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วิเคราะห์การสร้างภาวะผู้น า : มุมมองพระพุทธศาสนา 
ANALYSIS OF LEADERSHIP CREATION: BUDDHISM PERSPECTIVE 

 
ธิติวุฒิ หมั่นมี  อนุวัต กระสังข์ พระเตวิช โชติญาโณ 

 
 
บทคัดย่อ 

ภาวะผู้น าคือสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมปัจจุบัน ซึ่งในขณะเดียวกันสังคมเร่ิมให้ความ
สนใจกับ ภาวะผู้น ามากขึ้น เช่น ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายหลาย
ประเด็น ถึงศักยภาพความเป็นผู้น าของท่าน เนื่องด้วยการที่เราต้องการจะเป็นผู้ตามของใครสัก
คนแล้ว ก็ไม่ใช่เพียงเพราะบุคคลท่านนั้นมีอ านาจ แต่บุคคลท่านนั้นต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 
สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการท างานของตน และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
ตนเองได้ ซึ่งกล่าวได้ว่าภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่ผู้น าทุกชนชั้น พึงจะมีและพึงจะเป็น ภาวะผู้น าใน
มุมมองของพระพุทธศาสนา เราจะมองเห็นได้ถึงศักยภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงแบบอย่าง ในการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผล แต่
ยังทรงสร้างหลักธรรมอีกหลายประการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพและ
บุคลิกภาพ ในการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและและน ามาซึ่งประสิทธิผล ให้สามารถน า
หลักธรรมต่างๆ ไปบรูณาการปรับใช้เพ่ือดึงศักยภาพของตัวผู้น าและองค์กรนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งพิสูจน์ได้จากภาวะผู้น าของพระพุทธเจ้า ที่สามารถบริหารจัดการองค์กร
ของพระองค์ และยังคงเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดอีกว่า องค์กรของพระองค์ยังคงอยู่ได้ แม้จะไม่มี
พระองค์แล้วก็ตาม  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, มุมมองพระพุทธศาสนา 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

Leadership is lost in today's society. At the same time, society places 
more importance on leadership, such as the prime minister who talks with 
many representatives about your leadership potential because we want to be 
someone's followers, not just because that person has power. But that person 
must have a vision to be able to show their work potential and to be able to 
build credibility for themselves. Leadership is something that every leader 
should have and should be a leader in perspective. In Buddhism, we see the 
potential of the Buddha. He is not just an example. In being an effective and 
effective leader But still creating several principles for the benefit of those who 
want to develop their potential and personality to become effective and 
effective leaders so that they can be used to integrate and adapt to the 
potential of leaders and organizations. Which proves from the leadership of the 
Lord Buddha that can manage his organization and remains evidence that his 
organization still exists without him. 
Keywords: Leadership Buddhism Perspective. 

 
บทน า 

ตามหลักของธรรมชาติแล้ว แท้จริง“มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึก แต่พูดอีกทีพูดให้ดีคือ 
มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ ตอนนี้กลายเป็นดีไป ตอนที่ต้องฝึกหมายความว่าถ้าไม่ฝึกมันอยู่ไม่ได้มัน
แย่กว่าสัตว์อ่ืน สัตว์อ่ืนไม่ต้องฝึกมันอยู่ได้” (พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต),2543 : 41) เมื่อเรา
เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ก็ควรที่จะฝึกตนให้ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน ดังค าที่ว่า มนุษย์ แปลว่า 
สัตว์ประเสริฐ แต่ที่จริงแล้วต้องแปลว่า มนุษย์ เป็นสัตว์ประเสริฐได้เพราะการฝึก ส าหรับบุคคล
ที่จะเป็นผู้น าแล้ว เช่น ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายหลายประเด็น ถึง
ศักยภาพความเป็นผู้น าของท่าน ยิ่งสมควรแก่การฝึก เพ่ือปรับปรุงบุคลิกภาพและศักยภาพ 
ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในจัดการงานต่าง ๆได้ ดังเช่นเรื่องที่มาในมหาสีนาทสูตร พระพุทธองค์ยัง
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ทรงถูกดูหมิ่นจาก   สุนักขัตตลิจฉวี พระองค์จึงตรัสถึงก าลังของพระตถาคต 10 ประการ (ภาวะ
ผู้น า) เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพของพระองค์เองว่าเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพเพียงใด“ฝูงสุนัขที่มีสิงโตน า ดีกว่าฝูงสิงโตที่มีสุนัขน า”(รัตติภรณ์ จงวิศาล,2559 : 2)
เมื่อผู้น า คือบุคคลที่มีอ านาจแล้วควรท าตนให้เหมาะสมกับอ านาจที่ตนถือไว้ด้วย อุปมา
เหมือนกับสิงโตที่เป็นผู้น าของสุนัข คือ ผู้น าที่มีภาวะผู้น า สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรของ
ตนออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด ไม่เหมือนกับผู้น าที่อุปมาเหมือนหมาที่คอยจ้องแต่จะลอบกัด ท าร้าย
บริวารของตน นี้จึงเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่ผู้น าทุกคนควรมีภาวะผู้น าและสามารถน าหลักธรรม
ไปปรับใช้กับภาวะผู้น านั้นด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้ว จะพิจารณาได้ว่าหลักธรรมต่างๆ
ในพุทธศาสนาสามารถบูรณาการได้ทุกแขนงวิชา ทุกโครงสร้าง การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในทาง
วิทยาศาสตร์ การบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และที่ส าคัญที่สุด คือ ภาวะผู้น า ใน
ปัจจุบันบุคคลในยุคสมัยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น วัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยกลางคน ล้วนให้ความสนใจ
และมีข้อบกพร่องในด้านภาวะของผู้น าอย่างเห็นได้ชัด เช่น ท่านนายกรัฐมนตรี พิจารณแล้วจะ
เห็นได้ว่าหลักธรรมต่าง ๆสามารถดึงศักยภาพของผู้น าที่น าหลักธรรมไปบูรณาการ ปรับใช้กับ
โครงสร้างในด้านต่าง ๆภายในองค์กรของตน และยังมีตัวอย่างที่ส าคัญ คือ องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเองที่เป็นหลักฐานส าคัญว่าพระองค์ทรงปรีชาญานและปราชญ์เปรื่อง
เพียงใดที่สามารถเป็นผู้น าที่สามารถเผยแผ่ค าสั่งสอน แล้วไม่ท าให้มีผลกระทบต่อศาสนาอ่ืน ๆ 
รวมไปถึงหลักฐานถึงหลักความสอนของพระองค์ว่าสามารถด ารงคงไว้ถึง2562ปี 
 
ความหมายของภาวะผู้น า(Leadership) และผู้น า(Leader) 
  นักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น า(Leadership) และผู้น า(Leader) ดังนี้
“ภาวะผู้น า คือ ศิลปะและความสามารถในการมาและจูงใจผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนให้ท างานด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มและของ
องค์การ” (พระรัตนมุนี (ปุณฺณมี วิสารโท,2559 : 9) ซึ่งอีกนัยหนึ่ง“ภาวะผู้น า น่าจะหมายถึง
ลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป็น
ความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการท างานร่วมกันหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันในอันที่จะ
ท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความส าเร็จ” (รองศาสตราจารย์(ระดับ
9) วิเชียร วิทยอุดม,2550 : 3) และ“ภาวะผู้น า หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจเหนือผู้อ่ืนและอ านาจนี้
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ช่วยให้ผู้น าสามารถปฏิบัติงานซึ่งเขาไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้ส าเร็จโดยท าให้ผู้ตามยอมรับ
และเต็มใจปฏิบัติตาม” (ประยงค์ รณรงค์,2550 : 10)ในส่วนของค าว่า ผู้น า นักวิชาการกล่าวว่า 
“ผู้น า (Leader) คือ บุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้น าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” (ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี,2557 : 14)
และ“ผู้น า  หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งขึ้นมา ให้เป็นหัวหน้าในการด าเนินงานในองค์กรต่าง ๆต้องอาศัยบุคคลที่มีความเป็น
ผู้น าจึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปอย่างบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์”(รองศาสตราจารย์ ดร.
เนตร์พัณณา ยาวิราช,2556 : 1)อีกนัยหนึ่ง“ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจโดยการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถที่จะ
จงใจชักน าหรือว่าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ” (รอง
ศาสตราจารย์สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์,2550 : 14) 

สรุป ภาวะผู้น าและผู้น า คือ ภาวะผู้น านั้นเป็นสิ่งที่ผู้น าทุกคนพึงมี พึงเป็น เนื่องด้วย
ผู้น าเป็นเพียงบุคคลคนหนึ่ง ที่มีบุคคลอ่ืนอยากร่วมงานด้วย และเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ในการท างาน เพราะฉะนั้นผู้น าจึงควรมีภาวะผู้น าหรือเรียกอีกอย่างว่าคุณสมบัติของผู้น า ใน
การชักจูง หรือดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย อย่าง
ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของงานในทุกประการ  ส่วนภาวะผู้ตามแนวพุทธศาสนา คือ 
ผู้น าที่สามารถน าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบูรณาการปรับใช้กับตนเอง
และองค์กรของตนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถครองใจบุคลากร
ภายในองค์กรของตนโดยใช้หลักธรรม และน าหลักธรรมมาขจัดศักยภาพที่ด้อยและปรับเพ่ิม
ศักยภาพของตนให้ดีมากขึ้น 
 
ลักษณะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
“คุณลักษณะผู้น าทางพระพุทธศาสนานอกจากความรู้ความสามารถสติปัญญาบารมีทางสังคม
บุคลิกภาพและพฤติกรรม ยังจะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมและด ารงตนอยู่ในคุณธรรม 
จริยธรรมมีความรับผิดชอบ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการและหลักการทางพระพุทธศาสนาสันติ
สุขสู่สังคม” (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ,2559 : 147) และ“ผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาต้อง
มีคุณลักษณะภายในของผู้น าคือเป็นผู้รู้หลักของสัปปุริสธรรม ไม่ประมาทตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์
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และมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล คุณลักษณะภายนอกในการที่จะประสานคนและงานเข้าด้วยกันต้องมี
ความรู้ความสามารถมีพรหมวิหารธรรม” (กีรติ กมลประเทืองกรและสุวัฒสัน รักขันโท,2561 : 
126-133) ลักษณะที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ผู้น าควรเป็นผู้ที่มีลีลาทางภาษา คือ “ 1. พูดแจ่มแจ้ง  
ชี้แจงอธิบายให้เข้าใจชัดเจน มองเห็นเหตุผลแจ่มแจ้ง หมดสงสัย เหมือนจูงมือไปเห็นกับตา 
(สันทัสสนา) 2. พูดจูงใจ  พูดให้เห็นคุณค่าและความส าคัญ จนเกิดความซาบซึ้งยอมรับ อยาก
ลงมือท าหรือน าปฏิบัติ (สมาปนา) 3. พูดเร้าใจ  ปลูกใจให้คึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจและมี
ก าลังใจหาญกล้า กระตือรือร้นที่จะท าให้ส าเร็จโดยไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากล าบาก 
(สมุตเตชนา) 4. พูดให้ร่าเริง  ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งเมตตาไมตรี ความหวังดี และความรู้สึกที่
สดชื่นร่าเริง เบิกบานผ่องใส แช่มชื่นใจด้วยความหวังในผลดีและทางที่ส าเร็จ (สัมปหังสนา)” 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , 2551) 

สรุป ผู้น าในทางพระพุทธศาสนาควรมีลักษณะที่สามารถน าหลักธรรมไปบูรณาการ
ปรับใช้ได้ทั้งกับตนเองและองค์กร ให้ความส าคัญถึงหลักความสามัคคีของหมู่คณะ อันจะ
ก่อให้เกิดความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่ท า มีสติปัญญาที่เฉียบคม ในการตัดสินใจ 
วางแผนในการท างาน มีวาทศิลป์ในการชักจูงให้บริวารประพฤติตาม และที่ส าคัญผู้น าไม่ควรใช้
อ านาจตามกิเลส ตัณหา เพ่ือสนองความต้องการของตน มีทัศนคติ อุดมการณ์ เป้าหมายที่
ชัดเจนและถูกต้อง เป็นผู้ที่มีสายตาที่กว้างไกล สามารถน าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาบูรณาการปรับใช้กับตนเองและองค์กรของตนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบก าลังของพระตถาคตกับภาวะผู้น า  
 การน าเอาภาวะผู้น ามาวิเคราะห์กับก าลังของพระตถาคตมีปรากฎใน มหาสีนาทสูตร 
ความย่อว่าพระพุทธองค์ทรงถูกดูหมิ่นจาก สุนักขัตตลิจฉวี พระองค์จึงตรัสถึงก าลังของพระ
ตถาคต 10 ประการ (ภาวะผู้น า) เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพของพระองค์เองว่าเป็น
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพียงใด  
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3854

ก าลังของพระตถาคตกับภาวะผู้น า (พระครูโสภณปริยัติสุธี,2554) 
ก าลังของพระตถาคต ภาวะผู้น า 

1.ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็น(ฐานะ=เหตุ,ความเป็นไป
ได้) (พระธรรมปฎิก(ป.อ.ประยุตโต),2546 : 51) และอ
ฐานะโดยเป็นอฐานะในโลกนี้ตามความเป็นจริง 
2.ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นท้ัง
อดีต  อนาคต  และปัจจุบัน 
 3.ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาท่ีให้ถึงภูมิทัง้ปวง 
 4.ตถาคตรู้ชัดโลกท่ีมีธาตุหลายชนิดที่แตกต่างกัน 
 5.ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สตัว์เป็นผูม้ีอธัยาศัยต่างกัน 
  6.ตถาคตรู้ชัดว่าสตัว์เหล่าอื่นและบุคคลอื่นมีอินทรีย์
แก่กล้าและอ่อน 
7.ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่ง
ฌาน  วิโมกข ์ สมาธ ิ และสมบัต ิ การออกจาก
ฌาน  วิโมกข ์ สมาธ ิ สมาบัต ิ
8.ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติ
ตั้งแต่   1,2,3,4,5,6,7....100,000  ตลอดสังวัฏฏกัป 
9.ตถาคตเห็นหมู่สตัว์ผู้ก าลังจุติก าลังเกิด  ทั้งช้ันต่ า
และช้ันสูง  รูปงามและไม่งาม  เกิดดีและไม่ดีด้วยตา
ทิพย์ 
10.ตถาคตท าให้แจ้งเจโตวิมุตต ิ ปัญญาวิมตุติ อันไม่มี
อาสวะ 

1.ต้องมีฐานเสียงสนับสนุนว่าจะเป็นผู้น าต้องรู้ว่า
ทีมงานฐานเสียงมากน้อยแค่ไหน 
 2.ต้องรู้ผลของนโยบายดี: วิบาก  คือผลแห่งการ
ปฏิบัต ิ เช่น  วางนโยบายออกมา  วิบากกรรม คือ
ผลกรรม 
3.ต้องมีวิสัยทัศน์ คือทิศทางที่จะไปและงดเว้นภูมิ
คือภพภูม ิ
4.ต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างฝา่ยต่าง ๆ 
ทางด้านเช้ือชาติ  ศาสนา  และวฒันธรรม 
5.ต้องรู้ความต้องการแต่ละกลุ่ม หรือชุมชน หรือ
กลุ่มผลประโยชน์ 
6.ต้องวิเคราะหเ์ป็นว่าแตล่ะกลุม่มจีุดด้อยเด่น
อย่างไรบ้าง 
7.ต้องรู้คะแนนนิยมว่าคง
อยู ่ ลดลง  อย่างไร  เท่าไหร ่
  8.ต้องส ารวจความคดิเห็นโดยการท าโพล  หรือ
ประชามต ิ
9.ต้องเป็นนักสังเกต  เมื่อเห็นนักการเมืองรุ่นน้อง
แสดงความคดิเห็น หรือแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ย่อม
อาศัยประสบการณ์มาท านาย หรอืบอกสอนได้ 
10.ต้องหมั่นศึกษาหาความรูจ้นสรา้งตนให้เป็นองค์
แห่งความรู ้
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การวิเคราะห์ภาวะผู้น า : มุมมองพระพุทธศาสนา ( ตามกรอบของหลักสปัปรุิส
ธรรม 7 )  

 สัปปุริสธรรม 7 (ที.ปา.(ไทย) 11/331/255) สัปปุริสธรรมธรรมของสัตบุรุษดี, ธรรมที่
ท าให้เป็นสัตบุรุษมี 7 ข้อคือ 1. ธัมมัญญุตา-รู้หลักหรือรู้จักเหตุ 2. อัตถัญญุตา-รู้ความมุ่งหมาย
หรือรู้จักเหตุผล 3. อัตตัญญตุา-รู้จักตน 4. มัตตัญญุตา-รู้จักประมาณ    5. กาลัญญุตา-รู้จักกาล 
6. ปริสัญญุตา-รู้จักชุมชน 7. ปุคคลัญญุตา-รู้จักบุคคล (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ประยุตโต),2546 : 
274) 
 ธัมมัญญุตา ผู้น าควรรู้จักเหตุของต้นสายปลายเหตุของทุกเรื่อง สามารถพิจารณาถึง
ปัญหาเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุด ผู้น าที่มีจุดอ่อนในข้อนี้ เช่น นายกรัฐมนตรีที่
มิได้รู้ชัดถึงต้นสายปลายเหตุของปัญหา ยกตัวอย่างประเด็น “สังคมไทยมีช่องว่างคนจนคนรวย
สูงมากจนเกิดความไม่เป็นธรรม อาจเป็นเพราะชนชั้นน าผูกขาดตลาดและรัฐสภา นักการเมือง
ของไทยจึงมีผลประโยชน์ร่วมกันกับนายทุนและนักธุรกิจมาโดยตลอด”(เมธา มาสขาว,2562)
แทนที่นายกรัฐมนตรีจะท าการยึดคืนหรือใช้วิธีซื้อคืนกิจการที่เคยเป็นของรัฐ และจัดตั้งบริษัท
ลูกขึ้นเพ่ือที่ว่า เพ่ือให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนหรือประชาชนสามารถเป็นหุ้นส่วนได้ 
 อัตถัญญุตา ผู้น าควรรู้จักผลของเหตุ เช่น วางนโยบายเช่นไรไปต้องรู้ว่าผลของ
นโยบายนั้นจะออกมาเป็นเช่นไร สามารถคาดการณ์ถึงผลของเหตุได้ ผู้น าที่ท างานโดยไม่รู้จักผล 
จะมีลักษณะคล้ายกับการเมืองที่แยกจากการบริหารแล้วมีนโยบายสาธารณเป็นตัวเชื่อม คือ 
นักการเมืองคิดนโยบาย นักบริหารเป็นผู้ลงมือท า ซึ่งผู้ท าจะมิได้ส่งผลของการกระท ากลับไป 
ท าให้นักการเมืองในรูปแบบนี้ ไม่รู้ถึงข้อบกพร่องของงาน และไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 
 อัตตัญญุตา ผู้น าควรรู้จักฐานะและศักยภาพของตน สามารถประเมินตนเองได้ว่ามี
ความสามารถในการท างานได้มากน้อยเพียงใด ผู้น าที่ขาดหลักธรรมในข้อนี้ เช่น นายกรัฐมนตรี 
ที่สมัยแต่ก่อนท่านเป็นทหารแล้วท าการยึดอ านาจแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านมี
ความสามารถทางด้านการทหาร มิใช่ทางการบริหารบ้านเมือง ซึ่งผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด
ขึ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันนี้ 

มัตตัญญุตา ผู้น าควรเป็นผู้รู้จักประมาน รู้ว่าสิ่งใดควรลงทุนไม่ควรลงทุน ประเมินความ
จ าเป็นของการใช้จ่ายได้ และสามารถลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ผู้น าที่ขาดหลักธรรมในข้อนี้ เช่น 
นายกรัฐมนตรีที่ใช้งบประมาณไป 8.9 แสนล้านภายในเวลา 5 ปี ไปกับการซื้อยุทโธปกรณ์ให้
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผลดีถ้ามีสงครามโลก แต่ในขณะนี้เศรษฐกิจก็ย่ าแย่ การศึกษาก็มิได้
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ถูกให้ความส าคัญจากรัฐบาลอย่างที่ควร เราจะอยู่รอดจากสงครามที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะ
เราจะตายตั้งแต่ไม่มีสงคราม 
 กาลัญญุตา ผู้น าควรรู้จักกาล เวลาไหนควรท าสิ่งใด เพราะการท างานใดให้เกิดความ
สมบูรณ์มากที่สุดนั้น ต้องใช้เวลา เนื่องด้วยองค์ประกอบต่างๆ จะครบถ้วนได้นั้นต้องอาศัยเวลา 
องค์กรที่ขาดคุณธรรมข้อนี้ จะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของความสามัคคี ขาดความพร้อม
เพรียง  
 ปริสัญญุตา ผู้น าควรรู้จักบริษัท คือรู้ศักยภาพขององค์กรของตนว่าเป็นองค์กรแบบ
ใด และองค์กรที่เก่ียงดองกันมีศักยภาพแบบใด และมีนิสัยใจคอแบบไหน เมื่อเข้าไปในชุมชนนั้น
แล้วควรประพฤติตนแบบใด ผู้น าที่ขาดหลักธรรมข้อนี้จะเกิดผลเสียในวงกว้าง เช่น ผลเสียของ
เกิดข้ึนกับประเทศไทยที่ผู้น ามิได้มองถึงจุดเด่นของประเทศท่ี ที่มีจุดแข็งในด้านเกษตร ผู้น ากลับ
ให้ความส าคัญกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ 
 ปุคคลัญญุตา ผู้น าควรรู้บุคคล คือรู้ว่าบุคลากรภายในองค์กรของตนมีความรู้
ความสามารถในระดับใด และด้านใหน สามารถเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน “ผู้น าจะต้องมองคน
ออกใช้คนเป็น รู้จักบ่มเพาะและสร้างเงื่อนไขให้ลูกน้องพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นในตัวอย่าง
เต็มที”่(รัถยา สารธรรม,2550 : 16) ผู้น าที่ขาดคุณธรรมในข้อนี้ จะท าให้องค์กรด้อยการพัฒนา
และไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องด้วยผู้น าใช้คนไม่ถูกงาน ไม่มองถึงทักษะของบุคลาการภายใน
องค์กรของตนเอง 
 
การวิเคราะห์ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์บูรณาการกับภาวะผู้น าของ
พระพุทธเจ้า 

Gulick, Luther ได้เสนอแนวคิด ทฤษฎีไว้ในบทความ ชื่อ Papers on the Science 
of Administration ในปี ค.ศ. 1937 ชื่อทฤษฎีว่า POSDCoRB (Gulick and Luther,1937 : 
P 13) ซึ่งไม่สามารถน ามาเปรียบกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ เนื่องด้วยหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมที่กว้าง และครอบคลุม แต่สามารถปรับและน ามาบูรณาการ
กับภาวะผู้น าของพระพุทธองค์เพ่ือให้เกิดมิติใหม่ได้ ดังนี้ 

P- Planning หมายถึง การวางแผน พระพุทธองค์ทรงมีการวางแผนในการสอนเสมอ
ซึ่งจะเห็นได้จากพุทธกิจ 5 ของพระองค์ ข้อที่5 “ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  จวน
สว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรด
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หรือไม่” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตโต),2546 : 159) ทรงตรวจตราและวิเคราะห์โครงสร้าง
ของตัวบุคคลก่อนเสมอว่าเหมาะส าหรับหลักธรรมแบบไหน แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมี
สายตาที่กว้างไกลเพียงใดในการบริหารจัดการ 

O-Organizing หมายถึง การจัดองค์การ พระพุทธองค์ทรงจัดตั้งเอตทัคคะขึ้น ซึ่งบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของพระองค์ ที่มาสายพระเนตรในการมองคน และรู้จักคนว่าเหมาะสมและ
สมควรแก่งานชนิดใด และควรให้การยกย่องแก่บุคคลประเภทใด 

S-Staffing หมายถึง การจัดการเก่ียวกับตัวบุคคลในองค์การ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธ
องค์ทรงมีวิธีการคัดเลือกบุคลากร (การบรรพชาและอุปสมบท) เข้ามาในองค์กรของตนถึง 8 วิธี 
และมีการกระจายอ านาจให้บุคลากรที่เหมาะสมผ่านการคัดกรอง ให้ท าหน้าที่จัดการให้การ
คัดเลือก 

D-Directing หมายถึง การอ านวยงาน พระพุทธองค์ทรงมีขั้นตอนวินิจฉัย ตัดสินใจ 
และสั่งการในการบัญญัติสิกขาและสิกขาบทต่าง ๆเพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปโดยไม่
มีข้อพิพาทจากสังคมได้ และในพุทธกิจ 5 ของพระองค์ ข้อที่3 “ปเทโส ภิกฺขุ โอวาท  เวลาค่ า
ประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตโต),2546 : 159)  คือการเทศนาแก่
สาวก เพ่ือจูงใจให้สาวกปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนของพระองค์ 

Co- Coordinating หมายถึง การประสานงาน พระพุทธองค์ทรงบัญญัติใน ภิกษุทั้ง
หมาย ฟัง “พระปาฏิโมกข์ (พระสงฆ์ท าอุโบสถ)” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตโต),2546 : 139) 
ในทุกกึ่งเดือน เพ่ือท าความเข้าใจถึงเป้าหมาย และให้บุคลากรภายในองค์กรมีเป้าหมายใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง และมีความเห็นที่ตรงกัน 

R- Reporting หมายถึง การรายงาน หลังการการจ าพรรษาจะเห็นได้ว่าสาวกของพระ
พุทธองค์จะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เสมอๆ เพ่ือรายงานถึงปัญหาขององค์กรย่อย ๆ ว่ามี
ปัญหาในด้านใด เพ่ือให้พระพุทธองค์ทรงทราบและวินิจฉัย 

B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ในทีนี้หมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่พระพุทธ
องค์ทรงมอบหมายให้ท างานเกี่ยวกับกองคลัง “1.เจ้าอธิการแห่งคลัง ภิกษุผู้เก็บพัสดุของสงฆ์มี 
2 คือ ผู้รักษาคลัง ผู้จ่ายของเล็กน้อยให้แก่ภิกษุ 2.เจ้าอธิการแห่งจีวร คือ ภิกษุผู้มีหน้าที่
เกี่ยวกับจีวร 3 คือ ผู้รับจีวร ผู้เก็บจีวร ผู้แจกจีวร 3.เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ ภิกษุผู้มีหน้าที่
เกี่ยวกับเสนาสนะ 2 คือผู้ แจกเสนาสนะ ผู้แต่งตั้งเสนาสนะ” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตโต),
2546 : 41) 
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การสร้างภาวะผู้น า : มุมมองพระพุทธศาสนา 

1) ผู้น าต้องคลุกคลีกับบุคลากรที่ท างานด้วยเพ่ือรู้นิสัยใจคอกัน ต้องมีการสัมภาษณ์
งานเอง เพื่อรู้ถึงศักยภาพที่พึงมีของบุคลากรของตนเอง เพ่ือประโยชน์แก่การมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรของตนเอง (ปุคคลัญญุตา) มีแบบแผนท่ีชัดเจนและสามารถ
น ามาปฎิบัติได้จริง (อัตถัญญุตา) มีฐานเสียงที่มั่นคง (สร้างทีมงาน) มีทัศนคติที่ตรงกัน (ปริสัญญุ
ตา) เป็นผู้ทีท่ างานเป็น (มีองค์ความรู้) สั่งงานได้ (มีระบบ) รอบครอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ เพ่ือให้งานมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด (ธัมมัญญุตา) 

2) ผู้น าต้องมีความเด็ดขาดชัดเจนในการตัดสินใจ หูหนัก คือ สามารถรับฟังได้ทุกเสียง 
แต่ยังคงจุดยืนของตนไว้ได้ ไม่โอนเอียงง่ายๆ ตระหนักถึงเหตุและผล พร้อมทั้งสามารถประเมิน
ศักยภาพของตนได้ (อัตตัญญุตา) รู้ว่าควรท าสิ่งใดในเวลาใดอย่างเป็นระบบ (มัตตัญญุตา) และรู้
ว่าต้องมีความรู้ในการบริหารงบประมาณ (มัตตัญญุตา) 

3) ผู้น าต้องมีหลักพรหมวิหาร 4 (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ประยุตโต,2546 : 153) พัฒนา
ตนเองทั้งด้านความนึกคิดและจิตใจโดยยึดหลักพุทธธรรม  (เมตตา) ไม่กระท าต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในเชิงกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม (กรุณา) มีค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ควรแก่การ
ยกย่อง (มุทิตา) และเป็นผู้คุณธรรม ทัศนคติที่ดี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความยืดหยุ่น(อุเบกขา)  

4) ผู้น าต้องมีหลักอิทธิบาท 4 (พระไตรปิฎก เวอร์ชั่น 2 ฉบับเรียนพระไตรปิฎก, 2545)
อยากในการสร้างผลให้เกิดขึ้น เช่น ท าอย่างไรองค์กรของตนจึงจะประสบผลส าเร็จ ไม่มุ่ง
แสวงหาสิ่งที่จะสนองเพียงตัณหาความต้องการส่วนตน (ฉันทะ) ท างานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ย่อท้อ
ต่อวิกฤติการณ์ใดๆที่เกิดขึ้น (วิริยะ) ไม่สนใจต่อสิ่งเร้า  มีความจดจ่อต่องาน (จิตตะ) เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาน าข้อมูลต่างๆมารายงานผล ต้องตรวจดูและท าข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร (วิมังสา)  

5) ผู้น าต้องมีศิลปะในการสื่อสาร (ปิยวาจา) คือ 1. พูดแจ่มแจ้ง (สันทัสสนา)  2. พูดจูง
ใจ (สมาปนา) 3. พูดเร้าใจ (สมุตเตชนา) 4. พูดให้ร่าเริง (สัมปหังสนา) สามารถโน้มน้าว ชักจูง 
ให้ทุกคนมีทัศนคติที่ตรงกัน  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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บทสรุป 
ภาวะผู้น าตามแนวพุทธศาสนา คือ ผู้น าที่สามารถน าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าไปบูรณาการปรับใช้กับตนเองและองค์กรของตน มองถึงหลักความสามัคคีของ
หมู่คณะเป็นที่ตั้ง อันจะก่อให้เกิดความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่ท า มีวาทศิลป์  
(ปิยวาจา)ในการชักจูงให้บริวารประพฤติตาม และที่ส าคัญผู้น าจะไม่ใช้อ านาจตามกิเลส ตัณหา 
เพ่ือสนองความต้องการของตน (ฉันทะ) มีการวางแผนที่ดีในการท างาน ทัศนคติ อุดมการณ์ 
เป้าหมายที่ชัดเจนและถูกต้อง เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถครองใจบุคลากรภายใน
องค์กรของตน โดยน าหลักธรรม เช่น หลักสัปปุริสธรรม 7 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 หรือการ
น าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบูรณาการปรับใช้กับศาสตร์สมัยใหม่  
ให้เกิดมุมมองที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือขจัดศักยภาพที่ด้อยและปรับเพ่ิมศักยภาพของตนให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามศักยภาพของมนุษย์ คือ สิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถสร้างขึ้นมา
ได้  ซึ่งจะเห็นได้จากผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ ให้เห็นได้ว่า เหตุใด
บุคคลที่จะเป็นผู้น าจึงสมควรแก่ การสร้างคุณสมบัติในส่วนประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การ
สร้างศักยภาพในด้านบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน เพ่ือให้เป็นผู้น าที่สามารถสร้างทั้ง
ประสิทธิภาพและน ามาซึ่งประสิทธิผล ซึ่งตัวแปรส าคัญที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คือตัวของ
บุคคลผู้ที่ศึกษา ว่าจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง หรือจะเมินเฉยต่อสิ่งที่ขาดไป “มิใช้เพียงแค่
อ่านผ่านตา แต่อยู่ที่ว่า เราจะน าไปใช้หรือไม่” เพราะการจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดมีขึ้นได้ 
ล้วนเกิดข้ึนได้เพราะกรรม หรือการกระท าของตัวเราเองฉันใด ภาวะผู้น าของตัวผู้น าเองก็ฉันนั้น 
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