
๑ ภาคภาษาไทย
ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้น�าทางสังคมเชิงพุทธ
พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศำสตร์ มจร 

เจ้ำอำวำสวัดนำยำว

บทน�า

 ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงควำมดีใจชื่นชมยินดี (Congratulations) กับบัณฑิตใหม่ทั้งหมดทุกรูป 

ทุกท่ำนและทุกระดับ ทั้งในระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก ที่ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต

ในกำรศึกษำอย่ำงงดงำมอีกล�ำดับหน่ึง จึงนับได้ว่ำ ท่ำนเป็นผู้ที่มีเกียรติและได้รับเกียรติอย่ำงสูงสุด 

ในวนันี ้จนมโีอกำสได้เข้ำรบัปรญิญำบตัรจำกท่ำนเจ้ำประคณุสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก 

ด้วยควำมชื่นชมยินดีและภำคภูมิใจในวันนี้ (๒๕-๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒) ณ อำคำรหอประชุม มวก. 

๔๘ พรรษำ มหำวชริำลงกรณ์ มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณวทิยำลยั ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยำ

 ในกำรศึกษำเกี่ยวกับภำวะผู้น�ำทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธนั้น จ�ำเป็นจะต้องท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

แนวคิด ทฤษฎีท่ีมีส่วนเกี่ยวเน่ืองกัน โดยกำรศึกษำในประเด็นดังกล่ำวจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องม ี

ทั้งแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชำกำรทั้งตะวันออกและตะวันตกเพื่อเป็นกำรศึกษำถึงควำมเป็นมำของ

แนวคิดดังกล่ำวและท�ำให้มีควำมเข้ำใจดียิ่งขึ้น

ความหมายของภาวะผู้น�าหรือความเป็นผู้น�า (Leadership) 

 ค�าว่า ภาวะผู้น�าหรือควำมเป็นผู้น�ำหมำยถึง เป็นศิลปะที่จ�ำเป็นและส�ำคัญยิ่งต่อนักบริหำร 

ที่จะน�ำพำองค์กำรไปสู่ควำมส�ำเร็จ เป็นผู้ตัดสินใจ ก�ำหนดปัญหำวำงแผนและรับผิดชอบต่อควำม 

อยู่รอด หรือกำรพัฒนำขององค์กำรเป็นกระบวนกำรท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอื่น กระตุ้นให้คนร่วมมือ

หรือปฏิบัติงำนตำมผู้น�ำนั้นด้วยควำมศรัทธำนับถือ และด้วยควำมเต็มใจอย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน 

จนงำนส�ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยของกลุ่มได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่ง
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ความหมายของผู้น�า ตามศัพท์ LEADERSHIP 
 L = LOVE เป็นผู้ที่ให้ควำมรักต่อผู้ใต้บังคับบัญชำทุกคน 

 E = Example เป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งต่อหน้ำและลับหลัง 

 A = Adaptation กำรปรับตัวอย่ำงเหมำะสมกลมกลืน Arbitration มีควำมเด็ดขำด 

 D = Decision กำรตัดสินใจ Delegation มอบหมำยงำนเป็น

 E = Enthusiasm มีควำมกระตือรือร้น Education ใฝ่เรียนรู้ Experience เน้นประสบกำรณ์

 R = Responsibility มีควำมรับผิดชอบ 

 S = Sincere มีควำมจริงใจ Solving แก้ไขปัญหำได้ดี 

 H = Human Relation ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี Harmoy ควำมสำมัคคี 

 I = Intellectual มีสติปัญญำ ปฏิภำณไหวพริบดี 

 P = Personality มีบุคลิกภำพดี Persuasiveness มีควำมน่ำเชื่อถือ และ Powerful อ�ำนำจ 

บำรมี

  ผู้น�า ตำมควำมหมำยในพจนำนุกรมศัพท์สังคมวิทยำ (รำชบัณฑิตยสถำน ๒๕๒๔) หมำยถึง ผู้ใด

ทีน่�ำให้ผูอ้ืน่ท�ำสิง่ต่ำงๆ โดนตนเองอำจเป็นผูเ้ริม่แสดงพฤติกรรม หรือเป็นผู้วำงแผนโดยกำรจัดระเบยีบ 

หรือควบคุมกำรกระท�ำของผู้อื่น หรือโดยกำรใช้อ�ำนำจหรือต�ำแหน่งของตน และหมำยถึง บุคคลที่ใช้

ควำมสำมำรถในกำรเกลี้ยกล่อมให้ผู้อื่นยอมตำมด้วยควำมสมัครใจ

ความหมายของภาวะผู้น�า
 โดยทั่วไปนักวิชำกำรมักจะถือว่ำ “ผู้น�ำ " (Leaders) เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Persons) 

ส่วน “ภำวะผู้น�ำ (Leadership) นั้น เป็นสิ่งที่แสดงออกมำ (Actions) จำกบุคคล ที่เป็นผู้น�ำอย่ำงเป็น 

กระบวนกำร ดังนั้น กำรจะเข้ำใจควำมหมำยของ “ผู้น�ำ” มักจะไม่เป็นปัญหำมำกนัก ทั้งนี้เพรำะจะรู้

ว่ำใครเป็นผู้น�ำนั้น ก็มักจะพิจำรณำจำกต�ำแหน่ง (Position) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่ำว

 กำรท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำวะผู้น�ำหรือควำมเป็นผู้น�ำ (Leadership) นั้นเป็นเร่ืองยำก  

แต่อย่ำงไรก็ตำม นักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น�ำเอำไว้ต่ำงๆ กันหลำยทรรศนะดังนี้

 ประสำน หอมพูลและทิพวรรณ หอมพูล ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ภำวะผู้น�ำ หมำยถึง 

กระบวนกำรที่ผู้น�ำใช้อิทธิพลหรืออ�ำนำจที่ตนมีอยู่ในกำรชักน�ำหรือโน้มน้ำวให้ผู้ใต้บังคับบัญชำภำยใน

องค์กำรหรือในกลุ ่มคนในสถำนที่ต่ำง ๆ เพื่อให้สมำชิกของกลุ ่มได้ปฏิบัติหน้ำที่ของตนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพที่สุดให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร
1  

 1
 ประสำน หอมพนูและทิพวรรณ หอมพูน, การบรหิารงานบคุคล, (กรงุเทพมหำนคร : ฟิสกิส์เซน็เตอร์, ๒๕๔๐). 
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 สมยศ นำวิกำร ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ภำวะผู้น้ำ หมำยถึง กระบวนกำรของกำรสั่งกำรและ

ใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มสมำชิกภำยในองค์กำร 

 Yuki ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ภำวะผู้น�ำ หมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรหลอม  

ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมคิด ควำมสนใจ ควำมต้องกำร หรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

ในองค์กำรให้หันไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีศิลปะ ไม่มีควำมขัดแย้งในองค์กำรอีกต่อไป ในขณะใด 

ขณะหนึ่ง หรือในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็น

พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน�ำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน

 Dubrin ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ภำวะผู้น�ำ หมำยถึง เป็นควำมสำมำรถที่จะสร้ำงควำม 

เชื่อมั่นและให้กำรสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร 

 Nelson และ Quick ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น�ำ (Leadership) ว่ำ หมำยถึง กระบวนกำร 

ในกำรแนะแนวและน�ำทำงพฤติกรรมของคนในสภำพของกำรท�ำงำน 

 Gibson, Ivancevich และ Donnelly มองภำวะผู้น�ำ (Leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

กันของสมำชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น�ำเป็นตัวแทนในกำรเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคล 

อื่นๆ ในกลุ่มภำวะผู้น�ำจึงเก่ียวข้องกับกำรใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เป็นตัวแทนของ 

กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกคนอื่นในกลุ่ม ท้ังนี้  

กำรเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกลุ่มด้วยผู้น�ำอำจจะเป็นบุคลลท่ีมีต�ำแหน่ง 

อย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ ซึ่งเรำมักจะรับรู้เก่ียวกับผู้น�ำที่ไม่เป็นทำงกำรอยู่เสมอ 

เนือ่งจำกบคุคลน้ันมลีกัษณะเด่นเป็นท่ียอมรบัของสมำชกิในกลุม่ท�ำให้สมำชิกและพฤติกรรมทีม่นี�ำ้หนกั

และเป็นเอกภำพ โดยเขำจะใช้ภำวะผู้น�ำในกำรปฏิบัติกำรและอ�ำนวยกำร โดยใช้กระบวนกำรติดต่อ

สัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งบรรลุเป้ำหมำยของกลุ่ม

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น�า หมำยถึง “กระบวนกำรที่ผู้น�ำใช้อิทธิพลและอ�ำนำจท่ีมีของตนกระตุ้น  

ชีน้�ำให้บุคคลอืน่เกดิควำมเตม็ใจแล้วกระตอืรือร้นปฏบิติังำนให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ขององค์กร หรอื

ของกลุ่ม 

องค์ประกอบของภาวะผู้น�า

 ภำวะผู้น�ำนั้น มีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ ๓ ปัจจัย อันได้แก่

 ๑.  ผู้น�า (Leader) หมำยถึง ตัวบุคคลที่น�ำกลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัยลักษณะอย่ำงไร (To Lead is 

to Serve) กำรจะเป็นผูน้�ำทีย่ิง่ใหญ่ขึน้อยู่กับกำรบรกิำร กำรให้กำรช่วยคนอืน่ เพรำะถ้ำใครคดิช่วยเหลอื
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คนอื่นก่อน โดยเฉพำะเกิดมำต�่ำต้อยด้อยโอกำส ยิ่งต้องช่วยเหลือเขำและใครท่ีเกิดมำมีน้อยในชีวิต  

ควรจะได้มำกๆ โดยกฎหมำย ซึ่งศิลปะของกำรเป็นผู้น�ำไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเงินหรือสิ่งของเสมอไป

 ๒.  ผู้ตาม (Followers) หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจำกผู้น�ำ (To Lead is to 

Follow) กำรที่จะน�ำต้องรู้จักตำม ค�ำว่ำ Follow ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต จิตใจ ควำมรู้สึก อำรมณ์ 

และเหตุผลของเขำ สุภำษิตจีนได้สอนคนจีนมำหลำยร้อยปีแล้ว ได้บอกว่ำ “ผู้น�ำที่ดีเยี่ยมนั้น คือคนที่

ท�ำงำนส�ำเรจ็แล้วจะหำยตวัไป หำกเกดิปัญหำขึน้อกีเมือ่ใด เขำจะปรำกฏตวัขึน้อกีครัง้หนึง่” แต่คนไทย

ถ้ำมีอะไรผิดพลำดเกิดข้ึนจะซัดทอดคนอื่นไปเรื่อยๆ เวลำท�ำส�ำเร็จแล้วจะอยู่รอเพื่อรับกำรชื่นชม

สรรเสรญิเยนิยอ แสดงว่ำไม่ได้ถกูฝึกภำวะผูน้�ำ แต่ถ้ำถกูฝึกให้มจีติวญิญำณของภำวะผูน้�ำแบบจนี กจ็ะ

เป็นคนที่ยิ่งใหญ่

 ๓. สถานการณ์ (Situation) หมำยถึง เหตุกำรณ์และสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น

 ปัจจัยทั้ง ๓ ประกำรข้ำงต้นนี้จะมีผลต่อรูปแบบของภำวะผู้น�ำที่แสดงออกมำเป็นที่ทรำบกันว่ำ

ภำวะผู้น�ำจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสร้ำงอิทธิพลและค่ำนิยม อันมีผลกำรกระท�ำหรือพฤติกรรม ควำมคิด

จิตใจควำมรู้สึกท�ำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมไปในทำงที่ผู้น�ำประสงค์ กำรสร้ำงอิทธิพลนั้นอำจออกมำได้

ในหลำยรูปแบบ อำทิ กำรข่มขู่บังคับ กำรจูงใจ กำรโน้มน้ำวจิตใจ เป็นต้น

 แต่จำกกำรศกึษำพบว่ำ กำรใช้อทิธพิลในทำงลบ เช่น กำรบังคบันัน้ไม่ก่อให้เกดิผลดีในระยะยำว

เพรำะกำรบังคับข่มขู่น้ัน เป็นกำรสร้ำงควำมกลัวและควำมกดดันในกำรท�ำงำน อันจะก่อให้เกิดควำม

ไม่พึงพอใจในกำรท�ำงำนได้

 นอกจำกนี้ ผู้น�ำต้องสำมำรถชักจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกล้ำแสดงออกกล้ำเสี่ยงอย่ำงมีเหตุผล

โดยไม่ใช้สองมำตรฐำน ไม่กลัวในผลที่จะเกิดข้ึนเพรำะหำกกลัวหรือคิดแต่เพียงว่ำจะเกิดผลเสีย 

จึงไม่กล้ำท�ำกำรใดๆ ผลงำนก็ไม่อำจเกิดข้ึนได้เลยผู้น�ำต้องพยำยำมเสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำร

สร้ำงสรรค์กำรมีควำมคิดริเริ่มสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เพรำะปัญหำหนึ่งๆ นั้นมิใช่มีทำงแก้ไขเพียงทำงเดียว 

หำกแต่มีหลำยวิธีที่จะแก้ไขซึ่งต้องอำศัยกำรร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ค้นหำวิธีที่ดีที่สุด

 การน�า(Leading) เป็นกำรโน้นน้ำวจิตใจ สร้ำงอิทธิพลเหนือควำมรู้สึกและกำรกระท�ำของ 

บุคคลอื่น ท�ำให้เกิดควำมเชื่อถือและยอมตำม ดังนั้นจึงต้องอำศัยกำรน�ำที่ดี หำกปรำศจำกกำรน�ำ 

ที่ดีแล้วกระบวนกำรจัดกำรก็มิอำจประสบผลส�ำเร็จได้

 อีกประเด็นหน่ึงท่ีน่ำสนใจเกี่ยวกับภำวะผู้น�ำ นั่นก็คือ กำรเป็นผู้น�ำที่ดีมิได้หมำยควำมถึงกำรมี

ต�ำแหน่งบริหำรระดบัสงูเสมอไป ผูท้ีไ่ม่มตี�ำแหน่งบรหิำรกส็ำมำรถเป็นผูน้�ำทีด่ไีด้หำกบคุคลนัน้สำมำรถ

สร้ำงอิทธิพลและค่ำนิยมที่มีต่อควำมคิดพฤติกรรมของบุคคลรอบข้ำง
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 องค์ประกอบทีส่�ำคญัส�ำหรบัควำมเป็นผูน้�ำกำรบริหำรยคุใหม่ ในกำรท่ีจะเลือกคนข้ึนมำเป็นผู้น�ำ

กำรบริหำรยุคใหม่ในองค์กำร โดยเฉพำะเรื่องของกำรมีอัจฉริยภำพทำงอำรมณ์ ควำมเฉลียวฉลำด  

มีไหวพริบ ควำมสำมำรถในกำรสนองตอบกำรพัฒนำวัฒนธรรมใหม่ และควำมสำมำรถในกำรมองหำ

โอกำสในภำพที่เป็นสำกล หรือมีควำมเป็นอินเตอร์ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ท�ำงำนร่วมกับคนที่มี

วัฒนธรรม

 มียุทธศำสตร์วิสัยทัศน์โลก ท�ำงำนภำยใต้สภำวะกำรแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือด ด้วยเทคโนโลยี 

ทีท่นัสมยั ตดัสินใจอย่ำงรวดเรว็ ในกำรถ่วงดลุระหว่ำงควำมต้องกำรในเชงิอนรุกัษ์กบัในเชงิธรุกจิใจกว้ำง

ยอมรับฟังควำมเห็นของผู้อื่นเสียสละและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวิสัยทัศน์ในระยะยำวและน�ำไปสู่กำร

เปลีย่นแปลงองค์กำรอย่ำงรวดเรว็สำมำรถสร้ำงวสัิยทัศน์ร่วมกบัผู้อืน่ และโน้นน้ำวให้ผู้อืน่แปลวสัิยทัศน์

ไปสู่กำรปฏิบัติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ดังน้ัน กำรจะเป็นผู้น�ำที่ดีได้นั้น ต้องเป็นได้ทั้งผู้น�ำและผู้ตำมในที่ทุกสถำนในกำลทุกเม่ือ เช่น 

สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช และสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช น�ำทัพออกรบสู้กับข้ำศึกศัตรู เป็นต้น 

จนได้รับชัยชนะในที่สุด

คุณสมบัติของผู้น�า

 ผู้น�า(Leader) ที่ได้รับกำรยอมรับจำกกลุ่มจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีผู้น�ำได้ดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับ 

คุณสมบัติของผู้น�ำว่ำ เหมำะสมกับกรณีเพียงใด แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อกล่ำวถึงผู้น�ำคนท่ัวไปจะคิดถึง 

ว่ำต้องมีคุณสมบัติที่เหมำะสม กับกำรเป็นผู้น�ำที่ดี ซึ่งมีผู้รู้ได้กล่ำวไว้หลำยท่ำน ศิริพงษ์ ศรีชยำรัตน์  

ได้กล่ำวถึงคุณสมบัติของผู้น�ำว่ำควรมีคุณลักษณะใน ๙ ด้ำนคือ

 ๑. ความรู้ (Knowledge) กำรเป็นผู้น�ำนั้น ควำมรู้เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่สุด ควำมรู้ในที่นี้มิได้  

หมำยถึงเฉพำะควำมรู้เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่เท่ำนั้น หำกแต่รวมถึงกำรใฝ่หำควำมรู้เพิ่มเติมในด้ำนอื่นๆ 

ด้วยกำรจะเป็นผู้น�ำที่ดี หัวหน้ำงำนจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มำกเพียงใด ฐำนะแห่งควำมเป็นผู้น�ำ 

ก็จะยิ่งมั่นคงมำกขึ้นเพียงนั้น

 ๒. ความริเร่ิม (Initiative) ควำมริเริ่ม คือ ควำมสำมำรถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขต 

อ�ำนำจหน้ำทีไ่ด้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยค�ำสัง่ หรือควำมสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ทีจ่ะแก้ไขสิง่หนึง่

สิ่งใดให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ด้วยตนเองควำมริเร่ิมจะเจริญงอกงำมได้ หัวหน้ำงำนจะต้องมีควำม

กระตือรือร้น คือมีใจจ่องำนดี มีควำมเอำใจใส่ต่อหน้ำที่ มีพลังใจที่ต้องกำรควำมส�ำเร็จอยู่เบื้องหน้ำ
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 ๓.  มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and firmness) ผู้น�ำท่ีดีีจะต้องไม่กลัว 

ต่อ อันตรำย ควำมยำกล�ำบำก หรือควำมเจ็บปวดใดๆ ทั้งทำงกำย วำจำและใจ ผู้น�ำที่มีควำมกล้ำหำญ 

จะช่วยให้สำมำรถผจญต่องำนต่ำงๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้นอกจำกควำมกล้ำหำญแล้ว ควำมเด็ดขำด  

ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องท�ำให้เกิดมีขึ้นในตัวของผู้น�ำเองต้องอยู่ในลักษณะของกำร “กล้ำได้  

กล้ำเสีย” ด้วย

 ๔.  การมีมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations) ผู้น�ำที่ดีจะต้องรู้จักประสำนควำมคิด ประสำน

ประโยชน์สำมำรถท�ำงำนร่วมกบัคนทุกเพศ ทุกวยั ทกุระดับกำรศกึษำได้ ผูน้�ำทีม่มีนษุย์สมัพนัธ์ดีจะช่วย

ให้ปัญหำใหญ่เป็นปัญหำเล็กได้

 ๕.  มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Honesty) ผู้น�ำที่ดีจะต้องอำศัยหลัก 

ของควำมถกูต้อง หลกัแห่งเหตผุลและควำมซือ่สตัย์สจุรติต่อตนเองและผูอ้ืน่ เป็นเครือ่งมอืในกำรวนิจิฉยั

สั่งกำร หรือปฏิบัติงำนด้วยจิตที่ปรำศจำกอคติ ปรำศจำกควำมล�ำเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก

 ๖.  มคีวามอดทน (Patience) ควำมอดทน จะเป็นพลงัอนัหนึง่ทีจ่ะผลกัดนังำนให้ไปสูจ่ดุหมำย

ปลำยทำงได้ อย่ำงแท้จริง

 ๗.  มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม (Alertness ) ควำมตื่นตัว หมำยถึง ควำมระมัดระวัง ควำมสุขุม

รอบคอบ ควำมไม่ประมำท ไม่ยืดยำดขำดควำมกระฉับกระเฉง มีควำมฉับไวในกำรปฏิบัติงำนทันต่อ

เหตุกำรณ์ควำมตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออกทำงกำย แต่กำรไม่ต่ืนตูม เป็นพลังทำงจิตที่จะหยุด  

คิดไตร่ตรองต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจท่ีจะพิจำรณำส่ิงต่ำงๆ หรือเหตุต่ำงๆ ได้  

อย่ำงถูกต้องพูดง่ำยๆ ผู้น�ำที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองนั้นเอง (Self- control)

 ๘.  มีความภักดี (Loyalty) กำรเป็นผู้น�ำหรือหัวหน้ำที่ดีนั้น จ�ำเป็นต้องมีควำมจงรักภักดีต่อ  

หมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์กำร ควำมภักดีนี้ จะช่วยให้หัวหน้ำได้รับควำมไว้วำงใจ และปกป้อง 

ภัยอันตรำยในทุกทิศได้เป็นอย่ำงดี

 ๙.  มคีวามสงบเสงีย่มไม่ถอืตวั (Modesty) ผู้น�ำท่ีดีจะต้องไม่หยิง่ยโส ไม่จองหอง ไม่วำงอ�ำนำจ 

และไม่ภมูใิจในสิง่ทีไ่ร้เหตุผลควำมสงบเสงีย่มนี ้ถ้ำมอียูใ่นหวัหน้ำงำนคนใดแล้ว กจ็ะท�ำให้ลกูน้องมคีวำม

นบัถอื และให้ควำมร่วมมอืเสมอ ซ่ึงวอลล์และขอคนิส์ (Robert G.Wall and Hugh Hawkins) ได้กล่ำว

ถึงคุณสมบัติของผู้น�ำไว้ดังนี้

  ๑.  เป็นนักบริหำรที่ดี (Good Executive) 

  ๒.  เป็นผู้วำงนโยบำย (Policy maker) 

  ๓.  เป็นผู้วำงแผน (Planner) 
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 ๔. เป็นผู้เชี่ยวชำญ (Expert) 

 ๕. เป็นผู้แทนของกลุ่มในกำรติดต่อภำยนอก (External group representative)

 ๖. เป็นผูร้กัษำสมัพนัธภำพระหว่ำงผูใ้ต้บังคบับญัชำกบัผูบ้งัคบับญัชำ (Control of internal 

relationship) 

 ๗. เป็นผู้ให้คุณและโทษ (Purveyor rewards and punishments) 

 ๘. เป็นอนุญำโตตุลำกำร (Group Symbol) 

 ๙. เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Exemplar) 

 ๑๐. เป็นนักอุดมคติ (Ideologist) 

 ๑๑. เป็นผู้ยอมรับในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร (Scapegoat)

 นอกจำกนี้ยังมีนักวิชำกำรได้ตีควำมของคุณสมบัติของผู ้น�ำตำมอักษรแต่ละตัวในด้ำน  

LEADERSHIP มีควำมหมำยบ่งชี้ถึงลักษณะต่ำงๆ ของผู้น�ำที่ดี ดังนี้

 ๑. L คือ Listen เป็นผู้ฟังที่ดี 

 ๒. E คือ Explain สำมำรถอธิบำยสิ่งต่ำงๆ ให้เข้ำใจได้ 

 ๓. A คือ Assist ช่วยเหลือเมื่อควรช่วย 

 ๔. D คือ Discuss รู้จักแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

 ๕. E คือ Evaluation ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

 ๖. R คือ Response แจ้งข้อมูลตอบกลับ 

 ๗. S คือ Salute ทักทำยปรำศรัย 

 ๘. H คือ Health มีสุขภำพดีทั้งกำยและใจ 

 ๙. I คือ Inspire รู้จักกระตุ้นและให้ก�ำลังใจลูกน้อง.. 

 ๑๐. P คือ Patient มีควำมอดทนเป็นเลิศนั่นเอง

 โดยสรุปมีงำนเขียนจ�ำนวนมำกมำยพอ ๆ กับจ�ำนวนของนักคิด นักทฤษฎีทำงกำรบริหำร  

ได้พยำยำมให้ค�ำจ�ำกัดควำมหรือควำมหมำยของผู้น�ำ อธิบำยว่ำ ผู ้น�ำที่ดีควรมีลักษณะ รวมทั้ง 

มีคุณสมบัติอย่ำงไรจึงจะดี โดยเฉพำะในโลกยุคนี้ที่ คุณค่ำ ควำมเร็ว และควำมรู้ เป็นสิ่งที่ทรงพลัง 

อย่ำงยิง่ ซ่ึงสำมำรถท�ำให้องค์กำรอยูร่อดได้ หรอืต้องล้มละลำยหำยไปจำกตลำด หำกเกดิควำมผิดพลำด

แม้เพียงเล็กน้อย
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บทบาทของผู้น�า

 ผู้น�ำ (Leader) เป็นตัวแทนขององค์กำรเป็นบุคคลท่ีท�ำให้องค์กำรประสบควำมก้ำวหน้ำ และ

บรรลุผลส�ำเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบำทเป็นเสมือนหลักในกำรด�ำเนินงำนโดยเฉพำะต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ

และต่อผลงำนของส่วนรวม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ำและควำมมีประสิทธิภำพ ของกำรปฏิบัติงำน

ภำยในองค์กำร

 บทบำทผู้น�ำที่ดีตำมแนวคิดทฤษฎีต้องประกอบด้วยบทบำทพื้นฐำนส�ำคัญ ๔ ประกำร คือ 

 ๑) กำรก�ำหนดทศิทำง (Path finding) เป็นกำรก�ำหนดทิศทำงขององค์กรให้เป็นไปตำมวสัิยทัศน์

ที่ได้วำงไว้ 

 ๒) กำรจัดกำรระบบกำรท�ำงำน (Alignment) 

 ๓) กำรมอบอ�ำนำจ (Empowerment) เป็นกำรมอบหมำยอ�ำนำจ ควำมรับผิดชอบให้แก่บุคคล

ที่เหมำะสม เพื่อให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ๔) แบบอย่ำงกำรเป็นผูน้�ำ (Modeling) นอกจำกนี ้นพพงษ์ บญุรจติรดลุย์ ยงัได้กล่ำวถงึบทบำท

ของผู้น�ำไว้ ๓ ประกำร ดังนี้

  ๑.  ผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกัน (Maintenance of membership)  

หมำยถึง จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม มีควำมสัมพันธ์คนในกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่มท�ำให้มี

ควำมสำมัคคีกลมเกลียวกัน

  ๒.  ผู้ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective attainment) หมำยถึง  

เขำจะต้องรับผิดชอบในกระบวนกำรวิธีกำรท�ำงำนด้วยควำมมั่นคงและเข้ำใจได้ และเขำจะต้องท�ำงำน 

ให้บรรลุเป้ำหมำย

  ๓.  ผู้อ�านวยให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม (Group interaction facilitation) หมำยถึง 

เขำจะต้องปฏิบัติงำนในทำงท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติกันด้วยดีของ

สมำชกิในกลุม่กำรติดต่อสือ่สำรท่ีดเีป็นสิง่ส�ำคญั และเป็นกำรช่วยให้หน้ำทีน่ีบ้รรลเุป้ำหมำย ซ่ึงประเด็น

เดียวกันนี้ 

 รศ.สเุทพ พงศ์ศรวีฒัน์ ได้น�ำเสนอถงึบทบำทของผู้น�ำ (Leader Roles) ต่อยทุธศำสตร์กำรบริหำร

ในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ไว้ในเว็บไซร์ http://suthep.riCr.ac.th เนื่องจำกบริบทของโลกในยุค 

โลกำภวิตัน์ นบัวนัจะทวคีวำมสลบัซับซ้อนและมคีวำมชลุมลุวุน่วำย (Chaotic and Complexity) ตลอด

จนจะมกีำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ เกิดขึน้อย่ำงมำกมำยและรวดเร็วเกนิทีจ่ะไม่มใีครหรือมกีลไกใดสำมำรถ

จะคำดกำรณ์หรือท�ำนำยล่วงหน้ำอย่ำงถูกต้องแม่นย�ำได้ ในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ผู้น�ำองค์กำรจ�ำเป็น
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ต้องไวต่อกำรรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น จะต้องเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงยุทธศำสตร์กำร

บริหำร ที่มำจำกกำรหลอมรวมท้ัง ๓ มิติส�ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับควำมก้ำวหน้ำหรือควำมเสื่อมถอยของ

องค์กำรเข้ำเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะองค์รวมให้มำกที่สุด ปัจจัยหรือมิติดังกล่ำวได้แก่ 

 ๑) มิติด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change management )

 ๒) มิติด้านการบริหารงาน (Task management) และ 

 ๓) มิติด้านการบริหารคน (People management) 

 กำรจัดมิติทั้งสำมให้คล้องจองกันซึ่งเรียกว่ำ Aligning  นัน้ ในแต่ละบรบิทผูน้�ำจะต้องจดัท�ำและ

เลือกใช้ยุทธศำสตร์กำรบริหำรเป็นรำยกรณีไป และที่ส�ำคัญ ผู้น�ำจะต้องรู้จักกำรเลือกใช้สไตล์ (Style) 

หรือ แบบภำวะผู้น�ำ (Leadership styles) ได้อย่ำงเหมำะสม ซ่ึงอำจเป็นแบบเดียวหรือหลำยแบบ 

พร้อมกันก็ได้ ในที่นี้ผู้เขียนขอเสนำ ตัวเลือกที่แสดงพฤติกรรมของควำมเป็นผู้น�ำที่น่ำสนใจ ได้แก่

 ๑. นักก่อกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent หรือ Change Leader) 

 ๒. นักวิสัยทัศน์ (Visionary Leader) หรือ นักชี้ทิศทำง (Path finding Leader) 

 ๓. นักสร้ำงแรงบันดำลใจ (Inspirational Leader) 

 ๔. นักเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำผู้อื่น (Enabling Leader) 

 ๕. นักสอนงำนและเป็นพี่เลี้ยง (Coach and Mentor Leader) 

 ๖. นักแสดงต้นแบบพฤติกรรม (Role Modeling Leader) 

 ๗. นักเสริมแรงและจูงใจ (Energizing Leader) 

 ๘. นักสร้ำงผู้น�ำ (Distributed Leader) 

 ๙. นักสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organizational Leader) 

 ๑๐. นักเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learner Leader) 

 ๑๑. นักมอบอ�ำนำจกำรตัดสินใจ (Empowering Leader) 

 ๑๒. นักสร้ำงเครือข่ำย (Networking Leader) 

 ๑๓. นักจัดวำงทรัพยำกร (Aligning Leader) 

 ๑๔. นักคุณภำพ (Quality-oriented Leader) 

 ๑๕. นักคุณธรรม/จริยธรรม (Moral/Ethical Leader)

 ๑๖. นักสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร (Organizational Culture Leader) 

 ๑๗. นักติดตำม/ตรวจสอบ (Ensuring Leader) 

 ๑๘. นักสร้ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ Leader) 
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 ๑๙. นักสร้ำงควำมร่วมมือ (Participative Leader) 

 ๒๐. นักเอื้ออ�ำนวยควำมสะดวก (Facilitative Leader) 

 ๒๑. นักบริหำรวิชำกำร (Instructional Leader) 

 ๒๒. นักให้กำรดูแล (Steward Leader)/ นักรับใช้บริกำร (Servant Leader)

 สุพรรณี มำตรโพธิ ได้น�ำเสนอเอกสำรในงำนวิจัย กำรศึกษำภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรสตร ี

ในมหำวิทยำลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ถึงบทบำทและหน้ำที่ของผู้น�ำที่เสนอโดยเครซ และ  

บัลลำซ (Krach; & Balauhy) ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำที่ของผู้น�ำไว้ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้น�ำในฐำนะผู้บริหำร (The Leader as Executive) 

 ๒. ผู้น�ำในฐำนะนักวำงแผน (The Leader as Planner) 

 ๓. ผู้น�ำในฐำนะผู้ก�ำหนดนโยบำย (The Leader as Policy) 

 ๔. ผู้น�ำในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ (The Leader as Expert) 

 ๕. ผู้น�ำในฐำนะตัวแทนติดต่อกับบุคคลภำยนอก (The Leader as External Group) 

 ๖. ผู้น�ำในฐำนะผู้ควบคุมควำมสัมพันธ์ของสมำชิกกลุ่ม (The Leader as Controller of 

Internal  Relation)

 ๗. ผูน้�ำในฐำนะผูใ้ห้คณุให้โทษ (The Leader a๕ Survey of Rewards and Punishment)

 ๘. ผู้น�ำในฐำนะคนกลำงหรือผู้ตัดสิน (The Leaders as Arbitrator and Mediator) 

 ๙. ผู้น�ำในฐำนะเป็นบุคคลตัวอย่ำง (The Leaders as Exermplary) 

 ๑๐. ผู้น�ำในฐำนะสัญลักษณ์ของกลุ่ม (The Leaders As Symbol of the Group) 

 ๑๑. ผู ้น�ำในฐำนะผู ้แทนรับผิดชอบ (The Leaders as Substitute for Individual  

Responsibility) 

 ๑๒. ผู้น�ำในฐำนะผู้มีอุดมคติ (The Leaders as Ideologist) 

 ๑๓. ผู้น�ำในฐำนะบิดำ (The Leaders as Father Figure) 

 ๑๔. ผู้น�ำในฐำนะรับผิดชอบแทน (The Leaders as Scapegoat)

 สอดคล้องกับ รังสรรค์ ประเสริฐศรี ที่กล่ำวถึงบทบำทของภำวะผู้น�ำ (Leadership Roles)  

ไว้ดังนี้

  ๑. เป็นตัวแทนในทุกสถำนกำรณ์ (Figurehead)  

  ๒. เป็นนักพูดที่ดี (Spokesperson) 

  ๓. เป็นนักเจรจำต่อรอง (Negotiator) 
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  ๔.  กำรสอนงำน (Coach) 

  ๕.  เป็นผู้สำมำรถสร้ำงทีมงำนได้ 

  ๖.  แสดงบทบำทท�ำงำนเป็นทีม (Team Player) 

  ๗.  สำมำรถแก้ปัญหำด้ำนเทคนิคได้ (Technical Problem Solver) 

  ๘.  กำรประกอบกำร (Entrepreneur) 

 ในส่วนบทบำทและหน้ำที่ของผู้น�ำโดยสรุปแล้วสำมำรถจ�ำแนกออกเป็น ๖ ประกำร คือ

  ๑. สร้ำงควำมเข้ำใจในองค์กำรให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 

  ๒. กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส�ำเร็จ 

  ๓. กำรวำงแผนและก�ำหนดงำน

  ๔. กำรพัฒนำคนท�ำงำน 

  ๕. หำวิธีจะได้รับควำมร่วมมือจำกทีมงำน 

  ๖. กำรปรับปรุงตนเอง 

 นอกจำกบทบำทและหน้ำที่ของผู้น�ำในกำรบริหำรงำนไว้ ๖ ประกำร ดังนี้ 

  ๑. กำรวำงแผน (Planning) 

  ๒. กำรจัดกำรองค์กำร (Organizing) 

  ๓. กำรจัดคนเข้ำท�ำงำน (Staffing) 

  ๔. กำรสั่งและมอบหมำยงำน (Directing) 

  ๕. กำรควบคุมงำน (Controlling) 

  ๖. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสำนประโยชน์ (Relationship Coordinating)

 สรุปแล้ว ผู้น�ำนั้นมีบทบำทและหน้ำที่หลำยประกำร ผู้น�ำเป็นทั้งหัวหน้ำ เพื่อนร่วมงำนผู้ให ้

ก�ำลังใจ ตลอดจนเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินใจกลุ่มของตนได้

บทบาทและหน้าที่ของผู้น�าที่ส�าคัญสรุปได้ ๓ ลักษณะดังนี้
 ๑. ผูร้กัษาหรอืประสานให้สมาชกิกลุม่อยูร่่วมกนั (Maintenance of membership) หมำยถงึ 

จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม มีควำมสัมพันธ์คนในกลุ่ม และเป็นที่ยอม คนในกลุ่มท�ำให้มีควำมสำมัคคี 

กลมเกลียวกัน

 ๒. ผู้ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Objective attainment) หมำยถึง เขำจะ

ต้องรบัผดิชอบในกระบวนกำรวธีิกำรท�ำงำนด้วยควำมมัน่คงและเข้ำใจได้ และเขำจะต้องท�ำงำนให้บรรลุ

เป้ำหมำย
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 ๓. ผู้อ�านวยการให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม (Group Interaction facilitation) หมำยถึง 

เขำจะต้องปฏิบัติงำนในทำงท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติกันด้วยดีของ

สมำชิกในกลุ่ม กำรติดต่อสื่อสำรที่ดีเป็นสิ่งส�ำคัญ และเป็นกำรช่วยให้หน้ำที่นี้บรรลุเป้ำหมำย

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้น�า

 ภำวะผู้น�ำนั้นมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก ๓ ปัจจัยอันได้แก่ 

  ๑. ผู้น�า (Leader) หมำยถึงตัวบุคคลที่น�ำกลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัย ลักษณะอย่ำงไร 

  ๒.  ผู้ตาม (Follwoers) หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจำกผู้น�ำ 

  ๓.  สถานการณ์ (Situation) หมำยถึง เหตุกำรณ์และสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น

 ปัจจัยทั้ง ๓ ประกำรข้ำงต้นนี้จะมีผลต่อรูปแบบของภำวะผู้น�ำท่ีแสดงออกมำเป็นท่ีทรำบกัน 

แล้วว่ำภำวะผู้น�ำจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลสร้ำงอิทธิพลอันมีผลกำรกระท�ำหรือพฤติกรรม ควำมคิดจิตใจ 

ควำมรู้สึกท�ำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมไปในทำงที่ผู้น�ำประสงค์ กำรสร้ำงอิทธิพลนั้นอำจออกมำได้ใน  

หลำยรูปแบบ อำทิ กำรข่มขู่ บังคับกำรจูงใจ กำรโน้มน้ำวจิตใจ เป็นต้น แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรให้

อิทธิพลในทำงลบ เช่น กำรบงัคบันัน้ไม่ก่อให้เกดิผลดใีนระยะยำวเพรำะกำรบงัคบัข่มขู่นัน้เป็นกำรสร้ำง

ควำมกลัวและควำมกดดันในกำรท�ำงำน อันจะก่อให้เกิดควำมไม่พึงพอใจในกำรท�ำงำนได้

 นอกจำกนี้ ผู้น�ำต้องสำมำรถชักจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกล้ำแสดงออก กล้ำเสี่ยงอย่ำงมีเหตุผล 

ไม่กลัวในผลที่จะเกิดขึ้นเพรำะหำกกลัวหรือคิดแต่เพียงว่ำจะเกิดผลเสีย จึงไม่กล้ำท�ำกำรใด ๆ ผลงำน

ก็ไม่อำจเกิดขึ้นได้เลย ผู้น�ำต้องพยำยำมเสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรสร้ำงสรรค์กำรมีควำมคิดริเร่ิม 

สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพรำะปัญหำหนึ่ง ๆ นั้นมิใช่มีทำงแก้ไขเพียงทำงเดียว หำกแต่มีหลำยวิธีที่จะแก้ไข

ซึ่งต้องอำศัยกำรร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ค้นหำวิธีที่ดีที่สุด

 ในส่วนของผู้ตำม (Followers) ผู้น�ำต้องแสวงหำควำมเชื่อถือไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่ำง ผู้น�ำกับ

ผู้ตำม ผู้น�ำต้องไว้ใจผู้ตำมโดยกำรให้อ�ำนำจบำงส่วนในกำรด�ำเนินงำนในกำรตัดสินใจและที่ส�ำคัญคือ 

ตัวผู้น�ำต้องมีควำมตั้งใจจริงที่จะท�ำงำน และรู้ให้มำกกว่ำสมำชิกในกลุ่มหรือผู้ตำม สำมำรถให้แนวทำง

และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้ผู้ตำมหรือสมำชิกในกลุ่มได้

 ด้วยควำมสำมำรถดงักล่ำวจะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผูต้ำมในกำรท่ีจะปฏบิตัติำม ยกตวัอย่ำง

เช่น ผูจ้ดักำรท่ำนหนึง่เมือ่ได้รบัต�ำแหน่งใหม่ ๆ  ผูใ้ต้บงัคบับญัชำมคีวำมสงสยัในควำมสำมำรถว่ำสำมำรถ

เข้ำใจและให้ค�ำปรกึษำแก่ผูใ้ต้บังคบับัญชำได้หรอืไม่เพรำะผูจ้ดักำรใหม่ ท่ำนนีม้ำจำกธรุกจิทีแ่ตกต่ำงกนั

และไม่มีควำมรู้พื้นฐำนในงำนด้ำนนี้เลย แต่หลังจำกที่ท่ำนผู้จัดกำรได้ใช้เวลำศึกษำเรียนรู้งำนและ 
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สำมำรถให้ค�ำปรึกษำค�ำแนะน�ำที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำได้ ผู้จัดกำรท่ำนนี้ก็เป็นที่ยอมรับและได้ควำม 

เชื่อถือควำมเชื่อมั่นจำกผู้ใต้บังคับบัญชำและท�ำงำนร่วมกันได้ ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี

 มนีกัวชิำกำรจ�ำนวนมำกได้ศกึษำถึงปัจจยัในกำรสร้ำงควำมเป็นผูน้�ำซึง่สำมำรถสรปุจำกนกัวชิำกำร

ทั้งหลำยโดยนักวิชำกำรเหล่ำนั้นได้น�ำเสนอปัจจัยในกำรสร้ำงควำมเป็นผู้น�ำ ขึ้นอยู่ ๕ ปัจจัยหลัก คือ

  ๑. ภูมิหลังและประสบการณ์ (Background and Experience) พื้นฐำนครอบครัวและ 

มวลประสบกำรณ์เดิมที่ผ่ำนมำในช่วงชีวิต

  ๒. สตแิละสมอง (Intellectual and mental quality) มทีกัษะทำงภำษำ กำรตดิต่อสือ่สำร 

/ควำมสำมำรถด้ำนกำรมีเหตุผล/ ควำมจ�ำ/ควำมรอบรู้

  ๓. คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical attributes) ผู้น�ำที่ร่ำงกำยแข็งแรง จะมีจิตที่ดี

  ๔. บุคลิกภาพและความสนใจ (Personality and interests) ควำมสนใจ กระตือรือร้นและ

ควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำน

  ๕. ความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self-Confidence) ผู้น�ำต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่น/ มั่นใจในตัว

 ควำมเป็นผู้น�ำของแต่ละคนเกิดหรือได้รับกำรพัฒนำขึ้นมำจำกตัวตนแต่ละคนทั้งสิ้น นั่นคือ 

ทกุคนจะมีภำวะผูน้�ำอยูแ่ล้ว เพยีงแต่ว่ำแต่ละคนจะรูจ้กัทีจ่ะเรยีนรู ้เข้ำใจ และสำมำรถพฒันำควำมเป็น

ผูน้�ำในตวัเรำให้ออกมำ และก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูอ้ืน่หรอืไม่? ผูน้�ำทีด่ไีม่ได้เป็นมำตัง้แต่เกิด หรอืเป็น

เพรำะได้รับกำรคัดเลือกจำกเจ้ำนำย แต่เกิดขึ้นจำกควำมสำมำรถของคนๆ นั้น ในกำรรู้จักและพัฒนำ

ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง (ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว)

 คนจะเป็นผู้น�ำได้น้ัน จะต้องเริ่มจำกกำรท�ำควำมเข้ำใจ และรู้จักตัวเองก่อน และไม่ใช่เพียงแค่

รู้จักตัวเองเพียงอย่ำงเดียว ยังจะต้องมีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำอีกด้วย

แนวคิดพื้นฐานด้านภาวะผู้น�า
 ๑)  ควำมหมำยของผู้น�ำ เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่ำ ผู้น�ำ (Leader) เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งประกำร

หน่ึงต่อควำมส�ำเร็จขององค์กำร ทั้งนี้ เพรำะผู้น�ำมีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้อง

วำงแผนสั่งกำรดูแล และควบคุมให้บุคลำกรขององค์กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้ประสบควำมส�ำเร็จตำม 

เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ปัญหำท่ีเป็นที่สนใจของนักวิชำกำรและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่ำ  

ผู้น�ำท�ำอย่ำงไร หรือมีวิธีกำรน�ำอย่ำงไร จึงท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือผู้ตำมเกิดควำมผูกพันกับงำนแล้ว

ทุม่เทควำมสำมำรถ และพยำยำมทีจ่ะท�ำให้งำนส�ำเร็จด้วยควำมเต็มใจ ในขณะทีผู้่น�ำบำงคนน�ำอย่ำงไร 

นอกจำกผู้ใต้บังคับบัญชำจะไม่เต็มใจในกำรปฏิบัติงำนให้ส�ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว ยังเกลียดซัง

และพร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้น�ำให้ไปจำกองค์กำร
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  เพื่อให้เข้ำใจภำวะผู้น�ำ (Leadership) และผู้น�ำ (Leader) ดีขึ้น จึงเสนอควำมหมำยของผู้น�ำ 

(Leader) ไว้ดังนี้ ผู้น�ำ คือ บุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้อิทธิพลให้คนอื่นท�ำงำนในระดับต่ำง ๆ  

ทีต้่องกำรให้บรรลเุป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้เป็นผู้ทีส่ำมำรถในกำรชักจูงให้คนอืน่ท�ำงำนให้ส�ำเร็จ

ตำมต้องกำรและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภำระหน้ำที่ของต�ำแหน่ง 

ผู้น�ำที่ได้รับมอบหมำยบุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้ตำม แม้จะเป็นหัวหน้ำกลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ  ก็ตำม ดังนั้น ผู้น�ำจึงคือบุคคลที่มำจำกกำรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง หรือกำรยกย่องขึ้น

มำของกลุ่ม เพื่อให้ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

หลักการบริหารที่ดีของนักบริหาร
 ผู้บริหารคือใคร คือผู้บังคับบัญชำ หรือผู้มีอ�ำนำจสูงสุดในด้ำนกำรบริหำรองค์กรหรือหน่วยงำน

ต่ำงๆ ท�ำให้กำรบรหิำรงำนด�ำเนนิไปได้และบรรลตุำมวัตถปุระสงค์ หรอืนโยบำยของหน่วยงำนฯลฯ เช่น 

นำยกฯ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้อ�ำนวยกำร ผู้ก�ำกับกำร นำยอ�ำเภอ ผู้ว่ำฯ รัฐมนตรี และนำยกรัฐมนตรี 

เป็นต้น ดังนั้น กำรบริหำรจึงนับเป็นกลไกส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรขับเคล่ือนกำรบริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ  

ให้ด�ำเนินไปสู่ควำมส�ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

หลักการของนักบริหารที่ดี ต้องมีหลัก ๔ ประการ
 ๑. การวางแผน (Planning) คือกำรตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำ จะท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่ำงไร 

ด้วยหลักกลยุทธ์ที่เหมำะสมและคุ้มค่ำที่สุด และให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง  

และระยะยำว

 ๒.  การจดัหน่วยงานและบคุลากร (Organizing) คอืกำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีมอียูใ่ห้ถูกต้องและ

เหมำะสมกับงำน งบประมำณ และอื่น ๆ

 ๓. การน�า (Leading) คือกำรที่ท�ำให้งำนด�ำเนินไปได้ตำมที่วำงแผนหรือตั้งไว้

 ๔. การควบคมุ (Controlling) คอืกำรก�ำกบัดูแลงำนหรือกจิกรรมต่ำง ๆ  ให้ด�ำเนนิไปได้ด้วยดี

อย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล

หลักธรรมของนักบริหารที่ดี 
 นักบริหำรที่ดีนั้น ต้องมีคุณธรรม คือหลักธรรมำภิบำล ๖ ประกำรได้แก่

 ๑. มีหลักนิติธรรมในกำรบริหำรคือควำมถูกต้องดีงำม

 ๒. มีหลักคุณธรรมในกำรบริหำรจัดกำร คือมีเมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ มีควำมยุติธรรมและ

ไม่มีอคติ 
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 ๓. มีหลักควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร

 ๔. มีหลักควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร

 ๕. มีหลักควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรจัดกำร

 ๖. มีหลักในกำรให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร

การใช้อ�านาจของผู้บริหาร

 กำรใช้อ�ำนำจของผู้บริหำรท่ีดีนั้น ต้องตรงไปตรงมำ ไม่มีอคติคือควำมล�ำเอียง ต้องมีควำม 

เป็นกลำง หรือควำมยุติธรรมเสมอ และที่ส�ำคัญต้องมีคุณธรรมแห่งควำมเป็นใหญ่คือ มีควำมเมตตำ  

มีกรุณำ มีมุทิตำ และมีอุเบกขำต่อลูกน้อง 

คุณสมบัติที่สังคมยอมรับผู้บริหารที่ดีคือ

 ๑.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถดี

 ๒.  กำรเป็นผู้น�ำที่ดี (Good Leadership) ต้องเป็นได้ทั้งผู้น�ำและผู้ตำม ไม่ใช่เป็นผู้น�ำได ้

อย่ำงเดียว ต้องเป็นผู้ตำมที่ดีได้ด้วย

 ๓.  มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกลและชัดเจน

 ๔.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลำกรและบุคคลทั่วไป

 ๕.  สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจและควำมกระตือรือร้นให้แก่บุคลำกร

 ๖.  กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม

 ๗.  กำรเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวก

 ๘.  กำรส่งเสริมสนับสนุนและกำรพัฒนำบุคลำกร

 ๙.  กำรประเมินผล

 ดังนั้น เมื่อกล่ำวโดยสรุปแล้ว ผู้บริหำรที่ดีนั้น ต้องเก่งคน เก่งงำน เก่งคิด และกล้ำตัดสินใจ

สรุปได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับผู้น�ามีทั้งหมด ๕ ประการ คือ

 ๑)  ผู้น�ำ หมำยถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลำงหรือจุดรวมของกิจกรรมภำยในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกน 

ของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกำสติดต่อสื่อสำรกับผู้อื่นมำกกว่ำทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลกำรตัดสินใจของกลุ่มสูง

 ๒) ผูน้�ำ หมำยถงึ บุคคลซ่ึงน�ำกลุม่หรอืพำกลุม่ไปสูว่ตัถปุระสงค์หรอืสูจ่ดุหมำยทีว่ำงไว้ แม้แต่เพยีง

ชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมำยปลำยทำงก็ถือว่ำเป็นผู้น�ำ ทั้งนี้รวมถึงผู้น�ำที่น�ำกลุ่มออกนอกลู่นอกทำงด้วย
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 ๓) ผูน้�ำ หมำยถงึบคุคลซึง่สมำชกิส่วนใหญ่คดัเลอืกหรือยกให้เขำเป็นผู้น�ำของกลุม่ซ่ึงเป็นไปโดย

อำศัยลักษณะทำงสังคมมิติของบุคคลเป็นฐำน และสำมำรถแสดงพฤติกรรมของผู้น�ำได้

 ๔)  ผูน้�ำ หมำยถึงบุคคลซ่ึงมคีณุสมบัตเิฉพำะบำงอย่ำงคอืสำมำรถสอดแทรกอทิธพิลบำงประกำร

อันก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มำกที่สุด

 ๕)  ผู้น�ำ หมำยถึง บุคคลผู้ซึ่งสำมำรถน�ำกลุ่มไปในทำงท่ีต้องกำร เป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมและ

เกี่ยวข้องโดยตรงต่อกำรแสดงบทบำทหรือพฤติกรรมควำมเป็นผู้น�ำนอกจำกแนวคิดดังกล่ำว บุญทัน 

ดอกไธสง ได้สรุปเกี่ยวกับผู้น�ำไว้ว่ำ ผู้น�ำ (Leader) หมำยถึง

  ๑. ผู้มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขำมีควำมต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงำนให้

บรรลุเป้ำหมำยตำมต้องกำร

  ๒. เป็นผูน้�ำและแนะน�ำ เพรำะผูน้�ำต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุด ตำมควำม

สำมำรถ

  ๓. ผู้น�ำไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบ้ืองหลังกลุ่มที่คอยแต่วำงแผนและผลักดัน แต่ผู้น�ำจะต้องยืนอยู่

ข้ำงหน้ำกลุ่ม และน�ำกลุ่มปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย

บทสรุป 

 สรุปได้ว่า ผู้น�า (Leader) คือบุคคลที่สำมำรถชักจูงหรือชี้น�ำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงำนส�ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ภำวะผู้น�ำจึงเป็นกระบวนกำรท่ีผู้น�ำหรือ 

ผูท้ีม่ภีำวะผูน้�ำเป็นผูท้ีช่กัน�ำ จงูใจ ชีน้�ำ ใช้อทิธพิล หรืออ�ำนำจทีม่อียูใ่นรูปแบบต่ำง ๆ  ท�ำให้กระตุ้นหรือ

ช้ีน�ำให้เพือ่นร่วมงำน ผูใ้ต้บังคบับัญชำให้ยนิด ีเตม็ใจ พร้อมใจในกำรกระท�ำกำร ให้มคีวำมกระตอืรอืร้น

หรือร่วมด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ตำมที่ผู้น�ำต้องกำรให้มีพฤติกรรมไปในทิศทำงที่เขำชักน�ำในกำร

ท�ำงำนหรือด�ำเนินกิจกรรมท่ีผู้น�ำนั้นรับผิดชอบหรือตำมที่ผู้น�ำนั้นต้องกำร ซ่ึงสิ่งที่ผู้น�ำในโรงเรียน 

ในอนำคต ควรมีเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ อย่ำงน้อยน่ำจะประกอบด้วยสิ่งส�ำคัญเหล่ำนี้ คือ

ควำมสำมำรถเชิงวิสัยทัศน์ กำรวำงแผนและกำรก�ำหนดเป้ำหมำยขององค์กำร ควำมสำมำรถในกำร 

ท�ำงำนแบบมีส่วนร่วม ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรแบบมีประสิทธิภำพ ควำมสำมำรถในทีมงำน  

ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำรกระบวนกำรตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับ

ปัญหำ ควำมสำมำรถในเรื่องกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆ และกำรริเริ่มในกำร

เปลี่ยนแปลงองค์กำร

15. ����������� (�������������) 213-5-232.indd   230 17/5/2562   10:19:33



231การศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้น�าทางสังคมเชิงพุทธ

 ดังนั้น กำรบริหำรงำนในปัจจุบันน้ี ผู้บริหำรทุกคน จึงจ�ำเป็นต้องใช้ภำวะกำรเป็นผู้น�ำเข้ำมำ

เกี่ยวข้อง เพรำะจะสำมำรถได้ใช้หรือพยำยำมชี้ควำมสำมำรถของผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรปฏิบัติงำน 

ให้มำกที่สุด พึงระลึกไว้เสมอว่ำ พนักงำนหรือผู้ใต้บังคับบัญชำทุกคน มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำร

ปฏิบัติงำน เป็นผู้ที่ผลักดันให้งำนทุกอย่ำงของกิจกำรนั้นๆ สำมำรถด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงรำบรื่น และมี

ประสิทธิภำพสูง กำรบริหำรงำนที่ดีจะต้องมีผู้บริหำรที่มีภำวะควำมเป็นผู้น�ำสูง เก่งงำน เก่งคน เก่งคิด 

และเก่งกำรด�ำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กันด้วย งำนที่ออกมำก็จะเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสมบูรณ์ดี

ทุกประกำร เพรำะควำมเป็นผู้น�ำที่ดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรมนั่นเอง

บรรณานุกรม

กวี วงค์พุฒ. ภาวะผู้น�า. กรุงเทพมหำนคร : ศูนย์ส่งเสริมกำรบัญชี, ๒๕๓๕.

บุญทัน ดอกไธสง. การจัดการองค์กร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณ- 

รำชวิทยำลัย, ๒๕๔๗.

ประสำน หอมพูนและทิพวรรณ หอมพูน. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหำนคร : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 

๒๕๔๐.

พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง,รศ.ดร. ภาวะผู้น�าทางการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหำนคร : บริษัท  

จรัลสนิทวงศ์ กำรพิมพ์, ๒๕๖๑.

มัลลิกำ ต้นสอน. พฤติกรรมองค์กร. กรุงเทพมหำนคร : บริษัท เอ็กซ์เบอร์เน็ท จ�ำกัด, ๒๕๔๔.

สมยศ นำวีกำ. การบริหารแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหำนคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๕.

สมชำติ กิจยรรยง. ยุทธวิธีบริการครองใจลูกค้า. กรุงเทพมหำนคร : ธีระป้อมวรรณกรรม, ๒๕๔๔.

เสริมศักดิวิศำลำภรณ์. พฤติกรรมผู้น�าทางการศึกษา. กรุงเทพมหำนคร : ไทยวัฒนำพำนิช, ๒๕๕๒.

Blake, Robert R. and Mouton, Jane S., Building a Dynamic Corporate though Grid 

Organization Development. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing 

Company, 1969. 

Blake, Robert R. and Mouton, Jane S. Executive Achievement Making it at the Top. 

New York : McGraw-Hill, 1989. 

Dubrin J. Leadership research finding : Practice and skills. Boston Houghton : Mifflin 

Company, 1998. 

15. ����������� (�������������) 213-5-232.indd   231 17/5/2562   10:19:33



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒232

Freund Christoph G. “The Dual Impact of Leadership Behavior andLeader-Follower 

Tolerance  for Ambiguity Congruence onOrganizational Commitment  

Dissertation, 1995. 

Gibson J.L.Ivancevich. J.M and Donnelly, J.H. Organizational : Structure,Process.  

Behavior. Texas Business Publications, Inc., 1997. 

House, Robert J. & Mitchell, Terence R. 1974, Autumn. “Path - Goal Theory of Leader-

ship”. Journal of Contemporary Business, 1978. 

Mcfarland Management : Foundation & Practices.5 th ed.. New York : Macmillan  

Publishing  Inc. 1979. 

Yuki G. A Leadership in organizations. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

William, J. Reddin. Managerial Effectiveness. New York: McGraw-Hill Book Co,1970.

15. ����������� (�������������) 213-5-232.indd   232 17/5/2562   10:19:33


