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บทคัดยอ
ภาวะผูนํานั้น เปนกระบวนการที่ผูบ ริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ ื่น ปจจัยที่
สําคัญ ยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่ผูน ํา คือ การเปนผูประกอบดวยคุณสมบั ติที่
เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการเปนตัวกําหนดเป
าหมายและทิศทางในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผูนําที่
ดีจะชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหมีความตอง
การที่ ถูก ตองดีงามและใหห มูช นมี การประสานความรว มมื อเปน อัน หนึ่งอั น เดีย วกั น เพราะการ
พัฒนาความตองการเปนการพัฒนาความสุขของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนองความตองการ
ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดวย เมื่อทําอะไรตรงกับความต
องการ ก็ทําใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะรวมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืนและ
เต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมที่จะทําและทําไดงาย แตในทางตรงกันขาม ถาผูน ํากระทําการ
ที่ฝนความ ตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่ทําก็ยากจะสําเร็จ
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Abstract
Leadership is the process that would allow the administration influence
the behavior of other. The factors are more important than the one of the success
of the function of the the water is to be provided by consists with suitable
properties. The ability to modify the requirements of the This needs to be the self
determination of the target and the direction decisions. If the changing needs of the
want to change, it's that The good will facilitate the development of their desired.

The change in attitude of the want to have the correct the good and the pork the
coordinated cooperation partnership with the Agreeably Because the development
*

นธ.เอก, พธ.บ. (รัฐศาสตร, บริหารรัฐกิจ), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), อาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก, E-mail : mahapo.tak@hotmail.com.

of the want to be the development of happy, because happiness is due to meet
the needs of If you change the value want to be It changes the way of his happiness
a knife. When you want to meet your needs However, he was satisfied and happy
people will  the partnership made possible by the harmony and willing to find the
cause success. The blessing ready to be done and the the But on the other hand
gases. If a person the unmet needs in the management needs of both sides the will
not be happy, and that made it difficult to accomplish.
Keywords : Leadership of the Buddha, Social Development

๑. บทนํา
หากพู ด ถึ ง “ภาวะผูนํ า” เราคงไดยิ น ได ฟ งมามากมาย ซึ่ งผูนํ าองค ก รเป น ผู นํ าทาง
ดานศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน และรูจักวิธีการสรางแรงบันดาลใจ เปน
แบบอยางผูนํา ที่พึงประสงค ในยุ คป จจุ บัน ผูนํ าองคกรตางๆ สามารถนําภาวะผู นํ านี้ ไปประยุ ก ต
ใชกับตนและพัฒนาบุ คลากรระดับหัวหนาในองคกรใหมีภาวะผูนําที่ดี คือ มีธรรม มีความรู และมี
ความสามารถจะทําใหองคกรสามารถดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
ไดดวยดี อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ “ภาวะผูนําที่ดี” ที่มีตอความสําเร็จขององคกร

๒. ความหมายของภาวะผูนํา

การที่ ค นเราจะเป น ผู นํา ผูบ ริห ารได อย า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพจนเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลนั้ น ใน
ความหมายของคํ า วา ผู นํ า หมายถึ ง “ผู ที่ มี แ ผนงานและการตั ด สิ น ใจแก ป ญ หาไปปฏิ บั ติ ใ ห
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายมีกระบวนการในการโนมนาวและชักจูงความคิดเห็นและพฤติกรรม
ของบุค คลอื่น ให คล อยตาม ใหมีค วามกระตือรือรน ที่จะหาทางบรรลุ ผ ลสํ า เร็จ ตามเป าหมาย
ปฏิบัติการขององคกรใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ” ซึ่งมีความสอดคลองกับนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาที่ไดใหความหมายของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติ เชน สติปญญา
ความดีงาม ความรูความสามารถของบุ คคลที่ชักนําให คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากัน ไปสู
จุดหมายที่ดีงาม๑ การที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูใตบังคับบัญชา
ในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อมุงให
บรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว คุณลักษณะสวนบุคคลที่จะแสดงออกมาเมื่อมีปฏิสัมพันธกับ
กลุมในระหวางการทํางานหรือกับผูรวมในสถานการณเดียวกัน ในอันที่จะทําใหกิจกรรมของกลุม
ดําเนินไปสูเปาหมายและความสําเร็จ๒
จากการศึ กษาแนวคิ ดเรื่อ งภาวะผูนํา ตามหลั กวิ ชาการทั่ว ไปจะพบว า ผู นํ า นั้ น ตาม
ความหมายจริงๆแลว หมายถึงผู ที่ไดรับ การแตงตั้งหรือเลือกตั้งจากผูคนในสังคมหรือหมู คณะใน
องคกร ชุมชน สังคมที่ใดที่หนึ่งเพื่อใหเปนผูมีอํานาจและหนาที่ในการนําพาผูคนในสังคมหรือชุมชน
ในสังคมนั้นๆ ดําเนินกิจกรรมภายในสังคมหรือชุมชนใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งความเปน
ผูนําที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งภายใตมติของสังคมดังกลาวนี้จะมีอํานาจและหนาที่ในการนําหรือ
เปนผูใชอํานาจเพื่อการกระทําการบางอยางใหสําเร็จ
สวนคําวา ภาวะผูนํานั้น หมายถึง ศักยภาพการเปนผูนํา หรือเปนลักษณะพิเศษของผูนํา
ทั้งที่อยูภายนอกและอยูภายในที่ผูนําสามารถนําเอาทักษะหรือเทคนิคและวิธีการในนํามาใช ซึ่งภาวะ
ผูนํานี้ยังหมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สติปญญา ที่อยูภายในจิตใจของผูนําคนนั้นดวย และ
เมื่อนําคําวา ผูนํามาวิเคราะหกับคําวาภาวะผูนําก็จะพบวา ผูนํานั้นใครๆ ก็เปนได ซึ่งอาจจะมาจาก
การเลือกหรือแตงตั้งได สวนคําวาผูนําเปนคณะลักษณะภายในของผูท ี่เปนผูนําทั้งเทคนิควิธีการและ
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สติปญญา เปนตน ซึ่งจะพบวาผูนํานั้นใคร ๆก็เปนได แตจะไดรับการ
ยอมรับจากคนในสังคมหรือไมนั้นก็อยูที่ความเปนผูนําของตนที่เราเรียกกันวา “ภาวะผูนํา” เทานั้น
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หากผูนําไมมีภาวะผูนําก็อาจจะถูกสังคมปฏิเสธได แตถาผูนําที่มีภ าวะผูนําก็จะเป น ที่ยอมรับจาก
สังคมเชนกัน และสามารถนําพาองคกร ชุมชน และสังคมไปสูจุดมุงหมายหรือประสบความสําเร็จได
ความหมายของคํ า วา ผู น ํ า (Leader) และภาวะผูน ํ า (Leadership) ดั งที่ ไดก ล าวมา
นักวิชาการยังไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูน ํา โดยพิ จารณาจากปจจัยสําคัญ และจุดเนนที่
แตกตางกัน การศึกษาภาวะผูน ําจากทฤษฏีตา งๆ ซึ่งมีอยูม ากมาย ผูวิจัยจะขอนําเสนอทฤษฏี จาก
นักวิชาการที่ไดรวบรวมไวและคิดวานาจะเปนประโยชนตอ การวิจัยในครั้งนี้หลายทานที่ไดกลาวถึง
ทฤษฎีภาวะผูนําที่เปนหลักใหญๆ และนาสนใจไว อาทิ ติน ปรัชญพฤทธิ์ ไดกลาวถึงทฤษฎีภาวะผูนํา
ไวหลายทฤษฎี ดังนี้
๑. ทฤษฎีผูย ิ่งใหญ (Greatman Theories) ทฤษฎี นี้เชื่อวา ผูน ํ ามี ลัก ษณะพิ เศษ บาง
ประการที่ผตู ามไมมี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ที่สืบเนื่องมาจากพันธุกรรม และ
สภาพแวดลอมแตละยุคแตละสมัย เชน เลนิน เชอรชิล ฮิตเลอร และมุสโสลินี เปนตน
๒. ทฤษฎีสภาพแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่ อวา ผูท ี่จะกาวขึ้นสู
ความเปนผูนําไดนั้นขึ้นอยูก ับความสามารถในหนาที่และความชํานาญ (Abilities and Skills) ของ
เขาในขณะนั้น วามี ความสามารถแกไขสถานการณตางๆ ในยามวิกฤตได เชน สงคราม เปน ตน
ทฤษฎีนี้เชื่อวา ภาวะผูน ําจะสืบ เนื่องมาจากภาวะทางสั งคม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จและการเมื อ ง
ลักษณะผูนําในกลุมทฤษฎีนี้ เชน มหาตมะคานธี และมารติน ลูเธอร คิง เปนตน
๓. ทฤษฎี บุ ค คลสถานการณ (Personal Situational Theories) ทฤษฎี นี้ ไดนํ า เอา
ทฤษฎี สองทฤษฎีขา งตนมารวมกัน คือ ภาวะผูนําจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผูน ําเองและส
ถาการณที่อยูร อบตัวของผูนํา ปจจัยสําคัญที่นักทฤษฎีกลุม นี้ใหความสนใจเปนพิเศษ คือ สถานภาพ
ปฏิกิริยา โตตอบ การรับรู และพฤติกรรมของบุคคลในกลุมของผูนําและผูตาม
๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโตตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎี
นี้ เชื่ อ วา ภาวะผู น ํ า เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าโตต อบและความคาดหวั ง ระหวา งสมาชิ ก ในกลุ ม ฉะนั้ น
ผูที่จะกาวเขาสูต ําแหนงผูนําไดตอ งมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบ
ของสมาชิกในกลุม เพราะจะตองสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมตลอดเวลา
๕. ทฤษฎี ม นุ ษ ยนิ ย ม (Humanistic Theories) ทฤษฎี นี้ มุ ง ที่ จ ะพั ฒ นาสถาบั น ใหมี
ผลงานที่มีป ระสิ ทธิผลและมีความเปนปกแผน โดยเนนความสําคัญ ที่การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย
พยายามทําใหบุคคลในสถาบันมีความเปนอิสระเสรี สามารถสนองความตองการของตนเอง และของ

สถาบันได เปาหมายของภาวะผูน ําตามทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งผลงาน และ
น้ําใจจากผูรวมงานในเวลาเดียวกัน
๖. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การที่ ผูตามยิน ยอม
หรือยอมรับผูนําก็เพราะทั้งสองฝายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนประโยชนซึ่งกันและกัน กลาวคือ การมี
สมาชิกคนใดคนหนึ่งภายในกลุมไดรับการยกยองหรือแตงตั้งใหเปนผูนํานั้น นอกจากจะทําใหผูน ั้น
มีความรูส ึกวาตนไดรับรางวัลและผลประโยชนแลว ยังทําใหสมาชิกคนอื่นๆ มีความพึงพอใจยอมรับ
ผูนําคนนั้นดวย อยางไรก็ดี หากฝายใดฝายหนึง่ เสียผลประโยชน หรือฝายหนึ่งละเมิดสัญญา ทั้งสอง
ฝายไมสามารถอดทนตอไปได ภาวะผูน ําก็จะหมดความสําคัญลง๓ นอกจากนี้แลวยังมีผูใหแนวคิด
ทฤษฎีผูน ําเกี่ยวกับพฤติกรรมผูน ํามี ๒ มิติ คือ ดานกิจสัมพันธและดานมิตรสัมพันธ โดยไดอธิบาย
ไว ว า ดา นกิ จ สั ม พั น ธ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความเปน ผู นํ า กั บ สมาชิ ก ของกลุ ม
และเนน ดําเนิ น งานใหเปน ระเบี ย บ ชอ งทางการติด ตอ สั ม พั น ธใหเปน ไปตามสวยงาม ดานมิ ต ร
สัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสัมพันธการเปนผูน ํากับสมาชิกของกลุม ในลักษณะการเป
นมิตร เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
แนวคิดทฤษฎีนี้ เปนทฤษฎีของนักวิชาการจากตางประเทศ ซึ่งไดเสนอแนวคิดในเรื่องนี้
ไวมากมาย ซึ่งผูวิจัยไดนํามารวบรวมเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับนักวิชาการ
ของตะวันตก ที่ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา โดยมีแนวคิดพื้นฐานตั้งอยูบนสมมติฐานตางๆ ดังนี้
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานวา ผูน ําที่ประสบ
ผลสําเร็จจะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี
๒. ทฤษฎี ทางสถานการณ (Situatist Theory) โดยมีสมมติ ฐานวา บุ คคลที่ ไดรับ การ
ยอมรับ วาเปน ผู นํ าที่ เหมาะสมที่ สุด ในสถานการณใด สถานการณห นึ่ ง ทั้ งนี้ ก็เพราะวา เกิ ด จาก
ลักษณะของกลุมที่เขาเปนผูนํา
๓. ทฤษฎีการเปนผูต าม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานวา เครื่องบงชี้คุณภาพ
ของ ผูน ําก็คือคุณภาพของผูต าม ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณคาของผูนํา คือ การวิเคราะห
ผูตามนั้นเอง

๓ ติ น

ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผูนําและการมีสว นรวม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติก รรมมนุษยใน
องคการ หนวยที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗),
หนา ๖๓๕-๖๓๗.

๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนี้เกิดจากการนําเอาคําอธิบายของทฤษฎี
ทั้ง ๓ ขางตนมารวมกัน เพื่อจะทําการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูนํา๔
สวน Barbara Kelleman (บารบารา เคลแมน) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะ
ผูนําแบบตางๆ เอาไว ๑๐ หมวด ประกอบดวย
๑) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนจุดศูนยกลางของกระบวนการกลุม ภาวะผูนําจากหมวดนี้จึง
เปนผลลัพธที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของกลุม
๒) ภาวะผูน ําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลกระทบ ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนกา
รเชื่อมโยงภาพพจนอันทําใหปจเจกบุคคลสามารถที่จะกระทําการจูงใจบุคลอื่นๆ ใหทําหนาที่สอดคล
องกับภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๓) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนศิลปะที่ใชในการชี้นํา ภาวะผูน ําจากหมวดนี้ถือเปนการแสด
งออกในบริบทของอํานาจและอิทธิพล ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะใหกลุมนั้นดําเนินการเปนไปตาม
แนวทางหรือเจตนารมณของตัวบุคคลที่เปนผูนํา
๔) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชอิทธิพล การเปนผูนําในลักษณะนี้นั้นไดกอ ใหเกิดผล
กระทบกับพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุม ที่ตอบสนองแนวนโยบายของผูนําในลักษณะทําดวย
ความสมัครใจ
๕) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพฤติกรรมเดนอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนพฤติกรรมของปจเจก
บุคคลที่แสดงออกในโอกาสที่ไดเขาไปมีสว นรวมในกิจกรรมของกลุม
๖) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการชักชวน ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนการบริ
หารคนดวยวิธีการจูงใจและมีการสรางจุดมุงหมายรวมกัน โดยไมใชวิธีการบีบบังคับ
๗) ภาวะผูน ําในฐานะที่เปนการใชความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางบุคคล ภาวะผูน ํา
จากหมวดนี้เกิดจากการยอมรับในอํานาจของกันและกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถใชอํานาจมาบังคับอีก
บุคคลหนึ่งใหลดการตอตาน เทาที่จะลดลงไดมากที่สุด ซึ่งบุคคลหลังนี้สามารถจะทําใหเกิดขึ้นได
๘) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมืออยางหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายโดยที่
ภาวะผูนําจะเปนการกระทําเพื่อใหมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของกลุม

๔

Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, Management and Oganization Behavior.
New York : John Willey & Sons, 1970, pp. 255-259.

๙) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการจําแนกบทบาท ทั้งนี้โดยที่ภาวะผูน ํานั้นตองการรวบรวม
บทบาทตางๆ ในกลุม เขาไวดวยกั น ทั้ งนี้ ก็ดวยการอํานวยการใชความพยายามเพื่ อที่ จะใหบ รรลุ
ความสําเร็จที่ตั้งเปาหมายเอาไว
๑๐) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนคนที่มีความคิดริเริ่ม โดยบางครั้งภาวะผูนําก็เกิดขึ้นมาจาก
ผลพวงของความคิดริเริ่มสรางสรรคภายใตปฏิสัมพันธภายในกลุม ๕
กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพล
ตอบุคคลอื่น ใหมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ในการกลา
วถึงภาวะผูน ํา จะตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ ๓ ประการ คือ ภาวะผูน ําที่เปนกระบวนการของการใช
อิทธิพล ภาวะผูนําอยูท ี่ระดับความถูกตองที่ผูตามจะปฏิบัติตาม และการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ผูนํา
คือบุ คคลที่มีอิท ธิพลมากที่สุดในกลุม จะมาจากการเลื อกตั้ ง แตงตั้ง หรือยกยองจากกลุม ใหเปน
ผูชี้แนะ ชวยเหลือใหกลุมปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว และมีวิธี
การศึ ก ษาภาวะผู น ํ า ๔ แนวทาง คื อ ๑.ศึ ก ษาอํ า นาจ-อิ ท ธิ พ ลของผู น ํ า (power-influence
approach) ๒.ศึกษาคุณลักษณะของผูน ํา (trait approach) ๓.ศึกษาพฤติกรรมของผูน ํา (behavior
approach) ๔.ศึกษาจากสถานการณ (situational approach) นั่นเอง

๓. ลักษณะของผูนําในพระพุทธศาสนา
ลักษณะของผูนําจะเปนแบบใด ขึ้นอยูกับสถานการณของสังคมในแตละแหงเปนหลัก
สําคัญ เพราะผูนําคือบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากชุมชนหรือสังคม จึงตองพัฒนาและปรับตัวตนเอง
ใหเขากับสภาพแวดลอมและสถานการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเรื่อง
เกี่ยวกับผูนําซึ่งไดแบงลักษณะของผูนําไว ๒ ลักษณะ
๑. ธรรมราชา ผูนําที่ทําใหประชาชนอยูดี กินดี มีการปกครองอยางเปนธรรม ตามหลัก
ทศพิ ธ ราชธรรมด ว ย ดั ง นั้ น ผู นํ า ที่ เ ป น ธรรมราชาต อ งทรงศึ ก ษาหลั ก ธรรมไว ซึ่ ง ทั ศ นะทาง
พระพุทธศาสนาเห็นวาพระมหากษัตริย มิใชเปนเทวราชา แตเปนเพียงมนุษยที่มีบุคลิกและอํานาจ
พิเศษบางประการที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูนําในการบริหาร จึงกลาวไดวา คือ ทรงตั้งอยูในธรรม
ยึ ด ถือ ธรรมเป น หลั ก ในการบริห าร ไม มีอ คติ เมื่ อประชาชนยึ ด มั่น ในธรรมแล ว ก็ จ ะไม ก ระทํ า
ความผิดตางๆ ทําใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติและสงบสุข
๕

Barbara Kelleman (ed)., Leadership as a Political Act in Leadership :
Multidisciplinary Perspective , (New Jersey : Prentice Hall , 1984), p. 70.

เมื่อพระมหากษัตริยทั้งหมดทรงตั้งอยูในธรรมก็จ ะอยู กันอยางสงบสุขและทรงดูแลให
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี ซึ่งจะทําใหประชาชนรักใคร ไมตองทําอาชญากรรมตางๆ สังคมก็จะอยู
เปนปกติสุขได
๒. เทวราชา พระพุ ท ธศาสนายอมรับ ความสําคั ญ ของพระมหากษั ตริ ย คื อ โดยการ
ยอมรับ ของประชาชนไม ใช เทพเจ า บนสวรรค แต เป นเพราะพระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น ท า มกลาง
ประเพณีนิยมในพราหมณและอินเดียโบราณ ซึ่งพระพุทธศาสนายังคงมีจุดยืนความเปนตัวของตัวเอง
โดยให เหตุผ ลอธิบ ายการเป น เทวราชาของพระมหากษั ตริ ย โดยการยอมรั บ ของประชาชน ซึ่ ง
หมายถึงพระมหากษั ตริยท รงเป น เทพที่ อยูเหนือมนุ ษยดว ยธรรมที่ เกิดจากพระพุ ท ธเจ าและพระ
อรหันตสาวกทั้งหลาย ลักษณะสําคัญของผูนํา คือการยกอํานาจสิทธิ์ขาดใหเปนผูยิ่งใหญ เปนผูดูแล
รัก ษาความสงบสุ ข ของประชาชน ดํ าเนิน การบริห ารกิจ กรรมตางๆ เพื่ อประโยชน ข องส ว นรวม
ปกครองดวยหลักทศพิ ธราชธรรมตามเงื่อนไขที่เท าเทียมกันกับทุกๆคน ในฐานะผูรวมอยู ในสังคม
ดูแลสุขทุกขของประชาชน
ซึ่งสอดคลองกั บนักวิชาการของไทยหลายทาน ไดกลาวถึงผูนํ าในรูปแบบการปกครอง
กอนที่พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้น ชมพูทวีปแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนกลางหรือเขตชั้นในเรียกว า
“มัชฌิ มประเทศ” และสวนรอบนอกหรือหั วเมืองชายแดน เรียกวา “ปจจันตประเทศ” ในมั ชฌิ ม
ประเทศแบงเป นแควนหรือรัฐใหญ ๆ ได ๑๖ แควนและแควนขนาดเล็กอีก ๕ แควน รวมเป น ๒๑
แควน ในแตละแควนหรือรัฐมีความแตกตางกันอยูบาง บางรัฐก็เปนระบบกษัตริย บางรัฐก็เปนระบบ
สาธารณรัฐ ดังนั้นจึงไดสรุปผูนําในรูปแบบการปกครองรัฐตางๆ ในชมพูทวีปนั้นได ๓ ประเภท คือ
๑. ผูนําแบบจักรวรรดินิยม ไดแก ผูนํารัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอํานาจเหนือรัฐอื่น
กลาวคือใชอํานาจยึดครองรัฐอื่นมาเปนเมืองขึ้นของตน ประมุขของรัฐแบบนี้เรียกวา “มหาราชา”
หรือ “พระจักรพรรดิ”
๒. ผูนําแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ไดแก ผูนํารัฐที่มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง
บานเมืองโดยตรง แตอาจทรงมอบหมายอํานาจนั้นใหพระบรมวงศานุวงศหรือปุโรหิต ขาราชบริพาร
ไปปฏิบัติแทนได ประมุขของรัฐที่ปกครองแบบนี้เรียกวา “ราชา”
๓. ผูนําแบบประชาธิปไตย ไดแก ผูนํารัฐที่อํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิไดขึ้นอยู
กับประมุขแหงรัฐแตเพียงผูเดียว จะมี “สภา” หรือ “สังฆะ” เปนผูกําหนดนโยบาย และมีอํานาจ

ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการบานเมือง สังฆะจะทําหนาที่เลือกสมาชิกขึ้นมาคนหนึ่งทําหนาที่เปนหัวหนา
ฝายบริหารเรียกวา “ราชา” ในสมัยโนน เรียกการปกครองแบบนี้วา สามัคคีธรรม๖

๔. แนวคิดผูนําในพระพุทธศาสนา
จากการศึกษาประเด็นในเรื่องภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักฐานและ
เอกสารหรือคัมภีรที่สําคัญทางพระพุทธศาสนามาทั้งหมดเราจะพบวาพระพุทธศาสนาถือไดวาเปน
อีกศาสนาหนึ่งที่ใหความสําคัญกับแนวความคิดเรื่องภาวะผูนําเอาไวโดยเห็นวาในสังคมทุกสังคมนั้น
จะตองมีบุคคลที่เกิดมาเพื่อทําประโยชนแกผูอื่นหรือมาเปนผูนําผูอื่นอยูเสมอ ซึ่งบุคคลที่มีภาวะผูนํา
และเปนผูเขามาแกไขปญหาความขัดแยงในทางพระพุทธศาสนานั้น หากพิจารณาจากหลักฐานเชิง
คัมภีรเราจะพบวา เมื่อโลกมนุษยและสังคมมนุษยเกิดขึ้นมาแลวในระยะแรกมนุษยมีกิเลสและไมมี
ศีลธรรมอันเปนกฎจริยธรรมพื้นฐานของสังคมก็ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันตอมามนุษยก็ได
เริ่มพิจารณาหาบุคคลผูที่มีความเหมาะสมเขามาเปนผูนําเพื่อการแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว๗
ซึ่งก็ถือวาเปน กรณี ที่ ชี้ให เราเห็ นวา ภาวะผูนํานั้ นเป น สิ่งที่มีป รากฏอยูในเนื้อ หาพระพุ ท ธศาสนา
ซึ่ งพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ของผู นํา ที่ ป รากฏในหลั ก ธรรมข อ ต างๆ เป น การพิ จ ารณาในแงข อง
คุณธรรมที่เปนหลักการที่พระพุทธองคไดทรงวางไวเปนกรอบในการดําเนินชีวิตหรือการทําหนาที่ใน
การบริหารของผูที่เปนผูนํา โดยหลักธรรมสําคัญที่บงถึงความเปนผูนํานั้นมีดังตอไปนี้
พรหมวิ ห าร ๔ คื อ ธรรมประจํ า ใจของผูป ระเสริฐ หรื อ ผูมี จิ ต ใจยิ่ งใหญ ก ว า งขวาง
ดุจ พรหม คือ
๑) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบ
ประโยชนและความสุข
๒) กรุณ า ( ความสงสาร ) คืออยากชวยเหลือผูอื่นให พนจากความทุกขใฝใจที่จะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกขยาก เดือดรอน ของคน และสัตวทั้งปวง

๖
๗

วิรัช ถิรพันธุเมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพฯ : ดวงแกว, 25๕๔), หนา ๖-๘.
ที.ปา.(ไทย)๑๖/๑๓๐/๙๖.

๓) มุทิตา ( ความเบิ กบานพลอยยิ นดี ) เมื่อเห็ นผูอื่นอยูดีมีความสุขก็ มีใจแชมชื่นเบิ ก
บานเมื่อเห็นเขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย
๔) อุเบกขา ( ความมีใจเปนกลาง ) คือ มองตามความเปนจริงโดยวางจิตเรียบสม่ําเสมอ
มั่น คงเที่ยงตรงดุ จตราชั่ ง มองเห็ น การที่ บุคคลจะไดรับ ผลดีห รือชั่ว สมควรแก เหตุ ที่ ตนประกอบ
พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม๘
หลักอคติ ๔ เมื่อมีคุณธรรมสมบูรณ การทํางานจะถูกตองเปนประโยชนยิ่งขึ้น ก็ดวยละ
อคติ ๔ ความลําเอียงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความวุนวายในสังคมเพราะสรางความแตกแยกจน
เกิดไรความสามัคคีกันไดโดยงาย ผูทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคมจักตองไมเปนผูมีความลําเอียงโดย
เด็ดขาดในปุราเภทสุตตนิทเทส อัฎฐกวรรค ขุททกนิกาย วาดวยผูไมมีความลําเอียงวา คําวา “ละ”
ไมถึงความลําเอียงในธรรมทั้งหลาย คือไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไม
ลําเอียงดวยอํานาจแหงราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ไมไป ออกไป พาไป
นําไปดวยธรรมทั้ งหลายอันทําใหเปนพรรคพวก เพราะฉะนั้นจึ งชื่อวาไมถึงความลําเอียงในธรรม
ทั้งหลาย อคติมี ๔ ประการ ที่นักปกครองที่ดีเมื่อปฏิบัติหนาที่แลวพึงละเวน คือ
๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓) โมหาคติ ลําเอียงหลงหรือเขลา
๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว๙
๕) สวนในทางพระพุทธศาสนาไดมีการกลาวถึง”ผูนํา” ดังมีปรากฏในอัคคัญญสูตรวา
การกําเนิดของผูนํามาจากความเสื่อมของจิตใจมนุษย จึงมีการคัดเลือกแตงตั้ง “มหาสมมต” บุคคลที่
มีลักษณะรูปงดงาม นาดู นาเลื่อมใส และนาเกรงขามกวาหมู ชนในที่นั้น ให ทําหนาที่ วากลาว ติ
เตีย น ขับ ไล ผูที่ มีความประพฤติ มิช อบตามธรรม และได มีการเรีย กชื่ อ ของผู นํ าไว วา “กษั ตริย ”
เพราะเปนใหญ ในที่นาทั้ งหลาย และ “ราชา” เพราะเปนผูที่ถูกแตงตั้งโดยชอบธรรมจากหมูคณะ
นั้นๆ๑๐
๖) จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูนําตามแนวพระพุท ธศาสนาเป นลั กษณะ
ของผู นํ าที่ ดี คือ เป น ผู นํา ที่ มี ธ รรมในตนเอง ซึ่ง หลั ก ธรรมสํ า คัญ ที่ เกี่ ย วกั บ ผู นํ า ได มี ป รากฏใน
๘

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.
๙
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.
๑๐
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖.

พระไตรปฎก สามารถนําไปประยุกตใชได เชน หลักปาปณิกธรรม ๓๑๑ หลักพรหมวิหารธรรม ๔๑๒
หลักอคติ ๔๑๓ หลักสังคหวัตถุ ๔๑๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗๑๕ และหลักทศพิธราชธรรม ๑๐๑๖ เปนตน
๗) ผู นําตามแนวพระพุ ทธศาสนา เปนลักษณะของผู นําที่ดี คื อ เป น ผู ที่มี ธรรมเป น
เครื่ อ งชี้ นํ า ในการปกครองและการบริ ห าร รั ฐ ประเทศ องค ก รหรื อ หมู ค ณะ ให ป ระสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไวดวยดี ธรรมจึงเปนเครื่องเสริมสรางคุณสมบัติของผูนํา ใหมีภาวะ
ผูนําสูง และเปนปจจัยสําคัญที่ผูนําควรมีสําหรับ “การเปนผูนําที่ดี”
จากแนวทางการศึกษาใหญ ๆ ทั้ง ๒ แนวทาง พอสรุปไดวา ผูนําตามแนวทฤษฎีตะวันตก
ไดเนนถึง “ความรูและความสามารถ” คือ ”ผูนําที่เกง” และผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา ไดเนนถึง
“การมีธรรม” คือ “ผูนําที่ดี” คือ ควรมีทั้งความประพฤติดี มีความรูและความสามารถดีซ่งึ เปนภาวะ
ผูนําที่พึงประสงค ที่เหมาะสมกับยุคปจจุบัน ที่ตองการผูนําที่มีธรรม มีวิสัยทัศน และรูจักวิธีการสราง
แรงบันดาลใจให บุคลากร ดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน องคกร ตลอดจนถึงประเทศชาติ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรนั้นๆ และนําไปสูความเจริญรุงเรืองไดอยางมั่นคง
หลักสัปปุริสธรรม ๗ สวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ จะมีความเหมาะสมเพียงใด มีหลัก
พุทธธรรมอีกสวน คือ สัปปุริสธรรม ในสัปปุริสสูตร อุปริปญณาสก มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาท
เรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือวาเปนสมาชิกที่ดี มี
คุณคา ที่แทจริงของมนุษยชาติ มีธรรมะ หรือคุณสมบัติที่เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ
๑. ธัมมัญุตา (รูหลักและรูจักเหตุ) คือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายที่ตนเขา
ไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิต การปฏิบัติกิจหน าที่ และการดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจในสิ่งที่ตน
จะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวาตําแหนงฐานะ อาชีพการงานของตน มีหนาที่และความ
รับผิดชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการจะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จที่
เปนไปตามหนาที่ และความรับผิดชอบนั้นๆ ตลอดจนขั้นสูงสุด คือรูเท าทันกฎธรรมดา หรือหลัก

๑๑

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.
๑๓
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๙.
๑๔
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐.
๑๕
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔.
๑๖
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๖๒.
๑๒

ความจริงของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตองมีจิตใจเปนอิสระไมตกเปนทาสของโลกและ
ชีวิตนั้น
๒. อั ต ถั ญ ุ ตา(รู ความมุงหมายและรูจัก ผล)คือ รูความหมายและความมุ งหมายของ
หลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาหลักการนั้นๆ มีความมุงหมาย
อยางไร รูวาที่ตนทําอยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้นเพื่อประสงคประโยชนอะไรหรือควรจะไดบรรลุ
ถึงผลอะไร ที่มีหนาที่ตําแหนงฐานะ การงานอยางนั้น เขากําหนดวางกันไวเพื่อความมุงหมายอะไร
กิจการที่ตนทําอยูขณะนี้เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เป นผลดีหรือผลเสียอยางไร เปนต น
ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือรูความหมายของคติธรรมและประโยชนที่เปนสาระของชีวิต
๓. อัตตัญุตา (รูจักตน) คือ รูจักตัวตนของเราเอง วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม สามารถประเมินตนเองไดในหลักธรรม ดังนี้ ศรัทธา (ชอบ
รักในงานอะไร) ศีล (วินัย) สุตะ(ความรู) จาคะ (ความเสียสละ) ปญญา (กระบวนการในการพัฒนา
ความรูที่มีอยู) เปนตน แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป
๔. มั ต ตั ญ ุ ต า (รูจั ก ประมาณ) คื อ รูจั ก พอดี เช น รูจั ก ประมาณในการบริ โภครู จั ก
ประมาณในการใชจายทรัพย รูจั กความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิ บัติ กิจและทํ าการตางๆ
ตลอดจนการพักผอนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงตางๆ
๕. กาลั ญ ุ ต า (รู จั ก กาล) คื อ รู ก ารเวลาอั น เหมาะสมและระยะเวลาที่ พึ งใช ในการ
ประกอบกิจ กระทําหนาที่การงานปฏิบัติการตางๆ และเกี่ยวของกับผูอื่น เชน รูวาเวลาไหนควรทํา
อะไร และทําใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา เปนตน
๖. ปริ สั ญ ุ ต า (รูจั ก ชุม ชน) คื อ รูจั ก ถิ่ น รูจั กที่ ป ระชุ ม ชนและชุ ม ชน รู ก าลอั น ควร
ประพฤติปฏิบัติในถิ่นชุมชน และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางนี้ควร
ตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอย างนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้
ควรเกี่ยวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนั้นๆ เปนตน
๗. ปุ คคลั ญ ุ ตา (รูจั กบุ ค คล) คื อ รูจัก และเข าใจ ความแตกต างแห งบุ ค คลว าโดย
อัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักที่จะปฏิ บัติตอ
บุคคลอื่นๆ ดวยดีวาควรจะคบหรือไม ไดคติอะไร จะสัมพันธเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ
หรือจะแนะนําสั่งสอนอยางไรจึงจะไดผลดี เปนตน๑๗

๑๗

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔ ; องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔.

หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ในสุวัณณหังสชาดก อสัมปทานวรรค ขุททกนิกาย
ไดกลาวถึงคุณธรรมของผูปกครองหรือธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ คือ
๑. ทาน (ใหปนประชา) คือบําเพ็ญตนใหเปนผูใหโดยมุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขาได
มิใชเพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใสอํานวยบริการจัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะหใหประชาราษฎร
ไดรับประโยชนสุข มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอน ประสบทุกข
และใหความสนับสนุนแกคนที่ทําความดี
๒. ศีล (รักษาความสุจริต) คือ ประพฤติดีงามสํารวมกายและวจีทวารประกอบการสุจริต
รักษากิตติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิให มีขอที่
ผูใดจะดูแคลน
๓. ปริจจาคะ (บําเพ็ญกิจดวยความเสียสละ) คือสามารถเสียสละความสุขสําราญสวนตน
ตลอดจนชีวิตของตนได เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง
๔. อาชชวะ (ปฏิบัติภารกิจโดยชื่อตรง) คือซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดย
สุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน
๕. มัททวะ (ทรงความออนโยนเขาถึงคน) คือมีอัธยาศัยไมเยอหยิ่งหยาบคาย กระดางถือ
ตน มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ควรไดความจงรักภักดี แตมิขาดยํา
เกรง
๖. ตปะ (พนมัวเมาดวยเผากิเลส) คือแผดเผากิเลส ตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิต ระงับ
ยับยั้งขมใจ ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ และการปรนเปรอมีความเปนอยูสม่ําเสมอ หรือ
เปนอยูอยางงายๆ สามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาที่ใหสมบูรณ
๗. อักโกธะ (มีเหตุผลไมโกรธา) คือ ไมกราดเกรี้ยวไมวินิจฉัยความ และกระทําการดวย
อํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอัน
สุขุมราบเรียบตามธรรม
๘. อวิหิงสา (มีอวิหิงสานํารมเย็น) คือ ไมหลงระเริงอํานาจ ไมบีบคั้นกดขี่ มีความกรุณา
ไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด ดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
๙. ขันติ (ชนะเข็ญดวยขันติ) คืออดทนตองานที่ตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยากถึง
จะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไรก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่ว ถูกหยันดวยถอยคําเสียดสี ถากถาง
อยางไรก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้งกิจ กรณียกิจที่บําเพ็ญโดยธรรม

๑๐. อวิโรธนะ (มิปฏิบัติคลาดจากธรรม) คือ ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรม อัน
เปนประโยชนสุขความดีความงาม ของรัฐและราษฎรเปนที่ตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนา โดย
ชอบธรรมก็ไมขัดขืน การใดจะเป นไปโดยชอบธรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชนก็ไมขั ดขวาง
วางตนเปนหลัก หนักแนนในธรรม คงที่ ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําดีราย ลาภสักการะ
หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ ตั้งมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือ
ระเบี ยบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไมประพฤติให
เคลื่อนคลาดวิบัติไป๑๘
พละ ๕ ของพระมหากษั ต ริย ได แ สดงให เห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของผู มี อํ านาจนั้ น จะต อ ง
ประกอบไปดวยทรัพยากรแหงอํานาจ ๕ ประการ คือ
๑) พาหพลัง หรือ กายพลัง หมายถึงมีกําลังกายหรือกําลังแขนแข็งแรง สุขภาพดี มี
ความสามารถและชํานาญในการใชอาวุธ ตลอดจนถึงมีอาวุธยุทโธปกรณพรั่งพรอม
๒) โภคพลัง คือ มีโภคะหรือสมบัติมาก พรอมที่จะใชเลี้ยงดูบ ริวารหรือใชสอยใน
กิจการตางๆ ไดไมติดขัด
๓) อมัจจพลัง คือ มี อํามาตย ขาราชการ ผูบริหารที่ทรงคุณวุฒิ เกงกล าสามารถ
และเปนผูที่มีความจงรักภักดีซื่อสัตยตอแผนดิน
๔) อภิ ชัจจพลัง คื อ มีช าติตระกูล สูง กําเนิดในตระกูล สูง เป น ขั ตติย ราชที่ ไดรั บ
ความเคารพเทิดทูนจากประชาชน และเปนผูที่ไดรับการฝกฝนอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณี
แหงราชตระกูลนั้นๆ
๕) ปญญาพลัง คือ กําลังแหงปญญา มีสติปญญาสามารถมาก หยั่งรูเหตุผลรูจักผิด
ชอบชั่วดี ประโยชนมิใชประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณทั้งหลายภายในและภายนอก ดําริการ
ตางๆ ไดผลดีเปนอยางยิ่ง๑๙
กําลังขอแรก คือ กํ าลังแขนหรือกําลังกายแมวาจะสําคัญ แตก็จั ดวาต่ํากวากําลังในขอ
อื่นๆ เพราะหากวาไมมีกําลังในขออื่นๆ มาค้ําจุนแลว กําลังกายอาจใชไปในทางที่ผิด เปนอันธพาลไป
ได สวนกําลังปญญาท านจัดวาเปนกําลังที่ประเสริฐสุด เพราะเปนเครื่องกํากับควบคุม และนําทาง
กําลังอื่นๆ ทุกอยาง ยังมีหลักธรรมที่เปนกําลังหรือเรียกวาพละ ๔ ซึ่งเปนหลักธรรมที่ทําใหเปนผูมี
อํานาจ มีความมั่นใจไมหวั่นไหวตอภัยอันตรายตางๆ คือ
๑๘
๑๙

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๖๒.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔/๕๓๒ ; ชา.อุ. (ไทย) ๗/๓๔๘/๔๓๘.

๑) ปญญาพละ มีกําลังแหงปญญามาก
๒) วิริยพละ มีกําลังแหงความเพียรมาก
๓) อนวัชชพละ มีกําลังแหงความสุจริต หรือความบริสุทธิ์ ไมมีขอบกพรองเสียหาย
อันเกิดจากการประกอบอาชีพ หรือ การทํางานสุจริตไมมีโทษ
๔) สังคหพละ มีกําลังแหงการสงเคราะห คือ การยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนไวไดมาก
ดวยการสงเคราะหดวยวิธีการตางๆ๒๐
การแบง ป น การพู ด จาดี ไพเราะ การบํ าเพ็ ญ ตนเป น ประโยชน ในโลกนี้ ความเป น ผู
ประพฤติตนเสมอในธรรมนั้นๆ ในบุคคลนั้นๆ ตามควร เปนตน อันไดแกสังคหวัตถุ ซึ่งมีดวยกัน ๔
ประการ คือ
๑) ทาน การให ป น การเอื้ อ เฟ อ เผื่อ แผ สิ่ งของแก บุ ค คลอื่ น ด ว ยเห็ น ว า สิ่ งของที่ ต น
เสียสละไปนั้นจะเปนประโยชนแกผูรับ เปนการแสดงความมีน้ําใจ และเปนการยึดเหนี่ยวจิตใจของ
มิตรสหายบริวารไวได พระพุทธเจาทรงสรรเสริญการใหไวมากมาย เชน “ผูใหยอมเปนที่รัก”๒๑ ผูให
ยอมผูกมิตรไวได”๒๒ เปนตน ผูที่มีความตระหนี่นั้นไมสามารถที่จะผูกมิตรหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของ
มิตรและบริวารไวได
๒) ปยวาจา การมีวาจาเปนที่รัก เปนที่ดูดดื่มจิตใจของผูฟง มีวาจาสุภาพออนหวานชวน
ฟง เปนวาจาที่ไมหยาบคายและเปนวาจาที่กอใหเกิดประโยชน การมีปยวาจานี้มีความสําคัญ เป น
อยางมากในการผูกมิตรหรือรักษาน้ําใจมิตร บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนทูตหรือเปนตัวแทนของ
ประเทศในการเจรจาเรื่องราวต างๆ ที่ เกี่ ย วของกับผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
จะตองมีเทคนิคในการใชคําพูดอยางดีเยี่ยม เพราะถาหากใชคําพูดที่ไมดีก็จะสงผลใหประชาชนและ
ประเทศชาติสูญเสียผลประโยชนได
๓) อัตถจริยา การประพฤติตนเปนประโยชน เชน การชวยเหลือผูอื่นในเวลาที่จําเปนไม
เปน คนนิ่งดูดายในเมื่ อตนเองมีกํา ลังความสามารถที่พ อจะชว ยเหลื อได ในการผู กสั มพั น ธไมตรี
ระหวางประเทศก็เชนเดียวกัน จะตองเปนผูที่รูจักใหการชวยเหลือในเวลาที่สมควรชวยเหลือ เชน
เมื่อถึงคราวที่มิตรประเทศตองประสบภัยพิบัติตางๆ ที่ประเทศสัมพันธมิตรพอที่จะชวยเหลือไดก็ให

๒๐

องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๐๙/๓๗๖.
๒๑
ธรรมรักษา, พระไตรปฎกฉบับสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๒๐๘.
๒๒
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๙.

การชวยเหลือตามกําลังความสามารถ เพื่อเปนการผูกสัมพันธไมตรีหรือแสดงถึงความสัมพันธไมตรี
อันดีตอกัน
๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอตนเสมอปลาย ไมคบมิตรเพราะเห็นแกประโยชนสวนตน
มิ ใช ว าเมื่อเห็น วามิ ตรหมดประโยชนสํ าหรับ ตนแลว ก็เริ่มหา งเหินหรือ เลิกคบไป การคบหามิ ต ร
จะตองคบดวยความจริงใจ และมีความเสมอตนเสมอปลายในยามที่มิตรรุงเรืองและคราวตกต่ํา๒๓
หลักธรรมทั้งสี่ประการนี้ มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร
หรื อบริวารไวได และในการเลือกคบหามิตรนั้น จะตองคบหาบุคคลที่เรียกว ากัล ยาณมิต รเท านั้ น
เพราะหากไปคบหากับคนพาลมาเปน มิตร หรือไดคนพาลมาเปนบริวารแล ว แทนที่จะเป น ปจจั ย
สงเสริมใหผูนั้น เปนผูมีอํานาจ กลับทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและสูญเสียอํานาจไปในที่สุด ในเรื่องนี้
พระพุทธเจาไดตรัสแสดงถึงโทษของการคบหาคนพาลเปนมิตรไวในมงคลสูตรวา
ภิกษุทั้งหลาย ภัย...อุปทวะ...เหลาใดเหลาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นภัย...อุปทวะ...อุปสรรค
เหล านั้ น ทั้ งหมดย อ มเกิ ด แต ค นพาล หาเกิ ดขึ้ น แต บั ณ ฑิต ไม เหมื อ นกั น ฉั น นั้ น แล ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย คนพาลมีภัยจําเพาะหนา บัณฑิตหามีภัยจําเพาะหนาไม คนพาลมี อุปทวะ บัณฑิต
หาอุปทวะมิได คนพาลมีอุปสรรค บัณฑิตหาอุปสรรคมิไดดวยประการดังนี้แล ภิกษุทั้งหลาย
ภัยไมมีแตบัณฑิต อุปทวะไมมีแตบัณฑิตอุปสรรค ไมมีแตบัณฑิต๒๔
การมีกัลยาณมิตรและบริวารที่ดี จึงเปนเครื่องสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลนั้นๆ เปนผูที่มี
อํานาจมากยิ่งขึ้นและสามารถดํารงอํานาจนั้นไวไดนานอีกดวย การมีกัลยาณมิตรและบริวารที่ดีจึง
เปนปจจัยสงเสริมในการมีอํานาจอีกประการหนึ่งดวย
หลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ ในการบําเพ็ญ กรณียะกิจของจักรพรรดิ คือการปฏิ บัติหนาที่
ของผู ป กครองที่ ยิ่งใหญ เรี ย กว า “จั ก รวรรดิ วัต ร”๒๕ เป น หลั ก ธรรมที่ชว ยให ผู ป กครองดํ า เนิ น
กุศโลบายในทางการเมือง วัตถุประสงคของหลักจักรวัตรนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริงของ
สังคมโดยสวนรวม โดยมุงสอนใหผูนําใชอํานาจเพื่อสรางสรรคความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจที่ดี
ของราษฎร และจุดมุงหมายสําคัญคือ การอธิบายถึงวิธีการที่จะใชอํานาจทางการเมืองเพื่อราษฎร
โดยเขาไปปรึกษาสมณะพราหมณ ผูป ระพฤติดีป ฏิบั ติชอบ นักปราชญนักวิ ชาการผูท รงคุ ณธรรม
๒๓

องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๑๔/๒๒๒.
คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตทีปนีแปล เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๔๑–๔๒.
๒๕
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕/๔๕-๔๖.
๒๔

เพื่ อใหรูชัด ในรั ฐประศาสโนบายอัน ดีชั่ ว นโยบายที่ ค วรประกอบหรือไมค วรประกอบ เพื่ อ ที่ จ ะ
ปกครองหรือบริหารบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา มีอยู ๑๒ ประการ คือ
๑. ใหยึดถือธรรมเปนหลัก เปนธงชัยในการปกครองประเทศ เคารพยําเกรงธรรม
๒. ใหความคุม ครองรัก ษาอันเป นธรรมแกอัน โตชน หรือ ชนภายใน เช น พระมเหสี
พระโอรส พระธิดา ตลอดถึงผูปฏิบัติราชการในพระองคทั้งหมด โดยการอบรมสั่งสอนใหอยูในความ
สงบเรียบรอยดีงามเปนตน
๓. ใหความคุมครองรักษาแกกําลังพล เชน ทหาร ขาราชการ ตํารวจ โดยเปนธรรม
๔. ใหความคุมครองแกกษัตรียที่เปนเมืองขึ้น ตลอดถึงชนชั้นผูปกครองและนักบริหาร
ชั้นผูใหญทั้งหลาย
๕. ให ค วามคุม ครองแกอ นุย นต หรือขา ราชบริ พ ารผู ตามเสด็ จ ในสมั ย ป จ จุ บั น ก็ คื อ
ขาราชการพลเรือน
๖. ใหความคุมครองแกชนเจาพิธี ผูประกอบอาชีพวิชาการ พอคา เกษตรกรดวยวิธีการ
จัดหาทุนทรัพยและอุปกรณในการประกอบอาชีพใหเปนตน
๗. ใหความคุมครองแกราษฎรทั้งปวง ทั้งในเมือง ชนบท และชายแดน โดยเปนธรรม
เสมอเหมือนกัน
๘. ใหความคุมครองแกพระสงฆ บรรพชิต นักบวช สมณชีพราหมณ
๙. ใหความคุมครองแก นก และ เนื้อ สัตวที่ควรสงวนทั้งหลาย
๑๐. ห า ม ป อ งกั น มิ ให เกิ ด ความไม ช อบธรรมทุ ก ชนิ ด เกิ ด ขึ้ น ในพระราชอาณาจั ก ร
ปราบปรามผูมีอิทธิ พลตางๆ มิใหมีการกระทําทุจริต ผิดกฎหมายบานเมืองอัน จะก อใหเกิ ดความ
เดือดรอนแกประชาชนอยูในรัฐโดยเด็ดขาด
๑๑. ธนานุประทาน แบงปนทรัพยเฉลี่ยใหแกประชาชนผูยากไร มิใหมีผูขัดสนขาดแคลน
อยู ในแว นแคว น โดยไม ได รับ การเหลี ย วแลชวยเหลือ ตามสมควร หรือ การกระจายรายได ให แ ก
ประชาชนสม่ําเสมอกันมากที่สุดเทาที่จะทําได ไมปลอยใหความเจริญกระจุกอยูเฉพาะสวนใดสวน
หนึ่งของประเทศเทานั้น
๑๒. สมณพราหมณปริปุจฉา มีความสนใจศาสนาและศีลธรรมหมั่นปรึกษาไตถามสมณ
พราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักวิชาการผูมีความรูดีความสามารถดี ตองแสวงหาปญญา ความรู
และคุณธรรมอยูเสมอ มีที่ปรึกษาที่ดี บริสุทธิ์ มีคุณธรรม เพื่อใหรูชัดในสิ่งที่ควรกระทําและในสิ่งที่
ควรเวน

จากที่ยกตัวอยางมานี้ กิจกรรมที่ผูนําตองดําเนินการนั้น มีความเกี่ยวพันกับความเปนอยู
ของประชาชน คือ การกินดี และอยูเย็นเปนสุข ถาผูนําดีนั่นหมายถึงตองสามารถจัดการกับปญหา
ตางๆ เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขของอาณาประชาราษฎรได นับเปนการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการ
บริหารประเทศและสะทอนใหเห็นถึงภาวะความเปนผูนําตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระ
พุทธองคทรงแสดงใหเห็นวาเปนผูปกครองโดยธรรมอยางสม่ําเสมอยอมสั่งสมบารมีอันยากแกคน
พาลทั่วไปจักทําลายลางได ทรงแสดงใหเห็นวาหลักธรรมเปนเกราะคุมครองผูประพฤติปฏิบัติ และ
นําประโยชนสุขมาสูผูที่อยูใตการปกครองโดยธรรม จะเห็นไดวาลักษณะของผูที่จะเปนผูปกครองนั้น
ยอมมีความสําคั ญยิ่งเชนเดีย วกันกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก เพราะฉะนั้น ผูป กครอง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคุณสมบัติทั้งภายใน คือ จิตใจ และคุณธรรม สวนคุณสมบัติภายนอก คือ
ความรูความสามารถ และผูที่ใหการสนับสนุน เปนตน
ในทางพระพุทธศาสนานั้น คนเรานั้นเมื่อมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชนเปน
สั งคม แตที่เราพูดวาอยู รวมกันนั้ น ความจริง ถาดูลึกลงไปจะเห็นวาตัวคนรวมกัน จริง แต มักจะ
รวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางในนั้นคอนขางจะกระจัดกระจายที่วากระจัดกระจาย ก็คือ มีความ
แตกตางกันหลายอยางหลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูส ึก ตางความนึกคิดตางความตองการ
ตางความรู ความสามารถ ตางระดับของการพัฒนาเปนตน รวมกันอยู และรวมกันทํา เพื่อจะใหอยู
กันดวยดี และทําการดวยกันไดผลบรรลุจุดหมายประสบความสําเร็จ

๕. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ
มนุ ษ ย ต อ งเป น ผู ก ระทํ า ด ว ยการฝ ก ฝนอบรมให เ กิ ด คุ ณ สมบั ติ ภ ายในตน ซึ่ งได แ ก
คุ ณ สมบั ติ ท างกาย ทางศี ล ทางจิ ต และทางป ญ ญาที่ ส งผลไปสู ภ ายนอกตนซึ่ ง แสดงออกผ า น
พฤติกรรมทางกายและวาจาและเมื่อมีปฏิบัติในทุกดานครบถวนแลวในทางเปนความจริง เพราะเมื่อ
พฤติกรรมหรือ
การประพฤติปฏิบัติเปนไปแตในสิ่งที่ดีงามยอมนําไปสูการพัฒนาได ดังนี้
นั กวิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนาไดให ความหมาย การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ไว ว า
การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผูเรียนเป นศูนยกลาง ดังจะเห็นได จากการจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน โดยที่พระพุทธเจาทรงเทียบความพรอมใน
การศึ ก ษาเล า เรี ย นของบุ ค คลเข ากั บ บั ว สี่ เหล า และทรงจํ า แนกประเภทของบุ ค คลที่ จ ะเข า รั บ
การศึ กษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่ สํ าคัญ คือพระพุ ทธเจามุงใหผูเรีย นลงมื อปฏิ บั ติด ว ยตนเอง

ตัวอยางเชน การบริห ารงานบุค คลในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแตการรับ คนเข ามาบวชที่ ต องมี การ
กลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบทแก
กุลบุตร เมื่อบวชเขามาแลวพระบวชใหมจะตองไดรับการฝกหัดอบรมและการศึกษาเลาเรียนจาก
พระอุ ป ช ฌาย โดยอยู ภ ายใต ก ารปกครองดู แ ลของท านจนพรรษาครบ ๕ พรรษา ๒๖ ตามหลั ก
พระพุทธศาสนา ถาจะใหถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาจะตองพูดวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐดวย
การฝก ถาไมฝกแลวหาประเสริฐไม การฝกก็คือทําใหพัฒนาขึ้นดวยสติปญญา เปนตนมนุษยเปนสัตว
ที่ตองฝกจึงจะประเสริฐ เพราะเหตุใดเพราะมนุษยอาศัยสัญชาตญาณไดนอย ไมเหมือนสัตวประเภท
อื่น ซึ่งเกิดมาแลวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ แมแตคลอดออกมาวันนั้น อยางลูกหาน ก็เดินไดเลย วาย
น้ําไดทันที หากินไดทันที แตมนุษยเปนสัตวที่ตองฝกฝนพัฒนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวาปญญามาใช
ดําเนินชีวิต แทนที่จะอยูอยางสัตวอื่นที่เปนตามสัญชาตญาณ๒๗
พอจะสรุปไดวา มนุษยสวนใหญไมรูตัว ไมรูหลักการ ไมรูธรรมชาติอันนี้ การเรียนรู
การฝก การหัดนั้นจําเปนเพื่อใหตัวดําเนินชีวิตอยูไดก็เรียน ก็ฝก ก็หัดไปดวยความจําเปนจําใจ พอทํา
ไดก็หยุดฝก จึงไมพัฒนาเทาที่ควร ถาเขารูธรรมชาติแหงชีวิตของตนเอง รูหลักการของชีวิตมนุษย
อยางนี้แลววา ชีวิตที่ดีของมนุษยไดมาดวยการเรียนรู ฝกฝน พัฒนา ตองมีสิกขา ถาเราฝกฝนพัฒนา
เรียนรูอยูเรื่อย ชีวิตของเราก็จะดีงาม จนมีชีวิตที่ประเสริฐนอกจากนี้ทานไดเขียนไวในหนังสือ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน พอจะสรุปไดวา แนวความคิดที่มองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติและถือวามนุษย
เปน ผู ที่จ ะพิชิตเขาครอบครองจัก การกั บ ธรรมชาติ ไดต ามใจชอบ ซึ่งเป นรากฐานของอารยธรรม
ตะวันตกทุกแขนง และแนวคิดที่ผิดพลาดนี้เองไดทําลายระบบบูรณาการที่ทําใหมนุษยดํารงอยูดวยดี
คือ มนุษ ย ธรรมชาติ สังคม ซึ่งเปนรากฐานความคิดที่ไดส รางปญ หาให กับสั งคมมนุ ษ ยม าจนถึ ง
ปจจุบันนี้ ทานยังมองเห็นรากฐานความคิดของตะวันออกนั้นมองมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวิถีพุทธจะผสมผสานระหวางแนวทางของการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษ ย ก ระแสหลั ก และแนวทางของพระพุ ทธเจ า สําหรับ การพั ฒ นาเพื่ อการปรับ ปรุ ง
ผลงาน เพิ่มความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาของกระแสหลักจะมีความ
เหมาะสมในการพัฒนา (ซึ่งจะไมกลาวถึงในที่นี้เนื่องจากการพัฒนาในกระแสหลั กมีแนวคิดทฤษฎี
๒๖พระธรรมโกศาจารย ศ.ดร. (ประยูร

ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๙.
๒๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ, พิมพครั้งที่
๗, (กรุงเทพ มหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๒๙.

และแนวทางปฏิบัติอยูแลว)สําหรับการพัฒนาตามหลักธรรมมรรคมีองค ๘ จะผสมผสานทั้งแนวของ
กระแสหลักและแนวของพุทธธรรม ยกตัวอยางเชน การฝกใหมีสัมมาทิฐิ เมื่อมนุษย โดยทั่ว ไปถู ก
อบรมเลี้ยงดู มี การกล อมเกลาทางสังคม จนมีมิจฉาทิฐิมาอยางยาวนาน การบอกเล าแต เพี ย งว า
ความคิดความเห็นที่ตนมีอยูเปนมิจฉา และจะใหปรับเปลี่ยนไปเลยนั้น เปนสิ่งคาดหวังไดยาก ดังนั้น
จึงควรตองมีเทคนิคใหมมาชวย ซึ่งในการพัฒนามนุษยตามกระแสหลักใชทฤษฎีทางจิตวิทยา และ
พฤติกรรมศาสตรมาชว ย เชนการใชวิธีการที่ จ ะทําใหคนมีการเรียนรูเพื่อที่ จะเปลี่ ยนแปลงวิ ธีคิด
เปลี่ยนกระบวนทัศน เปลี่ยนปรัชญาชีวิต ความเชื่อระดับฝงลึกได นั่นคือการเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมา
เป น สั ม มาทิ ฐิ หรื อ หากใช แ นวทางพุ ท ธ หลัก ธรรมที่ เป น ประโยชน คือ กาลามสู ต รหรื อ โยนิ โ ส
มนสิก าร ซึ่งมี จุ ด เนน ที่ ก ารพิ จ ารณาถึ งความคิด ความเชื่ อของตนว าเป น สั ม มาทิ ฐิ ห รื อมิ จ ฉาทิ ฐิ
แนวทางในการพัฒนาขางตนจึงกลาวไดวาเปนการผสมผสานทั้งเทคนิคของตะวันตกและของพุท ธ
ธรรมเขาดวยกัน ๒๘หรือ สําหรั บแนวทางการพัฒ นาตามหลักพุทธธรรม ซึ่งใชมรรคมี องค ๘ หรือ
ไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปญญา) เปนแนวทางในการพัฒนาจะมี ๓ แนวทางสําคัญ คือแนวทางของการ
ใช“ศีล” นําการพัฒนา เปนการใชศีลเปนจุดเริ่มตน เปนแนวทางปฏิบัติใหแกผูถูกพัฒนา แนวทางที่
สองคื อการใช “สมาธิ ” เป น จุ ดเน นในการพั ฒ นา และแนวทางที่ ส ามคื อการใช “ป ญ ญา” เป น
แนวทางจุดเน นในการพัฒ นา แนวทางทั้ งสามจะต องสอดคลอ งกับ เป าหมาย ลักษณะและความ
พรอมของกลุมเปาหมาย ยกตัวอยางเชน ผูที่ตองการศึกษาปฏิบัติพัฒนาตนเองในแนวทางพุทธเปนผู
มีเป าหมายในการพั ฒ นาเพื่อที่ หลุดพ นจากหวงทุกข มีภู มิธรรมสู ง ยอมจะต องใช “ป ญญา”เป น
แนวทางในการพัฒนา เนื่องจากสอดคลองทั้งเปาหมายและความพรอมของผูที่ตองการ๒๙
ดังกลาวเบื้องตนแลว สภาพปญหาในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทําใหมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคคลในภาครัฐอีกหลายดาน
ไดแก พัฒนาดานความรูความเขาใจดาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด รวมทั้งวิธีการ
และแนวทางปฏิ บั ติมากมายประกอบการดําเนินงาน เพื่อใหบุ คลากรในหน วยงานมี ความรูความ
เขาใจ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได การพัฒนาบุคลากรหรือขาราชการผูปฏิบัติงานใหมีความรูความ
เขาใจในโครงสรางและระบบงานของทางราชการและวิธีก ารทํ างานอยางแทจริงเพื่ อสนองความ
๒๘ฌาน

ตรรกวิ จ ารณ , “การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยเชิงพุ ท ธ”, วิท ยานิ พ นธ ป รั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ,
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐), หนา ๒๕๒.
๒๙ทวีวัฒน ปุณ ฑริกวิวัฒ น, พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : วิถีทัศน, ๒๕๔๕),
หนา ๑๔๑.

จําเปนในการใหบ ริการที่เหมาะสมแกประชาชนและปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ พัฒนาความรูความชํานาญของขาราชการผูปฏิบัติงานใหทันกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยี ในด านตาง ๆ เช นเครื่องคอมพิว เตอร เครื่องมื อ สื่อสาร หรือ อุ ป กรณ ท างการแพทย
สมัยใหม เปนตน ชีวิตการทํางานของขาราชการยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่การงาน
หรือมีการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น ในกรณีเชนนี้หากมีการนําเอาวิธีการฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคคล
วิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมนํามาชวยก็จะทําใหบุคลากรเหลานั้นสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงใหมได
อยางมีประสิทธิภ าพ โดยเร็วกว าการใหเรียนรูงานในหนาที่ใหมเอง สภาพความเป น จริงเกี่ ยวกั บ
รายไดของขาราชการซึ่งไดแก เงินเดือนและคาตอบแทนที่ขาราชการไดรับอยูในอัตราคอนขางต่ําไม
สัมพันธกับสภาวะการครองชีพในปจจุบัน ก็ทําใหเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงคหลายประการเชน การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ การไมเสียสละ อุทิศเวลาใหกับราชการ เปนตน จึงมีความ
จําเปนตองมีการพัฒนาจิตใจของขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติและจิตสํานึกที่ถูกตอง
ในการปฏิบัติราชการ
จากการทบทวน แนวคิดที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพอสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย เป น กระบวนการในการพั ฒ นาทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ดของผู นํ า เพราะมนุ ษ ย เป น ตั ว ขั น
เคลื่อนที่สําคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาทุกๆ ดาน และจะทําอยางไรที่จะใหองคการนั้นมี
คุณภาพ นั้น คือ ถาองคการนั้นมี บุคลากรที่ดีมีคุณภาพแลว จะตองคงรักษาบุ คลากรนั้ น ให อยู กับ
องค การให นานที่ สุ ดหรือมี การจัดการฝกทัก ษะใหกับ บุคลากรในองคการก็ ได เพื่ อที่ จ ะได พัฒ นา
บุคลากรใหมีความสามารถในการทํางานและมีการแกปญหาเมื่อมีอุปสรรคไดทันทวงที
๖. บทสรุป
สรุปความวา ภาวะผูนํานั้น เปนกระบวนการที่ผูบ ริหารจะให มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ผูอื่น ปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่ผูนํา คือ การเปนผูประกอบดวย
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการเป
นตัวกําหนดเปาหมายและทิศทางในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของ
คนนั้นได ผูน ําที่ดีจะชวยใหคนพัฒนาความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล
ใหมีความตองการที่ถูกตองดีงามและใหหมูชนมีการประสานความรวมมือเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน
เพราะการพัฒ นาความตองการเปนการพัฒนาความสุขของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนอง
ความตองการ ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดดวย เมื่อทําอะไร
ตรงกับความตองการ ก็ทําใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะรวมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสาน

กลมกลืนและเต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมที่จะทําและทําไดงาย แตในทางตรงกันขาม ถาผู
นํากระทําการที่ฝน ความตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่ทําก็ยากจะสําเร็จ
บรรณานุกรม
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