
ทาํใหสําเร็จได และพวกเขาตองการทาํส่ิงเหลานั้น เฮาสใชแนวคดินีเ้ปนพืน้ฐานในการจงูใจใหคน
ปฏิบตังิาน โดยกลาววา ผูนาํจะเอือ้อํานวยตอการปฏบิตังิานของผูใตบงัคบับญัชาเพือ่ใหบรรลุเปาหมาย
ไดดวยการสนับสนุนและขจัดอุปสรรคตาง ๆ ในการทํางานใหหมดไป การจูงใจและสรางความรู
สึกพึงพอใจในงานนั้นเปนสิ่งจําเปนที่ผูนําจะตองสรางใหเกิดขึ้น ตองทําใหผูใตบังคับบัญชามีความ
มั่นใจวาสามารถทํางานใหสําเร็จลงไดและจะไดรับผลตอบแทนตามที่ตองการ

                                                       
๒๒Robert J. House, 1974, pp. 81-98, quoted in Gary Dessler, Management : Principles and Practices

for Tomorrow’s Leaders, 3rd ed., (New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004), p. 306.
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๒๔

นอกจากนี้ยังสามารถแบงรูปแบบผูนํา (Leadership Styles) ไดอีกหลายรูปแบบ ซ่ึง
รูปแบบผูนํานี้เปนการผสมผสานระหวางคุณลักษณะของผูนํา ทักษะของผูนํา และพฤติกรรมของผู
นําที่มีตอผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้การที่ผูนําจะเลือกใชรูปแบบใดนั้นยังขึ้นอยูกับสถานการณที่กําลัง
เผชิญอยูในขณะนั้นดวย จากการศึกษาคนควาผูวิจัยขอนําเสนอใน ๓ รูปแบบ คือ

๑. รูปแบบผูนํากับผลผลิตขององคการ
ลิเคิรท๒๓ ไดทําการศึกษาพบวาหนวยงานที่มีผลผลิตในระดับสูงนั้น ผูนําจะ

เปนผูที่มุงการทํางานโดยคํานึงถึงตัวผูปฏิบัติงานเปนหลัก สวนหนวยงานที่มีผลผลิตในระดับต่ํานั้น 
ผูนําจะเปนผูที่มุงการทํางานโดยคํานึงถึงตัวงานเปนหลัก ลิเคิรทแบงผูนําออกเปน ๒ รูปแบบ คือ

๑.๑ รูปแบบผูนําแบบเนนคน (Employee-Centered Style) ผูนํารูปแบบนี้จะ
ใสใจตอผูปฏิบัติงาน จะใหความสนใจกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน มุงเนนการทําให 
ผูปฏิบัติงานเกิดขวัญและกําลังใจ และเนนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล

๑.๒ รูปแบบผูนําแบบเนนงาน (Job-Centered Style) ผูนํารูปแบบนี้จะมุงเนน
การทํางาน โดยเนนที่การใชระบบการควบคุมงาน สรางกฎระเบียบและขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
จึงทําใหผูปฏิบัติงานไมมีอิสระในการทํางานและมีความรูสึกเหมือนถูกบังคับ ทําใหขวัญในการ
ปฏิบัติงานต่ํา

๒. รูปแบบการใชอํานาจในการตัดสินใจของผูนํา
ดราฟและโคสเซน๒๔ ไดแบงผูนําตามรูปแบบการใชอํานาจในการตัดสินใจ

ของผูนําออกเปน ๓  รูปแบบ คือ
๒.๑ ผูนําแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic style) ผูนํารูปแบบนี้เปนแบบเผด็จ

การ คอืจะยดึตนเองเปนศนูยกลาง ถืออํานาจเปนใหญ การบงัคบับญัชาเปนแบบควบคมุเตม็ที ่ไมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน การตัดสินใจอยูที่ผูนําแตเพียงผูเดียว ผูนํารูปแบบนี้จะทําใหขวัญในการ
ปฏิบัติงานต่ํา

๒.๒ ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic style) ผูนํารูปแบบนี้จะมีลักษณะ
ของการกระจายอํานาจ การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เกิดจากการปรึกษาหารือหรือประชุมรวมกัน มี
การทํางานรวมกัน ผูนําจะถืออํานาจของกลุมเหนือกวาตนเอง ผูนํารูปแบบนี้ผูปฏิบัตงิานจะมีความ
พึงพอใจและมีขวัญในการปฏิบัติงานสูง

                                                       
๒๓Likert Rensis, 1961, quoted in Robert N. Lussier, Management Fundamentals, (New York : South-

Western College Publishing, 2000), p. 457.
๒๔Micheal W. Drafke and Stan Kossen, The Human Side of Organizations, 8th ed., (New Jersey :

Prentice-Hall, 2002 ), pp. 377-382.
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๒๕

๒.๓ ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-faire style) ผูนํารูปแบบนี้จะหลีกเลี่ยงการใช
อํานาจ ไมมีเปาหมายในการทํางาน จะปลอยใหผูปฏิบัติงานทํางานตามใจชอบ เมื่อเกิดปญหาก็จะ
ใหแกปญหาและตัดสินใจกันเอง ผูนํารูปแบบนี้ผูปฏิบัติงานจะไมมีระเบียบ ผลผลิตต่ํา ขวัญในการ
ปฏิบัติงานต่ํา

๓. รูปแบบผูนําตามแนวคิดของเฮอรเซ  และแบลนชารด
เฮอรเซ และแบลนชารด๒๕ กลาวถึงรูปแบบผูนําที่มีการผสมผสานระหวางมิติ

มุงเนนคน และมิติมุงเนนงาน และการที่ผูนําจะเลือกใชรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับระดับวุฒิภาวะของ
ผูตาม (Employees’ maturity level) และสถานการณที่กําลังเผชิญอยูในขณะนั้น (Given situation) 
ซ่ึงระดับวุฒิภาวะไดแกความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของผูตาม 
เมื่อระดับวุฒิภาวะของผูตามสูงขึ้น ผูนําจะลดพฤติกรรมมุงเนนงานและมุงเนนคนมากขึ้น ในทาง
ตรงกันขามเมื่อระดับวุฒิภาวะของผูตามลดลง ผูนําจะเพิ่มพฤติกรรมมุงเนนงาน และลดพฤติกรรม
มุงเนนคน เฮอรเซและแบลนชารดแบงรูปแบบผูนําออกเปน ๔ รูปแบบ คือ

๓.๑ แบบสั่งการ (Telling style) เปนรูปแบบผูนําที่มุงเนนงานสูง และมุงเนน
คนต่ํา โดยผูนําจะเปนผูช้ีนํา กําหนดบทบาท และบอกใหผูตามทราบวาตองการใหทําอะไร ลักษณะ
การสื่อสารเปนแบบทางเดียว ผูนํารูปแบบนี้เหมาะสมกับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะต่ํา

๓.๒ แบบขายความคิด (Selling style) เปนรูปแบบผูนําที่มุงเนนงานสูงและมุง
เนนคนสูง โดยผูนําจะเปนผูชักชวน อธิบาย ใหการสนับสนุน ใหกําลังใจ และใหความกระจางเมื่อมี
ขอสงสัยเกี่ยวกับการ งาน ลักษณะการสื่อสารเปนแบบสองทาง ผูนํารูปแบบนี้เหมาะสมกับผูตามที่
มีระดับวุฒิภาวะต่ําถึงปานกลาง

๓.๓ แบบมีสวนรวม (Participating style) เปนรูปแบบผูนําที่มุงเนนงานต่ํา 
และมุงเนนคนสูง โดยผูนําสนับสนุนใหผูตามเขามามีสวนรวมและใชความรูความสามารถในการ
ทํางาน ผูนํารูปแบบนี้เหมาะสมกับผูตามที่มีระดับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะปานกลางถึงสูง

๓.๔ แบบมอบหมายงาน (Delegating style) เปนรูปแบบผูนําที่มุงเนนงานต่ํา 
และมุงเนนคนต่ํา โดยผูนําจะมีการกระจายหนาที่ ใหคําแนะนําและการสนับสนุนเล็ก ๆ นอย ๆ 
เพยีงเพือ่ใหผูตามเขาใจปญหาและแผนงาน และใหผูตามมีอิสระในการดาํเนนิการไดเอง ผูนาํรูปแบบนี้
เหมาะสมกับผูตามที่มีระดับวุฒิภาวะสูง

                                                       
๒๕Hersey and Blanchard, quoted in Robert N. Lussier, Management Fundamentals, (New York : South-

Western College Publishing, 2000), pp. 467-468.
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๒๖

กลาวโดยสรุปไดวา ทฤษฎีผูนําตามสถานการณนั้นมุงศึกษาแบบของผูนําที่
เหมาะสมกบัสถานการณตาง ๆ ผูนาํตองรูจกัแสดงแบบภาวะผูนาํของตนใหเหมาะสมกบัสถานการณ
หรือเงือ่นไขในเวลานัน้ ๆ ความสาํเรจ็ในการเปนผูนาํนัน้ขึน้อยูกบัความเหมาะสมระหวางพฤตกิรรม
ของผูนาํกบัพฤติกรรมของผูรวมงานและสถานการณตาง ๆ ซ่ึงสิง่เหลานีต้องมคีวามสมัพนัธกนัอยาง
เหมาะสม

๔. ทฤษฎีผูนําเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership Theory)
แนวคิดทฤษฎีนี้เร่ิมตนตั้งแตทศวรรษ ๑๙๘๐ เปนตนมา ซ่ึงทฤษฎีนี้ไดบงบอกถึง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล โดยผูนําจะมุงเนนการเปลี่ยนแปลงเรื่องคานิยม คุณธรรม 
มาตรฐาน และการมองการณไกลไปในอนาคต ผูนําเชิงปฏิรูปจะใหความสําคัญตอการประเมินเพื่อ
ทราบถึงระดับแรงจูงใจของผูตาม แลวพยายามหาแนวทางตอบสนองความตองการและปฏิบัติตอ 
ผูตามดวยคุณคาความเปนมนุษย โดยสาระของทฤษฎีแลว ภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะกวางขวาง
ครอบคลุมแนวคิดของภาวะผูนําโดยเสนหา (Charismatic leadership) ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 
(visionary leadership) รวมทั้งภาวะผูนําเชิงวัฒนธรรม (Cultural leadership) ดวย

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปจึงเปนทฤษฎีภาวะผูนําที่สามารถใชในการอธิบายกระบวนการ
อิทธิพลไดอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับจุลภาคระหวางผูนํากับผูตามเปนรายบุคคล ไปจนถึง
ระดับมหภาคระหวางผูนํากับบุคลากรทั้งองคการ ตลอดจนทั้งระบบวัฒนธรรม แมวาโดยบทบาท
หลักของผูนําเชิงปฏิรูปกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขึ้นในองคการก็ตาม แตตลอดเสนทางของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูนํากับผูตามจะผูกพันตอกันอยางมั่นคง ทฤษฎีภาวะผูนําเชิง
ปฏิรูปแบบเปลี่ยนสภาพไดรับการยอมรับวามีความสอดคลองกับสถานการณของโลกในยุคที่มี
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลามากทฤษฎีหนึ่งในปจจุบัน

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมาจากแนวความคิดของนักวิชาการหลายคน อาทิเชน เบอรน 
(Burn, 1987) แบส (Bass, 1985) เบนนิสและนานัส (Bennis & Nanus, 1985) และ ไทกีและ 
เดอแวนนา (Tichy & DeVanna, 1985) เปนตน

กลาวโดยสรปุไดวา ภาวะผูนาํแบบเชงิปฏิรูป เปนแนวคดิลาสุดแนวคดิหนึง่ทีม่มีมุ
มองตอภาวะผูนาํคอนขางกวางขวาง เปนการอธบิายถึงกระบวนการวา ผูนาํจะสามารถสรางแรงดลใจ
แกผูตามเพือ่ใหคนเหลานัน้ทาํงานใหบรรลุผลดยีิง่ขึน้ไดอยางไร แนวคดินีจ้งึย้าํถึงความจาํเปนทีผู่นาํจะ
ตองมคีวามเขาใจและสามารถปรบัตวัใหสอดคลองกบัความตองการและแรงจงูใจของผูตาม ผูนําแบบ
เชิงปฏิรูปไดรับการยอมรับวาเปนผูนําของการเปลี่ยนแปลงได วิธีแสดงบทบาทที่เปนตัวอยางที่ดีแก
ผูอ่ืน เปนผูสรางวิสัยทัศนและทําวิสัยทัศนใหเกิดความชัดเจนไปสูการปฏิบัติใหกับองคการ เปน 
ผูกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูตามเพื่อสามารถปฏิบัติไดมาตรฐานสูง เปนผูวางตนไดเหมาะ
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๒๗

สมจนเปนที่ไววางใจแกผูอ่ืน และเปนผูที่สามารถสรางความเขาใจไดในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตขององคการ

จากการศึกษาวิเคราะหวิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทั้ง ๔ ทฤษฎี ทําใหผูวิจัย
สามารถสรุปแนวคิด จุดเดน และจุดดอยของแตละทฤษฎีไดดังนี้

ตารางท่ี ๑  บทสรุป แนวคิด จุดเดนและจุดดอยของแตละทฤษฎี๒๖

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา จุดเดน จุดดอย
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณ

ลักษณะผูนํา (Trait
Theory)

- ผูนํามีคุณลักษณะ
ของผูนําในตัวเอง
โดยเฉพาะตน

- เริ่มมีหลักการ
บริหารเกิดข้ึน
(Administrative
principle)

- ไมสามารถระบุ
คุณลักษณะที่แนชัด
ของผูนําได

๒. ทฤษฎีเกี่ยวกับ พฤติ
กรรมของผูนํา
(Behavioral Theory
of leadership)

- ผูนํามีวิธีการบริหาร
งานอยางไรใหมีประ
สิทธิภาพสูงสุด

- พฤติกรรมของผูนําท่ี
ทําใหเกิดประสิทธิ
ภาพสูงสุด

- เนนพฤติกรรม
ระหวางผูนําและผู
ตาม

- เกิดระบบการบริหาร
ตามลําดับช้ัน
(hierarchy)

- ใชหลักการบริหาร
เชิงเหตุผลในการ
กํากับและควบคุม
บุคลากร

- การขาดภาพความ
คิดเชิงวิสัยทัศน

- มุงเนนประสิทธิภาพ
มากเกินไป ซึ่งจะทํา
ใหพนักงานไม
สามารถเสนอแนว
ความคิดใดได

๓. ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา
ตามสถานการณ
(Contingency or
Situational Theory
of Leadership)

- ผูนําตองรูจัก
วิเคราะหสถาน
การณ เพื่อใหเกิด
การทํางานที่บรรลุ
เปาหมาย

- ทฤษฎีนี้งายตอการ
ปฏิบัติ

- ทฤษฎีมีความยืด
หยุนตามสถาน
การณท่ีเกิดข้ึน

- การขาดคําอธิบาย
เชิงเหตุผลท่ีนาเชื่อ
ถือในการพิสูจน
ระหวางแบบผูนํากับ
ระดับวุฒิภาวะของ
ผูตาม

                                                       
๒๖สุเทพ  พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา : ทฤษฎีและปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด,

๒๕๓๗, หนา ๑๑.
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๒๘

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา จุดเดน จุดดอย
๔. ทฤษฎีผูนําเชิงปฏิรูป

(Transformational
Leadership Theory)

- ริเริ่มสิ่งใหม  (สราง
โอกาส, จินตนาการ
ใหม ๆ)

- มุงความสัมพันธ
สวนบุคคลกับ
สมาชิกกลุม (สราง
แรงบันดาลใจแก
ผูตาม)

- เนนวิสัยทัศน
คานิยม ความคาด
หวัง และบริบทดาน
ศีลธรรม
(dimension)

- สงเสริมการเรียนรู
ภายในองคกรและ
กระตุนการใชปญญา
ตลอดจนการปรับตัว
อยางตอเนื่อง

- เปนทฤษฎีท่ีเหมาะ
สมในปจจุบันตาม
ลักษณะขององคกร
นั้น ๆ

- มีวิสัยทัศนรวม การ
รวมของคน การมี
สัมพันธภาพ

- ผูตามไดรับการยอม
รับวาเปนผูท่ีมีความ
สําคัญใน  องคกร

- ผูนําเนนเรื่องคานิยม
และศีลธรรม

- การสรางทีมงานที่
เขมแข็ง (Team
Management)

- สงเสริมการเรียนรู
อยางตอเนื่องใหทัน
กับสถานการณ
(กระตุนภูมิปญญา)

- การเปลี่ยนแปลง
คานิยมและวิสัยทัศน
ของบุคคลมีโอกาสที่
ถูกนําไปใชในทางที่
ผิดก็ได

- บางครั้งเกิดการขาด
กรอบความคิดเชิง
มโนทัศนท่ีชัดเจน
เชน “ถาไมเปนอยาง
นั้น ก็ตองเปนอยาง
นี้”

๒.๑.๔   หลักการสําคัญของบทบาทผูนํา ๔ ประการ
๒.๑.๔.๑  การเปรียบเทียบการจัดการและความเปนผูนํา (Comparing 

Management and Leadership)๒๗

ในหลักการบทบาทผูนํา ๔ ประการ ของ แฟรงคลิน โควีย  ถือเปนทฤษฎีเกี่ยว
กับผูนําที่ไดชี้ใหเห็นอยางเดนชัดถึง ความเปนผูนําและการจัดการไมสามารถแทนที่กันไดเพราะมี
ความแตกตางกัน ผูนําจะตองรูจักการจัดการที่เหมาะสมในขณะที่จะตองมีความเปนผูนําดวย ดังตา
รางขางลางนี้

                                                       
๒๗เนตรพัณณา ยาวิราช, ภาวะผูนํา และผูนําเชิงกลยุทธ, หนา ๑๗-๑๙.
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๒๙

ตารางที่ ๒   การเปรียบเทียบการจัดการและความเปนผูนํา

การจัดการ (Management) ความเปนผูนํา (Leadership)
๑. การสั่งการ (Direction) การวางแผนและจัดทํางบ

ประมาณโดยใหความสนใจ
พนักงานและบุคคลระดับลางที่
อยูในสายงานต่ํากวา

มีวิสัยทัศนและกลยุทธและให
ความสัมพันธในแนวนอนให
ความเสมอภาคเทาเทียมกันหมด

๒. การจัดการระบบการ
ทํางาน (Alignment)

จัดองคการและจัดคนเขาทํางาน
มีการสัง่การควบคมุงานตาม
ลําดบัชัน้ของอาํนาจตามระบบ
การทาํงาน

มีความริเร่ิมในการมีวัฒนธรรม
เพือ่สรางแบบการทาํงานใหมและ
คานยิมรวมกนัทีจ่ะทาํใหผูอ่ืน
ปฏิบัติงานโดยไมมีลําดับชั้นของ
อํานาจ โดยเนนการพัฒนาระบบ
การทํางาน

๓. ความสัมพันธ
(Relationships)

เนนที่ผลงาน ผลผลิต สินคา
และบริการ มีความสัมพันธตาม
หนาที่เปนนายจางและพนักงาน

เนนการทีก่ระตุนบคุคลและการจงู
ใจพนักงาน ใหอํานาจแตละบุคคล
เปนผูสอนแนะและอํานวยความ
สะดวกผูใหบริการ

๔. คุณสมบัติสวนบุคคล
(Personal Quality)

อารมณมั่นคง
มีความเขาใจตอจิตใจผูอ่ืน
มีการพูดคุยกับผูอ่ืน
มีบรรทัดฐานในการทํางาน
มีความเขาใจองคกร

มีความเชื่อมโยงกับการทํางานดวย
จติใจ มลัีกษณะเปดเผยเปดใจให
กวาง รับฟงผูอ่ืนไมยึดบรรทัดฐาน
ของตนเอง เขาใจตําแหนง

๕. ผลการทํางาน
(Outcomes)

มีผลงานที่ไดตามตองการและ
ผลงานตองมีประสิทธิภาพ

มีการริเร่ิมการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาโดยนําระบบใหมเขามาใช
สรางระบบที่ใหประสิทธิผลใน
การทํางาน
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๓๐

การเปรียบเทียบการจัดการและความเปนผูนํา
๑. ดานการกําหนดทิศทางการทํางาน (Providing Direction) ความเปนผูนําและการ

จัดการเกี่ยวของกับการกําหนดทิศทางขององคกร แตแตกตางกันในแงที่วา การจัดการเนนที่การ
สรางรายละเอียดของแผนงานและตารางการทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จโดยมีการจัดสรร
ทรพัยากรทางการบรหิารเพือ่ใหทาํงานไดสําเรจ็ แตความเปนผูนาํทีม่ทีศิทางหมายถงึการมวีสัิยทัศน
ไปสูอนาคตและการพัฒนาในระยะเวลาอันยาวไกลในการกําหนดกลยุทธที่ตองการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต วิสัยทัศนคือภาพแหงความกระตือรือรน ความปรารถนาขององคกรในอนาคต

๒. การจัดการระบบการทํางานในองคกรเกี่ยวของกับโครงสรางการทํางานเพื่อให
บรรลุผลสําเรจ็ตามแผนการ การจดัคนเขาทาํงานตามโครงสราง และการกาํหนดนโยบาย กฎระเบียบ 
และระบบการทํางานและการปฏิบัติงานและการประเมินผลการทํางาน แตความเปนผูนําเกี่ยวของ
กับการสื่อสารเพื่อใหทราบวิสัยทัศนและทําใหเปนความจริง ความเปนผูนําจึงเกี่ยวของกับความ
พยายามทําใหทุกคนตรงไปสูวิสัยทัศนในทิศทางเดียวกันในเสนทางเดียวกันทางความคิด

ดานการจัดการ ผูบริหารจะจัดการแบงหนาที่การทํางานใหแตละบุคคลตามแผนก
ตาง ๆ และลําดับขั้นของสายการบังคับบัญชา แตผูนําไมไดหมายถึงเชนนั้น แตผูนําหมายถึงการทํา
ใหพนักงานรูวาตนกําลังทําอะไรอยูและทําอยางไรจึงจะงายขึ้น และมีความรูสึกของการทํางานรวม
กันเปนทีมที่ทุกคนมีความเทาเทียมกันในผลงานที่บรรลุผลสําเร็จไดอยางเทา ๆ กันทุกคน สวนใน
ดานของการสั่งการและการควบคุมพนักงาน ผูนําเกี่ยวของในดานการชวยผูอ่ืนใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวในขณะที่การจัดการคือการแกปญหาที่เกิดขึ้น ความเปนผูนําเกี่ยวของกับ
การสื่อสารที่เขาถึงผูอ่ืนในการรวมกันแกไขปญหา การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การรวมมือกัน 
มีการทํางานเปนทีมและทุกคนตางเขาใจในวิสัยทัศนรวมกัน

๓. ดานความสัมพันธ (Relationship) ในดานความสัมพันธการจัดการเนนที่การใช
เครื่องมือในการสื่อสารและการรายงาน สวนผูนําที่การจูงใจและกระตุนบุคคล ในขณะที่ความ
สัมพันธทางการจัดการเนนที่อํานาจหนาที่ที่เปนทางการ ความสัมพันธของผูนําจะเนนที่ความมี
อิทธิพลสวนบุคคล การใชอํานาจตามหนาที่หมายถึงการเขียนหรือการพูดเพื่อใหผูอ่ืนยอมรับทั้งใน
เชิงบังคับและไมบังคับเพื่อใหมีพฤติกรรมเปนที่ยอมรับในการบรรลุผลที่พึงปรารถนา แตผูนําอยู
บนพืน้ฐานของอทิธิพลซ่ึงไมใชการบงัคบัเลย ผูตามจะไดรับการมอบอาํนาจใหตดัสินใจไดดวยตนเอง  
ผูนาํจะมีหนาที่เพียงกระตุนและสรางความทาทายในงานมากกวาที่จะผลักใหพนกังานไปสูเปาหมาย
เอง บทบาทของผูนําที่ดี คือ การกระตุนใหพนักงานใชพลังและแรงจูงใจของตนเพื่อใหเปนผล
สําเร็จมีคามากกวาการใหรางวัลตอบแทน
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๓๑

อํานาจหนาที่ตามตําแหนงในองคกรคืออํานาจทางการจัดการ แตอํานาจของผูนํา
มาจากคุณสมบัติสวนตัวของผูนําที่ไมใชอํานาจตามตําแหนงซ่ึงผูบริหารบางคนอยูในตําแหนงที่มี
อํานาจหนาที ่แตไมมคีวามเปนผูนาํเลย ในขณะทีผู่จดัการมกัจะคดิวาตาํแหนงเปนนายหรอืเปนหวัหนา 
แตผูนําจะมองตําแหนงเปนผูสอนแนะหรือผูอํานวยความสะดวกใหแกพนักงาน พื้นฐานของผูนํา
ไมใชเพื่อตําแหนง แตเพื่อผูอ่ืน งานที่สําคัญของผูนําคือการชวยพัฒนาผูอ่ืนใหเจริญเติบโตกาวหนา

๔. ดานคุณสมบัติสวนบุคคล (Personal Leadership Qualities) ผูนํามีคุณสมบัติมาก
กวาทกัษะการทาํงาน รวมถึงความกระตอืรือรน ความสตัยซ่ือ ผูนาํจะเชือ่มโยงจติใจในการคาํนงึถึงผู
อ่ืน และการสรางคุณคาใหแกผูอ่ืน ผูบริหารมีหนาที่ในการตอบปญหาและแกไขปญหา แตผูนําตอง
เปนผูยอมรับความผิดพลาดและยอมกลาที่จะเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น รับฟงผูอ่ืน ไววางใจผู
อ่ืน เรียนรูจากผูอ่ืน

๕. ดานผลการทํางาน ความแตกตางระหวางการจัดการและความเปนผูนําเกิดผลลัพธ
ที่แตกตางกัน คือ ผลลัพธที่ไดจากการจัดการมีความคงที่ คาดคะเนได เปนไปตามคําสั่งและ 
มีประสิทธิภาพ แตการจัดการที่ดีชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในระยะสั้นอยางตอเนื่องและเปนไป
ตามความคาดหวังของผูถือหุน แตความเปนผูนําคือความคิดริเร่ิมในการเปลี่ยนแปลงคาดคะเนไม
ไดเพราะเปนส่ิงที่ทาทาย ผูนําที่ดีจะทําคุณคาอยางสูงสุดมาสูองคการเชนการสรางผลิตภัณฑหรือ
บริการใหมที่ทําใหลูกคาใหม ๆ เกิดขึ้นและขยายตลาดเพิ่มขึ้น

กลาวโดยสรปุไดวา การจดัการบรหิารกบัความเปนผูนาํมคีวามแตกตางในมมุมองตาง ๆ 
อยางเดนชัดดงันี้๒๘

                                                       
๒๘ประชุม  โพธิกุล, ยุทธศาสตรแหงผูนํา, (กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพสายใจ, ๒๕๓๖), หนา  ๑๕
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๓๒

ตารางที ่๓  ความแตกตางระหวางผูนาํกับผูบริหาร

การจัดการบริหาร ความเปนผูนํา
เปนการจัดตามระบบ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
เปนการถอดแบบ เปนผูเปนตนคิด
เปนการธํารงรักษา เปนผูพัฒนา
เปนการมุงระบบและโครงสราง เปนผูมุงคน
เปนการยึดการควบคุมเปนหลัก เปนผูบันดาลใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ
เปนการหวังผลระยะสั้น เปนผูหวังผลระยะยาว
เปนการมักจะมีคําถามวาอยางไร เมื่อไร เปนผูจะถามวาอะไร และทําไม
เปนการจะสั่งการตามลําดับ เปนผูจะเปนลักษณะปรึกษาหารือ
เปนการชอบเลียนแบบ เปนผูชอบริเร่ิม
เปนการยอมรับสถานภาพเดิม เปนผูกลาเสี่ยง
เปนการเชื่อฟงผูบังคับบัญชา เปนผูเปนตัวของตัวเอง
เปนการทําสิ่งตาง ๆ ใหถูกตอง เปนผูเลือกส่ิงที่ทําไดถูกตอง

๒.๑.๔.๒  หลักการบทบาทผูนํา ๔ ประการ
ในหลักการบทบาทผูนําของ แฟรงคลิน โควีย  ไดมุงเนนถึงบทบาทสําคัญ ๔ ประการ ที่

จะทําใหผูนําขององคกรนั้น ๆ สามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จและไดผลงานที่ตั้งเปาหมายไว ซ่ึง
บทบาท ๔ ประการนั้นคือ

๑. การกาํหนดทศิทาง (Pathfinding) หมายถงึ การกาํหนดวสัิยทศัน (Vision) และภารกิจ 
(Mission) ขององคกรอยางชัดเจน เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จตาม
คานิยม (Value) และวัฒนธรรมขององคกร ดวยวิธีการหรือกลยุทธที่ไดกําหนดไว (Strategy) โดย
สอดคลองกับความตองการของลูกคา พนักงานทุกคน และผูถือหุนขององคกรนั้น ๆ

๒. การจัดการระบบการทํางาน (Alignment) หมายถึง การจัดการหรือกําหนดระบบการ
ทาํงานในการบรหิารงานทกุสวนขององคกร เพือ่ใหสอดคลองกบัวสัิยทศันและเปาหมายขององคกรที่
ไดกําหนดไว

๓. การมอบอํานาจ (Empowerment) หมายถึง การมอบอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาใน
ทุกสวนงานขององคกร รับผิดชอบในการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานขององคกร และเปนไปตามเปาหมายและวิสัยทัศนขององคกรที่ไดกําหนดไว
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๓๓

๔. แบบอยางการเปนผูนาํ (Modeling) หมายถงึ การกาํหนดคณุสมบตั ิ คณุลักษณะของ
ผูนําที่เปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดของพนักงานและลูกคาขององคกรนั้น ๆ

แผนภูมิท่ี ๔  กรอบแนวคิดหลักบทบาทผูนํา ๔ ประการ

กลาวโดยสรุปไดวาตามหลักการบทบาทผูนํา ๔ ประการ ที่กลาวมาขางตน คุณสมบัติ
ของผูนําของแฟรงคลิน  โควีย ยอมเปนไปตามทฤษฎีผูนาํเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership
Theory) ซ่ึงเนนที่คุณภาพของผูนําซึ่งมีความริเร่ิมสรางสรรค มีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกระตุนภูมิ
ปญญาใหองคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องดวยการทํางานเปนทีม มีการกระจายอํานาจการทํางาน
ตลอดจนเปนผูนําที่มีความซื่อสัตยและนาเชื่อถือไววางใจ นอกจากนี้บทบาทผูนําทั้ง ๔ ประการ
จัดเปนบทบาทและองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของทฤษฎีผูนําเชิงปฏิรูปอื่น ๆ อีกดวย ดังนั้น
หลักการบทบาทผูนํา ๔ ประการ จึงถือเปนทฤษฎีหนึ่งที่สามารถสรางผูนําองคกรใหมีคุณภาพเปน
ผูนําที่พึงประสงคในสังคมยุคปจจุบันได

Results
(ผลงาน)
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๓๔

๒.๒  สาระสําคัญของหลักการบทบาทผูนํา ๔ ประการ

๒.๒.๑  องคประกอบของบทบาทผูนํา ๔ ประการ๒๙

ตามที่ไดกลาวมาในหัวขอที่แลววา หลักการบทบาทผูนํามีองคประกอบที่สําคัญ ๔ 
ประการ คือ การกําหนดทิศทาง การจัดการระบบการทํางาน การมอบอํานาจ และแบบอยางการเปน
ผูนํา ตอไปนี้จะขอแสดงรายละเอียดในแตละหัวขอดังนี้

๑. การกําหนดทิศทาง (Pathfinding)
บทบาทแรกของหลักการบทบาทผูนําก็คือการกําหนดทิศทาง หลักการสําคัญของ

การกําหนดทิศทาง ประกอบดวยองคประกอบ ๓ ประการ คือ ความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ
หรือผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Needs) ภารกิจและคานิยม (Mission and Values) วิสัยทัศนและ 
กลยุทธ (Vision and Strategy) ซ่ึงองคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง ในการที่จะทําให
องคกรสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สูงสุดตามความตองการของทุกฝายที่มีสวนไดเสีย (stakeholder needs) อันไดแก ลูกคา พนักงาน   
ผูถือหุน เปนตน ซ่ึงรายละเอียดของแตละองคประกอบมีดังนี้

แผนภูมิท่ี ๕  ภาพแสดงความสัมพันธขององคประกอบของการกําหนดทิศทาง

การกําหนดทิศทาง
(Pathfinding)

ความตองการของ
ผูมีสวนไดเสีย

(Stakeholder needs)

วิสัยทัศนและกลยุทธ
(Vision and Strategy)

ภารกิจและคานิยม
(Mission and values)

                                                       
๒๙ Franklin Covey, The Four Roles Leadership, (USA. Franklin Covey Co., Ltd., 1999), pp. 8-11.
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๓๕

๑.๑ ความตองการของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder needs)
กอนการกําหนดทิศทาง (Pathfinding) ขององคกรจะตองเขาใจอยางชัดเจน

ถึงความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder needs) เสียกอน จึงจะทําใหผูนําสามารถ
กําหนดทิศทางการดําเนินการขององคกรไดอยางถูกตอง

ในการศกึษาความตองการของผูมสีวนเกีย่วของ แบงการศกึษาเปน ๒ ประการ
คอื

๑. ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders)
ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมคน หรือสถาบัน

ใดซึง่มสีวนไดเสียหรือเกีย่วของสมัพนัธกนั องคกรใดองคกรหนึง่ในอนัทีจ่ะกอใหเกดิผลประโยชน
รวมกันทั้งในทางธุรกิจหรือทางสังคมก็ได อันไดแก

๑.๑ ลูกคา คือ องคกรหรือบุคคลใดก็ไดที่เปนคูคาของบริษัทฯ
๑.๒ พนักงาน คือ บุคคลที่ทํางานในองคกรนั้น ๆ ในที่นี้หมายรวมถึง

ผูบริหารและพนักงานทุกระดับชั้นขององคกร
๑.๓ ผูถือหุน คือ องคกรใดองคกรหนึ่ง หรือบุคคลใดก็ตามที่เขามาลง

ทุนในองคกรหรือกิจการนั้น ๆ
๒. ความตองการพื้นฐาน (Basic Needs)๓๐

ในหลักการบทบาทผูนําไดกําหนดความตองการพื้นฐานของบุคคลไว 
๔ ประการ คือ

๒.๑ ความตองการมีชีวิตอยูอยางสุขสบาย (Live) มีฐานะการงานที่มั่น
คง มีความปลดภัยในการดําเนินชีวิต ซ่ึงผูนําจะตองเขาใจและสามารถวิเคราะหไดอยางถูกตอง เพื่อ
นํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดทิศทางขององคกรในการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวน
เกี่ยวของได

๒.๒ ความตองการในความรัก (Love) ความเคารพนับถือจากผูอ่ืนและ
สังคม ความตองการนี้ถือเปนความตองการพื้นฐานที่ผูนําจะตองพิจารณาเพื่อใหสามารถเขาใจชัด
เจนในการกําหนดทิศทางขององคกรใหเปนไปตามความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของได

๒.๓ ความตองการที่จะเรียนรูส่ิงใหมและริเร่ิมในสิ่งใหม (Learn) ผูนํา
จะตองวิเคราะหถึงความตองการนี้ใหถูกตองและชัดเจนเพื่อใหสามารถกาวทันความทันสมัยของ

                                                       
๓๐  Ibid., pp. 19-20.
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๓๖

เทคโนโลยีและความรูตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เพื่อสามารถพัฒนาองคกรไดทันความกาวหนาใน
ปจจุบันตามความตองการของผูมีสวนไดเสีย

๒.๔ ความตองการในการทําประโยชนตอสังคม (Leave a Legacy)
ผูนําจะตองสามารถวิเคราะหไดวาสินคาหรือบริการที่องคกรนําเสนอนั้นสามารถนําไปสูความ
ตองการในการทําประโยชนตอสังคม ซ่ึงถือเปนความตองการพื้นฐานอยางหนึ่งของผูมีสวนไดเสีย

จากการศึกษาถึงความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder
needs) ผูวิจัยพอสรุปไดวา ผูนําขององคกรจะตองวิเคราะหใหทราบอยางชัดเจนวาใครคือผูมีสวน
เกี่ยวของขององคกร และมีความตองการอะไร เพื่อที่จะไดนํามาเปนขอมูลในการกําหนดทิศทาง
ขององคกรไดอยางถูกตอง

๑.๒ วิสัยทัศนและกลยุทธ (Vision and Strategy)
ตามหลักการบทบาทผูนํานั้น แฟรงคลิน โดวีย ไดกลาวถึงความสัมพันธ

ของวิสัยทัศน ภารกิจ คานิยม และกลยุทธไวอยางชดัเจนวา วิสัยทัศนนั้นเปนสิ่งที่บอกใหทราบถึง
ส่ิงที่องคกรกําลังจะมุงไปสูในอนาค สวนภารกิจ (Mission) จะบอกใหทราบถึงสิ่งที่องคกรทําอยูใน
ปจจุบัน เพื่อใหทราบขอบเขตการดําเนินงานขององคกร สวนคานิยม (Value) เกิดจากความเชื่อ
ขององคกรทีย่ดึถือ ซ่ึงในการกาํหนดพนัธกจินัน้คานยิมถือเปนองคประกอบหนึง่ในพันธกจิ สุดทาย
คือกลยุทธเปนวิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จตามที่วิสัยทัศนกําหนดไว (ดังรูป) กลาวคือ วิสัยทัศน
และภารกิจถือเปนแผนแมบท สวนกลยุทธและคานิยมถือเปนแผนปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวิสัยทัศน
ที่กําหนดไวนั่นเอง๓๑

                                                       
๓๑เนตรพัณณา  ยาวิราช, ภาวะผูนํา และผูนําเชิงกลยุทธ, หนา ๓๓.
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๓๗

แผนภูมิท่ี ๖  ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนและกลยุทธ

วิสัยทัศน
(Vision)

ภารกิจ (Mission)
กลยุทธ  (Strategy)

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
(Implementation)

๑.๒.๑  วิสัยทัศน (vision)
วิสัยทัศนคือ การมองไปในอนาคต (Future Perspective) เปนสิ่งที่จะบอกถึง

ส่ิงที่องคกรอยากจะเปนในอนาคต เปนการบอกถึงทิศทางขององคกรในอนาคต วิสัยทัศนไมใช
คําสั่งสอนหรือคติประจําใจขององคกร ไมใชขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบนั แตเต็มไปดวยความ
คาดหวัง ขอสมมติฐาน วิสัยทัศนยังไมมีถูกหรือผิด เนื่องจากเปนสิ่งที่เราอยากจะเปนในอนาคต
และวิสัยทัศนไมควรจะนิ่งดวย ไมใชกําหนดวิสัยทัศนแลวจะใชไปจนชั่วนิจนิรันดร แตก็ไมใชส่ิงที่
จะเปลี่ยนกันไปทุกป  โดยปกติโดยทั่วไปการกําหนดวิสัยทัศนจะอยูประมาณ ๕–๑๐ ป อยางไรก็ดี
วิสัยทัศนตองประกอบคุณลักษณะที่ดี ๖ ประการ๓๒

๑) Imaginable หรือภาพฝนในอนาคต
๒) Desirable หรือมีความดึงดูดและนาสนใจสําหรับบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยว

ของไมวาจะเปนผูถือหุน ลูกคา พนักงาน
๓) Feasible หรือมีโอกาสของความเปนไปได
๔) Focused หรือมีความชัดเจนเพียงพอที่จะเปนรากฐานสําหรับการตัดสิน

ใจที่สําคัญขององคกร
๕) Flexible หรือกวางเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
๖) Communicable หรือสามารถที่จะสื่อสารไดอยางงายและชัดเจน

                                                       
๓๒พสุ  เดชะรินทร, ยอดผูนํายุคใหม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด, (มหาชน), ๒๕๔๗),

หนา ๖๙–๗๐.
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๓๘

๑.๒.๒ กลยุทธ
กลยุทธคือ  การวางแผนอยางกวาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในระยะยาว

กลยุทธขององคกรสามารถทําไดหลายอยาง เชน กลยุทธทางดานการดําเนินการ (Operation
strategies) กลยุทธดานการตลาด (Marketing Strategies) กลยุทธดานการเงิน (Financial Strategies)
เปนตน

๑.๓ ภารกิจและคานิยม (Mission and Value)
๑.๓.๑  ภารกิจ (Mission)
ภารกจิคอืภาระหนาทีท่ีจ่ะตองกาํหนดขึน้เพือ่การปฏิบตัใิหบรรลยุงัวสัิยทัศน

ที่กําหนดไว โดยภารกิจนี้ประกอบดวยภารกิจของฝายตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการและรับผิดชอบ
โดยแตละฝายจะตองมีการประสานและเชื่อมโยงภารกิจเหลานั้นเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกัน

การกําหนดภารกิจทําใหทราบทิศทาง (Direction) และขอบเขตของการ
ดําเนินการธุรกิจขององคกร ทําใหทราบวาองคกรกําลังทําอะไรอยูในปจจุบัน

สวนประกอบของภารกิจ อาจประกอบดวย๓๓

๑) ลูกคา
๒) สินคา
๓) ตลาด
๔) เทคโนโลยี
๕) ความมุงมั่นของธุรกิจ ดานความเติบโต กําไร
๖) ปรัชญา ความเชื่อ คุณคาความคาดหวัง
๗) ความเชี่ยวชาญหรือขอไดเปรียบ
๘) ภาพลักษณ
๙) ความหวงใยตอพนักงาน
๑.๓.๒  คานิยม (Value)
คานิยม (Values) คือ ปณิธานขององคการ เพื่อการไปสูความสําเร็จ เปนพื้น

ฐานสําคัญของวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงทาํใหบุคลากรไดมีทิศทางเดียวกัน และเปนแนวทางในการ

                                                       
๓๓อัจฉรา  จันทรฉาย, การวางแผนกลยุทธและการจัดทํา BSC, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๓๖.
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๓๙

ปฏิบัติตน คานิยมคือกฎเกณฑมาตรฐานหรือคุณคาที่องคการนั้นคาดหวัง หรือตองการจะใหเปนให
มีในองคกร

คานิยมจึงเปนการบงบอกความเชื่อที่สําคัญอันเปนพื้นฐานในการกําหนด
แนวทางพฤติกรรมขององคกร (วัฒนธรรมองคกร) ในการทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
เปาหมายที่วางไว เชน คานิยมในเรื่องการทํางานเปนทีม คานยิมในเรื่องการที่พนักงานทุกคนมี
ความสําคัญตอองคกรเปนตน

๒. การจัดระบบการทํางาน (Alignment) ๓๔

บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูนําก็คือ การจัดการระบบการทํางานและสิ่ง
ที่จะตองคํานึงถึงในการจัดระบบการทํางาน ก็คือ ทําอยางไรจึงจะทําใหองคกรสามารถดําเนินไป
ตามวิสัยทัศนและเปาหมายที่วางไวอยางสมบูรณได แฟรงคลิน โควีย ไดกลาวถึงการจัดการระบบ
การทํางาน คือ วิธีการที่จะจัดการแบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนิน
ไปตามวิสัยทัศนและเปาหมายที่วางไวอยางถูกตองสมบูรณ โดยคํานึงถึงปจจัยสําคัญ ๖ ประการซึ่ง
ทุกปจจัยมีความสําคัญกับการจัดการระบบการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งสิ้น ปจจัย
ทั้ง ๖ ประการมีรายละเอียดดังนี้คือ

๒.๑ การจัดกระบวนการที่ถูกตอง (Right Process)
กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินไปในองคการ หรือเรื่อง

ราวและเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะที่องคกรกําลังเคลื่อนตัวตามทิศทางและเปาหมายตาง ๆ 
ซ่ึงตามกระบวนการขององคการ (Organizational Process) นี้ อะไรกําลังเกิดขึ้นบาง (What) เกิดขึ้น
เมื่อใด (When) และมุงไปสูทิศทางใด (Where) เหลานี้ลวนแตเปนสวนของการเคลื่อนไหวขององค
การที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริง ๆ

การจัดกระบวนการที่ถูกตอง (Right Process) ยอมทําใหพนักงานทุกคนใน
องคกรสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถขจัดปญหาการ
ทํางานซ้ําซอนในองคกร ทําใหพนักงานมีเวลาเหลือเพียงพอที่จะทบทวนการทํางานของตนใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด๓๕

                                                       
๓๔ Franklin Covey, The Four Roles Leadership, pp. 39-49.
๓๕ Ibid., pp. 39-49.
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๔๐

๒.๒ การจัดโครงสรางที่ถูกตอง (Right Structure)
โครงสราง (Structure) หมายถึง โครงสรางองคกรที่ประกอบดวยกลุมบุคคล

ที่เปนกลุมยอย ซ่ึงโครงสรางของกลุมยอยนี้จะประกอบดวยบุคคลที่มีบทบาทหนาที่ตาง ๆ โครง
สรางจะชวยใหทราบวา ภายในกลุมประกอบดวยใครบาง (Who)

การจัดโครงสรางที่ถูกตองยอมทําใหพนักงานทุกคนสามารถทราบถึงสาย
การบังคับบัญชางานที่ตนตองรับผิดชอบอยางถูกตอง ซ่ึงยอมทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ทํางาน๓๖

๒.๓ การจัดบุคลากรใหถูกตองตามตําแหนงงาน (Right People)
บุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญยิ่งขององคกรทุกองคกร ดังนั้น การจัดการ 

เกี่ยวกับบุคลากรยอมเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จขององคกรนั้น เพราะการที่บุคลากร
สามารถอยูในตําแหนงงานที่เหมาะสมถูกตอง ยอมนํามาซึ่งการสรางประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร
นั้น ทําใหองคกรสามารถกาวลํ้าหนาไปอยางไมหยุดยั้ง อยางไรก็ดี การจัดบุคลากรเขาทํางานในแต
ละตําแหนงยอมตองคํานึงถึงปจจัย ๓ ประการ คือ ความเหมาะสมในตําแหนงงาน  ความรับผิดชอบ 
และความกาวหนาในอนาคตของบุคลากร

๒.๔ การจัดการเกี่ยวกับระบบขอมูล (Right Information)
ในการจดัระบบขอมลูนัน้ จะตองมคีวามมัน่ใจวาขอมลูมคีวามถกูตอง ชัดเจน 

และถูกสงใหบุคคลที่รับผิดชอบอยางถูกตองตามเวลาที่เหมาะสมและทันตอเหตุการณ
๒.๕ การจัดระบบการตัดสินใจที่ถูกตอง (Right Decision)

ในการจัดโครงสรางขององคกรนั้น ผูนําองคกรตองมั่นใจวา บุคคลที่ทํา
หนาที่ในการตัดสินใจในระบบการทํางานนั้นมีความเหมาะสมและการตัดสินใจนั้นอยูบนพื้นฐาน
แหงขอมูลที่ครบถวนถูกตองแนนอน เนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดยอมนํามาซึ่งความเสียหาย
แกองคกร

๒.๖ การจัดการระบบการใหรางวัลผลตอบแทน (Right Rewards)
ระบบการใหรางวลัผลตอบแทนถอืเปนเครือ่งมอืใชรับรูความสามารถของคน 

โดยสัมพนัธกบัผลงานทีเ่ขาทาํออกมาไดจรงิ การวดัและประเมนิผลงานยงัสามารถเปนเครือ่งมือจูงใจ
คนใหพัฒนาความสามารถ โดยอาศัยวิธีการใหเขาไดทราบขอมูลเกี่ยวกับผลงานของเขาที่ไดทําไป 
และหากมีการใหรางวัลกับผลงานดี ๆ ที่ทําได ก็ยิ่งจะเปนการเสริมขวัญกําลังใจที่พนักงานจะพัฒนา
ทักษะความสามารถในงานใหสูงยิ่งขึ้นไปอีก บทบาทที่สําคัญของระบบการใหรางวัลผลตอบแทน

                                                       
๓๖ Ibid., pp. 41-49.
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๔๑

ที่ดี ที่มีผลตอองคการในระยะยาวอีกประการหนึ่งคือ จะเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะใชจูงใจและ
รักษาพนักงานที่มีความสามารถใหคงอยูกับองคการตอไป เพราะระบบนี้เองที่จะเปนตัวกําหนด
ประเภทและขนาดของรางวลัผลตอบแทนทีพ่นกังานจะไดรับ โดยในเวลาเดยีวกนัยงัเปนเครือ่งเสริม
ความพอใจใหคนผูทํางานจะไดรับจากหนาที่งานที่ทําอยูไดโดยตรงอีกดวย๓๗

แผนภูมิท่ี ๗  ภาพแสดงการจัดระบบการทํางาน

ใคร

  กระทํา

อะไร
เมื่อใด
และที่ไหน

๓.  การมอบอํานาจ (Empowerment)๓๘

บทบาทหนาที่สําคัญประการที่ ๓ ของการเปนผูนํา ก็คือ การมอบอํานาจใหบุคคล
ผูทําหนาที่รองลงมาหรือผูชวยหรือบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงเปนผูปฏิบัติแทนโดยผูนําเปนผูมอบ
อํานาจให การมอบอํานาจนี้ควบคูไปกับการมอบความรับผิดชอบใหแกผูที่ไดรับความไววางใจให
รับภารกิจหนานั้น ผูรับมอบอํานาจจะสามารถดําเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับงานไดดวยตนเอง 
โดยอาศัยหลักที่เรียกวาการกระจายอํานาจ (Decentralization)๓๙

                                                       
๓๗ ธงชัย  สันติวงษ, พฤติกรรมองคกร, หนา ๙๓.
๓๘Franklin Covey, The Four Roles Leadership, pp. 56-69.
๓๙ เนตรพัณณา  ยาวิราช, ภาวะผูนํา และผูนําเชิงกลยุทธ, หนา  ๔๔–๔๕.

โครงสราง

 กระบวนการ

ขอมูลขาวสาร
ภายใน/ภายนอก

ระบบองคกร
ระดับ - บุคคล
          - กลุมคน

การตัดสิน

ระบบการให
รางวัลตอบแทน

งาน

คน

- ผลผลิต
- กําไร

- ความพอใจในงาน
- ความพอใจในกลุม
- ขวัญกําลังใจ
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๔๒

องคประกอบของการมอบอํานาจ (Elements of Empowerment)
๑. พนักงานไดรับขอมูลเกี่ยวกับการทํางานนั้น พนักงานมีความเขาใจในการทํางาน

และมีขอมูลรายละเอียดเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานนั้นได
๒. พนักงานไดรับความรูและทักษะในการทํางานที่ชวยใหองคการบรรลุเปาหมายได 

องคการมีการฝกอบรมพนักงานใหมีความรูและทักษะที่ใชในการทํางาน ความรูและทักษะเหลานั้น
ชวยเพิ่มสมรรถภาพในการทํางานไดมากขึ้น

๓. พนักงานมีอํานาจในการตัดสินใจแทนได การทํางานในสภาพการแขงขันในทุก
วันนี้คือการใหพนักงานมีอํานาจเพียงพอในการทํางานและการทํางานตามทิศทางขององคการโดยมี
การควบคุมตนเอง

๔. พนักงานเขาใจความหมายความสําคัญของผลที่เกิดจาการทํางานที่ไดรับมอบ
อํานาจมา ทําใหพนักงานเห็นความสําคัญและผลของการทํางาน ทําใหพนักงานปฏิบัติหนาที่ได
อยางเหมาะสมเพื่อที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จ

๕. พนักงานไดรับรางวัลการทํางาน การใหรางวัลแกพนักงานอยูบนพื้นฐานของ
ความสําเร็จขององคการ การไดรับกําไรมากขึ้นหมายถึงการที่พนักงานไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้น มี
การแบงปนผลกําไรใหแกพนักงาน รางวัลจึงเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการมอบอํานาจ
ใหแกพนักงานที่พนักงานจะไดรับจากการทํางาน

ความตอเนื่องของการมอบอํานาจ (The Empowerment Continuum)๔๐

การทาํงานในองคการในปจจบุนันีม้กีารมอบอาํนาจในระดบัตาง ๆ ใหแกพนกังาน ในบาง
องคการ การมอบอาํนาจหมายถงึการสงเสรมิใหพนกังานมคีวามคดิริเร่ิมในขณะทีผู่นาํเปนผูตดัสนิใจ
ขั้นสุดทายตามอํานาจหนาที่ของตน ปจจุบันวิธีการมอบอํานาจเปนไปอยางตอเนื่อง เริ่มจาก
พนักงานระดับตนที่ยังไมมีการตัดสินใจใด ๆ จนกระทั่งถึงระดับสูงขึ้นไปที่พนักงานตัดสินใจได
เปนทีมและมีการควบคุมตนเองดังรูปตอไปนี้

                                                       
๔๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๔–๔๕.
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๔๓

ทําการตัดสินใจ

การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ

แผนภูมิท่ี ๘  ภาพแสดงความตอเนื่องของการมอบอํานาจ

มาก

ระดับของ
การมอบอํานาจ

นอย
นอย ความตองการทักษะของพนักงาน มาก

ตารางที่ ๔   การแสดงหลักการมอบอํานาจหนาท่ี๔๑

พื้นฐานดานทักษะของบุคคล (Individual’s skill base)
− ทักษะทางเทคนิควิธี (Technical skills)
− ทักษะการทํางานเปนทีม (Team and

communication skills)
− ทักษะในการควบคุมตนเอง (Self-management

skills) (Win-win relationships)

วัฒนธรรมในการมอบอํานาจ (Culture of
empowerment)
− การสื่อสารอยางเปดเผย (Mutual Trust)
− การใหรางวัลกับความรวมมือ (Rewards)
− การไดรับประโยชนทั้งสองฝาย (for initiative and

cooperation)

โอกาสในการมอบอํานาจ (Empowerment
Opportunities)
− การมอบหมายงาน (Delegation)
− การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

(Participative goal setting)
− ทีมงานควบคุมตนเอง (self-management)

ความมีวุฒิภาวะของบุคคล (Individuals’ charter
development and emotional maturity)
− ความซื่อสัตย
− การมีขอผูกพันในความสําเร็จรวมกัน
− ความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหดีขึ้น

และความรับผิดชอบของคน

                                                       
๔๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๖–๑๔๗.

การจัดการดวยตนเอง
(Do it)

รับผิดชอบตอการตัดสินใจ
และใชกลยุทธ

ทีมควบคุมตนเอง
(Do it and report routinely)

ทีมงานระหวางหนาที่
(Do it and Report immediately)

การมีสวนรวมของกลุมกลุมคุณภาพ
(Bring recommendation)

การใหคาํแนะนาํ
(Ask for instruction) การใหทรัพยากรที่ใชใน

การทํางาน
ไมมีการตัดสินใจ
(wait until told)
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๔๔

ลักษณะของการมอบอํานาจหนาท่ี
๑. เปนการโอนหรือใหอํานาจหนาที่ หรือผลักอํานาจหนาที่ไปใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทน 

ไมใชเปนการใหอํานาจเดด็ขาดไปเลย แตเปนการถายโอนอาํนาจหนาทีใ่หแกผูรับมอบทีจ่ะปฏบิตังิาน 
ผูมอบอํานาจจะมีสิทธิจะเรียกหรือถอนคืนได การใหอํานาจหรือโอนอํานาจหนาที่เปนการชั่วระยะ
เวลาหนึ่งพอเหมาะที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จไปไดเทานั้น ไมใชใหถาวรตลอดไป

๒. ทําใหผูรับมอบอํานาจหนาที่เกิดอํานาจมีภาระความรับผิดชอบรวมกับผูนําตามสวน
ที่ไดรับมอบ

๓. อํานาจหนาที่ที่รับมอบจะมีลักษณะลดหลั่นตามลําดับสายการบังคับบัญชา
๔. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่มอบใหตองไดสัดสวนสมดุลกัน
๕. เมื่อมอบอํานาจหนาที่แลว ผูมอบยังตองรับผิดชอบในผลงานความผิดพลาดเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น

๔. แบบอยางการเปนผูนํา (Modeling)๔๒

บทบาทที่สําคัญยิ่งประการที่ ๔ ของการเปนผูนําก็คือ แบบอยางการเปนผูนํา ซ่ึงเปน
การกําหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ ตลอดจนความสามารถที่สําคัญของการเปนผูนํา เพื่อใหเปนที่
ยอมรับและเชื่อถือของทั้งบุคคลภายในและภายนอกองคกรนั้น ๆ

ปจจยัทีสํ่าคญัในการพฒันาคณุสมบตั ิคณุลักษณะของการเปนผูนาํกค็อืการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคคลซึ่งเปนผูนํา เมื่อผูนําไดมีการพัฒนาศักยภาพของตน (Developing Personal Potential) ก็
ยอมทําใหผูนํานั้นมีคุณภาพทั้งในเรื่องสวนตัว การดําเนินชีวิต และการงาน เปนที่ยอมรับและเปนที่
นาเชื่อถือของบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองคกร๔๓

ลักษณะนิสัย ๗ ประการ (Seven habits) ของ สตีเฟน โควีย (Stephen Covey) ถือเปนวิธี
การในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลซึ่งเปนผูนําเพื่อใหเปนผูนําที่ดี เปนที่ยอมรับนับถือ ตลอดจนมี
ความนาเชื่อถือของบุคคลทั่วไปซึ่งเขาไดอธิบายถึงนิสัยที่สําคัญประกอบกับความรู ทักษะและ
ความปรารถนาของบุคคลที่ตองการความสําเร็จ แนวทางเกี่ยวของกับบุคคลและความสัมพันธ
ระหวางบุคคล รวมทั้งลักษณะนิสัย ๗ ประการ ประกอบกับความมีวุฒิภาวะอยางตอเนื่องกันจาก
ความไมเปนอิสระถึงความเปนอิสระในตนเองและความเปนอิสระระหวางกัน ลักษณะนิสัยแตละ
อยางนี้อยูบนพื้นฐานของแตละบุคคลในอดีต ประกอบกับวุฒิภาวะอยางตอเนื่องที่ไดพัฒนานิสัย

                                                       
๔๒ Franklin Covey, The Four Roles Leadership, pp. 70-80.
๔๓เนตตพัณณา  ยาวิราช, ภาวะผูนําและผูนําเชิงกลยุทธ, หนา ๑๔๖-๑๔๗.
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๔๕

ของบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพตองการความสัมพันธระหวาง
ความตระหนักในสิ่งที่ดีที่สุดที่ตองการใหเกิดขึ้นโดยผานการประสานการทํางานรวมกับผูอ่ืนที่ทํา
ใหการดําเนินชีวิตและการทํางานดีขึ้นโดยใชประสบการณที่มีมากมายมหาศาลแลกเปลี่ยนกัน
ระหวางบุคคล๔๔

ลักษณะนิสัยประการแรก การปฏิบัติเชิงรุก (Be proactive) การเปนผูปฏิบัติเชิงรุกหมาย
ความวาไมเพียงแตคิดริเร่ิมเทานั้น แตหมายถึงความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง คนที่มีการปฏิบัติ
เชิงรุกตระหนักวาเขามีความสามารถในการเลือกและการกระทําอยางสมบูรณไมตําหนิผูอ่ืนหรือ
สภาพชีวิตของตนเอง

ลักษณะนิสัยประการที่สอง เร่ิมจากจุดสุดทายที่ตองการในจิตใจ (Begin with the End 
in Mind) หมายถึงการทําความเขาใจจิตใจตนเองอยางชัดเจน จิตนาการถึงจุดหมายปลายทางที่
ตองการ ดังเชนความสําคัญของวิสัยทัศนและกลยุทธที่ผูนํากําหนดไวสําหรับอนาคตและทําใหทุก
คนเดินไปตามทิศทางเดียวกัน แตละคนเริ่มจากจุดสุดทายที่ตองการไวในใจ หมายถึงการรูวา
ตองการอะไร ส่ิงนั้นมีความสาํคัญอยางไร เพื่อจะไดใชชีวิตในแตละวันในวิถีทางที่จะสรางวิสัย
ทัศนนั้นใหเปนจริงได การมีเปาหมายที่ชัดเจนและการวางแผนลักษณะนิสัยนี้ชวยนําทางและเปน
หลักที่มีคุณคาตอความสําเร็จในที่สุด

ลักษณะนิสัยประการที่สาม ทําสิ่งแรกกอน (Put First Things First) หมายถึง การควบ
คุมเวลาและการทํางานท่ีเกี่ยวกับเปาหามายที่ตองการ จัดลําดับความสําคัญของงานที่ตองทํากอน 
จัดการตนเองไดเปนอยางดีวาควรทําส่ิงใด ทําในเวลาใด และทําอะไรกอนหลังเพื่อใหเกิความ
สัมพันธระหวางงานและนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จ

ลักษณะนิสัยทั้งสามประการนี้เกี่ยวกับการสรางความเปนอิสระของตนเอง จากน้ันนํา
มาเกี่ยวของกับผูอ่ืน เชน การคํานึงถึงผูอ่ืน ความสัมพันธกับผูอ่ืน ซ่ึง Covey เรียกวา ชัยชนะจากคน
จํานวนมาก (Public Victories) ประกอบดวย การสื่อสารกับผูอ่ืนเปนอยางดี การทํางานรวมกันเปน
ทีม การเสริมสรางความสัมพันธทางบวกดวยความไวเนื้อเชื่อใจ การเอาใจใส และการยอมรับนับ
ถือซ่ึงกันและกันดังนิสัยตอไปนี้

ลักษณะนิสัยประการที่ส่ี การคิดที่ทําใหเกิดชัยชนะทั้งสองฝาย (Think Win-Win) หมาย
ถึง การคิดที่ทําใหเกิดความเขาใจวาหากขาดการประสานงานรวมมือกันแลว องคกรไมสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได เมื่อผูนําเขาใจเชนนี้ก็จะประสานการทํางานในวิถีทางที่เกิดความไว
เนื้อเชื่อใจกันและทําใหทุกคนกลายเปนผูชนะ ทําใหเกิดผลประโยชนและความพึงพอใจรวมกัน

                                                       
๔๔สรุปจาก เนตตพัณณา  ยาวิราช, อางแลว.

Page 61 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



๔๖

นิสัยประการที่หา (Seek First to Understand, Then to Be Understood) หลักเกณฑขอนี้
หมายความวา กุญแจสําคัญคือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลหลายคนจะไมฟงดวยความ 
ตั้งใจเพื่อใหเกิดความเขาใจ ความเขาใจประการแรกตองมีการฟงดวยความเขาใจถึงภายในจิตใน
บุคคลวามีความรูสึกอยางไร

ลักษณะนิสัยประการที่หก (Synergize) หมายถึง หลักการที่ผสมผสานกันระหวางการ
กระทําที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ทํางานรวมกันในการมีความคิดริเริ่มในทางเลือกใหมและการแกไข
ปญหา การหลอมรวมกันระหวางบุคคลเกิดจากการมีความคิดเห็นตรงกัน การมีความคิดเห็นตรงกัน
ทําใหเกิดการยอมรับในความแตกตางและทําใหเกิดประโยชนและชวยเสริมจุดแข็งและลดจุดออน
ลงดวยการประสานความแตกตางเขาดวยกัน

ลักษณะนิสัยประการที่เจ็ด (Sharpen the Saw) หมายถึง เมื่อไดผานลักษณะนิสัยทั้ง ๖ 
ประการดังกลาวแลวมาถึงกระบวนการสรางความตอเนื่องในการทําสิ่งใหม ๆ ทั้งทางรางกาย ทาง
จิตใจ ทางจิตวิญญาณ และการยอมรับของทุกคน การรวมลักษณะนิสัยทั้งหมดไดอยางเขมแข็ง

แผนภูมิท่ี ๙  แสดงความสัมพันธระหวางลักษณะนิสัย ๗ ประการ
ของความมีประสิทธิภาพสูงของบุคคล

ความเปนอิสระ (Independence)

๗. การหลอมรวมเขาดวยกันทั้งหมด
ชัยชนะของ

คนจํานวนมาก

๔. การคิดแบบชัยชนะ

ความเปนอิสระ

๓. การจัดลําดับงานกอนหลังไดอยางถูกตอง

ชัยชนะของ
บุคคล

๖. การประสานความ
แตกตางเขาดวยกัน

๒. เริ่มจากการมี
เปาหมาย

 ๕. การทําความเขาใจ
อยางแจมแจง

๑. การลงมือ
ปฏิบัติการเชิงรุก

ความไมเปนอิสระ (Dependence)
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๔๗

๒.๒.๒ เปาหมายสําคัญของหลักบทบาทผูนํา ๔ ประการ๔๕

 ๒.๒.๒.๑  เปาหมาย
หลักการบทบาทผูนํา ๔ ประการ ไดชี้ใหเห็นวา การเปนผูนําที่ดีและมีประสิทธิภาพใน

โลกยุคปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูนําควรจะตองมีหลักการในการดําเนินงานอยาง
ไร เพื่อจะทําใหองคกรสามารถดําเนินอยูไดอยางมั่นคงตามเปาหมายที่วางไว โดยการเนนใหเห็น 
เปาหมายสําคัญ ๓ ประการคือ

๑. การพัฒนาศักยภาพความเปนผูนาํ
๒. การพัฒนาบุคลากรในองคกร
๓. การพัฒนาองคกรเพื่อใหสามารถดําเนินงานทุกอยางไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
เมือ่พจิารณาเปาหมายสาํคญัทัง้ ๓ ประการขางตนแลว สามารถจะทาํตารางแสดงบทบาท

ผูนํา ๔ ประการกับเปาหมายไดดังนี้คือ

ตารางที่ ๕ บทบาทหนาท่ีผูนํา ๔ ประการกับเปาหมาย

บทบาทหนาที่ เปาหมาย
๑.  กําหนดทิศทาง (Pathfinding) ๑.  การพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา

๒. การพัฒนาบุคลากรในองคกร
๓.  การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒.  การจัดการระบบการทํางาน (Alignment) ๑.  การพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา
๒. การพัฒนาบุคลากรในองคกร
๓.  การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ๓. การมอบอํานาจ (Empowerment) ๑.  การพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา
๒. การพัฒนาบุคลากรในองคกร

๔.  แบบอยางการเปนผูนํา (Modeling) ๑.  การพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา
๒. การพัฒนาบุคลากรในองคกร

๒.๒.๒.๒ ปจจัยการเปนผูนํา

                                                       
๔๕Franklin Covey, The Four Roles Leadership, pp. 82-89.
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๔๘

การเปนผูนําที่ดีประกอบดวยปจจัยหลาย ๆ ดานที่ทําใหบุคคลหนึ่งมีความเปนผูนําขึ้น
มาจนเปนที่ยอมรับนับถือจากบุคคลตาง ๆ ได ปจจัยเหลานี้ประกอบดวย ปจจัยที่เกิดจากทัศนคติ
ของตัวผูนําเอง ปจจัยที่เกิดจากผูรวมงาน และปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอม ปจจัยดังกลาวชวย 
สงเสรมิความเปนผูนําที่มีพฤติกรรมแตกตางกันดังรายละเอียดตอไปนี้๔๖

๑. ปจจัยที่เกิดจากทัศนคติของตัวผูนําเอง หมายถึง ตัวผูนําเองที่มีทัศนคติตอตําแหนง
ในความสามารถในการนํา และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นใน
ความรูความสามารถและประสบการณที่ตนเองมีอยูในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  
มีทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน ดวยมีความไววางใจในผูรวมงาน มีทัศนคติที่ดีตอหนาที่ที่รับผิดชอบ  
มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและกิจการงานที่รับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองปฏิบัติหนาที่ 
เห็นคุณคาของงานที่ทํา

๒. ปจจัยที่เกิดจากผูรวมงาน หมายถึง ผูรวมงานมีพฤติกรรมที่ดีในการสนับสนุนการ
ทํางานของผูนํา สามารถนําเอาความคิด ความตองการของผูนํามาปฏิบัติไดอยางบังเกิดผลตามที่ผูนํา
ตองการ สามารถทํางานรวมกันได มีความไววางใจซึ่งกันและกัน มีสวนรวมในการทํางานรวมกัน 
มีความพรอมที่จะทํางานและมีความรับผิดชอบในงาน สามารถแกไขปญหาตาง ๆ อันเกิดจากการ
ทํางานได สามารถใชประสบการณในการทํางานไดเปนอยางดี มีทัศนคติที่ดีตอผูนํา มีความเชื่อมั่น
และไววางใจในตัวผูนํา

๓. ปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมตาง ๆ ขององคกรมีผล
กระทบตอความเปนผูนํา หากผูนําสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกรได ก็
จะทําใหผูนําอยูในสภาวการณที่ดี สภาพแวดลอมตาง ๆ ในองคกรที่มีผลกระทบตอผูนํา ไดแก 
ลักษณะขององคกร โครงสรางขององคกร ระบบการทํางาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ อิทธิพลของกลุมใน
องคการในการใหความรวมมือ สนับสนุนหรือขัดขวางการทํางานของผูนั้น หากกลุมมีความผูกพัน
และยอมรับนับถือในตัวผูนํา ก็จะทําใหผูนําไดรับความสําเร็จในการทํางานมากขึ้น

ความสัมพันธกับภายนอกก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความเปนผูนํา หมายถึง การที่ 
ผูนํามีความสัมพันธกับกลุม หรือบุคคลภายนอกอันมีอิทธิพลตอการทํางาน ก็จะมีผลตอความเปน 
ผูนําที่กวางขวางในทางสังคม ผูนําสามารถใชอิทธิพลในความสัมพันธกับบุคคลภายนอกเพื่อท่ีจะ
เปนประโยชนตอองคกรได ความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับการเปนผูนํายอมมีความเปนปจจัย
ตอกันและมีความสัมพันธอยางยิ่ง โดยสามารถแสดงสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ
ภาวะผูนําดังรูปตอไปนี้

                                                       
๔๖ เนตตพัณณา  ยาวิราช, ภาวะผูนําและผูนําเชิงกลยุทธ,  หนา ๑๑.
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๔๙

แผนภูมิท่ี ๑๐  สภาพแวดลอมขององคกรท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํา

ผูนํา (Leader)

↓ ↓ ↓
ตนเอง กลุม (Group) สภาพแวดลอมภายในและภายนอก

↓ ↓ ↓
- พฤติกรรมผูนํา
- ความรูความสามารถ
- ประสบการณทักษะ
- การพัฒนาตนเอง

- การยอมรับของสมาชิกในกลุม
- บรรทัดฐานของกลุม
- ความตองการของกลุม
- ความคาดหมายของกลุม

- วัฒนธรรมองคกร
- ความตองการของพนักงาน
- ความตองการของลูกคา
- ความตองการในงาน
- ความตองการในองคการ

๒.๓   คุณสมบัติและบทบาทผูนําที่ดี

๒.๓.๑  คุณสมบัติและบทบาทผูนําท่ีดี
เมื่อผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหหลักการและองคประกอบของบทบาทผูนําตามแนว

คิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทางตะวันตก แลว สามารถสรุปคุณสมบัติของผูนําที่ดีไดดังนี้
๑. เปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความคิดกวางไกลและมีทิศทางที่

ชัดเจน และสามารถบอกกลาววิสัยทันและทิศทางขององคกรตอผูปฏิบัติงานไดชัดเจน ทําใหเกิด
ความรวมทํางานกับผูปฏิบัติงาน เพื่อจะนําทีมไปสูวิสัยทัศนนั้น

๒. เปนผูมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย และนาไววางใจแกความเชื่อถือและการยอมรับ
ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร

๓. เปนผูมีความสามารถ มีความรู ความเชี่ยวชาญในการจัดระบบการทํางานที่ดีและ
สามารถจัดระบบงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน

๔. เปนผูทีม่กีารตดัสนิใจในการแกปญหาอยางถกูตอง เปนนกัวางแผนและนกักลยทุธ
๕. เปนผูมีความสามารถในการกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจใหกับผุรวมงานอยาง

ถูกตองและเหมาะสม
๖. เปนผูมีความสัมพันธ (Relationship) ที่ดีกับบุคคลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

องคกร มีความสามารถในการจูงใจผูอ่ืนไดอยางดี
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๕๐

๗. เปนแบบอยางที่ดี (Be a Model) ทั้งทางดานสวนตนเองและดานการทํางาน ซ่ึงเปน
ที่ยอมรับของบุคคลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร

๒.๓.๒  บทบาทและหนาท่ีของผูนําท่ีดี
จากการศึกษาวิเคราะหบทบาทผูนํา ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทางตะวันตก    

ผูวิจัยพอจะสรปุบทบาทและหนาทีข่องผูนาํทีด่ ี เพือ่ใหสามารถบรหิารองคกรไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
ในยุคโลกาภิวัตน ไดดังนี้

ตารางที่ ๖  การสรุปบทบาทหนาที่ของผูนําท่ีดี

บทบาทหนาที่ของผูนําที่ดี เปาหมาย
๑. เปนผูนําในทางความคิด โดยรูจักคิดริเร่ิม และสนับสนุน

ใหเกิดความคิดริเร่ิมอยางกวางขวางในองคกร
(Pathfinding) โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และ
วัตถุประสงคที่แนชัด

๑.  การบริหารตนเอง
๒. การบริหารคน
๓.  การบริหารงาน

๒ เปนผูรูจักการบริหารระบบงานอยางดี และสามารถนําทาง
ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  (Alignment)

๑.  การบริหารตนเอง
๒. การบริหารคน
๓.  การบริหารงาน

๓. เปนผูรูจักมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหแกบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อใหการทํางานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
(Empowerment)

๑.  การบริหารตนเอง
๒. การบริหารคน

๔. เปนแบบอยางการเปนผูนํา (Modeling) ที่ดี เปนตัวอยาง
ของบุคคลทั่วไป

๑.  การบริหารตนเอง
๒. การบริหารคน

กลาวโดยสรุปไดวา บทบาทและหนาที่ของผูนําที่ดีในยุคโลกภิวัตนที่สามารถนําองคกร
ไปสูความสําเร็จที่มั่นคง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อความอยูรอดขององคกรที่ยั่งยืนในอนาคต
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน ยอมประกอบดวย ๔ บทบาทหนาที่ที่สําคัญคือ

๑. การกาํหนดทศิทาง (Pathfinding) เปนการกาํหนดเปาหมาย ทศิทางขององคกรใหเปน
ไปตามวสัิยทศันทีว่างไว เพือ่ใหเกดิการพฒันาศกัยภาพของความเปนผูนาํของตน การพฒันาบคุลากร
ในองคกร และการพฒันาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรูเพือ่เสรมิสรางใหองคกรเกดิประสทิธภิาพ
สูงสดุ
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๕๑

๒. การจดัการระบบการทาํงาน (Alignment) เปนการจดัระบบการทาํงานใหมโีครงสราง
อยางเปนระบบ ทาํใหการทาํงานขององคกรสอดคลองกบัวสัิยทัศนทีว่างไว เพือ่พฒันาการบรหิาร ระบบ
การทาํงาน และบคุลากรใหมศีกัยภาพอยางตอเนือ่งในการทาํงานใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

๓. การมอบอํานาจ (Empowerment) เปนการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหแก
บุคคลที่เหมาะสม มุงการทํางานเปนทีม เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ขององคกร และเพือ่มุงพฒันาศกัยภาพของการบรหิารตนและการบรหิารบคุลากรใหมคีวามสัมพันธ
ที่ดีตอกันในการทํางานตลอดไป

๔. แบบอยางการเปนผูนาํ (Modeling) เปนการมุงพฒันาผูนาํใหมศีกัยภาพและคณุภาพ 
ตามลกัษณะนสิยั  ๗ ประการ (Seven habits)  ของสตีเฟน โควีย เพื่อใหผูนํามีการพัฒนาอยางตอ
เนื่องและเพื่อใหบุคลากรในองคกรถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตาม ตลอดจนเปนการสรางแบบ
อยางที่มีคุณภาพในการบริหารคนในองคกรตอไป

จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของผุนําที่ดีในยุคโลกาภิวัตนที่กลาวมาขางตน มุงเนนที่จะ
ใหเกิดการพัฒนาการบริหารตนเอง การบริหารคน และการบริหารองคกรอยางตอเนื่อง และอยางมี
ประสิทธภิาพ เปนการพฒันาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง เพือ่ความเจรญิกาวหนา
ขององคกรตลอดไปในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตนนี้
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บทที่ ๓

ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรม

พุทธธรรมไดกลาวถึงหลักธรรมสําคัญในการเปนผูนําไวหลายหลักธรรมดวยกัน เชน 
ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย ราชสังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ เปนตน ซ่ึง
หลักธรรมดังกลาวถือเปนการสรางเสริมภาวะผูนําใหเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร
จัดการทั้งสิ้น ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมไดอาศัย “ธรรม” เปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการ
กิจการงานทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อประโยชนสุขแหงหมูคณะ องคกร 
สังคมอยางมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป ในบทนี้ผูวิจัยจึงขอนําเสนอประเด็นสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับ
หลักสัปปุริสธรรม ๗ อันเกี่ยวของกับการเปนผูนําที่มีปรากฏในพุทธธรรม โดยมปีระเด็นที่จะศึกษา
ดังนี้

๓.๑ ความหมายและความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรม ๗

หลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น เปนขอธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกบริษัทตามโอกาส
สถานที่ตางกัน กอนที่จะทําความเขาใจความหมายและความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรมจึงควรที่
จะทําความเขาใจความหมายของสัตบุรุษกอน

๓.๑.๑   ความหมายของสัตบุรุษตามที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา
พระพุทธองคทรงแสดงความเปนสัตบุรุษไวในพระสูตรตางๆ พอสรุปไดวา “สัตบุรุษ

ทั้งหลาย เปนผูกตัญกูตเวที”๑ “สัตบุรุษเปนผูที่มักสละสิ่งที่นาปรารถนาของปุถุชนออกจากเรือน
ไปบวชเปนบรรพชิต”๒ “สัตบุรุษมีปญญาละเอียด ฉลาด เปนผูเสมอดวยเทพในเมืองไตรทิพย”๓

“สัตบุรุษเปนบุคคลที่ควรคบหา”๔ “สัตบุรุษเปนบุคคลที่ผูคบหาจะไดประโยชนมาก”๕ “ผูไมรูธรรม

                                                       
๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๙/๙๗.
๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๓/๒๕๒.
๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒๑/๑๙๗.
๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖.
๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๒,๓๕๔/๓๗๕.
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๕๓

ของสัตบุรุษจะเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วานั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา และ 
ทิฏฐิฏฐาน (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ) ที่เปนไปวา นั้นโลก นั้นอัตตา  เรานั้นตาย”๖ “สัตบุรุษ เปนคนกตัญู
กตเวที  เปนนักปราชญ  เปนกัลยาณมิตร  เปนผูมีความภักดีมั่นคง กระทําการชวยเหลือผูตกทุกข 
ไดยาก  ดวยความเต็มใจ แตในที่นี้  หมายถึงพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา และพระพุทธสาวก”๗

“สัตบุรุษเปนผูประกอบดวยสัทธรรม มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีสุตะมาก (คือ ไดศึกษามาก) 
ปรารภความเพยีร มสีตติัง้มัน่ มปีญญา”๘ “สัตบรุุษเปนผูปฏิบตัธิรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบตัชิอบ 
เปนผูประพฤติตามธรรม เปนผูควรบูชา เปนผูควรสรรเสริญ”๙ “สัตบุรุษเปนบุคคลที่ควรคบหา
สมาคมดวยเพราะสัตบุรุษเปนผูที่รูสัทธรรม คือ ศีล ๕ ศีล ๑๐ สติปฏฐาน ๔ เปนตน”๑๐ “สัตบุรุษ
เปนบุคคลที่มีความเห็นชอบ มีความดําริชอบ มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มีอาชีพชอบ มีความ
พยายามชอบ มีสติชอบ มีสมาธิชอบ”๑๑ “สัตบุรุษเปนบุคคลที่ทําใหผูคบหาบรรลุโสดาปตติผล”๑๒

“สัตบุรุษเปนผูฉลาดเฉียบแหลม พิจารณาไตรตรองแลวจึงตําหนิบุคคลที่ควรตําหนิ พิจารณา
ไตรตรองแลวจึงยกยองบุคคลที่ควรยกยอง”๑๓ “สัตบุรุษเปนผูมีกายสุจริต มีวจีสุริต มีมโนสุจริต 
เปนสัมมาทิฏฐิ”๑๔ “สัตบุรุษมีคุณธรรม ๓ คือ ใหทาน ถือบวช บํารุงมารดาบิดา”๑๕ “สัตบุรุษเปนผูที่
รักษาศีล ๕ และชักชวนใหผูอ่ืนรักษาศีล ๕ ดวย”๑๖ “สัตบุรุษยอมใหของที่สะอาด ใหของที่ประณีต 
ใหตามกาล ใหของที่สมควร พิจารณาแลวให ใหเปนนิตย ขณะใหยอมทําจิตใหผองใส ใหไปแลวก็
ยินดี”๑๗

พระอรรถกถาจารย ไดกลาวอธบิายถึงธรรมและลกัษณะ ๗ ประการของสตับรุุษไว พอสรุป
ได ดังนี้

ธรรมของสัตบุรุษ คือ สุตตะและเคยยะเปนตน ชนผูรูธรรมคือสุตตะและเคยยะเปนตน

                                                       
๖ ม.ม. (ไทย) ๑๒/๒๔๑/๒๕๖–๒๕๗.
๗ ขุ.ชา.  (ไทย)  ๒๗/๗๘-๗๙/๖๐๘,  ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๒/๒๒.
๘ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๒/๑๐๗.
๙ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๐๕/๑๒๗.
๑๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๑/๓๕, สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๓๑/๕๕.
๑๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๕/๒๗.
๑๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๐๑/๔๙๕.
๑๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓/๔.
๑๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๒๒/๓๓๙.
๑๕ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕/๒๐๗.
๑๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๐๑/๓๒๑.
๑๗ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๒๙๖-๒๙๗.
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๕๔

นั้น ช่ือวาธัมมัญ ู(ผูรูจักเหตุ)  ชนผูรูอรรถแหงภาษิตนั้นๆ ชื่อวาอัตถัญ ู  (ผูรูจักผล) ชนผูรูจักตน
วา  เราเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา อยางนี้  ชื่อวาอัตตัญ ู(ผูรูจักตน)   ชนผูรูจักประมาณในการรับและ
การบริโภค  ช่ือวามัตตัญ ู  (ผูรูจักประมาณ)  ชนผูรูจักกาลอยางนี้วา  กาลนี้เปนกาลแสดง กาลน้ี
เปนกาลไตถาม   กาลนี้เปนกาลบรรลุโยคธรรม  ชื่อวากาลัญ ู (ผูรูจักกาล)  ก็บรรดากาลเหลานั้น
กาลแสดง  ๕  ป  กาลไตถาม  ๑๐  ป๑๘

นอกจากนี้พระอรรถกถาจารย ยังไดกลาววา “พระปจเจกพุทธเจา  และพระสาวกของ
พระตถาคตเจา  เปนสตับรุุษ  เพราะประกอบดวยคณุอนัเปนโลกตุตระ สัตบรุุษเหลานัน้ทัง้หมดเทียว
แยกออกเปน  ๒  พวก  พระพุทธเจาทั้งหลาย พระปจเจกพุทธเจา  และพุทธสาวก  เปนทั้งพระอริยะ
และสัตบุรุษ๑๙

พระฎีกาจารย ไดกลาวถึงธรรมของสัตบุรุษและลักษณะของสัตบุรุษวา หมายถึงธรรมที่
จะทําบุคคลใหเปนคนดี และเพราะธรรมนั้นสัตบุรุษทั้งหลายไดประพฤติสืบตอกันมา จึงเรียกวา
ธรรมของสัตบุรุษ๒๐

คําวา สัตบุรุษที่ใชในภาษาบาลีมีใช ๒ ศัพท คือ สปฺปุริส และ สนฺต สมเด็จพระมหา
สมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดทรงวิเคราะหศัพทวา สปฺปุริส วา  สนฺโต  ปุริโส สปฺปุริโส
แปลวา บุรุษผูสงบแลว ชื่อวาสัตบุรุษ๒๑

พระอัคควังสเถระ ผูแตงคัมภีรสัททนีติมหาไวยากรณไดวิเคราะหคําวา สัตบุรุษ ไวใน
คัมภีรสัททนีติธาตุมาลาวา สัตบุรุษ ช่ือวา สัพภิ เพราะทําลายกิเลสที่มีสภาพชักนําใหสัตวจมลง ซ่ึง
เรียกวา อริยะ บาง บัณฑิต บาง๒๒

มหาอํามาตยจตุรังคพล ผูแตงคัมภีรอภิธานัปปทีปกาฎีกา ไดอธิบายคําวา สนฺตสัตบุรุษ
ไววา สนฺต สมุ อุปสเม+ต (สมธาตุ ใชในอรรถวาเขาไปสงบ) แปลวา สัตบุรุษ วิเคราะหวา ราคาทโย

                                                       
๑๘ ที.ป.อ. (ไทย) ๓/๒/๓๗๙.
๑๙ ม.มู.อ. (ไทย) ๑/๑/๕๖.
๒๐ สปฺปุริสธมฺมนฺติ  สปฺปุริสภาวกรํ  ธมฺมํ.  โส  ปน  ยสฺมา  สปฺปุริสานํ  ปเวณิโก  ธมฺโม  โหติ.  ตสฺมา อาห

สปฺปุริสานํ  ธมฺมนฺติ -ม.อุ.ฏีกา (บาลี) ๑๐๕/๓๔๑.
๒๑ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, บาลีไวยากรณ สมาสและตัทธิต, (กรุงเทพมหานคร

: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๙.
๒๒ พระอัคควังสเถระ, สัททนีติธาตุมาลา คัมภีรหลักบาลีมหาไวยากรณ, พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร, จํารูญ

ธรรมดา แปล, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๙๔๕.

Page 70 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



๕๕

สเมตีติ สนฺโต ผูระงับราคะกิเลสเปนตนไดชื่อวาสัตบุรุษ อาเทศ มฺ เปน นฺ สุนฺทโร อนฺโต อวสสาน
เมตสฺสาติ วา สนฺโต หรือผูที่มีที่สุดอันงามชื่อวาสัตบุรุษ สุ+อนฺต อาเทศ อุ เปน อ๒๓

ทีน่าํเสนอนี ้คอืความหมายของบคุคลทีเ่ปนสตับรุุษ ตามทีพ่ระพทุธเจาทรงแสดง ซ่ึงปรากฏ
ในคมัภรีพระพทุธศาสนา รวมทัง้พระสาวกผูแตงไวยากรณไดแสดงไว ผูวิจัยไดรวบรวมมาเพื่อช้ีให
เห็นวา พระพุทธเจาทรงแสดงใหเห็นความสําคัญของบุคคลที่จะเปนสัตบุรุษไดจะตองเปนผูอุดม
ดวยศีล สมาธิ ปญญา เปนผูมีจิตใจผองใส มีความเห็นถูก ดําเนินชีวิตอยูดวยปญญา ฉลาดในการหา
เหตุผล เปนผูคิดดีเปนปกติวิสัย เปนผูพูดดี เปนปกติวิสัย และเปนผูทําดีเปนปกติวิสัย จนบุคคลทั้ง
หลายใหการยกยองนับถือวาเปนสัตบุรุษ

๓.๑.๒  ความหมายของสัปปุริสธรรม
สัปปุริสธรรมเปนธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือคนที่แท ซ่ึงมีคุณสมบัติของความ

เปนคนที่สมบูรณ และถือเปนคุณธรรมที่สําคัญของการเปนผูนําที่สมบูรณ ในการนิยามความหมาย
ของสัปปุริสธรรม ไดมีนักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะตาง ๆ ไวดังนี้

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทของพระธรรมปฎก :- สัปปุริสธรรม๒๔

หมายถึง ธรรมของสตับรุุษ ธรรมของคนด ีธรรมทีท่าํใหเปนสตับรุุษ ม ี๗ ประการ คอื ๑. ธัมมญัตุา  
รูหลักหรอืรูจกัเหต ุ๒. อัตถัญตุา รูความมุงหมายหรอืรูเหตผุล ๓. อัตตญัตุา รูจกัตน ๔. มตัตญัตุา 
รูจักประมาณ ๕. กาลัญตุา รูจักกาล ๖. ปริสัญตุา รูจักชุมชน ๗. ปุคคสัญญุา รูจักบุคคล

พระธรรมปฎก๒๕ กลาววา สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการ อันเปนคุณ
สมบัติภายในตัวผูนํา ซ่ึงมีคุณสมบัติทั้ง ๗ ประการนี้ เปนองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของกัน
อยางสมบูรณ ที่จะทําใหผูนําสามารถจัดการ สามารถปฏิบัติการในภาระงานทุกอยางใหบรรลุผล
สําเร็จไดตามเปาหมาย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ๒๖ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายี) กลาววา สัปปุริสธรรม ๗ 
หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการที่บริบูรณในผูใดยอมสงเสริมผูนั้นใหเปนสัปปุริสชนที่เจริญดวยคุณ
สมบัติควรแกความเคารพนับถือของชนทั้งหลาย ทําใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการงานใหบรรลุผล

                                                       
๒๓ คัมภีรอภิธานวรรณนา, พระมหาสมปอง มุทิโต แปลเรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา,

๒๕๔๒), หนา ๓๐๕.
๒๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), น. ๒๗๖.
๒๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๒๕–๒๘.
๒๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายี), “สัปปุริสธรรม”  หนังสืออนุสรณเนื่องใน

โอกาสงานฌาปนกิจศพ นายชัย, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๐๙), หนา ๑๒.
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๕๖

สําเร็จดวยดีและเปนหลักปฏิบัติเพื่อทําตนใหเปนผูสงบและเปนผูนําในทางสงบ และสามารถ
บริหารหมูคณะประเทศชาติใหถึงความสงบและความเจริญกาวหนาได

จ.เปรียญ๒๗  กลาววา หลักสัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี 
บุคคลที่มีคุณธรรมประจําใจ โดยยึดเอาหลักสัปปุริสธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต บุคคลที่ยึด
เอาหลักสัปปุริสธรรม เปนธรรมประจําใจยังไดช่ือวาเปนผูดี เพราะเปนผูมีเหตุมีผลในการปฏิบัติตน 
เมื่อบุคคลรูจักเหตุผลแลว การปฏิบัติตนก็เพียบพรอมดวยความดี

กถิน  อัตถโยธิน๒๘ กลาวถึง สัปปุริสธรรม ๗ คือ คุณสมบัติของผูดี ถาบุคคลใด 
ประกอบดวยคุณธรรม ๗ ประการ คือ รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน   
รูจักบุคคล แลวบุคคลนั้นเปนคนดี คือ สัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนดี เพราะเปนผูรัก
สงบ รักความเที่ยงธรรม รูจักหนาที่ของตน รูจักกาลเทศะ มีเหตุมีผลในการทํางาน โดยเฉพาะผูที่ทํา
หนาที่ปกครองคนอื่น จะสามารถบริหารงานไดอยางราบรื่น”

กลาวโดยสรุปไดวา สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง  คุณธรรมที่สําคัญ ๗ ประการ สําหรับ
สัปปุริสชน หรือคนดี และเปนคุณธรรมสําคัญของผูนําที่สมบูรณแบบดวย เพราะคุณธรรมทั้ง ๗ 
ประการนี้ยอมนําบุคคลนั้นไปสูความมีคุณคาอยางแทจริง เรียกไดวาเปนคนสมบูรณแบบ๒๙ ซ่ึงเปน
ผูสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูความสันติสุขและความเจริญกาวหนาตลอดไป

๓.๑.๓  ความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรม ๗
หลักสัปปุริสธรรม ๗ นี้ พระพุทธเจาไดตรัสไวในธัมมัญสููตร๓๐ วา
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย ธรรม ๗ ประการ นี้ เปนผูควรแกของที่เขานํามาถวาย 

ฯลฯ เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก
ธรรม ๗ ประการ อะไรบาง คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. เปนธัมมัญู ๒. เปนอัตถัญู
๓. เปนอัตตัญู ๔. เปนมัตตัญู
๕. เปนกาลัญู ๖. เปนปริสัญู

                                                       
๒๗ พระสามารถ อานนฺโท,  “ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม”, ปริญญานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,

(สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๓๓–๓๔.
๒๘ เรื่องเดียวกัน.
๒๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,

สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๗), หนา ๑๔.
๓๐  องฺ.สตฺตก. (ไทย)  ๒๓/๖๕/๑๔๓–๑๔๖.
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๕๗

๗. เปนปุคคลปโรปรัญู๓๑

ภิกษุเปนธัมมัญ ูอยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูธรรมคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ 

ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุไมรูธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละเลย เราไมพึงเรียกเธอวา
เปนธัมมัญใูนที่นี้ แตเพราะภิกษุรูธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอวาเปน 
ธัมมัญ ูภิกษุช่ือวาเปนธัมมัญดูวยประการฉะนี้๓๒

ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาไดตรัสถึง ธัมมัญบูุคคล ซ่ึงหมายถึง ผูรูธรรม ซ่ึงเปน 
คุณสมบัติประการที่ ๑ ในคุณสมบัติ ๗ ประการของภิกษุ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอม
เปนผูควรของการคํานับ นับถือ ยกยอง ของบุคคลทั้งหลาย ถือเปนผูมีคุณคาอยางแทจริงของ
มนุษยชาติ คุณสมบัติ ๗ ประการนั้น คือ

(๑) เปนธัมมัญ ู หมายถึง เปนผูรูธรรม หรือรูหลักธรรม อันเปนคําสอนที่สําคัญ คือ 
สุตตะ (พระสูตรตาง ๆ) เคยยะ (พระสูตรที่ประกอบดวยคาถา) เวยยากรณะ (พระอภิธรรมทั้งหมด) 
คาถา (พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา) อุทาน (พระสตูรทีพ่ระพทุธเจาทรงเปลงอทุานดวยโสมนัส)   
อิติวุตตกะ (พระสูตร ที่ขึ้นตนดวยคําวา ขอนี้สมจริง ดังคําที่พระพุทธองคตรัส)  ชาดก (พระสูตรที่
แสดงเรือ่ง ในอดตีชาตขิองพระพทุธเจา)  อัพภตูธรรม (พระสูตรทีป่ระกอบดวยปาฏหิาริย)  เวทลัละ 
(พระสูตรที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายถามแลวไดรับความรูและถามยิ่ง ๆ ขึ้นไป) ๓๓

(๒) เปนอัตถัญ ู หมายถึง เปนผูรูความหมายแหงภาษิต กลาวคือ เปนผูรูจุดมุงหมาย
และรูจักผลวา ผลที่เกิดจากการกระทํามีประโยชนและตรงตามเปาหมายที่ตั้งมั่นไว

(๓) เปนอัตตัญ ูหมายถึง เปนผูรูจักตนวามีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และปฏิภาณ
เทาใด ตามหลักแหงอารยวัฒิ ๕

(๔) เปนมัตตัญ ูหมายถึง เปนผูรูประมาณในการรับปจจัย ๔ กลาวคือ เปนผูรูจักความ
พอดี ตามหลักแหงมัชฌิมาปฏิปทาและหลักสันโดษ

(๕) เปนกาลัญ ู หมายถึง เปนผูรูจักเวลาอันเหมาะสมที่จะประกอบกิจการงานตาง ๆ 
อยางถูกตอง

                                                       
๓๑ ปุคคลปโรปรัญ ูหมายถึง รูจักเลือกคน กลาวคือ รูวาเมื่อคบหาคนใดอกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรม

เจริญขึ้น จึงเลือกคบคนนั้น เมื่อคบคนใดอกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไปก็ไมคบคนนั้น (องฺ.สตฺตก.ฏีกา (บาลี)
๓/๖๘/๒๓๕).

๓๒ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓.
๓๓ พระสามารถ อานนฺโท, “ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม”, ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หนา ๕๓.
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๕๘

(๖) เปนปริสัญ ู หมายถึง เปนผูรูจักวิธีการเขาหาประชุมชน กลาวคือ เปนผูรูจักชุมชน
หรือสังคมอยางถูกตอง และเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติอยางถูกตองในชุมชนหรือสังคมนั้น

(๗) เปนปุคคลปโรปรัญ ูหมายถึง เปนผูรูจักเลือกคบคนใหถูกตอง
ความเปนมาของธัมมัญสููตรนี้ มีเนื้อหาตามโครงสรางที่แสดงขางลางนี้ ซ่ึงผูวิจัยจะได

กลาวในรายละเอยีดของแตละองคประกอบในหัวขอถัดไป
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59

แผนภูมิที่ ๑๑  โครงสรางของธัมมัญูสูตร

ธัมมัญสููตร

ธัมมัญู

(รูธรรม)

อัตถัญญู

(รูความหมาย

แหงภาษิต)

อัตตัญู

(รูจักตน)

มัตตัญู

(รูประมาณ)
กาลัญู

(รูจักเวลา)

ปริสัญู

(รูจักชุมชน)

ปุคคลปโรปรัญู

(รูบุคคล)

นวังคสัตถุศาสน หลักอารยวัฒิ ๕ หลักมชัฌิมาปฏปิทา

หลักสนัโดษ

๕๙
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๖๐

๓.๒ สาระสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา

๓.๒.๑ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา
ในการศึกษาสาระสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม ๗ นี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาใหทราบถึง 

องคประกอบของหลักสัปปุริสธรรม ซ่ึงมี ๗ ประการ และในแตละองคประกอบนั้น มีการอธิบาย
ในคัมภีรพระพุทธศาสนาอยางไร ตลอดจนการศึกษาใหทราบถึงหลักสัปปุริสธรรม ๗ นี้ สามารถ
นํามาประยุกตใชกับการเปนผูนําในยุคโลกาภิวัตนนี้ไดอยางไร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําตัวอยางที่
ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา อันไดแก พระสูตร ชาดก เปนตน มาแสดงเพื่อใหทราบถึงเนื้อหา
ที่สําคัญของหลักธรรมในขอนั้น ๆ ดังนี้

๑.  ธัมมัญุตา คือ รูหลักการ
ธัมมัญุตา คือ รูจักเหตุ รูหลักการ รูงาน รูหนาที่ รูกติกาที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน  

กลาวคือ ผูนํานั้นจะตองรูจักเหตุ รูหลักการ รูกฎ กติกาเหลานี้ใหชัดเจน เพื่อที่จะเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาววา ธัมมัญุตา หมายถึง การรูธรรม ดังที่ปรากฏใน 
ธัมมัญสููตร๓๔ วา

พระภิกษุที่เปน ผูรูเหตุ รูเร่ือง นวัคสัตถุศาสน คือคําสั่งสอนของพระศาสดา อันเปน 
ศาสนธรรม มีองคประกอบอยู ๙  ประการ หรือที่เรียกวารูธรรมคําสอนในพระไตรปฎก คือ หลัก
ปริยัติธรรมนั่นเอง ไดแก การรูเร่ืองของพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม เปนตน อันเปนเหตุ
แหงความเจริญในการปฏิบัติ เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของการศึกษา พระธรรมวินัยในพระพุทธ
ศาสนา ภิกษุรูปใดมีความรอบรูในหลักธรรมคําสอนดังกลาวมาแลวนี้ ภิกษุนั้นชื่อวาเปนผูรูจักธรรม
หรือเหตุแหงความเจริญ

หลักธรรมอันเปนคําสั่งสอนที่สําคัญ คือ นวังคสัตถุศาสน ๙ ประการ ไดแก
๑. สุตตะ คือ พระสูตรตาง ๆ
๒. เคยยะ คือ พระสูตรที่ประกอบดวยคาถา
๓. เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมทั้งหมด
๔. คาถา คือ พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา
๕. อุทาน คือ พระสูตรที่พระพุทธเจาทรงเปลงอุทานดวยความโสมนัส
๖. อิติวุตตกะ คือ พระสูตร ที่ขึ้นตนดวยคําวา ขอนี้สมจริงดังคําที่พระพุทธองคตรัส

                                                       
๓๔ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๔๓/๑๔๖.
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๖๑

๗. ชาดก คือ พระสูตรที่แสดงเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจา
๘. อัพภูตธรรม คือ พระสูตรที่ประกอบดวยปาฏิหาริย
๙. เวทัลละ คือ พระสูตรที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายถามแลวไดรับความรู และถาม 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เปนตน๓๕

นวังคสัตถุศาสนนี้ เปนเหตุแหงความเจริญในการปฏิบัติ เพื่อนําไปสูจุดหมายสูงสุดของ
การศึกษาในพระพุทธศาสนา ภิกษุผูรูธรรมจะตองมีความรอบรูในหลักนวังคสัตถุศาสนดังกลาว 
แลวจึงไดชื่อวาเปนผูรูธรรม หรือเหตุแหงความเจริญ

ดังนั้น การรูหลักการ รูงาน รูกติกาตาง ๆ อยางถูกตอง ถือเปนคุณสมบัตทิี่สําคัญของ
การเปนผูนําที่ดีที่จะตองรูหลักการ และกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายใหชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินกจิการตาง ๆ อยางถกูตอง จงึจะสามารถนาํหมูคณะ มวลชน และองคกรไปสูความสาํเรจ็ตาม 
เปาหมายไดอยางถูกตอง

พระพุทธเจาไดตรัสถึงเหตุแหงความเสื่อมและความเจริญของภิกษุในพระพุทธศาสนา 
ทรงยกเปนอุปมาเปรียบกับภิกษุที่จะเขาถึงฝงพระนิพพาน มีความเจริญในพระธรรมวินัยไดนั้นวา
จะตองประกอบดวยลักษณะ ๑๑ ประการ เชนเดียวกับนายโคบาลผูประสบความสําเร็จ จะตองรูจัก
การบริหารจัดการฝูงโค ดังขอความที่ปรากฏในโคปาลสูตร๓๖ ตอนหนึ่งวา

นายโคปาลประกอบดวยองค ๑๑ ประการ เปนผูควรจะครอบครองฝูงโค ควร
ทําฝูงโคใหเจริญได ภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลในโลกนี้เปนผูรูจักรูปฉลาดใน
ลักษณะเปนผูคอยเขี่ยไขขาง ปดบังแผล สุมควันให รูจักทา รูจักใหโคดื่มน้ํา หรือยัง
รูจักทางฉลาดในสถานที่โคเที่ยวหากิน รูจักรีดนมใหเหลือไว รูจักการบูชาโคที่เปน
พอฝูงเปนผูนําฝูง ดวยการบูชาเปนอดิเรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลประกอบ
ดวยองค ๑๑ ประการนี้ เปนผูสมควรจะครอบครองฝูงโค ควรทําใหฝูงโคเจริญได

                                                       
๓๕ ทองหลอ  วงษธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๘),

 หนา ๕๕–๕๙.
๓๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๔๖/๓๗๖–๓๘๘.
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๖๒

ภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลที่ประกอบดวยองค ๑๑ ประการเหลานี้แลว ควรจะรักษาหมู
โคและทําใหหมูโคเจริญไดดวยองค ๑๑ ประการ จากพุทธพจนนี้ มีคําอธิบายแนวทางของการเปน 
ผูนําที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรมที่นํามาประยุกตเพื่อขยายความคุณสมบัติ ดังนี้๓๗

๑. การรูจักรูป คือ ผูนําจะตองรูจักและเขาใจผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาในฐานะ
ของสมาชิกขององคกร ความรูนี้นอกจากจะสรางความสนิทสนมกันแลว ยังกอใหเกิดมิตรไมตรีตอ
กัน เขาใจความตองการของมวลสมาชิก

๒. ฉลาดในลักษณะ คือ เมื่อผูนํารูจักตัวบุคคล ก็จะสามารถพิจารณาจัดสรรตําแหนง
งานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับบุคคล การทํางานภายใตการแนะนํามอบหมายนั้นก็สัมฤทธิ์ผล

๓. คอยเขีย่ไขขาง คอื ผูนาํสามารถแสดงศกัยภาพในการแกไขปญหาขอบกพรองตาง ๆ
ไดอยางถูกตอง

๔. คอยปดบังแผล คือ ผูนําจะตองมีความระมัดระวัง สํารวจตรวจตรามิใหเกิดความ 
เสียหายอันเปนการทําลายชื่อเสียงของสมาชิกในสังคม ปองกันมิใหปรากฏออกมาภายนอก

๕. สุมควนั คอื ผูนาํจะสามารถแสดงความสามารถของตนแกผูอ่ืนอยางถกูตองแกสมาชกิ
๖. รูจักทา (น้ํา) คือ ผูนําจะตองแสวงหาความรู รูจักความคิดในการทํางาน มีคณะ

ทํางานที่ดี มีคณะที่ปรึกษาในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อประโยชนแกมวลสมาชิก
๗. รูวาโคกินน้ําแลวหรือยัง คือ ผูนําจะตองรูจักกระบวนการพัฒนา ใหโอกาสแกความ

คิดริเร่ิมสรางสรรคของสมาชิกดวยการอบรมเพิ่มพูนความรู ฝกฝนทักษะอาชีพ
๘. การรูจักทาง คือ ผูนําจะตองรูแนวทางในการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันก็จะตองรู

จักจุดรวมของชีวิตมนุษย โดยนําพาสมาชิกของตนไปสูจุดหมายของชีวิตรวมกัน
๙. ฉลาดในสถานที่โคจร คือ ผูนําจะตองสามารถประเมินศักยภาพของกลุมดวยการ

กําหนดเปาหมาย วางแผนการทํางานและแนวทางปฏิบัติจนกวาจะบรรลุวัตถุประสงค
๑๐. รีดนมใหเหลือไว คือ ผูนําจะตองคํานึงถึงประโยชนของมวลสมาชิก รูจักประสาน

ประโยชนดําเนินกิจกรรมของกลุมดวยความพอเหมาะพอดี รักษาสมดุลระหวางการใหกับการรับ
๑๑. การบูชาโคที่เปนพอฝูงหรือจาฝูง คือ ผูนําจะสามารถเสริมภาวะของตนเองใหเดน

ชัดดวยการรูจักใหบําเหน็จรางวัลแกผูทํางานดีมีคุณธรรม อันเปนการสรางเสริมความเชื่อถือตอผูนํา
และเปนกําลังภายในใจ การกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม และมวลสมาชิก

                                                       
๓๗ สุรศักดิ์  มวงทอง, “พุทธธรรมกับภาวะผูนําที่พึงประสงค”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,

(สาขาศาสนาเปรียบเทียบ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓), หนา ๔๐–๔๑.
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๖๓

จะเห็นไดวาผูนําจะตองมีหลักธัมมัญตุา กลาวคือ จะตองเปนผูรูหลักการ รูงาน และ
กติกาอยางถูกตอง จึงจะสามารถวางแผนงานและนโยบายไดอยางถูกตอง เพื่อนําพามวลสมาชิกและ
สังคมใหเจริญกาวหนาไดตามเปาหมายที่ตั้งไว

ผูนําหมูคณะนั้นเมื่อเขาใจในหลักการกฎเกณฑหรือเปนผูที่มีเหตุผลเหลานี้แลวยอมจะ
นําพาผูอ่ืนไปในทิศทางที่ดี และประสบกับความสําเร็จ สามารถนําหมูคณะใหรอดพนจากความ
หายนะตาง ๆ ได ดังเรื่องของพระโพธิสัตวเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนพระยานกกระจาบ ที่นําพาหมู
คณะรอดพนจากการดับจับของนายพราน ดังปรากฏเรื่องใน สัมโมทมานชาดก วา

คร้ังนั้น พระยานกกระจาบไดนําพาบริวารไปหากินรายราวปาแหงหนึ่ง และ
ไดถูกนายพรานคอยดักจับบริวารขอบตนอยูบอย ๆ จึงสังเกตและพิจารณาก็ทราบวา
บริวารของตนถูกนายพรานดักจับดวยขาย ดังนั้น พระยานกกระจาบจึงไดเรียก
บริวารประชุมกันและไดกลาวกับบริวารวา พวกเรา เมื่อถูกขายของนายพรานแลวจง
พรอมใจกันออกแรงบินยกขายใหขึ้นไปบนยอดไม๓๘

บริวารนกเหลานั้น เมื่อถูกขายแลวจึงไดพรอมกัน ทําตามที่ประชุมตกลงกันไว ในที่สุด
พวกนกกระจาบเหลานั้นก็รอดพนจากความตาย เพราะเหตุที่พระยานกกระจาบที่เปนผูนํา มีความ
รอบรูในเหตุ หลักการ และวิธีการในอันจะนําหมูคณะของตนใหพนจากภัยอันตรายได นั่นก็คือการ
ใชความสามัคคี พรอมใจกันบินขึ้นเพื่อที่จะยกขายนั้นใหลอยข้ึนไปบนยอดไม และในที่สุดนกเหลา
นั้นก็พนจากความตายได เพราะผูนํามีหลักการ รูงานอยางถูกตอง ดังนั้น ผูนําที่ดีจําเปนจะตองรู
หลักการ รูงานอยางถูกตองตามหลัก ธัมมัญตุา จึงจะสามารถนําพาหมูคณะไปสูจุดหมายที่ถูกตอง
และปลอดภัยไดเสมอ

จากตัวอยางตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาความสําคัญในการที่จะเปน
ผูนําที่ดีจะตองรูหลักการ รูกฎเกณฑ รูงานอยางถูกตอง แลวตั้งตนอยูในหลักการที่เกี่ยวของอยางชัด
เจนและถูกตอง ตามหลักธัมมัญุตา ผูนํานั้นก็จะสามารถนําพาหมูคณะมวลชนหรือสังคมไปสู
ความปลอดภัย ความสงบสุข และเจริญกาวหนาตามจุดหมายที่วางไวได

๒.  อัตถัญุตา คือ รูจักผล รูจุดหมาย
อัตถัญตุา คือ รูจุดหมาย รูความมุงหมายและรูจักผล กลาวคือ ผูนําที่ดีจะตองรูจักจุด

หมาย หรือเปาหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคองคกรวาจะไปทางไหน เพื่อ
ประโยชนอะไร เพื่อใหสามารถดําเนินการไปไดอยางถูกตองตามเปาหมายนั้น

                                                       
๓๘ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๓๓/๑๔.
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๖๔

พระพุทธศาสนาไดกลาววา อัตถัญตุา คือ ความเปนผูรูอรรถ รูจักจุดหมาย รูประโยชน 
ดังพุทธพจนที่ปรากฏในธัมมัญสููตร๓๙ วา

ภิกษุที่เปนผูรูจักผลวา ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้เปนผูที่มีความรูเร่ืองเนื้อ
ความ ใจความ ความมุงหมาย และประโยชน  ในทางพระพุทธศาสนา กลาวถึงภิกษุ
ที่เปนผูรูจักผลวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูความหมายแหงภาษิต คือ ถอยคําที่เปน
ประโยชนนั้นนี้เปนความหมายแหงภาษิตนี้ นี่เปนความหมายแหงภาษิตนี้

หากภิกษุไมรูเนื้อความแหงภาษิตนั้นเลยวา นี้เปนความหมายแหงภาษิตนี้ นี่
เปนความหมายแหงภาษิตนี้ ไมพึงเรียกเธอวา เปนอัตถัญ ู แตเพราะภิกษุรูความ
หมายแหงภาษิตนั้น ๆ วานี้เปนความหมายแหงภาษิตนี้ นี่เปนความหมายแหงภาษิต
นี้ ฉะนั้น ควรเรียกภิกษุนั้นวาเปน อัตถัญตุา

ดังนั้นการรูจุดหมายหรือเปาหมายนั้นเปนสิ่งสําคัญมากอีกประการหนึ่ง สําหรับบุคคลที่
เปนผูนํา หากไมเขาใจในจุดหมายหรือความมุงหมายของการกระทําแลว จะชื่อวาเปนผูนําที่ดีไมได 
ดังเรื่องที่ปรากฏในปโรสหัสสชาดก ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสยกยองพระสารีบุตรและอาจารยกับศิษยมี
ใจความวา

คร้ังนั้น พวกเธอเลาเรียนศิลปวิทยาในเมืองตักศิลา และออกบวชเปนฤาษีเจริญ
ฌานอภิญญา มีบริวาร ๕๐๐ รูป พอถึงฤดูฝนลูกศิษยคนโตจึงไดพาบริวารครึ่งหนึ่ง
ไปอยูในถ่ินของมนุษย ในขณะนั้นพระโพธิสัตวกําลังจะสิ้นชีวิตพอดี ลูกศิษยที่
อาศัยอยูกับทานจึงถามทานวา ขาแตทานอาจารย ทานไดคุณพิเศษชนิดไหน อาจารย
จึงตอบวา ไมมีแมแตนอย แลวทานก็ไดเสียชีวิตลง ไปเกิดที่พรหมโลกชั้นอาภัสสระ 
เพราะทานไดเจริญสมาธิจนถึงฌาน ตามคุณธรรมที่ทานได

เมื่อพระองคทรงเปนพระโพธิสัตว เกิดในสกุลอุทิจจพราหมณเมื่อเจริญวัย
แลว เมื่อลูกศิษยเหลานั้นไดฟงคําที่อาจารยตอบวา คุณพิเศษไมมีแมแตนอยจึงพากัน
เขาใจในคําตอบของทานวา ไมมีคุณธรรมพิเศษอะไร ๆ แมแตนอย จึงไมพากันทํา
สักการะความเคารพอาจารย เมื่อศิษยผูใหญกลับมาจากที่อยูของมนุษยจึงไดถาม
ศิษยคนรองวา อาจารยไปที่ไหน

ศิษยตอบวา อาจารยของเราเสียชีวิตแลว ศิษยผูใหญจึงไดถามอีกวา พวกเจาได
ถามถึงคุณพิเศษของอาจารยหรือไม ตอบวา ถาม และทานตอบวา ไมมีแมแตนอย 

                                                       
๓๙ องฺ.สตฺตก.  (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๔๓–๑๔๖.
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๖๕

เหตุนั้นพวกเราจึงไมทําความเคารพทาน ฝายศิษยผูใหญจึงไดกลาววา พวกทานไมรู
ความหมายของถอยคําของอาจารย ทานไดฌาน อากิญจัญญายตนะสมาบัติแลว ศิษย
เหลานั้นก็ไมเชื่อในถอยคําของเขา แมจะกลาวซ้ําแลวซํ้าเลา

พระโพธิสัตวทราบเหตุนั้น จึงคิดไดวา คนเหลานี้เปนคนอันธพาล ไมเชื่อใน
ถอยคําของศิษยคนใหญ จากนั้นพระโพธิสัตวจึงไดยืนอยูในอากาศดวยอานุภาพอัน
ใหญ แลวกลาววา แมจะมีผูมาประชุมกันตั้ง ๑,๐๐๐ คน พวกเหลานั้น ใหพิจารณาตั้ง 
๑๐๐ ป ก็ไมมีปญญาทราบได แตบุรุษผูมีปญญารูแจงในถอยคําความุงหมายของเรา
กลาวเพียงผูเดียวเทานั้น ประเสริฐกวา๔๐

ในชาดกนี้แสดงใหเห็นวาบุคคลผูรูจักความมุงหมาย หรือรูจักผลของถอยคํา หรือการ
กระทํานั้นๆ เปนบุคคลที่ประเสริฐควรแกการยกยอง ดังนั้น พระพุทธองคจึงทรงยกยองพระสารี
บุตรเถระ และแตงตั้งทานไวในฐานะอัครสาวกระดับผูนําอันเปนฐานะที่เหมาะสมกับความรูความ
สามารถของทานในความเปนผูรูผล แมแตในทางสังคมหรือราชอาณาจักรก็เชนเดียวกัน บุคคลที่
เปนผูนํานั้น หากเปนผูรูในความมุงหมายหรือผลที่ปรากฏเกิดขึ้นในสังคม และวางแผนในการสราง
สรรคหรือแกไขในเหตุการณนั้น ๆ แลว ยอมจะเปนผูที่ไดรับการยกยองและเชื่อถือจากบุคคลใน
สังคม

ผูนําตามหลักอัตถัญุตานี้สามารถคาดการและวางแผนในการทํางาน การแกไข การ
พัฒนาตนเองและสังคมไดโดยการใชหลักการนี้ เชน เมื่อ เวลาประสบกับเหตุการณตาง ๆ อยางใด
อยางหนึ่ง เชน เห็นบุคคลทาํบาปอกุศล หรือทําคุณความดี ขยันศึกษาเลาเรียน ก็สามารถที่จะคาดผล
ลวงหนาไดวา เหตุอยางนี้จะตองสงผลอยางนั้นอยางนี้ เรียกวา รูผล ระหวางเหตุกับผลนี้ นับวาเปน
เร่ืองเดียวกัน แตคนละเงื่อนกัน เมื่อกลาวถึงขอหนึ่งก็กระเทือนถึงอีกขอหนึ่ง เหตุกับผลจึงเปน
ปจจยัซ่ึงกันและกัน เหตุอยางไร ผลก็อยางนั้น๔๑

ดวยเหตุนี้ เหตุผลจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับความเปนผูนํา จะเปนเรื่องความ
เสื่อมหรือความเจริญ ขึ้นอยูกับผูนํามีเหตุผลหรือไม ในเรื่องนี้พระพุทธองคไดทรงเปรียบเทียบ 
พระภิกษุผูที่จะขามถึงฝง คือ พระนิพพาน ดวยนายโคบาลผูตอนโคขามฝง ซ่ึงนายโคบาลนั้นมีทั้ง 
ผูที่มีความฉลาดใครครวญในเหตุผล และผูไมมีการใครครวญอยางมีเหตุผลหรือจุดหมาย ดังปรากฏ
ในพระสูตรเรื่องจุฬโคปาลสูตรวา

                                                       
๔๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๙๙/๔๑.
๔๑ พระสามารถ  อานนฺโท,  “ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม”, ปริญญานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,

หนา ๕๙.
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๖๖

ภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว นายโคบาลชาวมคธผูมีมาแลว นายโคบาลชาว
มคธผูมีปญญาทราม ไมคํานึงถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูไมตรวจตรา ดูฝงแมน้ํา
คงคาขางนี้ เริ่มตอนฝูงโคขามไปฝงวิเทหรัฐฟากโนนโดยไมถูกทาเลย ทันใดนั้น   
ฝูงโคไดวายเวียนวนในทามกลางกระแสแมน้ําคงคา ถึงความวอดวายเสยีที่ตรงนี้เอง 
ขอนี้เปนเพราะเหตุไร

ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะที่นายโคบาลชาวมคธ ผูมีปญญาทราม ไมนึกถึงฤดู
สารทในเดือนทายฤดูฝน ไมตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคาขางนี้ เร่ิมตอนฝูงโคใหเขาไป
ฝงวิเทหรัฐฟากโนนโดยไมถูกทาเลย ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ พวกใด 
พวกหนึ่งที่ไมฉลาดตอโลกนี้ ไมฉลาดตอโลกหนา ไมฉลาดตอส่ิงใตอํานาจมาร ไม
ฉลาดตอสิ่งเหนืออํานาจมาร ไมฉลาดตอส่ิงใตอํานาจมฤตยู ไมฉลาดตอส่ิงเหนือ
อํานาจมฤตยู ชนเหลาใดจะสําคัญ ส่ิงที่ควรฟงควรเชื่อตอสมณพราหมณเหลานั้น 
ขอนี้ไมเปนประโยชน และใหทุกขแกชนเหลานั้นสิ้นกาลนานเชนนั้นเหมือนกัน

ภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลชาวมคธผูมีปญญา นึกถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดู
ฝน ไดตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคาขางนี้แลว เร่ิมตอนฝูงโคใหเขาไปฝงเหนือแหงวิเทห
รัฐฟากโนนโดยถูกทาทีเดียว เขาขับตอนเหลาโคอุสภ เปนโคพอฝูง เปนโคนําหนา
ฝูงขามไปกอน มันไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคาถึงฝงโดยสวัสดี ตอนั้นจึงตอน
โคอื่น โคที่ใชการได โคที่พอจะฝกได ตอนโคผูเปนโคเมียที่รุนคนอง ตอนลูกโค
และโคที่ซูบผอม มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคาถึงฝงโดยสวัสดี๔๒

จะเห็นไดวา ผูนํานั้นมีความสําคัญตอความเปนอยูของสมาชิกในกลุม หากผูนําเปน 
ผูรูเหตุ รูผล หรือรูจุดมุงหมาย จะทําอะไรตองมีแผนการ หรือเปาหมาย ยอมจะทําใหหมูคณะดําเนิน
ไปไดโดยสวัสดิภาพ การวางแผนงานไดกอนแลวเดินตามลําดับของงาน ผลก็คือ จะไมมีขอผิด
พลาด ไมติดขัดในการทํางาน หรือในการทํางานเปนคณะ ทุกคนรวมมือกันอยางพรอมเพรียง งานก็
จะประสบกับความสําเร็จไดผลดี มีประสิทธิภาพ ผูนําเกิดความสบายใจที่มีสวนชวยใหงานสวน
รวมประสบผลสําเร็จ๔๓

จากตัวอยางตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ผูนําที่ดีจะตองเปนผูรู 
จุดหมาย รูเปาหมาย รูจักผลที่จะเกิดขึ้นอยางชัดเจน แลวมุงสูจุดหมาย เปาหมายนั้น ตามหลัก 
อัตถัญุตา ผูนํานั้นก็จะเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มองทุกอยางทะลุปุโปรง สามารถนําพา 

                                                       
๔๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๐–๓๕๒–๓๘๔–๓๘๖.
๔๓ พระสามารถ  อานนฺโท, “ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม”, ปริญญานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,

หนา ๖๐.
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๖๗

หมูคณะหรือมวลชน และองคกรไปสูความเจริญและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งเปา
ไวได

๓.  อัตตัญุตา คือ รูตน
อัตตัญตุา คือ รูตน รูวาตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถอยางไร และตองรูจักพัฒนา

ตนเองอยางสม่ําเสมอ ผูนําที่ดีนั้นจะตองสํารวจตนเองอยูเสมอวาตนเองมีจุดออนจุดแข็งอะไร แลว
ดําเนินการปรับปรุงจุดออนของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนใหดีขึ้นเรื่อย กลาวคือ  
ผูนําที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงแหงโลก
อยางแทจริง เพื่อใหสามารถนําพามวลชนและองคกรไปสูจุดหมายไดตามเปาหมายที่วางไว

พระพุทธศาสนาไดกลาววา อัตตัญตุา หมายถึง การรูจักตนเกี่ยวกับ ศรัทธา ศลี จาคะ  
สุตะ ปญญา เปนตน ดังที่ปรากฏใน ธัมมัญสููตร๔๔ วา

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักตนคือ รูวาตนเองนั้นมีศรัทธาความเชื่อ มีศีล มี
ระเบียบวินัย มีสุตตะ คือ การศึกษาเลาเรียน ไดยิน ไดฟง มีจาคะ การสละ แบงปน 
การปลอยวาง มีปญญา ความรู ความสามารถ อยูประมาณเทาใดบาง แลววางตนให
เหมาะสมกับฐานะ ภาวะ ความรูความสามารถของตนเอง ไมทําใหเกินความรูความ
สามารถของตนเอง ดังนี้ เรียกวา เปนผูรูจักตน

การรูตนในแนวทางแหงพระพุทธศาสนา ก็คือ การรูหลักความเจริญอยางประเสริฐ 
หลักความเจริญของอารยชนตามคุณธรรมที่เรียกวา อารยวัฒิ ๕๔๕ ดังตอไปนี้

๑. ศรัทธา ความเชื่อ ความมั่นในในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความเจริญความดีความ
งามอันมีเหตุผล

๒. ศีล ความประพฤติดี มีวินัย เล้ียงชีพสุจริต
๓. สุตะ การเลาเรียน สดับฟง ศึกษาหาความรู
๔. จาคะ การเผื่อแผเสียสละ เอื้อเฟอ มีน้ําใจชวยเหลือ ใจกวาง พรอมที่จะรับฟง และ

รวมมือ ไมคับแคบเอาแตตัว
๕. ปญญา ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุผล รูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริง

                                                       
๔๔ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๔๓–๑๔๖.
๔๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๘๒
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๖๘

จากพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวาคุณสมบัติของผูนําที่ดียอมเปนผูประพฤติตนจนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจของตนเองไดอยางถูกตอง ตามหลักความเจริญอยาง
ประเสริฐ หรืออารยวัฒิ ๕ กลาวคือ เปนผูที่รูตนเองทั้งในดานคุณภาพทางความสามารถที่จะ
ประกอบกิจการงานไดอยางถูกตอง และดานคุณภาพจติใจที่สามารถเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่
ถูกตอง สมควรแกการยกยองของบุคคลทั้งหลาย

นอกจากนี้การรูตนนี้ นับวามีความสําคัญอยางมากในการเปนผูนํา เพราะการวางตนไม
เหมาะสมกับฐานะยอมนํามาซึ่งความผิดพลาดเสมอ ดังตัวอยางที่ปรากฏใน สัพพาฐชาดก ซ่ึงเปน
เร่ืองพระโพธิสัตวกับสุนัขจิ้งจอก มีใจความวา

วันหนึ่งพระโพธิสัตวคิดวา จักสาธยายมนตนั้นบนหินดาดที่เนินผา ปุโรหิตทํา
การสาธยาย มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยูในโพรงนั้น ไดยินมนตนั้นเหมือนกัน ได
ทองจําจนแคลวคลอง เพราะวาสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นในอัตภาพอดีตถัดไปไดเปน
พราหมณผูหนึ่งซึ่งคลองแคลวในปฐวีวิชัยมนต พระโพธิสัตวทําการสาธยายแลวลุก
ไปกลาววา มนตของเรานี้แคลวคลองหนอ สุนัขจิ้งจอกออกจากโพรงกลาววา “ทาน
พราหมณผูเจริญ มนตนั้นแคลวคลองแกขาพเจายิ่งกวาทานเสียอีก แลววิ่งหนีไป”

พระโพธิสัตวคิดวาสุนัขจิ้งจอกตัวนี้จักทําอกุศลใหญหลวงแน จึงติดตามไปได
หนอยหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกไดหนีเขาไปในปา สุนัขจิ้งจอกนั้นรายปฐวีวิชัยมนตบังคับ
สุนัขจิ้งจอกเปนรอย ๆ ไวในอํานาจ กระทําสัตว ๔ เทา มีชาง มา สิงห เสือ กระตาย 
สุกร และเนื้อ เปนตน ทั้งหมดไวในอํานาจของตนและไดเปนพญาสัตวชื่อวา  
สัพพทาฐะ ราชสีหยืนอยูบนหลังชางสองเชือก พญาสุนัขจิ้งจอกนั่งบนหลังราชสีห
กับนางสุนัขจิ้งจอก ผูเปนมเหสี นับเปนยศยิ่งใหญ

พญาสุนัขจิ้งจอกเมาดวยยศมหันต เกิดความคิดชิงราชสมบัติของพระเจากรุง
พาราณสี และมีบริวารแวดลอม ๑๒ โยชน ไดสงสาสนไปถึงพระราชาวา จงมอบ
ราชสมบัติใหแกเราหรือจะรบ ชาวกรุงพาราณสีตางพากันสะดุงหวาดกลัว ไดปด
ประตูพระนครแลวตั้งมั่นอยู พระโพธิสัตวกลาวเปนอุบายเพื่อยุใหสุนัขทําใหพญา 
สีหราชแผดเสียง จากนั้นราชสีหจึงเมมปากเปลงสีหนาทบนหลังชาง ๓ คร้ัง อยาง
ไมเคยเปลงมาเลย ชางทั้งหลายตางสะดุงตกใจ สลัดสุนัขจิ้งจอกใหตกไปที่พื้นและ
ถูกชางเหยียบจนแหลกละเอียดไป

สุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะถึงแกความตาย ณ ที่นี้เอง ชางเหลานั้นไดยินเสียง
ราชสีหแลวก็กลัวภัย คือ ความตายตางก็สับสนชุลมุนวุนวานแทงกันตาย ณ ที่นั้น 
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สัตว ๔ เทาทั้งหมด แมที่เหลือมีเนื้อและสุกร เปนตน มีกระตายและแมวเปนที่สุด 
ยกเวนราชสีหทั้งหลายไดถึงแกความตาย ณ ที่นั้นเอง๔๖

จากชาดกนี้แสดงใหเห็นวาการไมรูจักตนเองของสุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะ วาอยูในฐานะ
อยางไร มีความรูความสามารถหรือไม กลาวคือ ไมมีการประเมินตนเองใหดีกอนวามีความสามารถ
เทาใด แลวกระทําลงไป ยอมจะนําตนและผูอ่ืนใหไดรับความลําบาก เพราะเหตุที่ไมรูจักตนเอง ไมรู
ภาวะของตน

ดังนั้น ผูนําจะตองรูวาตนมีภาวะอะไรอยูในสถานะใด มีคุณสมบัติ มีความพรอม มี
ความถนัด สติปญญา ความสามารถอยางไร มีกําลังแคไหน มีจุดออนจุดแข็งอยางไร ซ่ึงจะตอง
สํารวจตนเองและเตือนตนเองอยูเสมอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองใหมีคุณ
สมบัติ มีความสามารถยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไมใชวาเปนผูนําแลวจะเปนคนสมบูรณไมตองพัฒนาตน ยิ่งเปน
ผูนําก็ยิ่งตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา๔๗

จากตัวอยางตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ผูนําที่ดีจะตองเปนผูรูตน
อยูเสมอ เปนผูมีคุณธรรม อารยวัฒิ ๕ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ตามหลักอัตตัญตุา   
ผูนํานี้ก็จะเปนผูนําที่ดี มีการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพทั้งดานความสามารถในการบริหารงานอยาง
ถูกตอง และคุณภาพดานจิตใจ ที่ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามจนเปนที่ยอมรับ 
นับถือ ยกยองจากบุคคลทั้งหลายและดวยคุณสมบัติทั้ง ๒ ประการนี้ยอมทําใหผูนํานั้นสามารถนํา
พามวลชน หมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความสงบสุข และเจริญกาวหนาตลอดไป

๔.  มัตตัญุตา คือ รูจักประมาณ
มัตตัญตุา คือ รูจักประมาณ รูจักความพอดี กลาวคือ ตองรูจักขอบเขตความพอเหมาะ

ในการทํางานในเรื่องตาง ๆ ดังนั้น ผูนําที่ดีนั้นจะตองรูจักความพอเหมาะพอควรในการที่จะทํากิจ
การทุกอยางใหลุลวงไปดวยดีตามเปาหมายที่วางไว

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาววา มัตตัญตุา หมายถึง รูประมาณในการรับปจจัย ๔ 
ดังปรากฏใน ธัมมัญสููตร วา

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักประมาณในการบริโภคปจจัยส่ีในการเลี้ยงชีพ เชน การรูจัก
ประมาณในการรบั หรือการใชสอยจีวร การรับอาหารบิณฑบาตรและบริโภคอาหารใหพอประมาณ
แกอัตตภาพของตนไมมากไมนอยเกินไป การใชเสนาสนะที่อยูอาศัย ใหพอสมควรเหมาะสมกับ
สมณะสารรูป ยารักษาโรค และบริขารอื่น ๆ ที่ภิกษุเขาไปเกี่ยวของ ตองใหรูจักความพอดีแกตนเอง 

                                                       
๔๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๑/๑๑๔.
๔๗ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, หนา ๒๕–๒๘.
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หากภิกษุไมรูจักประมาณในการรับปจจัยส่ี ไมพึงเรียกเธอวาเปนมัตตัญู แตเพราะภิกษุรูจัก
ประมาณในการรับ ปจจัยส่ีจึงเรียกเธอวา เปนมัตตัญู๔๘

ดังนั้น การรูประมาณ ตามหลักมัตตัญตุา ยอมทําใหผูประพฤติปฏิบัติมีความสุข ความ
เจริญพอเหมาะแกฐานะของตน โดยรูจักความพอดีในการดําเนินชีวิตทุกอยางไดถูกตองเหมาะสม 
ดวยเหตุนี้ ผูนําที่ดีตามหลักมัตตัญตุา ยอมนํามาซึ่งความพอเหมาะพอควรใหการดําเนินกิจการงาน
ตาง ๆ ทาํใหสามารถนาํพามวลชน หมูคณะ ไปสูความสขุสงบ ปลอดภยั และความเจรญิอยางแทจริง

ในการใชสอยปจจัยส่ีของภิกษุตามหลักมัตตัญุตานี้ ไดมีพระเถระรูปหนึ่งเปนผูที่มี
ความมักนอยในปจจัยส่ีตามมีตามได ดังปรากฏใน มหาสุวราชชาดก๔๙ เปนเรื่องที่พระพุทธองคตรัส
กับภิกษุ และทาวสักกะกับพญานกแขกเตา ดังมีใจความวา ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาเฝาพระพุทธเจา และ
พระพุทธองคทรงตรัสถามวา

“ดูกอนภิกษุ เธอไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ? เสนาสนะเปนที่สบายดีหรือ? ภิกษุรูป
นั้นทรงกราบทูลใหทรงทราบ พระศาสดาครั้นทรงทราบวาเธอมีเสนาสนะ เปนที่สบาย จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ ธรรมดาสมณะเมื่อมีเสนาสนะเปนที่สบายแลว ก็ควรละความโลภอาหารเสีย ยินดฉีัน
ตามที่ไดมานั่น กระทําสมณธรรมไป โบราณบัณฑิตทั้งหลาย แมเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน เคี้ยวผงแหง
ในตนไมทีต่นอยูอาศยั ยงัละความโลภอาหาร มคีวามสนัโดษไมทาํลายมติรธรรมไปเสยีท่ีอ่ืน เหตไุร
เธอจึงมาคิดวาบิณฑบาตนอย ฉันไมอรอย และละทิ้งเสนาสนะที่สบายเสีย” แลวไดตรัสอดีตนิทาน
มาสาธกวา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ที่ปาไมมะเดื่อแหงหนึ่งอยูริมฝงแมน้ําคงคา มีนกแขกเตาหลาย
แสนตัว ตอมาในฤดูแลงผลมะเดื่อไดหมดลงนกแขกเตาทั้งหลายไดพากันบินหนีไปหากิน ณ ที่อ่ืน 
ยังคงเหลือแตพญานกแขกเตาตัวหนึ่งเทานั้น เปนผูมักนอยสันโดษไมหนีไปที่อ่ืน เมื่อผลมะเดื่อ
หมดก็กินหนอ ใบ เปลือก และสะเก็ดของตนมะเดื่อตามลําดับ โดยไมคิดจะหนีไปไหน เปนเหตุให
บัลลังกของทาวสักกะแสดงอาการรอน เพื่อทดสอบจิตใจของพญานกแขกเตา ทาวเธอจึงบันดาลให
ตนมะเดื่อที่นกแขกเตาอาศัยอยูนั้นตายและแหงลงมีลําตนแตกเปนชองนอยใหญ เวลาลมพัดจะมี
เสียงดัง มีผงไมไหลออกมาตามชองที่แตกนั้น นกแขกเตาก็ไมหนีไปไหนก็ยังกินผงไมไหลออกมา
ตามชองที่แตกนั้นแหละเปนอาหาร จนสุดทายตนไมนั้นเหลือแตตอ พญานกแขกเตาก็ไมหนีไป
ไหน ยังคงจับอยูที่ตอตนไมนั้น

                                                       
๔๘ องฺ.สตฺตก. (ไทย)  ๒๓/๖๕/๑๔๓–๑๔๖.
๔๙ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๔๒๙/๓๐๓–๓๐๕.
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ทาวสักกะเมื่อทราบวาพญานกแขกเตามีความมักนอยสันโดษจริง ๆ จึงแปลงรางเปน
พญาหงส มีนางสุชาดาเปนนางหงสติดตามไปดวย บินไปจับที่ตอมะเดื่อใกลพญานกแขกเตานั้น
แลวเจรจาวา

“นกแขกเตา ผูมีจะงอยปากสีแดงทานควรไปที่อ่ืนไดแลว อยามาตายที่ตรงนี้เลย ทานมา
เยื่อใยอะไรกับตนไมแหงนี้ ตนไมอ่ืนมีถมเถไป”

พญานกแขกเตารองตอบวา “ทานพญาหงส...ใครเปนเพื่อนในยามทุกขยาก ผูนั้นเปน 
สัตบุรุษ ยอมไมทอดทิ้งเพื่อนผูมีทรัพยและไรทรัพย ตนไมนี้เปนทั้งเพื่อนเปนทั้งญาติของเรา เรา
เพียงตองการมีชีวิตอยูเทานั้น จึงไมอาจทิ้งตนไมนี้ไปได เพราะเหตุเพียงไมมีผล นี่ไมยุติธรรมเลย”

จากชาดกเรื่องนี้ช้ีใหเห็นวา การที่บุคคลมคีวามพอใจยินดีในสิ่งที่ตนมีและรูจักกตัญรูู
คุณคาของที่อยูอาศัย ยอมเปนที่ช่ืนชมนาสรรเสริญของนักปราชญบัณฑิต ดังนั้น การรูจักประมาณ
ในความเปนอยูเชนที่อาศัย รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร รูจักประมาณใหเหมาะสมกับรายรับ
รายจายของตนเอง ไมทะเยอทะยานจนเกินฐานะแลว ยอมจะไดรับความสุขและนําความเจริญมาสู
สังคมที่อยูของตนเองและความรูจักประมาณอีกประการหนึ่ง คือ รูจักประมาณในการรับและการ
ใหรูจักประมาณตนวา ควรรับอะไรจากใครเพียงใด ควรใหอะไรแกใครเพียงใด ควรวางตัวอยางไร 
ควรปฏิบัติอยางไรใหพอเหมาะพอดีใหพอประมาณ และทรงตรัสถึงหลักธรรมที่จะทําใหบุคคลเปน
ผูที่รูจักประมาณ นั่นคือ หลักสันโดษ คือ ความยินดีดวยปจจัยที่ตนมีตนได ไมแสวงหาในสิ่งที่ไม
สมควร มีความขยัน ไมเกียจคราน ความสันโดษนั้นแบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ ๕๐

๑. พอดีกับส่ิงไดมาหรือมีอยู (ยถาลาภะ) คือ เอาสิ่งที่ไดมาหรือมีอยูเปนเกณฑแลว  
ทําใหพอเหมาะพอดีกับสิ่งที่ไดมาหรือมีอยูเชนมีเงินอยู ๑๐๐ บาท ก็ใชเงิน ๑๐๐ บาท ใหพอเหมาะ 
พอดีกับความจําเปนกอนหลัง เพื่อใหเกิดคุณคาที่แทจริง

๒. พอดีกับกําลังความสามารถ (ยถาพละ) คือ เอากําลังความสามารถเปนเกณฑวัดแลว 
ใหพอเหมาะพอดีกับความสามารถนั้น เชน มีกําลังกายที่จะแบกหามไดเทานี้ก็ทําเทานี้ ไมทําใหเกิน
กําลังความรูความสามารถ ทํางานก็ใหเหมาะกับความรูความสามารถ

๓. พอดีกับฐานะ (ยถาสารุปปะ) คือ เอาฐานะหรือความเหมาะความควรเปนเกณฑแลว
ทําใหเหมาะกับฐานะนั้น ๆ เชน อยูในฐานะเปนพอแมทําอะไรอยางไร แคไหน จึงจะเหมาะและสม
ควรก็ทําใหพอดีกับความเหมาะสม เชน อยูในฐานะลูกก็ทําใหพอเหมาะพอควรกับฐานะลูกอยูใน
ฐานะเปนผูนํา หรือในฐานะใด ๆ ก็ทําใหพอเหมาะพอควรกับฐานะนั้น ๆ ลักษณะ ๓ อยางนี้ ควรใช
ประกอบกันและกัน จึงจะชวยใหสามารถทําอะไร ๆ ใหพอเหมาะพอดีอยางไดผลเต็มที่

                                                       
๕๐ พระสามารถ  อานนฺโท, “ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม”, ปริญญานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,

หนา ๖๗.
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การรูจักประมาณอีกประการหนึ่ง คือ ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา ซ่ึงเปนหนทางใน
การทํางานของผูนํา จะตองไมตึงและไมหยอนเกินไป ดังเชน พระพุทธเจาไดทรงทดลองปฏิบัติ
เครงครัดก็ไมประสบผลสําเร็จ ตอเมื่อพระองคหันมาปฏิบัติทางสายกลาง จึงประสบผลสําเร็จ ดังที่
พระองคไดตรัสไวใน ธัมจักกัปปวัตนสูตร มีขอปฏิบัติที่ไมควรดาํเนินอยู ๒ อยาง คือ

๑. ขอปฏิบัติหยอนยานที่ยึดกามคุณ ความพอใจในอารมณของตน เปนหลักการกระทํา
ที่ไมเกิดประโยชน ไมเปนไปเพื่อการบรรลุธรรม

๒. ขอปฏิบัติตึงเกินไป การทรมานตนใหไดรับความทุกขเวทนาดวยประการตาง ๆ  
ดังนั้น พระองคจึงตรัสถึงทางปฏิบัติสายใหมขึ้น นั้นคือ มัชฌิมาปฏิปทา ไดแก มรรค ๘ หรือ  
ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนทางแหงความพอประมาณนั้นเอง๕๑

ความพอดีหรือหลักการรูจักประมาณ ซ่ึงจะเปนขอที่เสริม ทําใหผูนําทําตามหนาที่ที่ได
รับมอบหมาย และการรูจักประมาณของผูนําอีกประการ เชน ผูปกครองบานเมืองรูจักประมาณใน
การใชอํานาจการปกครอง การใหคณุการใหโทษ ในการปกครองจงึจะมสีวนชวยในการบรหิารงานให
แกผูนาํ กลาวคอืผูนาํจะตองมขีอบเขตและตองรูจกัวาในการกระทาํในเรือ่งราวนัน้ ๆ มอีงคประกอบ
หรือมีปจจัยอะไรเกี่ยวของบาง ทําแคไหนองคประกอบนั้นจึงจะพอดี ไดสัดสวนพอเหมาะกับการ
กระทําตาง ๆ ถาไมพอดีก็พลาด ความพอดีจึงจะทําใหเกิดความสําเร็จที่แทจริง ฉะนั้น จะตองรูองค
ประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของและจัดใหลงตัวพอเหมาะพอดี และการรูจักประมาณอีก ๓ ประการ 
จึงจะทําใหการงานบรรลุผลสําเร็จได

จากตัวอยางตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยพอจะสรุปไดวา ผูนําที่ดีตามหลักมัตตัญตุา 
จะตองเปนผูนําที่ประกอบดวยหลักธรรมแหงมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง อันประกอบดวย
องคมรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปญญา อันจะทําใหผูนํานั้นเปนผูรูประมาณ มีความพอเหมาะพอดีใน
การดําเนินกิจการทุกอยาง เพื่อประโยชนสุขแหงมวลชนและหมูคณะอยางแทจริง นอกจากนี้ ความ
พอเหมาะพอดี ความรูประมาณนั้นควรเปนไปตามหลักสันโดษ คือ ความพอดีกับสิ่งไดมาหรือมีอยู 
(ยถาลาภะ) ความพอเหมาะพอดีกับกําลังความสามารถ (ยถาพละ) และความพอเหมาะพอดีกับฐานะ 
(ยถาสารุปปะ) ดังไดกลาวมาแลว ดังนั้นผูนําที่ดียอมมีความรูประมาณ ความเหมาะพอดีตามหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา และหลักสันโดษอยางถูกตองแลว ผูนํานั้นจะสามารถทํากิจการทุกอยางดวยความ
เขาใจวัตถุประสงคอยางถูกตอง และสามารถนําพามวลชนและหมูคณะไปสูความสงบสุข ปลอดภัย 
และกาวหนาตลอดไป

                                                       
๕๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๘.
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๕.  กาลัญุตา คือ รูจักเวลา
กาลัญตุา คือ รูจักเวลา รูจักเวลาที่ควรประกอบกิจการงานตาง ๆ หรือทํางานใหทันกับ

เวลา เหมาะกับเวลา และรูคุณคาของเวลา ผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้นจะตองเปนผูรูจักการบริหาร
เวลาหรือวางแผนใหเหมาะสมกับเวลาอยางถูกตอง

ในทางพระพุทธศาสนา กลาวถึง กาลัญตุา ไววา การรูจักแนวปฏิบัติอันเหมาะสมกับ
กาละเทศะ ดังปรากฏในธัมมัญสููตร๕๒ วา

ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบไปดวยความรูวา เวลานี้เปนเวลาควรศึกษา ควรถาม 
เวลานี้ควรเปนเวลาทําความเพียร ควรหลีกเรนจากหมูคณะ คือ รูจักการปฏิบัติใหสอดคลองกับ
กาลเทศะ ใหเหมาะสมกับสมณะ รูคุณคาของเวลา เมื่อภิกษุมีความรูความเขาใจในการใชเวลา ยอม
จะเปนผูมีความเจริญในพระพุทธศาสนา เพราะทําใหถูกกับกาลเวลา

ดังนั้น การรูจักเวลา รูจักคุณคาแหงเวลา รูจักการบริหารเวลาอยางถูกตองตามหลัก
กาลัญตุา ถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของการเปนผูนําที่ดีในการที่จะวางแผนงาน
ในกิจการตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และทันตอสถานการณโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวได การดําเนินกิจการตางๆ เมื่อทําใหถูกตองเหมาะสมกบั
กาลเวลาแลวยอมไดรับประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน แตหากวาการทําอะไรไมสอดคลองกับความ
เหมาะสม ก็ยอมสงผลเสียใหแกตนเองและผูอ่ืน ในเรื่องนี้พระพุทธเจาไดตรัสกับภิกษุที่ละเลยกิจ
วัตร ปฏิบัติตนไมเหมาะกับสมณะ ดังปรากฏในอกาลราวิชาดก ๕๓ ซ่ึงมีเนื้อความวา

ภิกษุชาวพระนครสาวัตถีรูปหนึ่ง บรรพชาในพระศาสนาแลวไมเรียนวัตรหรือ
สิกขา เธอไมรูวาเวลานี้ควรทําวัตร เวลานี้ควรปรนนิบัติ เวลานี้ควรเลาเรียน เวลานี้
ควรทองสงเสียงดัง ในขณะที่ตนตื่นขึ้น ทั้งในปฐมยาม มัชฌิมยาม ปจฉิมยาม ภิกษุ
ทั้งหลายไมเปนอันไดหลับไดนอน ตางพากันกลาวโทษของเธอในธรรมสภาวาผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษ ุบรรพชาในพระศาสนา คือ รัตนะ เห็นปานนี้ ยังไมรูจักวัตรหรือ
สิกขา กาลหรือมิใชกาล

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลใหทรงทราบแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตในบัดนี้เทานั้นที่
ภิกษุนี้สงเสยีงไมเปนเวลา แมในกาลกอนพระภิกษุรูปนี้ไดเกิดเปนไก ก็สงเสียงไม
เปนเวลาเหมอืนกบัการทีเ่ขาไมรูจกักาลเวลาขนั จงึเปนเหตใุหถูกบดิคอจนถงึสิน้ชีวิต

                                                       
๕๒ องฺ.สตฺตก.  (ไทย)  ๒๓/๖๕/๑๔๔–๑๔๕.
๕๓ ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๗/๑๑๙/๔๙.
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ในอดีตกาลพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี และเมื่อ
พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ และเจริญวัย แลวสําเร็จการศึกษาใน
ศิลปวิทยาทุกอยาง เปนอาจารยทิศาปาโมกข บอกศิลปะแกมาณพประมาณ ๕๐๐ มี
ไกขันยามอยูตัวหนึ่ง พวกเขาพากันลุกตามเสียงขันของมัน ศึกษาศิลปะอยู และไก
ไดตายเสียจากพวกเขา จึงเที่ยวแสวงหาไกอ่ืน มาณพผูหนึ่งหักฟนอยูในปาชาเห็นไก
ตัวหนึ่งก็จับมาใสกรงเลี้ยงไว ไกตัวนั้นไมรูวาควรจะขันในเวลาไหน เพราะมันเติบ
โตในปาชา บางคราวก็ขันดึกเกินไปไมอาจศึกษาได จนอรุณขึ้น พากันนอนหลับไป 
แมขอที่ทองจําไดแลวก็เลือนลืม ในเวลาที่มันขันสวางเกินไป ตางก็ไมไดทองบนเลย 
มาณพกลาวกันวา เดี๋ยวมันขันดึกไป เดี๋ยวก็ขันสายไป อาศัยไกตัวนี้ พวกเราเรียน
ศิลปวิทยาไมสําเร็จ แลวชวยกันบิดคอถึงสิ้นชีวิต แลวอาจารยบอกวาไกที่ขันไมเปน
เวลา พวกผมฆามันเสียแลว อาจารยกลาววา มันถึงความตาย เพราะมันเจริญเติบโต
โดยมิไดรับการสั่งสอนเลย ไกตัวนี้ไมเติบโตอยูกับพอแม ไมไดอยูในสํานักของ
อาจารย ยอมไมรูจักกาลที่ควรขันและไมควรขัน ดังนี้

ในชาดกนี้ไดช้ีใหเหน็อยางชัดเจนวา การรูจักเวลาในการทํากิจการใด ๆ เปนสิ่งสําคัญยิง่ 
หากวาบคุคลใดไมรูจกัประกอบกจิการใด ๆ ใหเหมาะสมกบัเวลาแลวยอมกอใหเกดิความเสยีหายหรือ
หายนะแกตนเอง ดังเชนที่ไกในชาดกไมรูเวลาในการขันที่เหมาะสม จึงทําใหตองถูกฆาตายในที่สุด 
ดงันัน้การเปนผูนาํทีด่คีวรจะตองรูจกัเวลาทีเ่หมาะสมในการกระทาํกจิการตาง ๆ ใหถูกตอง มฉิะนั้น
แลวยอมจะสามารถนํามาซึ่งความเสียหายแกตนเองและผูอ่ืนได

จากตัวอยางตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยพอจะสรุปไดวาผูนําที่ดีตามหลักกาลัญตุา
นั้น จะตองเปนผูนําที่รูจักเวลาเหมาะสมในการทํากิจการทุกอยางอยางถูกตอง รูจักบริหารเวลาให
เหมาะสม รูจักคุณคาของเวลา รูจักการวางแผนการใชเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยางถูกตอง ผูนํานั้นก็ยอมจะสามารถนําหมูคณะ มวลชน และสังคม ไปสู
ความสงบสุขและกาวหนาตามความเหมาะสมแหงเวลาอันควร

๖. ปริสัญุตา คือ รูชุมชน
ปริสัญตุา คือ รูชุมชน รูสังคม ตั้งแตในขอบเขตที่กวางขวางจากสังคมโลก สังคม

ประเทศชาติ วาอยูในสถานการณอยางไร มีปญหาอยางไร จะไดสามารถเขาใจความตองการของ
สังคมนั้นไดถูกตอง๕๔ หรือแกไขปญหาไดตรงจุด นอกจากนี้ยังตองรูเขาใจกฎเกณฑ วัฒนธรรม 
ประเพณี ของสังคมนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถอยูในสังคมนั้นไดอยางเหมาะสม ดังนั้น ผู

                                                       
๕๔ พระธรรมปฎก,  ภาวะผูนํา, หนา ๒๗.
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นําที่ดีจะตองรูเขาใจสังคมอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถเขาใจถึงสถานการณตาง ๆ ของสังคมนั้นได
ถูกตอง จะไดสามารถนําความสงบสุข สันติสุข ความกาวหนามาสูมวลชน หมูคณะและสังคมได

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาว ปริสัญตุา หมายถึง การรูจักบริษัท และแนวปฏิบัติ
ของบริษัท ดังปรากฏในธัมมัญสููตร๕๕ วา

ภิกษุเปนผูรูจักบริษัท คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักบริษัทหรือรูจักชุมชนเหลา
นี้เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนคหบดี ชนเหลานี้เปนสมณะในชุมชนนั้น ควรเขา
ไปหาอยางนี้ ควรยืนอยางนี้ ควรนั่งอยางนี้ ควรกลาวอยางนี้ ควรสงบอยางนี้ หาก
ภิกษุไมรูจักวาชุมชนเหลานั้น และวางตนไมเหมาะสมกับสังคมหรือชุมชนนั้นแลว 
ไมควรเรียกเธอวาเปนปริสัญ ูแตเพราะภิกษุรูวา นี้เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปน
คหบดี เปนสมณะ ในบริษัทนั้น เราควรเขาไปหาอยางนี้ ควรยืนควรนั่งอยางนี้ ควร
กลาวควรสงบอยางนี้ จึงเรียกเธอวา เปนปริสัญู

ในพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวา การรูจักวาชุมชนใด ๆ เปนสังคมประเภทไหน ยอมทําให
บุคคลนั้นสามารถวางตนไดอยางถูกตองและเหมาะสมในสังคมนั้น ๆ อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับนับถือ
จากบุคคลในสังคมนั้น ๆ ดวย ดังนั้น ผูนําที่รูจักชุมชนเปนอยางดียอมสามารถวางตนไดอยางเหมาะ
สมในสังคมนั้น อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการกิจการตางๆ ของสังคมนั้นใหถูกตองตามกฎเกณฑ 
ประเพณี แบบแผนของสังคมนั้น ๆ ทําใหเปนที่นับถือ ยกยองของหมูคณะ หรือมวลชนในสังคม
นั้น ๆ ตลอดจนสามารถนํามาซึ่งความสงบสุข ความเจริญกาวหนามาสูสังคมนั้น ๆ ดวย

ในการที่ผูนําจะรูจักชุมชนไดดีอีกประการหนึ่งนั้น ผูนําจะตองเขาใจในบทบาทและ
หนาทีข่องบคุคลในสงัคมซึง่จะปฏบิตัติอกนัไดอยางถกูตอง ในขอนีพ้ระพทุธเจาไดตรัสกบัสงิคาลบุตร 
ในเรื่องทิศทั้ง ๖ ซ่ึงมีสาระสําคัญตอผูนําในการบริหารชุมชนที่ควรรู ดังตอไปนี้

๑. ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดามารดา จะตองดูแลบุตรธิดาของตน มิใหทําชั่ว แนะนําให
เปนคนดี ใหการศึกษา เปนตน เมื่อบุตรธิดาไดรับการดูแลเชนนั้นแลว ควรปฏิบัติตนตอทานในทาง
ที่ดี เชน เล้ียงดูทานในคราวจําเปน ดําเนินกิจการ รักษาวงศสกุลของทานมิใหเสื่อมเสีย

๒. ทิศเบื้องขวา ไดแก ครู อาจารย จะตองแนะนําศิษยดวยดี ไมปดบังอําพราง ยกยองใน
หมูคณะ เปนที่พึ่งของศิษยได เปนตน เมื่อศิษยไดรับการอนุเคราะหจากครูอาจารยแลวพึงตอบแทน
ทานดวยการรับใชทาน เชื่อฟงทาน เคารพทาน และตั้งใจศึกษา

                                                       
๕๕ องฺ.สตฺตก. (ไทย)  ๒๓/๖๕/๑๔๕.

Page 91 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



๗๖

๓. ทิศเบื้องหลัง ไดแก ภรรยาและสามี จะตองปฏิบัติตอกันดังนี้ ภรรยาจะตองจัดงาน
บานดวยดี สงเคราะหญาติของสามี ซ่ือสัตยตอสามี รักษาทรัพยที่สามีดวยดี เปนตน และสามีควร
ปฏิบัติตอภรรยาดวยการยกยอง ไมดูหมิ่น ไมนอกใจ ใหเครื่องแตงตัวแกภรรยา

๔. ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรหรือเพื่อนที่จะปฏิบัติตอกันดังนี้ เชน ดวยการกลาวถอยคํา
ไพเราะ ชวยทําธุระงานของเพื่อน วางตนเสมอตนเสมอปลายตอเพื่อน เปนตน และเพื่อนควรกระทํา
ตอบ เชน ดูแลเพื่อนที่ประมาทแลว รักษาทรัพยของเพื่อนที่ประมาทแลว เปนที่พึ่งของกันและกัน
ได ไมทิ้งเพื่อนในยามวิบัติ และนับถือวงศตระกูลของเพื่อน

๕. ทิศเบื้องลาง ไดแก คนงาน คนรับใช หรือผูใตบังคับบัญชา จะตองปฏิบัติตอนายจาง
หรือเจานาย คือ ลุกทํางานกอนนายเลิกทีหลังนาย ถือเอาเฉพาะของที่นายให  ทํางานใหดียิ่งขึ้น ยก
ยองนาย  เปนตน และนายควรจะดูแลคนงานดวย การจัดงานใหเหมาะสมกับกําลัง ใหอาหารหรือ
รางวัล พยาบาลในคราวเจ็บปวย ใหพักผอนตามสมควร เปนตน

๖. ทิศเบื้องบน ไดแก สมณะ นักบวช ผูทรงคุณธรรมอันสูง  ควรอนุเคราะหแกคฤหัสถ 
เชน หามไมใหทําชั่ว ใหตั้งอยูในความดี อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม อธิบายขอความใหแจมชัดและ
บอกทางสวรรคใหคฤหัสถ เมื่อไดรับการอนุเคราะหควรตอบแทนดวยการจะพูด จะทํา จะคิด ตอง
ประกอบดวยความเมตตา การตอนรับดวยดี และการใหทานดวยปจจัยส่ี๕๖

ดังนั้น การที่ผูนําสามารถเขาใจและปฏิบัติตามหลักทิศทั้ง ๖ ไดอยางถูกตอง ยอมแสดง
ใหเห็นวาผูนํานั้นเปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมนั้น ๆ ไดอยางถูกตองจน
สามารถทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะได ก็สามารถนํามาซึ่งความสุข สันติสุข ในสังคมนั้นได
ตลอดไป

จากตัวอยางตาง ๆ ที่ยกมาขางตน ผูวิจยัพอจะสรุปไดวาผูนําที่ดีตามหลักปริสัญตุา จะ
ตองรูชมุชน รูสังคม อยางถกูตองในทกุ ๆ ดาน ทัง้ดานกฎเกณฑ ประเพณ ีวฒันธรรม เปนตน  เพือ่ผูนํา
นั้นจะไดสามารถวางตนไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติงานตามแผนงานไดอยางถูกตองตามสังคมนั้น ๆ 
อีกทัง้สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ใหถูกตองตามสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางทนัโลกทนัเหตกุารณ 
เพื่อนําพาหมูคณะและสังคมไปสูความสงบสุขและกาวหนาตอไป นอกจากนี้ผูนําที่ดียังควรเขาใจ
หลักทิศทั้ง ๖ เพื่อใหสามารถสรางมนุษยสัมพันธที่ดีขึ้นในสังคมหรือองคกรนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง 
ทําใหการดําเนินงานทุกอยางเปนไปดวยความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุ
ประสงคขององคกรนั้นดวย

                                                       
๕๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒–๒๔๔/๑๙๙–๒๐๐.
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๗. ปุคคลปโรปรัญุตา คือ รูจักบุคคล
ปุคคลปโรปรัญตุา คือ การรูบุคคล รูประเภทของบุคคลที่จะตองเกี่ยวของดวย รูวาควร

จะปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผลอยางไร ดังนั้นผูนําที่ดียอมตองรูบุคคล รูประเภทของ
บคุคลทีเ่กีย่วของเปนอยางด ีเพือ่ใหสามารถเลอืกใชคนใหเหมาะสมกบังาน ในการบรหิารงานทกุ ๆ ดาน 
เพื่อใหเกิดประโยชนและคุณคาแกผูปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสรางความเจริญกาวหนาให
กับหมูคณะและองคกรไดตามเปาหมายที่วางไว

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง ปุคคลปโรปรัญตุา คือ การรูบุคคลและลักษณะ
ความตองการของบุคคล ดังปรากฏในธัมมัญสููตร ๕๗ วา

ภิกษุผูที่มีความรูเร่ืองบุคคลของภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักบุคคล ๒ จําพวก ไดแก
๑. รูลักษณะบุคคลผูที่เปนบัณฑิต รูบุคคลที่มีความตองการจะพบ บุคคลผูเปนพระ

อริยะหรือผูที่เปนบัณฑิต เปนคนดีมีศีลธรรม สนใจในคําสั่งสอน แลวนํามากระทําตามคําสอนนั้น
เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน

๒. รูจักลักษณะของบุคคลที่ไมใชบัณฑิต ไมตองการเห็นบุคคลที่เปนบัณฑิตหรือพระ
อริยะและไมตองการจะฟงธรรมคําแนะนําสั่งสอนจากทานผูรู

ในพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวาการรูจักคบบุคคลผูเปนบัณฑิตยอมนํามาซึ่งประโยชนแก
ตนและผูอ่ืน แตหากคบคนพาลยอมนําไปสูความหายนะทั้งแกตนเองและผูอ่ืนดวย ดังนั้น ผูนําที่ดี
จึงควรเลือกคบบุคคลที่ดี เพ่ือใหสามารถนําความเจริญมาสูตนเองและหมูคณะไดตลอดไป

ในการรูจักบุคคลหรือการเลือกคบคนนั้น พระพุทธเจาไดทรงแสดงใหเห็นความสําคัญ
ในขอนี้ ดังปรากฏในชาดกเรื่อง สันติคุมพชาดก ซ่ึงมีใจความวา

ณ ปางิ้วใกล ๆ กับภูเขาลูกหนึ่ง มีลูกนกแขกเตา ๒ ตัว อาศัยอยู ทางดานทิศ
เหนือของภูเขาเปนที่อาศัยของหมูบานโจร ๕๐๐ สวนทางทิศใตของภูเขาเปนที่อยู
ของพระฤาษี วันหนึ่งลูกนกแขกเตาถูกพายุพัดไปตกในตางทิศทางกัน ตัวหนึ่งถูก
พัดไปตกที่หมูบานโจร ๕๐๐ โจรไดเล้ียงไว ตั้งชื่อวา พุมหอก อีกตัวหนึ่งลมพัดไป
ตกที่อาศรมของฤาษี พวกฤาษีเล้ียงไว ตั้งชื่อวา ดอกไม

พระราชาทรงพระนามวา ปญจาละ เสด็จทรงรถไปสูปาพรอมขาราชบริพาร
เพื่อลาเนื้อ พระองคไดลาติดตามเนื้อ แตไมพบ จึงเสด็จกลับ  ไดหยุดพักผอนสรงน้ํา 
เสวยน้ํา และบรรทมใตตนไทรริมฝงแมน้ําใกลกับหมูบานโจร พวกโจรพากันเขาปา 

                                                       
๕๗ องฺ.สตฺตก. (ไทย)  ๒๓/๖๕/๑๔๕–๑๔๖.

Page 93 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



๗๘

คงเหลือแตนกพุมหอกกับคนครัวสองคนเทานั้น นกพุมหอกไดออกจากหมูบาน 
บังเอิญพบพระราชากําลังบรรทมอยูใตตนไทร จึงบอกคนทําครัวเปนภาษามนุษยวา

พวกเราจะปลงพระชนมพระราชานี้เสียและใหปลดเสื้อผาเครื่องทรงมาให
หมด พระราชาตื่นจากบรรทม ไดยินดังนั้น เห็นวามีภัยอยูเฉพาะหนา จึงหนีไปถึง
อาศรมของฤาษ ี ซ่ึงพวกฤาษไีดเขาปาไปเพือ่เกบ็ผลไม คงเหลอืแตนกดอกไมตวัเดียว 
เมื่อนกดอกไมเห็นพระราชา จึงกลาวตอนรับวา ขอเดชะพระมหาราช ขาพระองคมา
ดีไมไดมารายเลย พระราชาเมื่อทรงไดสดับดังนั้น ทรงเลื่อมใสในการตอนรับ ทรง
สรรเสริญนกดอกไมตัวนี้ และทรงตําหนินกพุมหอกวา นกดอกไมเปนนกที่มีคุณ
ธรรมเยี่ยม มีมารยาทดี แตนกแขกเตาอีกตัวหนึ่งพูดแตคําหยาบ มักได มคีวามโลภ
ในจิตใจ นกดอกไมเมื่อไดยินดังนั้น จึงกราบทูลวา

ขอเดชะพระมหาราชา ขาพระองคเปนนกรวมมารดาเดียวกันกับนกนั้น แต
เพราะเขาเติบโตในสํานักที่ไมดี พวกโจรสอนใหทําโจรกรรมอยูตลอดเวลา สวนขา
พระองคเติบใหญอยูสํานักของคนดี พวกฤาษีแนะนําดวยธรรมฉะนั้น ขาพระองคทั้ง
สองจึงมีคุณธรรมแตกตางกัน และนกดอกไมไดกลาวตอไปอีกวา

ขาแตพระมหาราช ก็การที่คนคบบุคคลประเภทใด จะเปนคนดีหรือไมดี มีศีล
หรือไรศีลก็ตาม เขายอมตกไปตามอํานาจของคนชนิดนั้น พระราชาไดทรงสดับ
อยางนั้นแลวเกิดความเลื่อมใสนกดอกไม จึงอภัยใหแกนกแขกเตาทั้งหลาย และให
คณะของฤาษีพํานักในพระราชอุทยาน ทํานุบํารุงจนตลอดชีวิต๕๘

ในชาดกนี้ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ และความแตกตางของการคบคาสมาคมของบุคคล 
คือ เมื่อบุคคลคบคนเชนใดก็จะเปนเหมือนบุคคลเชนนั้น ขอสําคัญประการหนึ่งนั้นอยูที่การรูจัก
เลือกคนทีค่วรคบกอน การรูจกัเลอืกหรือวเิคราะหวาบคุคลนีเ้ปนคนดคีวรคบ บคุคลนีไ้มควรคบ ดงัที่
พระราชาปญจาละ ที่สังเกตเห็นวานกตัวแรกนั้นแสดงออกมาในลักษณะของคนพาล ไมควรจะอยู
ใกล ไมควรคบ หากอยูในสังคมนั้นแลวยอมจะไดรับอันตราย พระองคจึงเสร็จหนีและเมื่อพบนก
แขกเตาตัวที่อยูกับฤาษี ก็ทรงทราบวาเปนสัตบุรุษที่ดีควรคบ พระองคนั้นเปนผูนําที่มีหลักธรรม คือ 
ปุคคลปโรปรัญตุา เปนเครื่องพิจารณา จึงรอดพนจากอันตรายได และที่นกแขกเตาทั้ง ๒ ตัวแตก
ตางกันนั้น ก็เพราะการอยูสังคมของบุคคลที่ดี และไมดีจึงมีพฤติกรรมที่ตางกัน ดังนั้นผูนําที่ดียอม
สามารถจะพิจารณาวิเคราะหวาบุคคลผูที่จะเขาไปเกี่ยวของเปนคนอยางไร และเลือกคบบุคคลที่ดี

                                                       
๕๘ ขุ.ชา.  (ไทย) ๒๗/(๑๕๙–๑๘๕)/๔๙๗–๕๐.
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๗๙

ซ่ึงสามารถนําประโยชนมาสูตนเองและหมูคณะได ทําใหเกิดความสงบสุข และสันติสุขตลอดไป
ในสังคมนั้น ๆ

จากตวัอยางตาง ๆ ทีก่ลาวมานี ้ ผูวจิยัพอจะสรปุไดวาผูนาํทีด่ตีามหลกัปคุคลปโรปรญัตุา
นั้น จะตองรูบุคคล ประเภทของบุคคลที่จะตองเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะผูรวมงาน ผูรวมปฏิบัติงาน
และดําเนินการไปดวยกัน เพื่อใหสามารถปฏิบัติตอเขาอยางถูกตองเหมาะสมและไดผล ตลอดจน
สามารถเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ๕๙ ในการบริหารกิจการงานทุก ๆ ดานเพื่อใหเกิดประโยชน
และความกาวหนาทั้งแกผูปฏิบัติงาน หมูคณะและองคกรตามเปาหมายที่ไดวางไว นอกจากนี้ผูนําที่
ดีจะตองรูจักเลือกบุคคลผูเปนคนดี ผูเปนบัณฑิต เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกตนเอง หมูคณะ และ
สังคม เพราะการเลือกคบคนไมดี หรือคนพาล ยอมนํามาซึ่งความหายนะแกตนเอง หมูคณะและ
สังคม ดังนั้น ผูนําที่ดีจึงควรพิจารณาวิเคราะหในการเลือกคบคนดี เพื่อใหสามารถนําความสุขความ
เจริญกาวหนามาสูตนเอง หมูคณะและองคกรไดตลอดไป

จากที่กลาวมาขางตน พอจะวิเคราะหใหเห็นวา หลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนามีจํานวนมาก ซ่ึงลวนแลวแตเปนคุณธรรมสําหรับคนดี และในขณะเดียวกันก็เปน
คุณธรรมที่สําคัญของการเปนผูนําดวย ผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มุง
เนนในการสงเสริมผูนําที่เปนคนดี มีจริยธรรม มีคุณธรรม มาปกครองหมูคณะ สังคม และประเทศ
ชาติ เพื่อใหเกิดความสงบสุข การพัฒนาหมูคณะ สังคม และประเทศชาติ ใหมีศักยภาพที่มั่นคงและ
กาวหนาตลอดไปในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชนยุคโลกาภิวัตนนี้

๓.๓ ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรม

จากที่กลาวมาแลวในหัวขอ ๓.๒ ไดแสดงใหเห็นวาผูนําตามหลักพุทธธรรมไดอาศัย 
“ธรรม” เปนหลักการสําคัญในการบริหารจัดการกิจการงานทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
โดยมุงใหเกิดประโยชนสุขแกหมูคณะ มวลชน สังคม และประเทศชาติอยางมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป
ในหัวขอนี้ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดของผูนําที่ดีตามหลักพุทธธรรมในทัศนะของนักวิชาการผูทรง
คุณวุฒิดังนี้

พระธรรมปฎก ไดกลาวไวในหนังสือ “ภาวะผูนํา”๖๐ เกี่ยวกับการเปนผูนําที่ดีพอสรุปได
ดังนี้

                                                       
๕๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา,  หนา ๑๙.
๖๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖-๒๘
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๘๐

(ก) ผูนําที่ดีพึงยึดหลักพรหมวิหาร ๔๖๑ ในทางปฏิบัติเพื่อใหผูนําสามารถประสานงาน 
ประสานคนไดอยางมีดุลยภาพ ทําใหสามารถดําเนินกิจการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว

(ข) ผูนําที่ดีพึงยึดหลักธรรมาธิปไตย๖๒  ไมมีอคติ เปนผูมีความยุติธรรม เที่ยงตรงใน
การดําเนินกิจการงานเพื่อประโยชนสุขแกมวลชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืนตลอดไป

(ค) ผูนําที่ดีพึงยึดธรรมของสัตตบุรุษ คือ สัปปุริสธรรม ๗๖๓ อันเปนธรรมที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนแหงการมีคุณสมบัติของการเปนผูนําที่ดีพรอมทุกประการ คือ รูหลักการ รูจุดหมาย รูตน 
รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคล ดังนั้นผูนําที่ยึดหลักสัปปุริสธรรม ๗ ยอมเปนผูนําที่มีวิสัย
ทัศนกวางไกล รูเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน รูการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ รูความพอ
เหมาะพอดี ในการดําเนินกิจกรรมทุกอยางอยางเหมาะสม รูจักการประสานงานกับบุคคลตางๆ 
อยางถูกตอง รูการวางแผนงานใหเหมาะสมกับสถานการณโลก มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน
เพื่อประโยชนสุขของมวลชน สังคม และประเทศชาติตลอดไป

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)๖๔ ไดกลาวถึง การเปนผูนําที่ดีพอสรุปไดดังนี้
(ก) ผูนําที่ดีพึงมีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวในทุติยปาปณิกสูตร๖๕

คือ จักขุมา เปนผูมีปญญามองการณไกล วิธูโร เปนผูรอบรูในการจัดการกิจการงานทุกอยางอยาง
ถูกตอง และนิสสยสัมปนโน คือ เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี คุณสมบัติทั้ง ๓ ขอนี้ยอมทําใหผูนํา
สามารถดําเนินกิจการงานทุกอยางไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายที่วางไว

(ข) ผูนําที่ดีพึงยึดหลักธรรมาธิปไตย๖๖ เพื่อมุงบําเพ็ญประโยชนสุขใหเกิดแกมวลชน 
สังคม ประเทศชาติอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

(ค) ผูนําที่ดีพึงยึดหลักพละ ๔๖๗ คือ ปญญาพละ เพื่อใหเกิดการพัฒนาปญญาใหรอบรู
ในทุกๆดาน ทั้งดานตน ดานคน และดานงานอยางถูกตองในการปฏิบัติงาน วิริยพละ เพื่อใหเกิด
ความมุงมั่นพากเพียร ไมทอถอยในกิจการงานทุกอยาง เพื่อใหสามารถทํากิจการงานใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายได อนวัชชพละ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

                                                       
๖๑ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๗๑/๔๙.
๖๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑.
๖๓ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๔๓-๑๔๖.
๖๔ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๘-๗๙.
๖๕ องฺ.ปจฺก. (ไทย) ๒๒/๕๓/๕๖.
๖๖ องฺ ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑.
๖๗ องฺ จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๑/๒๑๔.
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๘๑

เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญในการทํางาน และสังคหพละ เพื่อใหเปนผูมีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอบุคคลทั้งหลาย ทําใหเกิดการประสานงานที่ดีในทุกๆ ฝาย ดังนั้น ผูนําที่ดีพึงยึดหลัก
พละ ๔ ในการปฏิบัติตนเพื่อใหสามารถดําเนินกิจการงานทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
เพื่อประโยชนสุขแหงมวลชน สังคม และประเทศชาติอยางมั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป

(ง) ผูนําที่ดีพึงยึดหลักพรหมวิหาร ๔๖๘ เพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีในการดําเนินกิจ
การทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว

(จ) ผูนําที่ดีพึงยึดหลักสังคหวัตถุ ๔๖๙ เพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีในการประสานงาน
กับบุคคลทั้งหลายใหกิจการงานทุกอยางบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว

กลาวโดยสรุปไดวา ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรม ผูนําที่ดีจะตองยึดหลัก “ธรรม” คือ
คุณธรรมและการปฏิบัติธรรม เปนลักษณะสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหกิจการงานทุก
อยางบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว โดยมุงที่จะใหเกิดประโยชนสุขแกมวลชน สังคม และ
ประเทศชาติอยางมั่นคง และยั่งยืน ตลอดไป

                                                       
๖๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๗๑/๔๙.
๖๙ องฺ จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑.

Page 97 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



บทที่ ๔

การประยุกตหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผูนําที่พึงประสงค

๔.๑  โครงสรางการวิเคราะหหลักสัปปุริสธรรม ๗

ในบทที ่๓ ผูวจิยัไดกลาวถึง สาระสาํคญัของหลักสปัปริุสธรรมมาแลว ดงันัน้ในหวัขอนี้ 

ผูวิจัยมุงที่จะวิเคราะหใหเห็นวาองคประกอบที่สําคัญของหลักสัปปุริสธรรมในแตละขอนั้นสามารถ

นํามาประยุกตใชกับคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของผูนําไดอยางไร ในขณะเดียวกันก็จะชี้ใหเห็น

วาในแตละองคประกอบของหลกัสปัปริุสธรรมนัน้ มเีปาหมายสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของผูนํา

ในดานใดบาง ซ่ึงเปาหมายในการพัฒนานี้ผูวิจัยแบงเปน ๓ สวนใหญ คือ เปาหมายในการพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง เปาหมายในการพัฒนาศักยภาพคน และเปาหมายในการพัฒนาการบริหารงาน 

โดยเปาหมายทั้ง ๓ นี้ มุงเนนเพื่อการพัฒนาใหเกิดความกาวหนา ทั้งในดานคุณภาพและความ

สามารถเพื่อนําพาหมูคณะ องคกรหรือสังคมไปสูความเจริญกาวหนา และสงบสุขตามวัตถุประสงค

ที่ไดวางไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอนําเสนอโครงสรางตามรายละเอียดขางลางนี้

Page 98 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



๘๓

๘๓

ตารางที่ ๗  โครงสรางการวิเคราะหหลักสัปปุริสธรรม

การประยุกตใชกับการเปนผูนําองคประกอบ

หลักสัปปุริสธรรม
ความหมาย

คุณสมบัติของผูนํา บทบาทหนาที่ผูนํา
เปาหมายการพัฒนาผูนํา

๑. ธัมมัญตุา รูหลักการ, รูงาน,

รูหนาที่ในการดําเนิน

การอยางถูกตอง

๒. อัตถัญตุา รูจุดหมาย

รูความมุงหมาย

รูจักผล

๑. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและ

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

๒. เปนผูมีความรูความสามารถ
ในระบบการบริหารอยางดี

๓. มีความกลาในการตัดสินใจ
อยางรอบคอบและถูกตอง

๔. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง

๑. กาํหนดเปาหมายและวตัถุประสงค

ขององคกร

๒. วางนโยบาย ควบคุม สั่งการ ให

กิจการงานตาง ๆ บรรลุเปาหมาย

ตามวัตถุประสงคที่วางไว

๓. มุงพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ มี

ความกาวหนาสม่ําเสมอ เพื่อให

องคกรสามารถดํารงอยูไดตลอด

ไปในยุคโลกาภิวัตน

๑. พัฒนาศักยภาพตนเอง

๒. พัฒนาศักยภาพคน
๓. พัฒนาการบริหารงาน

๓. อัตตัญตุา รูตน รูวาตนเอง

มีคุณสมบัติ

มีความรูอยางไร

๑. เปนผูมีความรู ความสามารถ

และมีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง

๒. เปนผูมีคุณธรรมตามหลัก
อารยวัฒิ ๕ (ศรัทธา, ศีล, สุตะ,

จาคะ และปญญา) และเปนผูมี

๑. การประสานงานและรวมงาน

ผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

๒. เปนตัวแทนขององคกรที่เปนที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไปทั้งใน

องคกรและนอกองคกร

๓. ปกครองผูรวมงานดวยความ

๑. พัฒนาศักยภาพตน

๒. พัฒนาศักยภาพคน
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๘๔

๘๔

การประยุกตใชกับการเปนผูนําองคประกอบ

หลักสัปปุริสธรรม
ความหมาย

คุณสมบัติของผูนํา บทบาทหนาที่ผูนํา
เปาหมายการพัฒนาผูนํา

จริยธรรม เปนที่นับถือ ยกยอง

ของคนทั่วไป

๓. เปนผูเห็นประโยชนสวนรวม
เปนหลัก

๔. มีสุขภาพกายและใจที่ดี

ยุติธรรม

๔. เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานมี
คุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมี

ความรูความสามารถ

๔. มัตตัญตุา รูจักประมาณ

รูจักความพอดี

๑. เปนผูรูจักความพอดี รูธรรม

แหงมชัฌิมาปฏปิทา คอื เดนิ

ทางสายกลาง และหลัก

สันโดษอยางถูกตอง

๒. เปนผูมีความรอบคอบในการ
กระทํากิจกรรมอยางพอเหมาะ

พอดี

๑. มอบหมายงานใหบุคคลไดอยาง

เหมาะสม

๒. กําหนดเปาหมาย, วัตถุประสงค

ของกิจการงานทุกอยางดวยความ

รอบคอบและพอเหมาะ

๑. พัฒนาศักยภาพตน

๒. พัฒนาศักยภาพคน
๓. พัฒนาการบริหารงาน

๕. กาลัญตุา รูจักเวลา รูคุณคาเวลา

รูจักการบริหารเวลา

อยางเหมาะสม

๑. เปนผูสามารถบริหารเวลาได

อยางถูกตองเหมาะสม

๑. วางแผนงานทุกอยางไดอยาง

เหมาะสม ทันตอเหตุการณ

๑. พัฒนาศักยภาพตน

๒. พัฒนาศักยภาพคน
๓. พัฒนาการบริหารงาน

๖. ปริสัญตุา รูชุมชน รูสังคม

สามารถแกปญหา

๑. เปนผูมีความสามารถในการ

สื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ

๑. ควบคุมความสัมพันธในกลุมและ

สรางความสัมพันธที่ดี

๑. พัฒนาศักยภาพตน

๒. พัฒนาศักยภาพคน
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๘๕

๘๕

การประยุกตใชกับการเปนผูนําองคประกอบ

หลักสัปปุริสธรรม
ความหมาย

คุณสมบัติของผูนํา บทบาทหนาที่ผูนํา
เปาหมายการพัฒนาผูนํา

ตาง ๆ ได อยางดีในทุกสังคม

๒. มีความรอบรูในสถานการณ
โลกอยางดี

๒. แกไขปญหาตาง ๆ ไดถูกตองตาม

สถานการณอยางเหมาะสม

๓. พัฒนาการบริหารงาน

๗. ปุคคลปโรปรัญุ

ตา

รูบุคคล รูประเภทของ

บุคคลที่รวมงานดวย

กัน

๑. เปนผูมีความสามารถในการ

สื่อสาร ประสานงานทุกอยาง

ในองคกรและสังคมไดอยางดี

๒. เปนผูเขาใจและเอาใจใสผูรวม
งานและผูใตบังคับบัญชาเปน

อยางดี

๑. มอบหมายงานไดออยางถูกตอง

เหมาะสม

๒. การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ

๓. พัฒนาบุคลากรใหทํางานเปนทีม

๑. พัฒนาศักยภาพตน

๒. พัฒนาศักยภาพคน
๓. พัฒนาการบริหารงาน
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๘๖

จากโครงสรางการวิเคราะหหลักสัปปุริสธรรมขางตน ผูวิจัยสามารถอธิบายความหมาย

ในรายละเอียดดังนี้

๑. หลักธัมมัญุตา และหลักอัตถัญุตา เปนหลักธรรมที่มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง
กลาวคือ โดยทั่วไปแลวทุกองคกรจะตองมีการกําหนดจุดหมาย (อัตถัญตุา) กอน แลวจึงกําหนด

หลักการ (ธัมมัญตุา) หรืองานนโยบายใหเปนไปตามจุดหมายนั้น๑ ดังนั้นเมื่อนําหลักธรรมทั้ง ๒ 

มารวมกันก็สามารถที่จะพิจารณาคุณสมบัติและบทบาทของผูนําไดดังนี้

คุณสมบัติของผูนํา

๑. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

๒. เปนผูมีความรูความสามารถในระบบการบริหารอยางดี

๓. มีความกลาในการตัดสินใจอยางรอบคอบและถูกตอง

๔. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง

บทบาทผูนํา

๑. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร

๒. วางนโยบาย ควบคุม ส่ังการ ใหกิจการงานตาง ๆ บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค

ที่วางไว

๓. มุงพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ มีความกาวหนาสม่ําเสมอ เพื่อใหองคกรสามารถ

ดํารงอยูไดตลอดไปในยุคโลกาภิวัตน

๒. หลักอัตตัญุตา  เปนหลักที่ประกอบดวยคุณธรรมตามหลักอารยวัฒิ ๕ ซ่ึงเปน

ความเจริญของอารยชน๒ ความเจริญอยางประเสริฐ ทําใหผูนําที่มีหลักธรรมนี้มีคุณสมบัติสมบูรณ

พรอมในการพัฒนาตนเอง๓ อยางสม่ําเสมอ ทําใหผูนํานั้นเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เปรียบ

ประดุจอารยชน ดังนั้นเมื่อนําหลักธรรมขอนี้มาพิจารณาแลว ยอมสามารถสรุปคุณสมบัติและบท

บาทของผูนําไดไดดังนี้

คุณสมบัติของผูนํา

๑. เปนผูมีความรู ความสามารถและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

๒. เปนผูมีคุณธรรมตามหลักอารยวัฒิ ๕ (ศรัทธา, ศีล, สุตะ, จาคะ และปญญา) และ

เปนผูมีจริยธรรม เปนที่นับถือ ยกยองของคนทั่วไป

๓. เปนผูเห็นประโยชนสวนรวมเปนหลัก

                                                       
๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘.
๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๘๒.
๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, หนา ๒๖.
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๘๗

๔. มีสุขภาพกายและใจที่ดี

บทบาทผูนํา

๑. การประสานงานและรวมงานผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

๒. เปนตวัแทนขององคกรทีเ่ปนทีย่อมรับของบคุคลทัว่ไปทัง้ในองคกรและนอกองคกร

๓. ปกครองผูรวมงานดวยความยุติธรรม

๔. เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานมีคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความรูความสามารถ

                 ๓.   หลักมัตตัญุตา  คือ รูประมาณ รูจักความพอดี รูธรรมแหงมัชฌิมาปฏิปทา หรือ 

อริยมรรค ๘ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสูจุดหมายแหงความหลุดพน ปลอดปญหา ไมติด

ของในที่สุดทั้งสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค๔ และหลักสันโดษ คือ ความพอดี

กับสิ่งที่ไดมา ความพอดีกับกําลังความสามารถ และความพอดีกับฐานะ ซ่ึงหลักธรรมทั้ง ๒ นี้ ยอม

ทําใหผูนํานั้นเปนผูสามารถพิจารณาสิ่งตาง ๆ ไดเหมาะสมและถูกตอง ดังนั้น เมื่อนําหลักธรรมขอดี

มาพิจารณาแลวยอมสามารถสรุปคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของผูทําไดดังนี้

คุณสมบัติของผูนํา

๑. เปนผูรูจักความพอดี รูธรรมแหงมัชฌิมาปฏปิทา คือ เดินทางสายกลาง และหลัก

สันโดษอยางถูกตอง

๒. เปนผูมีความรอบคอบในการกระทํากิจกรรมอยางพอเหมาะพอดี

บทบาทผูนํา

๑. มอบหมายงานใหบุคคลไดอยางเหมาะสม

๒. กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของกิจการงานทุกอยางดวยความรอบคอบและพอ

เหมาะ

                  ๔. หลักกาลัญุตา  คือ  รูจักเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนผูเห็น

คุณคาแหงเวลาอยางถูกตอง ผูนําที่มีหลักธรรมนี้ยอมสามารถรูเวลาอันเหมาะในการดําเนินกิจการ

ทุกอยาง ดังนั้นเมื่อนําหลักธรรมขอนี้มาพิจารณาวิเคราะหแลวยอมสามารถสรุปคุณสมบัติและ 

บทบาทหนาที่ของผูนําไดดังนี้

                                                       
๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๒๑๕.
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๘๘

คุณสมบัติของผูนํา

๑.  เปนผูสามารถบริหารเวลาไดอยางถูกตองเหมาะสม

บทบาทผูนํา

๑. วางแผนงานทุกอยางไดอยางเหมาะสม ทันตอเหตุการณ

                 ๕. ปริสัญุตา คือ การรูชุมชน และสังคมโลกไดอยางถูกตอง ทําใหสามารถแกไข

ปญหาตาง ๆ ไดอยางทันสถานการณโลก๕ ผูนําที่มีหลักธรรมนี้ยอมเปนผูรอบรูสถานการณทุกอยาง

ดี เพื่อพรอมในการแกไขปญหาใหถูกจุดหรือถูกตอง ดังนั้นเมื่อนําหลักธรรมขอนี้มาพิจารณา

วิเคราะหแลวยอมสามารถสรุปคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ผูนําไดดังนี้

คุณสมบัติของผูนํา

๑. เปนผูมีความสามารถในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธอยางดีในทุกสังคม

๒. มีความรอบรูในสถานการณโลกอยางดี

บทบาทผูนํา

๑. ควบคุมความสัมพันธในกลุมและสรางความสัมพันธที่ดี

๒. แกไขปญหาตาง ๆ ไดถูกตองตามสถานการณอยางเหมาะสม

                 ๖. ปุคคลปโรปรัญุตา  คือ รูบุคคล รูประเภทบุคคลที่เกี่ยวของในการทํางานรวมกัน 

ทําใหสามารถวางคนใหเหมาะสมกับงาน๖ ผูนําที่มีหลักธรรมนี้ยอมเปนผูมีความสามารถในการ

ประสานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางถูกตอง ดังนั้น เมื่อนําหลักธรรมนี้มาพิจารณา

วิเคราะหแลว ยอมสามารถสรุปคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของผูนําไดดังนี้

คุณสมบัติของผูนํา

๑. เปนผูมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานทุกอยางในองคกรและสังคมได

อยางดี

๒. เปนผูเขาใจและเอาใจใสผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี

บทบาทผูนํา

๑. มอบหมายงานไดออยางถูกตองเหมาะสม

๒. การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

๓. การพัฒนาบุคลากรใหทํางานเปนทีม

                                                       
๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  ภาวะผูนํา, หนา ๒๗.
๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘.
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๘๙

จากทีก่ลาวมาขางตน ผูวจิยัไดวเิคราะหใหเหน็วาในแตละองคประกอบของหลกัสปัปริุส

ธรรมนัน้ สามารถนาํมาประยกุตใชกบัคณุสมบตัแิละบทบาทหนาทีข่องผูนาํไดอยางเหมาะสม และทํา

ใหผูนําที่ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ เปนผูนําที่มคีุณภาพ มีศักยภาพทั้งดานความรู

ความสามารถ และคุณภาพดานจิตใจก็มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยกยอง นับถือ ศรัทธาของบุคคล

ทั้งหลาย ตลอดจนทําใหสามารถนําพาองคกรไปสูความสงบสุข ความกาวหนาตามเปาหมายที่วาง

ไวไดในยุคโลกาภิวัตน

นอกจากนี้ ส่ิงที่ผูวิจัยตองการเนนใหเห็นความสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ เปาหมายใน

การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ทั้ง ๗ ประการ ซ่ึงเมื่อผูนาํที่ไดปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ทั้ง 

๗ ประการแลว ยอมทําใหผูนํานั้นสามารถพัฒนาคุณภาพและความสามารถ๗ ทั้ง ๓ ดาน คือ

๑.  การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
การพัฒนาศักยภาพของตน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพทั้งดานความรูความ

สามารถ และการพัฒนาดานจิตใจ ซ่ึงการพัฒนาดานความรูความสามารถยอมทําใหผูนํานั้นเปนผูมี

คุณสมบัติของผูนําตามที่กลาวมาแลว เชน เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรับผิดชอบสูง เปนตน 

สวนการพัฒนาดานจิตใจก็เปนการพัฒนาที่ทําใหผูนํานั้นเปนผูมีคุณธรรม มีจริยธรรม เห็น

ประโยชนสวนรวมเปนหลักดังที่กลาวมาแลว ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของตนจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง

ของคุณสมบัติของผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน

๒.  การพัฒนาศักยภาพของคน
การพัฒนาศักยภาพของคน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพทั้งดานความรูความสามารถ 

และการพัฒนาดานจิตใจของผูรวมงาน หรือบุคลากรในองคกร เพื่อใหเขาเหลานั้นสามารถมีคุณ

ภาพที่จะปฏิบัติงานตามที่มอบหมายไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายแหงวัตถุประสงคที่ตั้ง

ไว ดังนั้น ผูนําจําเปนจะตองพิจารณา พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของตนใหสม่ําเสมอ เหมาะกับ

งานของบุคคลนั้น เพื่อใหเขาเหลานั้นสามารถเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งคุณภาพดานความสามารถ

และคุณภาพดานจิตใจ

๓.  การพัฒนาดานการบริหารงาน (การบริหารองคกร)
การพัฒนาดานการบริหารงาน หมายถึง การพัฒนาศักยภาพขององคกรใหมีคุณภาพ 

เปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อใหสามารถปรับปรุงองคกรใหมีความเหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยน

แปลอยูเสมออยางเชนโลกโลกาภิวัตนนี้ ดังนั้น ผูนําจึงตองพิจารณาการปรับปรุงการบริหารงาน

ดานตาง ๆ ขององคกรใหเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตนนี้

                                                       
๗ สรุปจาก พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  อางแลว, หนา ๒๕–๒๙.
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๙๐

กลาวโดยสรุปไดวา ผูนําที่มีคุณสมบัติหลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ยอมเปนผูนําที่มีการ

พฒันาคณุภาพและความสามารถทัง้ ๓ ดาน เพือ่ใหสามารถนาํพาหมูคณะ องคกร ไปสูเปาหมายตาม

วตัถุประสงคทีไ่ดวางไว และเปนผูนาํทีเ่ปนทีย่อมรบั นบัถือ ศรัทธาของคนทัว่ไปในยคุโลกาภวิตันนี้

๔.๒  คุณสมบัติและบทบาทผูนําที่ดี

จากที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ ๔.๑ ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหใหเห็นถึงคุณสมบัติและ 

บทบาทหนาที่ของผูนําซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ทั้ง ๗ ประการ ดังนั้น ในหัวขอ

นี้ ผูวิจัยจึงขอสรุปเนื้อหา สาระสําคัญของผูนําที่ดีที่ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพดาน 

จิตใจและความสามารถ อันจะนําพาองคกรไปสูความกาวหนาที่ยั่งยืนและไดรับการยอมรับจาก

บุคคลทั่วไป ดังนี้

๔.๒.๑ คุณสมบัติของผูนําท่ีดี
คุณสมบัติของผูนําที่ดี ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถสรุปไดดังนี้

๑. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่ดี

๒. เปนผูมีความรู ความสามารถในระบบการบริหารอยางดี และเปนผูมีการพัฒนาตน

เองอยางตอเนื่อง

๓. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง และมีความกลาในการตัดสินใจอยางรอบคอบ

๔. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นประโยชนสวนรวมเปนหลัก อีกทั้งเปนผูที่ไดรับ

การยกยอง นับถือ และยอมรับจากบุคคลทั้งหลาย สามารถเปนแบบอยางที่ดีของคนทั้งหลายได

๕. เปนผูรูจักความพอเหมาะ พอดี กระทํากิจกรรมทุกอยางดวยความรอบคอบ ตาม

หลักแหงมัชฌิมาปฏิปทา

๖. เปนผูรูจักคุณคาของเวลา สามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม

๗. เปนผูมีมนุษยสัมพันธอยางดี สามารถประสานงานกับผูรวมงานไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม

๘. เปนผูมีความเขาใจ รอบรูในการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกเปนอยางดี
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๙๑

๔.๒.๒ บทบาทและหนาท่ีผูนําท่ีดี
บทบาทและหนาที่ผูนําที่ดี ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  สามารถสรุปไดดังนี้

๑. การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรดวยความรอบคอบและเหมาะสม

๒. วางนโยบาย แผนงานควบคุม ส่ังการใหกิจการงานตาง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงคที่

วางไว

๓. มุงพฒันาองคกรใหมคีณุภาพ มคีวามกาวหนาอยางสม่าํเสมอ เปนองคกรแหงการเรยีนรู 

(learning organization)เพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูไดตลอดไปในยุคโลกาภิวัตนนี้

๔. การประสานงานและรวมงานกบัผูปฏิบตังิานไดอยางด ี ตลอดจนปกครองผูใตบังคับ

บัญชาดวยความยุติธรรม

๕. เปนแบบอยางที่ดีของคนทั้งหลายและเปนตัวแทนขององคกรที่เปนที่ยอมรับของ

บุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกองคกร

๖. การมอบหมายงานใหบุคคลตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม และมุงพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อสรางทีมงานที่ดี

๗. การแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดอยางถูกตองตามสถานการณที่

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ

๔.๓ สรุป วิเคราะห และเปรียบเทียบ

จากทีก่ลาวมาแลวในหวัขอกอน จะเหน็ไดวาการเปนผูนาํทีด่ตีามหลักสปัปริุสธรรม ๗ นั้น 

ยอมตองประกอบดวยองคประกอบ ๒ ประการ คือ คุณสมบัติของผูนํา และบทบาทหนาที่ของผูนํา 

ซ่ึงองคประกอบทั้ง ๒ นี้ มีความสัมพันธกันอยางมาก ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติของผูนําเปนสิง่ทีก่าํหนด

บทบาทหนาทีข่องผูนาํ กลาวคอื ถาผูนาํนัน้มคีณุสมบตัทิีด่แีลว ยอมสามารถทาํบทบาทหนาที่ในการ

เปนผูนําที่ดีไดดวย แตหากวาผูนํานั้นขาดคุณสมบัติที่ดียอมไมสามารถทําหนาที่การเปนผูนําที่ดีได

เชนกัน

คุณสมบัติของผูนําที่ดีตามหลักสัปปุริสธรรมในที่นี้ยอมหมายถึง คุณภาพของผูนําที่

สามารถปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ มีจริยธรรม คุณธรรมในจิตใจ เห็นแกประโยชน 

สวนรวม และสามารถนําพาหมูคณะ องคกร และสังคม ไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และมั่นคงตลอดไป 
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๙๒

ดังนั้นผูวิจัยจึงขอแยกวิเคราะหคุณภาพของผูนําเปน ๒ ประเด็น คือ คุณภาพดานจิตใจและคุณภาพ

ดานความสามารถ ๘ ซ่ึงอธิบายไดดังนี้

๑. คุณภาพดานจิตใจ หมายถึง การยกระดับจิตใจของผูนําใหมีจริยธรรม (Ethic)

จริยธรรมคืออะไร จริยธรรมก็คือ หลักความประพฤติ หลักการดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ๙ กลาวคือ 

เปนหลักเกณฑแหงความถูกผิด หรือการประพฤติที่ชอบ อันเปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินคาความ

ประพฤติของบุคคลในสังคม

จริยธรรมในพระพุทธศาสนา แบงออกเปน ๓ ระดับ๑๐ คือ

๑) จริยธรรมระดับพื้นฐาน ไดแก ศีล ๕

๒) จริยธรรมระดับกลาง ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐

๓) จริยธรรมระดับสูง ไดแก อริยมรรคมีองค ๘

เกณฑการแบงจริยธรรมในพระพุทธศาสนาออกเปน ๓ ระดับดังกลาวนี้ พิจารณาจาก

ความยากงายในการประพฤติปฏิบัติและพิจารณาถึงผลที่จะเกิดจากการประพฤติปฏิบัติจริยธรรมแต

ละระดับ การปฏิบัติตามศีล ๕ ที่จัดเปนจริยธรรมพื้นฐานเพื่อฝกฝนควบคุมกายกับวาจาเทานั้น การ

ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ที่จัดเปนจริยธรรมระดับกลาง นอกจากจะตองฝกฝนควบคุมกาย

กับวาจาแลว ตองควบคุมจิตใจดวย และผลของการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ๒ ระดับนี้ ก็เปนไป

เพื่อประโยชนสุขแกตนเองในปจจุบันและอนาคต และประโยชนสุขของสังคมสวนรวมอันเปน

ระดับโลกิยะเทานั้น สวนการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค ๘ ซ่ึงจัดเปนจริยธรรมชั้นสูงจะ

ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพราะเปนกระบวนการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งศีล สมาธิ และปญญา ซ่ึงตอง

ฝกฝนควบคุมทั้งกาย วาจา ใจ และใชความเพียรมากยิ่งขึ้น จึงจะเกิดอริยมรรค อริยผล และบรรลุจุด

หมายสูงสุดของชีวิต คือ พระนิพพาน

จะเห็นไดวาจริยธรรมในพระพุทธศาสนามีแนวทางปฏิบัติและเปาหมายที่ชัดเจน ซ่ึงผู

ปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติไดตามความพรอมและเหมาะกับอุปนิสัยและสติปญญาของตนเอง 

ระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาจะเชื่อมโยงกันทั้งระบบ อันเปนการทําใหเกิดความสุขและ

ความเจริญแกสังคมสวนรวม แมจะแบงเปน ๓ ระดับ แตในกระบวนการปฏิบัติ จริยธรรมระดับตน

                                                       
๘ วิสุทธ์ิ  โพธิแทน,  ผูปกครองที่พึงประสงค, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณกิจ, ๒๕๒๙), หนา

๓๔–๔๒.
๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, หนา ๓๒.
๑๐ พระมหาณรงค กนฺตสีโล, “โครงสรางของระบบพุทธจริยศาสตร”, วารสารพุทธศาสตรศึกษา

ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๔๙) : ๑๙.
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๙๓

ก็จะเปนฐานเกื้อกูลจริยธรรมระดับสูงขึ้นไป และผลของการปฏิบัติก็จะเปนไปตามเหตุปจจัย 

กระบวนการแหงเหตุปจจัยและผลทางจริยธรรมดังกลาวอยูบนรากฐานของสัจธรรม

เมื่อพิจารณาความหมายแหงจริยธรรมขางตน ก็พอจะสรุปไดวาจริยธรรมของผูนําที่

ดีนั้นควรมีดังนี้

๑.๑ การเหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาเหน็แกประโยชนสวนตนและพวกพอง

๑.๒ การมีศีลธรรมประจําใจ กลาวคือ มาตรฐานความประพฤติของผูนํายอมเปน

ที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

๑.๓ การมีความคิดเห็นในหนาที่อยางถูกตองตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การมีความรับผิดชอบ ผูนําจะตองยอมรับในความผูกพันในหนาที่ของตนหรือที่ตนสั่ง ถา

หากเกิดความผิดพลาดก็พรอมที่จะรับผิด และรีบดําเนินการแกไขโดยเร็ว หากความผิดพลาดนั้น

มากมายมหาศาล ผูนําก็พรอมที่จะพจิารณาตนเอง หลีกทางใหผูอ่ืนไดเขามาดํารงตําแหนงแทนตน 

โดยกระบวนการตามกฎเกณฑของสังคมอยางสันติวิธี

๑.๔ การเคารพกติกาของสังคม ทุกสังคมตองมีกติกากําหนดขอบเขตวาคนใน

สังคมจะทําสิ่งใดไดบาง และทําสิ่งใดไมไดบาง กติกาที่สําคัญที่สุดของทุกสังคมก็คือ กฎหมายบาน

เมือง ตามหลักกฎหมายแลว ทุกคนในสังคมจะตองเคารพกฎหมาย กฎหมายตองอยูเหนือคนไมใช

คนอยูเหนอืกฎหมาย ผูนาํแมจะมอํีานาจมากกไ็มอาจทีจ่ะอยูเหนอืกฎหมายของบานเมอืงได มหินาํซํ้า

ผูนําจําจะตองเปนตัวอยางที่ดีแกหมูคณะในการแสดงใหเห็นวาตนนั้นมีความระมัดระวังในการ

กระทําตนที่จะไมละเมิดกฎหมาย และพรอมที่จะเคารพกฎหมายตลอดเวลา

๑.๕ ผูนําตองมีความยุติธรรม สามารถแสดงใหเห็นวาตนกระทําหนาที่ตาง ๆ ดวย

ความเปนธรรม

๑.๖ ผูนําตองมีความซื่อสัตย สุจริต กลาวคือ ตองไมคดโกงหรือมุงการคอรัปชั่น

ในองคกร เปนตน

๒. คุณภาพดานความสามารถ ๑๑หมายถึง การเปนผูมีความรอบรูในดานตาง ๆ อยางดี 

เชน ระบบการบริหาร สถานการณโลก เปนตน เพื่อจะไดนําพาหมูคณะและองคกรไปสูความเจริญ

กาวหนา เปนสุขอยางยั่งยืน

คุณภาพดานความสามารถของผูนํา ควรจะประกอบดวยลักษณะตอไปนี้

๒.๑ เปนผูมีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทัศนกวางไกล

๒.๒ เปนผูมีความรูในระบบบริหารตาง ๆ อยางดี

                                                       
๑๑ วิสุทธ์ิ  โพธิแทน, ผูปกครองที่พึงประสงค, หนา ๔๓–๔๔.
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๙๔

๒.๓ เปนผูมีมนุษยสัมพันธอยางดี สามารถประสานงานใหเกิดประโยชนสวนรวม

รวมกันอยางดี

๒.๔ เปนผูมีความกลาตัดสินใจอยางถูกตอง

๒.๕ เปนผูมีการพัฒนาตนเองและหมูคณะอยูเสมอ สามารถปรับตัวใหทันกับ

สถานการณโลกเปนอยางดี

ดงันัน้ เมือ่พจิารณาคณุสมบตัขิองผูนาํทีด่ตีามหลกัสปัปริุสธรรมดงักลาวมาขางตน ผูวิจัย

จึงไดคุณสมบัติของผูนําทั้ง ๒ ประการ คือ คุณภาพดานจิตใจและคุณภาพดานความสามารถมาเปน

เกณฑในการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติของผูนําตามบทบาทของผูนําตามแนวคิดและทฤษฎีผู

นําทางตะวันตก กับหลักสัปปุริสธรรม เพื่อใหสามารถทราบจุดออนและจุดแข็งของแตละหลักการ 

ดงัมีกรอบแนวคิดในการวิเคราะหเปรียบเทียบดังนี้
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๙๕

๙๕

แผนภูมิที่ ๑๒  กรอบแนวคิดในการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติผูนํา

คุณภาพดาน

ความสามารถ

คุณภาพดาน

จิตใจ

คุณภาพดาน

จิตใจ

คุณภาพดาน

ความสามารถ

เปรียบเทียบ สรุปผล

คุณสมบัติผูนําตาม
บทบาทผูนําแนวคิดตะวันตก

คุณสมบัติผูนําตาม

หลักสัปปุริสธรรม

วิเคราะห

วิเคราะห
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๙๖

๙๖

ตารางที่ ๘  การวิเคราะหคุณสมบัติผูนําของหลักบทบาทผูนํา ๔

๑. คุณภาพดานจิตใจ ๒. คุณภาพดานความสามารถองคประกอบ
บทบาทผูนําแนวคิดตะวัน

ตก

คุณสมบัติผูนํา *

(๗ ประการ) ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๑.๖ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕

๑. เปนผูมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค๑. กําหนดทิศทาง

๒. เปนผูมีการตัดสินใจที่ถูกตอง

๒. การจดัระบบการทาํงาน ๑. มีความรูความสามารถในการจัดระบบงาน

๓. การมอบอํานาจ ๑. เปนผูมีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม

๑. เปนผูมีความซื่อสัตย

๒. เปนผูมีความสัมพันธที่ดี

๔. แบบอยางการเปนผูนํา

๓. เปนแบบอยางที่ดี

หมายเหตุ: ความหมายคุณภาพดานจิตใจและคุณภาพดานความสามารถไดมีขอมูลอธิบายขางทายตารางนี้

* ขอมูลจากหัวขอ ๒.๓.๑ หนา ๔๙
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๙๗

๙๗

ตารางที่ ๙   การวิเคราะหคุณสมบัติผูนําของหลักสัปปุริสธรรม ๗

๑. คุณภาพดานจิตใจ ๒. คุณภาพดานความสามารถองคประกอบหลัก
สัปปุริสธรรม ๗

คุณสมบัติผูนํา *

(๘ ประการ) ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๑.๖ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕
๑. เปนผูมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

๒. เปนผูมีความรูความสามารถในการบริหาร

งานอยางดี

๑. ธัมมัญตุา

๒. อัตถัญตุา

๓. เปนผูมีความรับผิดชอบสูงและกลาตัดสิน

ใจ

๓. อัตตัญตุา ๑. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นประโยชน

สวนรวมเปนหลัก

๔. มัตตัญตุา ๑. เปนผูรูจักความพอเหมาะพอดี กระทํากิจ

กรรมทุกอยางดวยความรอบคอบ ตามหลัก

มัชฌิมาปฏิปทา

๕. กาลัญตุา ๑. เปนผูรูจักคุณคาของเวลา สามารถบริหาร

เวลาไดอยางเหมาะสม

๑. เปนผูมีมนุษยสัมพันธอยางดี๖. ปริสัญตุา

๗. ปุคคลปโรปรัญตุา ๒. เปนผูมีความเขาใจ รอบรูในสถานการณ

โลกเปนอยางดี

* ขอมูลจากหัวขอ ๔.๒.๑ หนา ๙๐
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๙๘

ความหมายคุณภาพดานจิตใจและคุณภาพดานความสามารถ

๑. คุณภาพดานจิตใจ
๑.๑ หมายถึง  การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาเห็นแกประโยชนสวนตน

และพวกพอง

๑.๒ หมายถึง  การมีศีลธรรมประจําใจ กลาวคือ มาตรฐานความประพฤติของผูนํา

ยอมเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

๑.๓ หมายถึง  การมีความคิดเห็นในหนาที่อยางถูกตองตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีความรับผิดชอบ ผูนําจะตองยอมรับในความผูกพันในหนาที่ของตนหรือที่

ตนสัง่ ถาหากเกดิความผดิพลาดกพ็รอมทีจ่ะรบัผิด และรบีดาํเนนิการแกไขโดยเรว็ หากความผดิพลาด

นั้นมากมายมหาศาล ผูนําก็พรอมที่จะพิจารณาตนเอง หลีกทางใหผูอ่ืนไดเขามาดํารงตําแหนงแทน

ตน โดยกระบวนการตามกฎเกณฑของสังคมอยางสันติวิธี

๑.๔ หมายถึง  การเคารพกติกาของสังคม ทุกสังคมตองมีกติกากําหนดขอบเขตวา

คนในสังคมจะทําสิ่งใดไดบาง และทําสิ่งใดไมไดบาง กติกาที่สําคัญที่สุดของทุกสังคมก็คือ 

กฎหมายบานเมือง ตามหลักกฎหมายแลว ทุกคนในสังคมจะตองเคารพกฎหมาย กฎหมายตองอยู

เหนือคนไมใชคนอยูเหนือกฎหมาย ผูนําแมจะมีอํานาจมากก็ไมอาจที่จะอยูเหนือกฎหมายของบาน

เมืองได มิหนําซ้ําผูนําจําจะตองเปนตัวอยางที่ดีแกหมูคณะในการแสดงใหเห็นวาตนนั้นมีความ

ระมัดระวังในการกระทําตนที่จะไมละเมิดกฎหมาย และพรอมที่จะเคารพกฎหมายตลอดเวลา

๑.๕ หมายถึง  ผูนําตองมีความยุติธรรม สามารถแสดงใหเห็นวาตนกระทําหนาที่

ตาง ๆ ดวยความเปนธรรม

๑.๖ หมายถึง  ผูนําตองมีความซื่อสัตย สุจริต กลาวคือ ตองไมคดโกงหรือมุงการ

คอรรัปชั่นในองคกร เปนตน

                ๒. คุณภาพดานความสามารถ
๒.๑ หมายถึง  เปนผูมีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทัศนกวางไกล

๒.๒ หมายถึง  เปนผูมีความรูในระบบบริหารตาง ๆ อยางดี รูจักการบริหารเวลา

อยางเหมาะสม

๒.๓ หมายถึง  เปนผูมมีนษุยสมัพนัธอยางด ี สามารถประสานงานใหเกดิประโยชน

สวนรวมรวมกันอยางดี

๒.๔ หมายถึง  เปนผูมีความกลาตัดสินใจอยางถูกตอง

๒.๕ หมายถึง  เปนผูมีการพัฒนาตนเองและหมูคณะอยูเสมอ สามารถปรับตัวให

ทันกับสถานการณโลกเปนอยางดี
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๙๙

ขั้นตอนในการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ในการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอน ดังนี้

ขั้นท่ี  ๑   ผูวิจัยไดนําเอาคุณสมบัติของผูนําตามบทบาทผูนําแนวคิดตะวันตก   

 จากหัวขอ ๒.๓.๑ มาดําเนินการวิเคราะหวา คุณสมบัติของผูนําแตละขอนั้น เปนคุณสมบัติทางดาน

คุณภาพจิตใจหรือคุณภาพดานความสามารถตามที่กลาวมาขางตน แลวแยกคุณสมบัตินั้นตามตาราง

ที่ ๘ ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดวา คุณสมบัติของผูนําตามบทบาทผูนําแนวคิดตะวันตกนั้น คุณสมบัติ

ทางคณุภาพดานความสามารถนัน้มคีณุสมบตัคิรบถวนทกุประการตามคณุสมบตัผูินาํทีด่ ีแตคณุสมบัติ

ทางคุณภาพดานจิตใจนั้นยังขาดคุณสมบัติที่สําคัญ ๓ ประการ คือ (๑) กรณีศีลธรรมประจําใจ (๒) 

การมีความคิดเห็นในหนาที่อยางถูกตองตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา และ (๓) การเคารพตอกติกา

สังคม  ซ่ึงทั้ง ๓ ขอนี้เปนคุณสมบัติที่สําคัญของการมีจริยธรรมนั่นเอง ดังนั้น คุณสมบัติของผูนํา

ตามบทบาทผูนําแนวคิดตะวันตก จึงถือวามีจุดดอยในดานจริยธรรมในการทํางานนั่นเอง

ขั้นท่ี ๒  ผูวิจัยไดนําเอาคุณสมบัติของผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ จากหัวขอ๔.๒.๑ 

มาดําเนินการวิเคราะหวา คุณสมบัติของผูนําแตละขอนั้น เปนคุณสมบัติทางดานคุณภาพจิตใจ หรือ

คุณภาพดานความสามารถตามแบบอยางในขั้นตอนที่ ๑ แลวแยกคุณสมบัตินั้นตามตารางที่ ๙ ซ่ึงก็

สามารถวิเคราะหไดวา คุณสมบัติของผูนําตามหลักสัปปุริสธรรมนั้น มีคุณสมบัติทั้งดานคุณภาพจิต

ใจและคุณภาพดานความสามารถอยางครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพดานจิตใจนั้น เปนคุณ

ภาพที่มีความสมบูรณครบถวนอยางยิ่ง  เพราะประกอบดวยหลักอารยวัติ  ๕  และหลัก

มัชฌิมาปฏิปทา ซ่ึงถือวาเปนจุดเดนสําคัญในคุณสมบัติดานจริยธรรม อันเปนสิ่งที่จะทําใหเกิด

ประโยชนสวนรวมแกหมูคณะและองคกรในการที่จะกาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมายนั่นเอง

ขั้นท่ี ๓ ผูวิจัยไดนําเอาผลลัพธที่ไดจากในขั้นที่ ๑ และในขั้นที่ ๒ ก็คือ คุณสมบัติของ 

ผูนําทางคุณภาพดานจิตใจและคุณภาพดานความสามารถของบทบาทผูนําแนวคิดตะวันตก และ

หลักสัปปุริสธรรมมาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผูนําทางคุณภาพดานจิตใจของหลักสัปปุริสธรรม มีความสมบูรณ

ครบถวนดานจริยธรรมมากกวาคุณสมบัติของผูนําทางคุณภาพดานจิตใจของบทบาทผูนําแนวคิด

ตะวันตก  กลาวคือ คุณสมบัติผูนําทางคุณภาพดานจิตใจของหลักสัปปุริสธรรมมีคุณสมบัติที่สําคัญ 

๓ ประการ คือ (๑) การมีศีลธรรมประจําใจ (๒) การมีความคิดเห็นในหนาที่ความรับผิดชอบอยาง

ถูกตองตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา และ (๓) การเคารพตอกติกาสังคม ซ่ึงคุณสมบัติทั้ง ๓ ประการนี้ 

ถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งดานจริยธรรม ที่ผูนําที่พึงประสงค พึงมี เพื่อที่จะนําพาหมูคณะและองค

กรไปสูความเจริญกาวหนาที่ยั่งยืนตลอดไป
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๑๐๐

๒. คณุสมบตัขิองผูนาํทางดานความสามารถของหลกัสปัปริุสธรรมและบทบาทผูนําแนว

คิดตะวันตก มีความสมบูรณครบถวนเทากัน

๓. จากผลการเปรียบเทียบขอมูลในขอ ๑ และ ๒ ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปไดวา จุดแข็ง

ของคุณสมบัติของผูนาํตามหลักสัปปุริสธรรม กค็อื คณุสมบตัขิองผูนาํทีม่จีริยธรรม คณุธรรมใน 

จติใจเสมอ  พรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมไดทุกเมื่อ ในขณะเดียวกัน

จุดออนของคุณสมบัติของผูนําตามบทบาทผูนําแนวคิดตะวันตก คือการขาดคุณสมบัติดานจริย

ธรรม ซ่ึงถือเปนคุณสมบัติสําคัญของการเปนผูนําที่สําคัญยิ่ง สําหรับคุณสมบัติทางดานความ

สามารถนั้น บทบาทผูนําแนวคิดตะวันตก และหลักสัปปุริสธรรม มีคุณสมบัติในขอนี้เทาเทียมกัน

สรุป
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลคุณสมบัติของผูนําที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัย

สามารถสรุปคุณสมบัติของผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนไดดังนี้

๑. เปนผูมวีิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

๒. เปนผูมีความรูความสามารถในระบบการบริหารงานอยางดีสามารถมอบหมายงาน

ไดอยางถูกตอง

๓. เปนผูมคีวามรบัผิดชอบสงู สามารถตดัสนิใจกจิการทกุอยางไดอยางถูกตองเหมาะสม

๔. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ มีความซื่อสัตย และเห็นประโยชนสวนรวม

เปนหลัก

๕. เปนผูรูจักความพอเหมาะพอดี ในการดําเนินกิจกรรมทุกอยางดวยความรอบคอบ 

ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

๖. เปนผูรูจักคุณคาของเวลา สามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม

๗. เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนแบบอยางที่ดี

๘. เปนผูมีความเขาใจ รอบรูในสถานการณโลกเปนอยางดี

จากคุณสมบัติผูนําที่พึงประสงคดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปบทบาทหนาที่ของ 

ผูนําที่พึงประสงคจากคุณสมบัติแตละขอไดดังนี้

๑. การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรดวยความรอบคอบและเหมาะสม

๒. วางนโยบาย แผนงานควบคุม ส่ังการใหกิจการงานตาง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงคที่

วางไว

๓. มุงพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ มีความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ เปนองคกรแหงการ

เรียนรู เพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูไดตลอดไปในยุคโลกาภิวัตนนี้
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๑๐๑

๔. การประสานงานและรวมงานกับผูปฏิบัติงานไดอยางดี ตลอดจนปกครองผูใต

บังคับบัญชาดวยความยุติธรรม

๕. เปนแบบอยางที่ดีของคนทั้งหลายและเปนตัวแทนขององคกรที่เปนที่ยอมรับของ

บุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกองคกร

๖. การมอบหมายงานใหบคุคลตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม และมุงพฒันาบคุลากร

ใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อสรางทีมงานที่ดี

๗. การแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดอยางถูกตองตามสถานการณที่

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ

๔.๔  หลักการและสาระสําคัญของการประยุกต

๔.๔.๑  กระบวนการประยุกต
ในหัวขอนี้ผูวิจัยไดนําคุณสมบัติและบทบาทผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนที่ไดมา

จากหัวขอ ๔.๓ มาดําเนินการประยุกต โดยการวิเคราะห เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เพื่อใหได 

คุณสมบัติและบทบาทผูนําที่พึงประสงคตามหลักครองตน ครองคน และครองงาน โดยมีกรอบใน

การประยุกตดังนี้

Page 117 of 139

ลิขส
ิท
ธิ์เป

็น
ของมห

าวิท
ยาลัยมห

าจุฬ
าลงกรณ

ราชวิท
ยาลัย



๑๐๒

แผนภูมิท่ี ๑๓  กรอบแนวคิดการประยุกตผูนําท่ีพึงประสงคตามหลัก
ครองตน ครองคน และครองงาน

คุณสมบัติผูนําที่
พึงประสงคใน
ยุคโลกาภิวัตน

บทบาทผูนําที่
พึงประสงคใน
ยุคโลกาภิวัตน

การประยุกต
(วิเคราะห/
เปรียบเทียบ/
จัดหมวดหมู)

คุณสมบัติผูนํา
ที่พึงประสงค

ครองตน

ครองคน

ครองงาน

บทบาทผูนํา
ที่พึงประสงค

ครองตน

ครองคน

ครองงาน
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๑๐๓

ตารางที่ ๑๐  การวิเคราะห จัดหมวดหมูคุณสมบัติผูนําตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน

หลักการ
คุณสมบัติผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน

ครองตน ครองคน ครองงาน

๑. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

๒. เปนผูมีความรูความสามารถในระบบการบริหารงาน

อยางดี สามารถมอบหมายงานไดอยางถูกตอง

๓. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง สามารถตัดสินใจกิจการ 

ทุกอยางไดอยางถูกตองเหมาะสม

๔. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ มีความซื่อสัตย และ

เห็นประโยชนสวนรวมเปนหลัก

๕. เปนผูรูจักความพอเหมาะพอดีในการดําเนินกิจกรรม

ทุกอยางดวยความรอบคอบตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

๖. เปนผูรูจักคุณคาของเวลา สามารถบริหารเวลาไดอยาง

เหมาะสม

๗. เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

และเปนแบบอยางที่ดี

๘. เปนผูมีความเขาใจ รอบรูในสถานการณโลกเปนอยางดี
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๑๐๔

ตารางที่ ๑๑  การวิเคราะห จัดหมวดหมูบทบาทผูนําตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน

หลักการ
บทบาทผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน

ครองตน ครองคน ครองงาน

๑. การกาํหนดเปาหมายและวตัถุประสงคดวยความรอบคอบ

และเหมาะสม

๒. วางนโยบาย แผนงานควบคุมสั่งการใหกิจการงานตาง ๆ 

บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

๓. มุงพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพมีความกาวหนาอยาง

สม่ําเสมอ เปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อทําใหองคกร

สามารถดํารงอยูไดตลอดไปในยุคโลกาภิวัตนนี้

๔. การประสานงานและรวมงานกับผูปฏิบัติงานไดอยางดี 

ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม

๕. เปนแบบอยางที่ดีของคนทั้งหลายและเปนตัวแทนของ

องคกรที่เปนที่ยอมรับของบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

๖. การมอบหมายงานใหบุคคลตาง ๆ อยางถูกตองและ

เหมาะสม และมุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ

สามารถอยางตอเนื่องเพื่อสรางทีมงานที่ดี

๗. การแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดอยาง

ถูกตองตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ
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๑๐๕

ขั้นตอนในการประยุกต
ในกระบวนการประยุกตนั้น ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนดังนี้

ขั้นท่ี ๑  ผูวิจัยไดนําเอาคุณสมบัติผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนจากหัวขอ ๔.๓ มา

ดําเนินการวิเคราะหวา คุณสมบัติของผูนําที่พึงประสงคแตละขอนั้น ควรจัดอยูในหมวดหมูใดของ

หลักครองตน ครองคน ครองงาน แลวแยกคุณสมบัตินั้นตามตารางที่ ๑๐ ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดวา 

คุณสมบัติของผูนําที่พึงประสงคตามหลักครองตน ครองคน ครองงานนั้น จะตองประกอบดวย 

คุณสมบัติทั้ง ๘ ประการอยางครบถวน

ขั้นท่ี ๒ ผูวิจัยไดนําเอาบทบาทผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนจากหัวขอ ๔.๓ มา

ดําเนินการวิเคราะหวา บทบาทของผูนําที่พึงประสงคแตละขอนั้น ควรจัดอยูในหมวดหมูใดของ

หลักครองตน ครองคน ครองงาน แลวแยกบทบาทนั้นตามตารางที่ ๑๑ ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดวา  

ตามหลักครองตนนั้นบทบาทผูนําที่พึงประสงคตองประกอบดวยขอที่ ๑, ๔, ๕, ๖ และ ๗ เทานั้น 

สวนตามหลกัครองคนและครองงาน บทบาทผูนาํทีพ่งึประสงคตองประกอบดวยขอ ๑ ถึง ๗ ทัง้หมด

ขั้นท่ี ๓  ผูวิจัยไดนําผลลัพธที่ไดจากขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ มาทําการสรุปรูปแบบผูนําที่

พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้

(๑) คุณสมบัติของผูนําที่พึงประสงคตามหลักครองตน ครองคน ครองงานตองมี 

คุณสมบัติดังนี้

๑. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

๒. เปนผูมคีวามรูความสามารถในระบบการบรหิารงานอยางด ี สามารถมอบหมาย

งานไดอยางถูกตอง

๓. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง สามารถตัดสินใจกิจการทุกอยางไดอยางถูกตอง

เหมาะสม

๔. เปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรมในจติใจ มคีวามซือ่สัตย และเหน็ประโยชนสวนรวม

เปนหลัก

๕. เปนผูรูจกัความพอเหมาะพอดใีนการดาํเนนิกิจกรรมทกุอยางดวยความรอบคอบ

ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

๖. เปนผูรูจักคุณคาของเวลา สามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม

๗. เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนแบบอยางที่ดี

๘. เปนผูมีความเขาใจ รอบรูในสถานการณโลกเปนอยางดี
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๑๐๖

(๒) บทบาทผูนําที่พึงประสงคตามหลักครองตน ครองคน ครองงานสามารถสรุปได 

ดังนี้

(๒.๑) บทบาทผูนําที่พึงประสงคตามหลักครองตน มีบทบาทหนาที่ดังนี้

๑. การกาํหนดเปาหมายและวตัถุประสงคดวยความรอบคอบและเหมาะสม

๒. การประสานงานและรวมงานกับผูปฏิบัติงานไดอยางดี ตลอดจน 

ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม

๓. เปนแบบอยางที่ดีของคนท้ังหลายและเปนตัวแทนขององคกรที่เปนที่

ยอมรับของบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกองคกร

๔. การมอบหมายงานใหบุคคลตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม และ 

มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อสรางทีมงานที่ดี

๕. การแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดอยางถูกตองตาม 

สถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ

(๒.๒) บทบาทผูนําที่พึงประสงคตามหลักครองคน ครองงาน มีบทบาทหนาที่ 

ดังนี้

๑. การกาํหนดเปาหมายและวตัถุประสงคดวยความรอบคอบและเหมาะสม

๒. วางนโยบาย แผนงานควบคุมสั่งการใหกิจการงานตาง ๆ บรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วางไว

๓. มุงพฒันาองคกรใหมคีณุภาพมคีวามกาวหนาอยางสม่าํเสมอ เปนองคกร

แหงการเรียนรู เพื่อทําใหองคกรสามารถดํารงอยูไดตลอดไปในยุคโลกาภิวัตนนี้

๔. การประสานงานและรวมงานกับผูปฏิบัติงานไดอยางดี ตลอดจน 

ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม

๕. เปนแบบอยางที่ดีของคนทั้งหลายและเปนตัวแทนขององคกรที่เปนที่

ยอมรับของบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกองคกร

๖. การมอบหมายงานใหบุคคลตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม และ 

มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อสรางทีมงานที่ดี

๗. การแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดอยางถูกตองตาม 

สถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ
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๑๐๗

๔. ๕ การนําเสนอผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน

การนําเสนอผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการประยุกตแลวใน 

หัวขอ ๔.๔ นั้น สามารถนําเสนอประเด็นสําคัญตาง ๆ ดังนี้

๔.๕.๑  กําหนดมาตรฐานผูนําท่ีพึงประสงค
ในการกําหนดมาตรฐานผูนําที่พึงประสงคตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน ซ่ึง 

ผูวิจัยไดทําการประยุกตจากผูนําตามบทบาทผูนํา แนวคิดคะวันตก และผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 

๗ ในพระพุทธศาสนา ยอมทําใหไดมาตรฐานที่สมบูรณในการพัฒนาผูนําใหมีคุณภาพสมบูรณ

แบบทั้งทางดานความรูความสามารถ และทางดานจิตใจ๑ ทั้ง ๓ ดานคือ

๑. มาตรฐานในการครองตน
มาตรฐานในการครองตน หมายถึง กระบวนการพัฒนาตนเองใหมีทั้งคุณภาพทาง

ดานความรูความสามารถ และคุณภาพทางดานจิตใจอยางสมบูรณ ซ่ึงการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ

ทางดานความรูความสามารถยอมทําใหผูนํานั้นมีคุณสมบัติของผูนําตามที่กลาวมาขางตน เชน เปน

ผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรูความสามารถในระบบการบริหารอยางดี 

เปนตน สวนการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพดานจิตใจยอมทําใหผูนํานั้นเปนผูมีคุณธรรม มีจริยธรรม 

มีความซื่อสัตย และเห็นประโยชนสวนรวมเปนหลักดังคุณสมบัติของผูนําที่กลาวมาแลว

ดังนั้น จึงกลาวไดวา มาตรฐานในการครองตนยอมตองประกอบดวยคุณภาพทาง

ดานความรูความสามารถดีและคุณภาพทางดานจิตใจควบคูกันไปจึงจะสมบูรณแบบ

๒. มาตรฐานในการครองคน
มาตรฐานในการครองคน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพทั้งดานความรู

ความสามารถ และคุณภาพทางดานจิตใจใหกับผูรวมงานหรือบุคลากรในองคกร เพื่อใหเขาเหลานั้น

เปนผูมีคุณภาพที่สมบูรณ ทั้งทางดานความรูความสามารถและทางดานจิตใจ ที่จะสามารถปฏิบัติ

งานตามที่มอบหมายใหอยางถูกตอง และเปนไปตามเปาหมายแหงวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนั้น ใน

มาตรฐานการครองคนนั้น ผูนําจําเปนตองพิจารณาถึงการพัฒนาบุคลากรของตนใหมีคุณภาพอยาง

สม่ําเสมอทั้งคุณภาพทางดานความรูความสามารถ และคุณภาพดานจิตใจอยางสมบูรณ เพื่อใหเขา

เหลานั้นสามารถปฏิบัติงานอยางถูกตอง และเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว

                                                       
๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๒๕-๒๙.
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๑๐๘

๓. มาตรฐานในการครองงาน
มาตรฐานการครองงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาการบริหารงานในองคกรให

มีคุณภาพเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อใหสามารถปรับปรุงองคกรใหมีความเหมาะสมกับยุคที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเชนยุคโลกาภิวัตนนี้ ดังนั้น ในมาตรฐานการครองงานนั้น ผูนําจําเปน 

ตองพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานดานตาง ๆ ใหมีคณุภาพอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเหมาะสมกับยุค

โลกาภิวัตนนี้

กลาวโดยสรุปไดวา การกําหนดมาตรฐานผูนําที่พึงประสงคตามหลักครองตน ครองคน 

ครองงานนัน้ ผูนาํนัน้จะตองมกีระบวนการพฒันาคณุภาพทัง้ทางดานความรูความสามารถ และคณุภาพ

ทางดานจิตใจของตนเอง และของบุคลากรทุกสวนงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางสมบูรณ 

เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาการบริหารงานในองคกรที่มีคุณภาพเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง

สมบูรณแบบ เพื่อนําพาหมูคณะ องคกร ไปสูเปาหมายวัตถุประสงคที่ไดวางไว และยังเปนผูนําที่

เปนที่ยอมรับ นับถือ ศรัทธาของคนทั่วไปในยุคโลกาภิวัตนนี้

๔.๕..๒  กําหนดเปาหมายผูนํา
ในการกําหนดเปาหมายของผูนําที่พึงประสงคตามหลักครองตน ครองคน ครองงานนั้น 

สามารถแบงเปาหมายเปน ๓ ประการ คือ

๑. เปาหมายในการครองตน
เปาหมายสําคัญของผูนําในการครองตนนั้น สามารถแบงได ๒ ประการ คือ

๑.๑ เปาหมายในการพัฒนาตนใหมีคุณภาพทางดานความสามารถ กลาวคือ เปน

การพัฒนาตนใหเปนผูมีความรอบรูในดานตาง ๆ อยางดี เชน ระบบการบริหาร สถานการณโลก 

หลักความรูพื้นฐานทางกฎหมาย เศรษฐกิจ เปนตน เพื่อใหผูนํานั้นสามารถนําพาหมูคณะและ 

องคกรไปสูความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตลอดไป

๑.๒ เปาหมายในการพัฒนาตนใหมีคุณภาพทางดานจิตใจ กลาวคือ เปนการพัฒนา

ตนใหเปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรม มศีลีธรรมประจาํใจ มคีวามซือ่สัตยสุจรติ เหน็แกประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตนและพวกพอง ดังนั้น เมื่อผูนํานั้นสามารถพัฒนาตนใหเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมอยางถูกตองแลว ก็ยอมจะเปนที่ยอมรับ นับถือ ศรัทธาจากบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร และยอมสามารถนําพาหมูคณะและองคกรไปสูความเจริญกาวหนาตามเปาหมายที่

วางไวได
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๑๐๙

๒. เปาหมายในการครองคน
เปาหมายสําคัญของผูนําในการครองคนนั้น สามารถแบงได ๒ ประการคือ

๒.๑ เปาหมายในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพดานความสามารถ กลาวคือ ผูนํามุง

เนนการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหเปนผูมีความรอบรูในการงานดานตาง ๆ อยางดี เชน ระบบการ

ทํางาน หลักความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทางการปกครอง เปนตน เพื่อใหบุคลากรทุกฝายในองคกร

เปนผูมคีวามรอบรู ทาํใหสามารถปฏบิตังิานไดถูกตองตามทีม่อบหมายงานได และเปนไปตามเปาหมาย

ที่วางไว

๒.๒ เปาหมายในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพดานจิตใจ กลาวคือ ผูนํามุงเนนการ

พัฒนาบุคลากรทุกคนในองคกรใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมประจําใจ มีความซื่อสัตย

สุจริต เห็นประโยชนสวนรวมเปนหลัก ดังนั้น บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพดานจิตใจ ยอม

เปนผูที่ปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังความสามารถของตน เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินไปดวยความ

เจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตามเปาหมายที่วางไว

๓. เปาหมายในการครองงาน
เปาหมายสําคัญของผูนําในการครองงานก็คือ๒ การพัฒนาระบบการบริหารงาน

ดานตาง ๆ ขององคกรใหมีคุณภาพ เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมุงเนนการแกปญหาที่ใชองค

ความรูเปนฐาน (knowledge-based problem) ทําใหบุคลากรเปนผูรอบรู มีการคิดอยางเปนระบบ มี

โมเดลการคิด มีทีมการเรียนรู ตลอดจนมีวิสัยทัศนรวมกันในระบบการบริหารงานทุก ๆ สวน เพื่อ

ใหสามารถสรางองคกรที่มั่นคงและมีความเหมาะสมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอดังเชนยุค

โลกาภิวัตนนี้

กลาวโดยสรปุไดวา เปาหมายของผูนาํทีพ่งึประสงคในยคุโลกาภวิตันกค็อื การพฒันาตน 

การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงาน ใหมีคุณภาพที่สมบูรณแบบ ทั้งทางดานความสามารถและ

ทางดานจิตใจ เพื่อทําใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู และสามารถปรับปรุงองคกรใหมีความ

เหมาะสมอยูเสมอกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงดังเชนยุคโลกาภิวัตนนี้

                                                       
๒วรภัทร ภูเจริญ, เจาะลึกองคกรเรียนรูและการบริหารความรู, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอริยชน จํากัด,

๒๕๔๙), หนา ๒๘-๓๐ โดยไดกลาวเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูของ Pepter Senge คือ เปนองคกรที่ประกอบวินัย ๕

ประการ คือ ๑. การเปนบุคคลผูรอบรู (Personal Mastery) ๒. การคิดเปนระบบ (System Thinking) ๓. มีโมเดลความคิด

(Mental Models) ๔. ทีมการเรียนรู (Team Learning) ๕. มีวิสัยทัศนรวมกัน (Share Vision)
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๑๑๐

๔.๕.๓.  ผูนําท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะทําการสรุปคุณสมบัติและบทบาทของผูนําที่พึงประสงคใน 

ยุคโลกาภิวัตนที่ไดดําเนินการประยุกตแลวในหัวขอ ๔.๔.๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๕.๓.๑  ผูนําท่ีพึงประสงคในการครองตน
คุณสมบัติและบทบาทของผูนําที่พึงประสงคในการครองตน สามารถสรุปไดดังนี้

คุณสมบัติของผูนําท่ีพึงประสงคในการครองตน มี ๘ ประการ คือ
๑. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

๒. เปนผูมคีวามรูความสามารถในระบบการบรหิารงานอยางด ี สามารถมอบหมาย

งานไดอยางถูกตอง

๓. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง สามารถตัดสินใจกิจการทุกอยางไดอยางถูกตอง

เหมาะสม

๔. เปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรมในจติใจ มคีวามซือ่สัตย และเหน็ประโยชนสวนรวม

เปนหลัก

๕. เปนผูรูจกัความพอเหมาะพอดใีนการดาํเนนิกจิกรรมทกุอยางดวยความรอบคอบ

ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

๖. เปนผูรูจักคุณคาของเวลา สามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม

๗. เปนผูมมีนษุยสัมพนัธทีด่ ีมกีารพฒันาตนเองอยูเสมอ และเปนแบบอยางทีด่ี

๘. เปนผูมีความเขาใจ รอบรูในสถานการณโลกเปนอยางดี

บทบาทของผูนําท่ีพึงประสงคในการครองตน มี ๕ ประการ คือ
๑. การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคดวยความรอบคอบและเหมาะสม

๒. การประสานงานและรวมงานกับผูปฏิบัติงานไดอยางดี ตลอดจนปกครองผูใต

บังคับบัญชาดวยความยุติธรรม

๓. เปนแบบอยางที่ดีของคนทั้งหลายและเปนตัวแทนขององคกรที่เปนที่ยอมรับ

ของบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกองคกร

๔. การมอบหมายงานใหบุคคลตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม และมุงพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อสรางทีมงานที่ดี

๕. การแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดอยางถูกตองตามสถานการณที่

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ
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๑๑๑

๔.๕.๓.๒  ผูนําท่ีพึงประสงคในการครองคน
คุณสมบัติและบทบาทของผูนําที่พึงประสงคในการครองคน สามารถสรุปไดดังนี้

คุณสมบัติของผูนําท่ีพึงประสงคในการครองคน มี  ๘ ประการ คือ
๑. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

๒. เปนผูมคีวามรูความสามารถในระบบการบรหิารงานอยางด ี สามารถมอบหมาย

งานไดอยางถูกตอง

๓. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง สามารถตัดสินใจกิจการทุกอยางไดอยางถูกตอง

เหมาะสม

๔. เปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรมในจติใจ มคีวามซือ่สัตย และเหน็ประโยชนสวนรวม

เปนหลัก

๕. เปนผูรูจกัความพอเหมาะพอดใีนการดาํเนนิกจิกรรมทกุอยางดวยความรอบคอบ

ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

๖. เปนผูรูจักคุณคาของเวลา สามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม

๗. เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนแบบอยางที่ดี

๘. เปนผูมีความเขาใจ รอบรูในสถานการณโลกเปนอยางดี

บทบาทของผูนําท่ีพึงประสงคในการครองคน มี ๗ ประการ คือ
๑. การกาํหนดเปาหมายและวตัถุประสงคดวยความรอบคอบและเหมาะสม

๒. วางนโยบาย แผนงานควบคมุส่ังการใหกจิการงานตาง ๆ บรรลุตามวตัถุประสงค

ที่วางไว

๓. มุงพฒันาองคกรใหมคีณุภาพมคีวามกาวหนาอยางสม่าํเสมอ เปนองคกรแหงการ

เรียนรู เพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูไดตลอดไปในยุคโลกาภิวัตนนี้

๔. การประสานงานและรวมงานกับผูปฏิบัติงานไดอยางดี ตลอดจนปกครอง 

ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม

๕. เปนแบบอยางที่ดีของคนทั้งหลายและเปนตัวแทนขององคกรที่เปนที่ยอมรับ

ของบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกองคกร

๖. การมอบหมายงานใหบุคคลตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม และมุงพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อสรางทีมงานที่ดี

๗. การแกไขปญหาและอุปสรรคในการทาํงานไดอยางถูกตองตามสถานการณที่

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ
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๑๑๒

๔.๕.๓.๓  ผูนําท่ีพึงประสงคในการครองงาน
คุณสมบัติและบทบาทของผูนําที่พึงประสงคในการครองงาน สามารถสรุปไดดังนี้

คุณสมบัติของผูนําท่ีพึงประสงคในการครองงาน มี ๘ ประการ คือ
๑. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

๒. เปนผูมคีวามรูความสามารถในระบบการบรหิารงานอยางด ี สามารถมอบหมาย

งานไดอยางถูกตอง

๓. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง สามารถตัดสินใจกิจการทุกอยางไดอยางถูกตอง

เหมาะสม

๔. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ มีความซื่อสัตย และเห็นประโยชนสวน

รวมเปนหลัก

๕. เปนผูรูจกัความพอเหมาะพอดใีนการดาํเนนิกจิกรรมทกุอยางดวยความรอบคอบ

ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

๖. เปนผูรูจักคุณคาของเวลา สามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม

๗. เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนแบบอยางที่ดี

๘. เปนผูมีความเขาใจ รอบรูในสถานการณโลกเปนอยางดี

บทบาทของผูนําท่ีพึงประสงคในการครองงาน มี ๗ ประการ คือ
๑. การกาํหนดเปาหมายและวตัถุประสงคดวยความรอบคอบและเหมาะสม

๒. วางนโยบาย แผนงานควบคมุส่ังการใหกจิการงานตาง ๆ บรรลุตามวตัถุประสงค

ที่วางไว

๓. มุงพฒันาองคกรใหมคีณุภาพมีความกาวหนาอยางสม่าํเสมอ เปนองคกรแหงการ

เรียนรู เพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูไดตลอดไปในยุคโลกาภิวัตนนี้

๔. การประสานงานและรวมงานกับผูปฏิบัติงานไดอยางดี ตลอดจนปกครอง 

ผูใตบังคับบัญชาดวยความยุติธรรม

๕. เปนแบบอยางที่ดีของคนทั้งหลายและเปนตัวแทนขององคกรที่เปนที่ยอมรับ

ของบุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกองคกร

๖. การมอบหมายงานใหบุคคลตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม และมุงพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อสรางทีมงานที่ดี

๗. การแกไขปญหาและอุปสรรคในการทาํงานไดอยางถูกตองตามสถานการณที่

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ
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๑๑๓

กลาวโดยสรุปไดวา ผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ตองเปนผูนําที่ประกอบดวย

หลักครองตน ครองคน ครองงาน โดยหลักการทั้ง ๓ ประการ เปนหลักการที่มีความสัมพันธซ่ึงกัน

และกัน จะยึดหลักการใดหลักการหนึ่งไมได เพราะหากขาดหลักการใดหลักการหนึ่งแลว ยอมทํา

ใหผูนํานั้นขาดความสมบูรณแบบในการเปนผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ดังนั้น ผูนําที่พึง

ประสงคจึงตองประกอบดวยหลักครองตน ครองคน ครองงาน จึงจะสามารถนําพาหมูคณะ องคกร

ไปสูความสําเร็จและความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตามวัตถุประสงคที่วางไวได
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บทที่ ๕

บทสรุปและขอเสนอแนะ

๕.๑  บทสรุป

การศึกษาเรื่อง “ภาวะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน : ศึกษาจากหลักพุทธธรรม” มี

วัตถุประสงคของการวิจัย ๓ ประการ ดังนี้

๑. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการเปนผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีของตะวันตก

๒. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปนผูนําที่ดีตามหลักพุทธธรรม

๓. เพื่อประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาลักษณะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกา       

ภิวัตน

ผูวจิัยสามารถสรุปผลการวิจัย จากการศึกษาครั้งนี้ ไดดังนี้

๑. แนวคิดและหลักการเปนผูนําที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีผูนําเชิงปฏิรูป (Transformation 

Leadership Theory) โดยใชหลักบทบาทผูนํา ๔ ประการของแฟรงคลิน โควีย มาเปนพื้นฐานการ

ศึกษานั้น บทบาทผูนําที่ดียอมมีองคประกอบพื้นฐาน ๔ ประการคือ การกําหนดทิศทาง (Path 

finding) การจัดการระบบการทํางาน (Alignment) การมอบอํานาจ (Empowerment) และแบบอยาง

การเปนผูนํา (Modeling)

๒. หลักพุทธธรรมไดกลาวถึงหลักธรรมสําคัญเกี่ยวกับการเปนผูนําที่ดีไวหลายหลัก

ธรรมดวยกัน เชน ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย พละ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ 

เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสัปปุริสธรรม ๗ ถือเปนหลักธรรมที่สําคัญที่มีคุณสมบัติครบถวน

ในการเปนผูนําที่ดี โดยมีองคประกอบ ๗ ประการคือ รูหลักการ รูจุดหมาย รูตน รูจักประมาณ รูจัก

เวลา รูชุมชน และรูบุคคล ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาแลวพบวาหลักสัปปุริสธรรม ๗ นี้มีคุณสมบัติในการ

เปนผูนําที่สมบูรณแบบทั้งดานคุณภาพทางจิตใจ และคุณภาพทางความสามารถ นอกจากนี้ ภาวะผู

นําตามหลักพุทธธรรม ผูนําที่ดีจะตองยึดหลัก “ธรรม” คือคุณธรรมและการปฏิบัติธรรม เปน

ลักษณะสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหกิจการงานทุกอยางบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

ที่วางไว โดยมุงที่จะใหเกิดประโยชนสุขแกมวลชน สังคม และประเทศชาติ อยางยั่งยืนตลอดไป
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๑๑๕

๓. ผูวิจัยไดนําเสนอผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองตน ครองคน 

ครองงาน ซ่ึงไดจากการประยุกตผูนําที่ดีตามบทบาทผูนําแนวคิดตะวันตก กับผูนําที่ดีตามหลัก 

สัปปุริสธรรม ๗ ในพระพุทธศาสนา ผลจากการประยุกตทําใหผูวิจัยสามารถนําเสนอผูนําที่พึง

ประสงคในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน ซ่ึงเปนผูนําที่สมบูรณแบบ ทั้งใน

ดานคุณภาพทางจิตใจ และคุณภาพดานความสามารถ กลาวคือ ในดานคุณภาพทางจิตใจก็เปนผูนําที่

เนนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความซื่อสัตย เปนหลัก โดยมุงใหเกิดประโยชนสุขแกปวงชน

หรือหมูคณะ แกสังคม แกโลก เปนหลัก ไมเห็นแกประโยชนสวนตนหรือพวกพอง โดยทําตนเปน

ผูนําที่เปนที่พึ่งของหมูชน เปนที่พึ่งของสังคม ตลอดจนเปนที่พึ่งของมนุษยชาติอยางสมบูรณ สวน

ในดานคุณภาพดานความสามารถ ก็เปนผูนําที่ประกอบดวยองคความรูในดานตาง ๆ อยางครบถวน 

เชน ดานการจัดระบบบริหารงาน ดานความรูพื้นฐานทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สถานการณโลก 

เปนตน ดังนั้น ผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน จึงเปน 

ผูนําที่สามารถครองตนใหเปนที่ยอมรับนับถือและศรัทธาของบุคคลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

องคกร อีกทั้งเปนผูนําที่ครองคนดวยความยุติธรรมโดยการสรางทีมงานที่แข็งแกรงในการบริหาร

งาน และเปนผูนําที่ครองงานดวยการพัฒนาระบบการบริหารงานในองคกรใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรูที่มุงเนนการแกปญหาโดยใชองคความรูเปนฐาน (knowledge-based problem)  ทําให

บุคลากรเปนผูรอบรู (Personal Mastery) มีการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) มีโมเดล 

ความคิด (Mental Models) มีทีมการเรียนรู (Team Learning) ตลอดจนมีวิสัยทัศนรวมกัน (Share 

Vision) ในระบบการบริหารงานทุก ๆ สวน จึงทําใหองคกรสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานไดอยาง

สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนนี้

จากกระแสโลกาภิวัตนที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งโดยองคประกอบ 

ภาวะ ฐานะ ทิศทางสถานการณในโลกที่เปล่ียนแปลงนําไปสูความแปรปรวนของโอกาส และ 

ขอจํากัดหลายประการ ในฐานะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนยอมตองรูและเขาใจสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงของโลก ใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น หรือสรางโอกาสใหเกิดขึ้นตามความ

เหมาะสม  โดยคํานึงถึงประโยชนของหมูคณะ สังคม และประเทศชาติเปนหลักสําคัญ ไมมุงแตหา

ประโยชนสวนตนโดยมองขามซึ่งคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามแหงสงัคมและประเทศชาติ ผูนําที่

พึงประสงคนี้จะถูกยกยอง ยอมรับ ศรัทธา นับถือจากหมูชนทั้งภายในและภายนอกองคกร ทําให

องคกรสามารถเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

ในทุกภาวะการณของโลก ผูนําที่พึงประสงคยอมมีความสามารถใชประโยชนหรือดํารง

ตนใหเกิดประโยชนไดเสมอแมในภาวะสงครามหรือในภาวะที่โลกเกิดหายนะ ซ่ึงผูนําที่พึง

ประสงคที่จะไดรับประโยชนจากโลกหรือสรางประโยชนใหแกโลกไดในทกุภาวะ ตองเปนผูนําที่
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๑๑๖

สามารถเขาใจภาวะการณของโลกอยางแทจริง เปนผูนําที่เปนอิสระเหนือโลก และมีกุศโลบายอัน

เหมาะสมที่จะสามารถบริหารจัดการโลกในแตละภาวะการณ เพื่อนําประโยชนสุขมาสูหมูคณะ 

สังคม และประเทศชาติอยางแทจริงและยั่งยืนตลอดไป

นอกจากนี้ ผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ยอมเปนผูนําที่มีมุมมองที่กวางไกล

ระดับโลก (Global perspective) มีความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Manage change) อยางมี

ประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงเปนไปตามคุณสมบัติของผูนําตามแนวคิดทฤษฎีผูนําเชิงปฏิรูป 

(Transformation Leadership Theory) และหลักสัปปุริสธรรมตามที่กลาวมาแลว ในขณะเดียวกันก็

เปนผูนําที่มีความพอเหมาะพอดีในการดําเนินกิจการงานทุกดานอยางเหมาะสมตามหลัก

มัชฌิมาปฏิปทา ซ่ึงยอมมีความเหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันในการที่จะนําพาองคกร 

หมูคณะ สังคม และประเทศชาติใหอยูอยางเปนสุข ถาวร และยั่งยืนตลอดไป

งานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่ผูวิจัยพยายามที่จะนํา

เสนอคุณสมบัติและบทบาทของผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองตน ครองคน 

ครองงาน โดยพยายามเนนใหเห็นถึงคุณภาพของการเปนผูนําทั้งคุณภาพดานจิตใจและคุณภาพดาน

ความสามารถ เพื่อใหสามารถนํามาประยุกตใชในสังคมยุคโลกาภิวัตนนี้ได หากแตรูปแบบผูนําที่

พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองคน ครองตน ครองงาน ที่ไดนําเสนอนี้ เมื่อมีการนําไป

ประยุกตใชในหนวยงานใดก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของผูนําให

เหมาะสมกับองคกรนั้น ๆ

แตอยางไรก็ตาม แนวโนมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติ การกอการราย เปนตน ยอมมีผลกระทบตอองคกรและการ

เปนผูนําที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงกระบวนทัศนใหม ๆ ที่ตองเผชิญตอภาวะแนวโนมที่เกิดขึ้น

ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นแลว ผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนที่นําเสนอนี้ก็จะตอง

มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพขององคความรูความสามารถใหเหมาะสมตามไปดวย แตในแงคุณภาพ

ดานจิตใจนั้นผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนที่นําเสนอนี้มีคุณภาพทางจิตใจที่สมบูรณแบบ

เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและอนาคตอยางสมบูรณแลว
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๑๑๗

๕.๒  ขอเสนอแนะ

๕.๒.๑   ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
๑. สถาบันหรือองคกรตางๆ ควรสอดแทรกแนวคิดหลักธรรมแหงการเปนผูนํา

ใหกับผูนําทุกระดับ เพื่อใหผูนํามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และเห็นประโยชนสวนรวม

เปนหลักสําคัญ เพื่อสรางคานิยมของคุณธรรมแกองคกร ทําใหผูนําสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน

สังคม และสรางองคกรที่มั่นคง ถาวรตลอดไป

๒. รัฐบาลควรใหความสําคัญในการสรางคุณธรรม จริยธรรม ของผูนําในองค

กรภาครัฐอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดแบบอยางการเปนผูนําที่ดีในสังคมยุคโลกาภิวัตนนี้

๕.๒.๒  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
๑. ควรมีการศึกษาวิเคราะหทฤษฎีผูนําทางตะวันตกทฤษฎีอ่ืน และหลักธรรม

สําคัญอืน่ในทางพระพทุธศาสนา เพือ่การประยกุตพฒันาคณุสมบตัแิละบทบาทผูนาํทีพ่งึประสงคใน

แนวอื่นได

๒. ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงเอกสารเทานั้น จึงสามารถนําไป

ขยายผลเปนการศึกษาวิเคราะหในเชิงปริมาณ โดยศึกษารูปแบบผูนําเฉพาะเจาะจงในองคกรเอกชน

หรือองคกรภาครัฐ เพื่อใหสามารถเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรนั้น ๆ ได

๓. ควรมีการศึกษารูปแบบจริยธรรมในเชิงลึกที่เหมาะสมกับผูนําในสังคมไทย

ยุคปจจุบัน
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บรรณานุกรม

๑.  ภาษาไทย

ก.  ขอมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกภาษาบาลี.  ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ, ๒๕๐๐.

                             .  พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

                                .  พระไตรปฎก พรอมอรรถกถา แปล.  ชดุ ๙๑ เลม.  กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

ข.  ขอมูลทุติยภูมิ

(๑)  หนังสือ
กวี  วงศพุฒ.  ภาวะผูนํา (พิมพคร้ังที่ ๓.) กรุงเทพมหานคร : ศูนยเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙.

กิติ  ตยัคคานนท.  เทคนิคการสรางภาวะผูนํา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบัตเตอรฟลาย,

๒๕๓๒.

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  การคิดเชิงบูรณาการ.  กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, ๒๕๔๘.

เจมส  เอ็ม คูซ และแบรร่ี  พอสเนอร.  ผูนําเหนือผูนํา.  แปลโดย สมชาย  สัมฤทธิ์ทรัพย.

กรุงเทพมหานคร : เออาร บิซิเนสเพรส, ๒๕๔๒.

นิตย  สัมมาพันธ, รศ.  ภาวะผูนํา.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖.

ปน  มุทุกันต.  พุทธศาสนาภาคที่ ๓.  กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๘.

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) .พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต).  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท.  กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.

                             .  พุทธธรรม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.

                             .  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
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๑๑๙

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  ภาวะผูนํา : ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ.

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖.

พระปาสาทิโก,.  ธรรมของนักปกครอง.  พระนคร : โรงพิมพประเสริฐสิน, ๒๕๐๒.

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.  ปยุตฺโต).  ธรรมนูญชีวิต.  พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

การศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๗.

พระมหาสมปอง มุทิโต แปลเรียบเรียง.  คมัภีรอภิธานวรรณนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ธรรมสภา, ๒๕๔๒.

พระอัคควังสเถระ.  สัททนีติธาตุมาลา คัมภีรหลักบาลีมหาไวยากรณ, พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร,

จํารูญ ธรรมดา แปล.  กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ,

๒๕๔๖.

เฟรด อี.  ฟดเลอร, มารติน เอ็ม เซเมอรส  และ ลินดา  มาฮาร,  คนหาความเปนผูนํา.   เรียบเรียงโดย
ชูชัย  สมทิธิไกร.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๓๑.

เยาวภา  เดชะคปุต.  “บทบาทความเปนผูนาํ” ในกลุมสมัพนัธทฤษฎแีละแนวปฏบิตั.ิ

กรุงเทพมหานคร.

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕.  กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน.

วินิจ  เกตุขํา.  มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหารยุคใหม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเดียนสโตร,

๒๕๒๒.

วีรนาถ  มานะกิจ.  การจัดองคกรและการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,

๒๕๒๕.

สงวน  นิตยารัมภพงศ  และคณะ.   ผูนํา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๑.

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.  บาลีไวยากรณ สมาสและตัทธิต.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายี).  สัปปุริสธรรม.  หนงัสืออนุสรณเนื่อง

ในงานฌาปนกิจศพนายชัย.  กรุงเทพมหานคร, ๒๕๐๙.

สมพงษ  เกษมสิน.   การบริหาร.  พิมพคร้ังที่ ๒.  พระนคร : โรงพิมพไทยพัฒนาการพิมพ, ๒๕๑๓.

สมยศ  นาวีการ.   ทฤษฎีองคกร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสามัคคีสาร, ๒๕๓๙.

สุวิทย  มูลคํา.   กลยุทธ...การสอนคิดเชิงบูรณาการ.   กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๔๗.
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๑๒๐

Drucker, Peter F.  คัมภีรการจัดการกับลูกนองและเจานาย เพื่อใหเปนผูบริหารเกณฑประสิทธิผล.
แปลโดย ดร.ลัทธิกาล  ศรีวะรมย และ ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน.  กรุงเทพมหานคร :

คูแขงบุคส, ๒๕๓๘.

John C.  Maxwell.  คิดใหม ทําใหม สไตลผูนํายุคโลกาภิวัตน แปลโดย คีตวิภู.  กรุงเทพมหานคร :

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖.

(๒)  บทความ
พระมหาณรงค กนฺตสีโล. “โครงสรางของระบบพุทธจริยศาสตร”. วารสารพุทธศาสตรศึกษา

ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๔๙) : ๑๙.

(๓)  วิทยานิพนธ
บรรจง  หมายมั่น.  “การศึกษาความสัมพันธระหวางสัปปุริสธรรมกับสันโดษ เพื่อเปนแนวทางใน

การคนหาบุคลิกภาพธรรมาธิปไตย”.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๘.

พระสามารถ อานนฺโท. “ภาวะผูนําตามหลักสัปปริุสธรรม”. ปริญญานิพนธศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต. มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน.  “จริยธรรมกับภาวะผูนํา : ศึกษาทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตรใน

มหาวทิยาลัยแหงประเทศไทยทีม่ตีอผูนาํทางการเมอืง.” วทิยานพินธปริญญาอกัษรศาสตร
มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐.

เลิศ  ไชยณรงค.  “พฤติกรรมผูนําองคกร : ศกึษาเฉพาะกรณีผูนําของผูอํานวยการ สํานักงานประปา

เขตการประปาสวนภูมิภาค”.  สารนิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙.

สุชาติ  โจมเสนาะ.  “การศึกษาภาวะผูนําที่ประกอบดวยจริยธรรม : กรณีศึกษาชีวิตและผลงานของ

ศาสตราจารย ดร.ปวย  อ้ึงภากรณ”.  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจริยศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕.

สุรศักดิ์  มวงทอง.  “พุทธธรรมกับภาวะผูนําที่พึงประสงค : ศึกษาเฉพาะกรณีกํานนัและผูใหญบาน

จังหวัดนครศรีธรรมราช”.  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓.
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๑๒๑

(๔)  อินเตอรเน็ต
เปรม  ติณสูลานนท,  พล.อ.  ปาฐกถาเรื่อง “แนวทางพระราชดํารัสสูการบริหาร

จัดการภาครัฐ”.  [Online].  Accessed 15 February 2006.  Available from

www.nesgc.go.th/ transparency/webboard.

“องคกรแหงการเรียนรู”.  [Online].  Accessed 21 March 2006.  Available from

www.school.obec.go.th, .

๒.  ภาษาอังกฤษ
1.  PRIMARY SOURCES:

Covey, Franklin .  The Four Roles Leadership.  USA : Franklin Covey Co., Ltd., 1999.

2.  SECONDARY SOURCES:
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Dessler, Gary.  Management : Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders. 3rd Ed.  

New Jersey : Pearson Education, Inc., 2004.

Fiedler, F.  E.  A Theory of Leadership Effectiveness.  New York : McGraw-Hill, 1967.

Flippo, Edwin B.  Management : A Behavior Approach.  Coston : Alyn Bacon Hill, 1970.

Frigon, Sr. Normand L., and Jackson, Jr. Harry K. The Leader : Developing the Skills & 
Personal Qualities You Need to Lead Effectively. New York : American 

Management Association, 1996.

Kellerman, Barbara .  Leadership Multidisciplinary Perspectives.  New Jersey : Prentice-Hall,

Inc., 1954.

Likert, Rensis.  The Human Organization : Its Management and Values.  New York :

McGraw-Hill, 1967.

Margerison, Charles,  and Kakabadse, Andrew.  Leadership and Organization Development.
England : MCB Human Resources Limited, 1979.

Merrifield, Charles W.  Leadership in Voluntary Enterprise.  New York : Oceana Publications,

Inc., 1961.

Raymond, Burdy J. Fundamental of Leadership Readings. Massachusetts Addison : Wesley 

Publishing Co., 1972.
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๑๒๒
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๑๒๓

ประวัติผูวิจัย

ชื่อ นางสาวนันทวรรณ  อิสรานุวัฒนชัย

วันเดือนปเกิด ๕  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๐๐

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนพระแมมารี

มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณทํางาน
พ.ศ.  ๒๕๒๓ สํานักงานตรวจสอบบัญชี บี เอส เอ

พ.ศ.  ๒๕๒๙ บริษัท สตารปร้ินท จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน งานอิสระทางดานการตรวจสอบบัญชีภายใน

ท่ีอยูปจจุบัน ๔๕๔/๒๖๘ ถนนจันทน แขวงบางโคล

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
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