บทบาทภาวะผู้นําเชิ งพุทธ
The Role of Dhamma Leader
ธนกร น้อยทองเล็ก∗
Thanakorn Noithonglek
บทคัดย่อ
การเป็ นผูน้ ําทีด! จี ะต้องเริม! ทีต! นเองก่อนจะต้องเป็ นบุคคลทีม! คี ุณความดี ความรู้ ความสามารถ จนเรียกได้ว่าเป็ น
แบบอย่าง ซึง! ทําให้เขาเกิดความศรัทธา ศรัทธาจึงเป็ นเครือ! งมือสร้างความมันใจ
! ความมันใจในตั
!
วผูน้ ํา ทีเ! ชือ! ว่าผูน้ ;ีจะเป็ น
บุคคลทีส! ามารถแก้ไขปั ญหาได้ นําพาพวกเราสู่จุดมุง่ หมาย และสามารถเข้ามาประสานงานกับตัวผู้นํา ภายใต้หลักธรรม
หลักธรรมสัปปุร สิ ธรรม 7 ประการดังนี; 1. รู้หลักการ ต้องรู้ห ลักการ รู้งาน รู้หน้ า ที! รู้กฎเกณฑ์กติกาที!เ กี!ยวข้อ ง 2. รู้
จุดมุง่ หมาย ทีช! ดั เจนต่อการปฏิบตั งิ าน 3. รูต้ น คือ ต้องรูว้ ่าตนเองคือใคร มีภาวะเป็ นอะไร อยู่สถานะใด 4. รูป้ ระมาณ คือ
รูจ้ กั ความพอดี หมายความว่า ต้องรูจ้ กั ขอบเขตขีดขันความพอเหมาะที
;
จ! ะทําในเรือ! งต่างๆ 5. รูก้ าล คือ รูจ้ กั เวลา ต้องมีการ
วางแผนว่าสังคมมีแนวโน้มจะเป็ นทิศทางไหน 6. รูช้ มุ ชน รูว้ ่าสังคมอยูส่ ถานการณ์ มีปัญหาความต้องการอย่างไร 7.รูบ้ ุคคล
คือ รูจ้ กั บุคคลทีเ! กีย! วข้อง โดยเฉพาะคนทีม! าร่วมงาน หรือแม้แต่การใช้คน การยึดหลักสัปปุรสิ ธรรม 7 สามารถสนองความ
ต้องการขันพื
; น; ฐานของคนในสังคม มีความมันคงปลอดภั
!
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ อนุรกั ษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมทีด! งี าม การ
ใช้ทรัพยากรทีม! อี ยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะผูน้ ําเชิงพุทธ
คําสําคัญ : บทบาท, ผูน้ ํา, เชิงพุทธ

Abstract
The great leader starts with himself. He or she must be so knowledgeable and talented that can be a
good example. Followers will believe in their leader that he or she can lead the team to achieve the goal no
matter how hard it is. Seven Virtuous Qualities or “Seven Sappurisa Dhammas” can be applied in this kind of
situation. There are 7 aspects in Seven Virtuous Qualities as following. 1. Know the principle (what should or
should not be done) 2. Know the target (what must be achieved) 3. Know himself (what your role is and who you
are) 4.Know the limit (what you can or cannot do) 5. Know the trend (what tends to happen) 6. Know the
situation (what the problems are) 7. Know people (Put the right man in the right job) These Seven Virtuous
Qualities can respond to people’s basic needs. Moreover, community will be the safe place. They can also
promote the good culture and make people spend natural resource more efficiently.
Key word: Role, Dhamma Leader.
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บทนํา
มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม (Social Animal) ทีจ! ะต้องมีกจิ กรรมทาร่วมกันอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน; การรวมตัวกันเป็ นสังคม
นัน; มนุษย์จาํ ต้องมีกจิ กรรมทีเ! กิดจากการรวมตัวของบุคคลตัง; แต่สองคนขึน; ไป มีการติดต่อซึ!งกันและกันเพื!อทากิจกรรมต่าง
ๆ ร่วมกัน ในขณะเดียวกันมนุ ษย์ในสังคมก็อาศัยบรรทัดฐาน หรือกฎหมาย ระเบียบประเพณี และสมมติสถานภาพพร้อม
ทัง; บทบาททีเ! หมาะสมให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในสังคมอย่างมีศกั ดิศรี
p มีสทิ ธิแp ละมีเกียรติ2ดังนัน; การเป็ นมนุ ษย์จงึ ต้องมีหลัก
สัมมาทิฐิ คือ การมองโลกให้เป็ นหรือมีกระบวนทัศน์ทถ!ี ูกต้อง ซึ!งค่านิยมทีม! ตี ่อโลกและชีวติ ให้ถูกต้อง เปรียบเสมือนการ
เดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยทิศทางใด เราจะต้องมีแนวทางในการเดินไปถึงจุดมุง่ หมาย ฉะนัน; เมือ! มีค่านิยมหรือระบบ
ความคิดความเชื!อ ทีถ! ูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเดินไปได้ถูกทาง เช่น เป็ นนักการเมืองต้องใช้คําว่าประโยชน์ สุขต่อคนทัง;
ประเทศ เพราะถ้านักการเมืองเห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตัวเป็ นหลัก ก็จะทําให้บา้ นเมืองไปไม่รอด คนทีจ! ะเป็ นผูน้ ํานัน; จะต้อง
มีจริยธรรม เพราะด้วยความทีค! นมักจะรักตัวเองมากกว่าสังคม จึงทําให้เกิดปั ญหาต่างๆ และเกิดความเห็นแก่ตวั ฉะนัน; เมือ!
มีโอกาสจึงทําสิง! ทีเ! ป็ นประโยชน์แก่ตวั เอง ไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกก็ตาม เช่น การโกง ก็เพราะไม่มจี ริยธรรม นอกจากนี; ผู้นํา
จะต้องมีความคิดและความรับผิดชอบทัง; ต่อสังคมและรับผิดชอบต่อสิง! ทีพ! ดู
จากลักษณะโครงสร้างทางสังคมไทยดังกล่าวทําให้ประชาชนยึดถือและมีความเชือ! ในตัวผู้นําทางการเมืองแบบ
ผิดๆ ซึ!งระบบความเชื!อ ค่านิยม ทัศนคติเหล่านี;มอี ทิ ธิพลต่อการแสดงออก คนในสังคมไทยมีความเชื!อเกี!ยวกับระบอบ
การเมืองที!ดํารงอยู่ หรือชื!นชอบในตัว ผู้นําทีค! ิดว่ าถูกต้องเสมอ ผลคือ ประชาชนได้แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม
เกีย! วกับสิง! ทีต! นเองปารถนา ในยุคโลกาภิวตั น์ ความเป็ นผูน้ ําย่อมเปลีย! นแปลงไปตาม “สถานการณ์” สถานการณ์เป็ นตัว
แปรสําคัญทีท! าํ ให้ความเป็ นผูน้ ําของแต่ละคนเปลีย! นไป ผูน้ ําได้รบั การยอมรับต่างกันตามเวลา ดังนัน; ความเป็ นผูน้ ํามิใช่จะ
ดํารงอยู่ได้ตลอดกาล เมือ! สถานการณ์ เปลีย! นไป การจะเป็ นผูน้ ําได้ดมี ากน้อยขนาดไหนนัน; ขึน; อยู่กบั ความรูค้ วามสามารถ
และปั จจัยสิง! แวดล้อม ดังนัน; ผูน้ ําท้องถิน! ควรต้องเป็ นผูน้ ําทีด! ี ประชาชนในพื;นทีจ! งึ จะมีความสุขได้ตามสมควร ผูน้ ําเป็ น
ปั จจัยทีม! คี วามสําคัญอย่างยิง! ต่อการนําไปสูผ่ ลสําเร็จ เพราะผูเ้ ป็ นศูนย์กลางร่วมพลังของบุคคลในองค์กร เป็ นแกนกลางทีจ! ะ
ใช้อาํ นาจหรืออิทธิพลในอันทีจ! ะปฏิบตั กิ ารได้ เพือ! ให้เกิดความร่วมมือประสานงานกัน เพื!อทีจ! ะทําให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์
ด้วยดี งานจะสําเร็จลุล่วงตามเป้ าหมาย จึงขึน; อยู่กบั บทบาทหน้าทีข! องผูน้ ําในการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ การมี
ภาวะผูน้ ําจึงเป็ นสิง! สําคัญในการบริหารจัดการในการดําเนินการต่างๆ ทีจ! ะทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเชือ! ฟั งและปฏิบตั ติ าม เข้า
มามีสว่ นร่วมต่อการดําเนินงานด้วยความเต็มใจ

ภาวะผู้นํา
ตามแนวคิดผูน้ ําถือได้ว่าเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร มีอาํ นาจ บทบาทหน้าทีใ! นการบริหารงานขององค์กรให้
ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ดังนัน; ผูน้ ําจึงเป็ นบุคคลทีม! คี วามสําคัญมากทีส! ุดทีจ! ะช่วย
ผลักดันการทํางานขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จ เช่นเดียวกัน ความเป็ นผูน้ ําหมายถึง ความสามารถในการนําซึ!งเป็ นสิง!
สําคัญยิง! สําหรับความสําเร็จของผูน้ ําภาวะผู้นําได้รบั ความสนใจและมีการศึกษามาเป็ นเวลานานแล้วเพื!อให้รวู้ ่าอะไรเป็ น
องค์ประกอบทีจ! ะช่วยให้ผนู้ ํามีความสามารถในการนําหรือมีภาวะผูน้ ําทีม! ปี ระสิทธิภาพ ปั จจุบนั ยังคงมีการศึกษาภาวะผูน้ ํา
อยูต่ ลอดเวลา และพยายามทีจ! ะหาภาวะผูน้ ําทีม! ปี ระสิทธิภาพ ในแต่ละองค์การและในสถานการณ์ต่างๆ กัน ตามที! Mitchell
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สมนึก ชูวเิ ชียร, ความคิ ดทางการเมืองตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร: เอ็มแอลครีเอชัน.2548),
!
หน้า 55-60.

and Larson (อ้างในเศาวนิตย์ เศานานนณ์) ประสิทธิภาพของภาวะผูน้ ําก็เหมือนกับความหมายของภาวะผูน้ ํา ทีม! มี ากและ
แตกต่างกันไปตามความสนใจ ดังนี;3
1. ผลทีเ! กิดขึน; ของกลุ่ม คือ ผลทีเ! กิดขึน; ของกลุ่มเนื!องจากความสามารถในการนําหรือภายใต้การนําของผูน้ ํา เช่น
ผลสําเร็จของการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทต!ี งั ; ไว้ การอยู่รอดของกลุ่ม ความก้าวหน้าของกลุ่ม
ความพร้อมของกลุ่ม ความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุ่มทีม! ตี ่อผูน้ ํา และฐานะที!
ได้รบั การยอมรับไม่เปลีย! นแปลงผูน้ ํา สําหรับผลสําเร็จของการปฏิบตั งิ านในองค์การธุรกิจอาจจะเห็นได้ชดั เจนจากผลกาไร
ทีเ! พิม! ขึน; ยอดขายทีเ! พิม! ขึน; ครองส่วนแบ่งของตลาดมากขึน; เงินหมุนเวียนลงทุนมากขึน; รวมทัง; การยอมรับในผูน้ ําจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื!อน และผูต้ ามมากขึน; ส่วนภาครัฐมักจะเน้นไปที! ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตและการบริการของ
องค์การ
2. ทัศนคติของผูต้ าม หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม! ตี ่อผู้นํา นิยมใช้เป็ นเกณฑ์ตดั สินประสิทธิภาพของผูน้ ําอีกเกณฑ์
หนึ!ง
3. คุณ ภาพของกระบวนการกลุ่ม กลุ่มเป็ นเกณฑ์ทใ!ี ช้ประเมินประสิทธิภาพของผู้นําโดยประเมินจากความ
สนับสนุนด้านต่างๆ และความตัง; ใจทีจ! ะทําให้คุณภาพของกระบวนการกลุ่มของลูกน้องมีคุณภาพดีขน;ึ ในด้านความสามัคคี
ความร่วมมือ แรงจูงใจ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การแก้ไขความขัดแย้ง ประสิทธิภาพของงานเฉพาะด้าน กิจกรรมของ
องค์การ การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอ และความพร้อมของลุ่มทีจ! ะรับมือต่อการเปลีย! นแปลงและเหตุการณ์วกิ ฤติต่างๆ
รวมทังการปรั
;
บปรุงคุณภาพชีวติ ของการทํางาน การสร้างความมันใจให้
!
สมาชิก การเพิม! พูนทักษะในการงานและการพัฒนา
สุขภาพจิตของสมาชิกให้ดขี น;ึ เช่นเดียวกับ Garry Yuke ได้แบ่งลักษณะผูน้ ําออกเป็ น 2 แบบ คือ4 1. ลักษณะพื;นฐาน
(Traits) ผูน้ ําในลักษณะนี;ตอ้ งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สงิ! แวดล้อม มีความทะเยอทะยาน มุ่งสร้างความสําเร็จ
โดยอาศัยการทํางานในลักษณะทีม มีความกล้าตัดสินใจ มีความมันใจตนเอง
!
ขณะเดียวกันก็เต็มใจทีจ! ะรับผิดชอบต่องาน
2. ความชํานาญ (Skill) ผูน้ ําทีป! ระสบความสําเร็จต้องอาศัยปั จจัยความชํานาญหลายด้านในลักษณะคุณสมบัตพิ เิ ศษ ได้แก่
การเป็ นนักคิดริเริม! มีศลิ ปะในการพูด มีความสามารถใช้หลักการบริหารเป็ นอย่างดี สามารถโน้มน้าวจิตใจบุคคลอื!นและเข้า
กับสังคมได้เป็ นอย่างดี รวมถึงการแบ่งคุณลักษณะของผูน้ ําตามกายภาพคือ
1. ทางด้านความรูค้ วามสามารถ มีความความรูใ้ นเรือ! งนัน; ๆ เป็ นอย่างดี มีความตื!นตัว มีความคิดอย่างมีเหตุและ
ผล โดยยึดจุดมุง่ หมายเป็ นทีต! งั ;
2. ทางด้านร่างกาย ไม่ว่าจะเป็ นในเรือ! งของ สภาพร่างกาย รูปร่างท่าทาง ความทรหดอดทน ซึ!งเป็ นส่วนประกอบ
ในการทําให้เป็ นคนทีม! คี วามน่าเชือ! ถือ มีความภูมฐิ าน เป็ นทีย! อมรับ
3. ทางด้านอารมณ์ ผูน้ ําทีด! จี ะต้องมีการมองโลกในแง่ดี สามารถทีจ! ะปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ มีจติ ใจทีเ! ยือกเย็น
และมีความกระตือรือร้นต่อการทํางาน มีความจงรักภักดีตอ่ การทํางาน ตรงไปตรงมา มีสาํ นึกในหน้าที! มีความกล้าหาญและ
เข้มแข็ง
ภายใต้การศึกษาบทบาทของผู้นํา คือ ภายใต้อํานาจอิทธิพลของผูน้ ําส่วนใหญ่จะเน้นหรือพิจารณาทีข! นาด ชนิด
และการใช้อํานาจของผูน้ ํา ดังทีย! อมรับกันแล้วว่าอํานาจเป็ นสิง! สําคัญสําหรับผูน้ ํา เพราะนอกจากจะทําให้มอี ทิ ธิพลต่อ
ลูกน้องแล้วยังสามารถมีอทิ ธิพลต่อเพือ! นผูน้ ําในระดับเดียวกันต่อผูบ้ งั คับบัญชาในระดับสูง รวมทัง; บุคคลภายนอกหน่วยงาน
และองค์กรได้ในการศึกษา และพฤติกรรมของผูน้ ํา ประสิทธิภาพของภาวะผูน้ ําจากพฤติกรรมหรือแบบของผูน้ ํานัน; มักจะมุง่
3
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ไปทีพ! ฤติกรรมของผูน้ ําทีใ! ช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีต! ่างๆ หรือผู้นําทําอะไรบ้างในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน; ตามทฤษฎีภาวะผูน้ ําตัง; แต่ตน้ ศตวรรษที! 20 โดยมีการศึกษาตามแนวคิดของทฤษฎีภาวะผูน้ ํา ในแต่ละ
ช่วง และนํามาใช้ในการพัฒนาผูน้ ํากลุ่มและองค์กร โดยหน้าทีข! องผูน้ ํา (Leadership Functions) มุ่งเน้นการศึกษาหน้าที! ที!
ผู้นําปฏิบ ตั ิภายในกลุ่มด้วยความเชื!อที!ว่ากลุ่มจะปฏิบ ตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากมีบุคคลหนึ!งปฏิบตั ิหน้าที!
ทีส! าํ คัญ 2 ประการ คือ 1. หน้าทีท! เ!ี กีย! วข้องกับภารกิจ (Task-Related) หรือหน้าทีใ! นการแก้ปัญหา เช่น การเสนอแนะวิธ ี
แก้ปัญหาการให้ขอ้ มูล การให้ความคิดเห็น เป็ นต้น และ 2 หน้าทีท! เ!ี กีย! วข้องกับการบํารุงรักษากลุ่ม (Group Maintenance)
หรือหน้าทีท! างสังคม เช่น การแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็ นต้น และศึกษาแบบของผูน้ ําหรือแบบภาวะผูน้ ํา (Leadership
Styles) มุง่ เน้นการศึกษาแบบของผูน้ ําทีใ! ช้ในการจัดการกับลูกน้องหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ!งแบ่งแบบผูน้ ําออกเป็ น 2 แบบ
คือ แบบมุง่ งานและแบบมุง่ คน ผูน้ าแบบมุง่ งาน (Task- Oriented Styles) ผูน้ ําแบบมุ่งงาน มักจะสังการชี
!
น; ํา และนิเทศงาน
อย่างใกล้ชดิ มุ่งเน้นความสําเร็จของงานมากกว่าการพัฒนาหรือการสร้างความเจริญให้แก่ลูกน้อง ผู้นาแบบมุ่งคน
(Employee-Oriented Styles) จะพยายามสร้างแรงจูงใจในการทํางานมากกว่าการควบคุมลูกน้อง พยายามให้ลูกน้องได้ม ี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจสร้างความเชือ! ถือ ศรัทธา และความสัมพันธ์ทด!ี รี ะหว่างสมาชิกของกลุ่ม รวมถึงความต้องการผูน้ ําที!
มุ่งเน้น ผูน้ ําทีย! กระดับความประพฤติของ มนุษย์และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทัง; สองฝ่ ายให้สงู ขึน; และก่อให้เกิด
การเปลีย! นสภาพทัง; สองฝ่ ายโดยทีผ! ูน้ ําตระหนักถึงความต้องการทีแ! ท้จริงของผูต้ าม อํานาจของผูน้ ําจะเกิดขึน; เมือ! ผูน้ ําทํา
ให้ผตู้ ามเกิดความไม่พงึ พอใจต่อสภาพเดิม ทําให้ผตู้ ามเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมกับวิธกี ารปฏิบตั ิ สร้างจิตสานึกให้ผู้
ตามเกิดความต้องการอย่างแรงกล้าและเป็ นความต้องการทีส! ูงกว่าเดิมตามระดับความต้องการของ Maslow แล้วจึง
ดําเนินการเปลีย! นแปลงซึ!งจะทําให้ผูต้ ามร่วมมือกันเคลื!อนไหวไปสู่จุดมุง่ หมายทีส! งู และยังประโยชน์ทงั ; แก่ผนู้ ําและผูต้ าม5
ผูน้ ําทีบ! ริหารตามแนวพุทธธรรม และมีคุณธรรมตามแนว ทางพระพุทธศาสนา ย่อมเป็ นศูนย์รวมใจของคนร่วมงาน และ
สามารถจัดการให้งานในหน้าทีล! ุล่วงไปได้ดว้ ยดี ถ้าหากว่าผูน้ ํามีกระบวนการบริหารจัดการแลกเปลีย! นประโยชน์ระหว่าง
ผูน้ ําและผูต้ าม ทัง; สองฝ่ ายก็ต่างมีอทิ ธิพลซึ!งกันและกัน เพื!อแลกผลประโยชน์บางอย่างต่อกัน ไม่ว่าจะเป็ นในเรือ! งของให้
รางวัลหรือสิง! ตอบแทน ถ้าหากผู้ตามยินยอมทําตามข้อเสนอของผูน้ ําและจะให้บางสิง! บางอย่างทีผ! ูต้ ามต้องการเพื!อทีจ! ะ
ได้รบั อะไรบางอย่างเป็ นการตอบแทน ในสภาพเช่นนี; ผูน้ ําจะมีอทิ ธิพลมาก เพราะผูต้ ามมักจะสนใจทําแต่ในสิง! ทีผ! ู้นํา
ต้องการ
จะเห็นได้ว่าผูน้ ํา เกิดมาจากความต้องการของมนุษย์ ต้องการปั จจัย4 ทีม! คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ และความ
มันคงปลอดภั
!
ยของชีวติ ดังนัน; มนุษย์ทกุ คนจึงมีความต้องการผูน้ ําทีจ! ะสามารถป้ องกันภัยอันตรายต่อมนุ ษย์ได้ ผูน้ ําจึงต้อง
มีคณ
ุ ลักษณะทีเ! ข้มแข็งและสามารถทีจ! ะแก้ไขปั ญหาและป้ องกันอันตราต่างๆทีจ! ะเกิดขึน; ได้ เพราะเชือ! ว่า สังคมไทยมักเป็ น
สังคมทีอ! ยู่บนพื;นฐานของความขัดแย้ง จึงจําเป็ นทีจ! ะต้องมีการคัดเลือกคนทีม! คี ุณลักษณะทีเ! หมาะสมทีจ! ะสามารถเข้ามา
แก้ไ ขปั ญหาความขัดแย้งนี;ข;นึ ภายใต้คุณสมบัติในความมีภาวะของผู้นํานัน; ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื!องของบุคลิกภาพ การ
วางตัว การเจรจา และการแสดงออก รวมถึงความมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมของความเป็ นผูน้ ําทีด! ี
ดังนัน; คุณสมบัตใิ นตัวผูน้ ํา จะต้องมีธรรม 7 ประการ ซึง! ก็เป็ นหลักธรรมสัปปุรสิ ธรรม 7 คุณสมบัตสิ าํ หรับสัปปุรสิ
ชน หรือบัณฑิตชนอย่างเป็ นกลางๆ อันเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์หลักธรรมหนึ!ง เพื!อประกอบการ
พิจารณาว่า หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มไิ ด้มงุ่ หวังกําไร หรือการแข่งขัน เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นหลักการทีส! ร้างความ
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ยังยื
! น การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน และรูเ้ ท่าทันโลก ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและ
รูเ้ ท่าทันโลก ดังนี;6
1. รูห้ ลักการ รูค้ วามจริง รูห้ ลักการ รูก้ ฎเกณฑ์ รูก้ ฎแห่งธรรมได้ รูก้ ฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรูจ้ กั หลักการทีจ! ะทํา
ให้เกิดผล รวมความว่า การบริหารจัดการในองค์กร ผู้บริหารจําเป็ นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพื!อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลเมือ! ดํารงตําแหน่ ง ฐานะหรือจะทําอะไรก็ตาม ต้องรูห้ ลักการ รูง้ าน รู้
หน้าที! รูก้ ฎเกณฑ์กติกาทีเ! กีย! วข้อง เช่น ผูป้ กครองประเทศชาติกต็ ้องรูห้ ลักรัฐศาสตร์ และรูก้ ฎกติกาของรัฐ คือ กฎหมาย
ตัง; แต่รฐั ธรรมนูญลงมา ต้องยืนบนหลักการ กฎ กติกา ทีผ! นู้ ําจะต้องเรียนรู้
2. รูจ้ ุดมุง่ หมาย ความเป็ นผูร้ จู้ กั ผล หรือความมุง่ หมาย คือรูค้ วามหมาย รูค้ วามมุ่งหมาย รูป้ ระโยชน์ทป!ี ระสงค์
รูจ้ กั ผลทีเ! กิดขึน; สืบเนื!องจากการกระทําตามหลัก ผู้นําถ้าไม่รูจ้ ุดมุ่งหมายก็ไม่รูว้ ่าจะนําคนและกิจกรรมไปทิศทางไหน
นอกจากรูจ้ ดุ มุง่ หมายของตนเอง มีความชัดเจนในจุดหมาย จะต้องมีความแน่วแน่มงุ่ มันที
! จ! ะไปให้ถงึ จุดหมายด้วย
3. รูต้ น คือ ต้องรูว้ ่าตนเองคือใคร มีภาวะเป็ นอะไร อยู่สถานะใด มีคณ
ุ สมบัติ มีความพร้อม ความถนัด สติปัญญา
อย่า งไร เพื!อวิเ คราะห์หาจุดแข้ง จุด อ่ อนขององค์ก ร เพื!อ เป็ นประโยชน์ ใ นการพัฒนาปรับ ปรุง ตัว เอง ให้ม ีคุ ณ สมบัติ
ความสามารถยิง! ๆ ขึน; ไป ไม่ใช่ว่าผูน้ ํ าแล้วจะต้องเป็ นคนสมบูรณ์ ไม่ตอ้ งพัฒนาตนเอง ยิง! เป็ นผูน้ ํ าก็ยงิ! ต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาให้นําได้ดยี งิ! ขึน; ไป
4. รูป้ ระมาณ คือ รูจ้ กั ความพอดี หมายความว่า ต้องรูจ้ กั ขอบเขตขีดขัน; ความพอเหมาะทีจ! ะทําในเรือ! งต่างๆ
5. รูก้ าล คือ รูจ้ กั เวลา ต้องมีการวางแผนว่าสังคมมีแนวโน้มจะเป็ นทิศทางไหน
6. รูช้ มุ ชน รูว้ ่าสังคมอยูส่ ถานการณ์ มีปัญหาความต้องการอย่างไร โดยเฉพาะถ้ามีความต้องการช่วยเหลือใคร ก็
จะต้องมีบริบทความต้องการสิง! นัน; ๆ ช่วยเหลือเขา รูค้ วามต้องการของเขา เพื!อสนองความต้องการได้ถูกต้อง หรือแก้ไข
ปั ญหาได้ตรงจุด
7. รูบ้ ุคคล คือรูจ้ กั บุคคลทีเ! กีย! วข้อง โดยเฉพาะคนทีม! าร่วมงาน หรือแม้แต่การใช้คน ความเป็ นผูร้ จู้ กั บุคคล คือ
รูจ้ กั ความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรูใ้ นความสามารถของบุคคล และใช้มอบ
งานทีเ! หมาะสมให้การบริหารจัดการในการรูบ้ ุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ทจ!ี ะต้องมีการ
พัฒนา และบริหารบุคคลในองค์กรให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็ นธรรม และ
เสมอภาคให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมถึงการทํางานเป็ นหมู่คณะ การติดต่อสื!อสารกับบุคคลต่างๆ ด้วยความเป็ นมิตร
ไมตรี รวมทัง; มีความจริงใจต่อกัน ซึง! ต้องรูว้ ่าคนไหนเป็ นอย่างไร มีความถนัดอัธยาศัย ความสามารถอย่างไร เพือ! เป็ นการ
ใช้คนให้เหมาะสมกับงานทีท! าํ นอกจากนัน; ก็ตอ้ งรูป้ ระโยชน์ทเ!ี ขาพึงจะได้ เพราะว่าการทํางานนัน; ไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็ น
เพียงเครื!องมือในการทํางาน แต่จะต้องให้คนทีท! าํ งานทุกคนได้รบั ผลประโยชน์ ได้พฒ
ั นาตัวเอง ผูน้ ํ าควรจะได้ประโยชน์
7
อะไรเพือ! ความเจริญเติบโตทีแ! ท้จริง
การปกครองโดยใช้หลักธรรมในการบริหารงานนัน; ถ้าผูน้ ําบริหารโดยไม่ใช้หลักธรรม ไม่เป็ นไปตามธรรมแล้ว ก็
อาจจะนําความเดือดร้อนมาสูอ่ งค์กร และก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรอย่างมากมาย เพราะจะทําให้ผบู้ ริหารใช้อํานาจ
ไปในทางทีไ! ม่ถูกต้องหรือผิดธรรมชาติ เช่น แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องเกิดมีการทุจริตคดโกงกันอย่าง
6

รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผูน้ ํากรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์ จํากัด, 2544), หน้า14.
จํารัส จันทร์แสงศรี, หลักการบริหารงานสมัยใหม่ กับ หลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์, ค้นเมือ! กันยายน 21, 2554, จาก
http://www.thaifencing.org/index.php?option=com_content&view=article&id=258:2009-09-08-18-45-53&catid=88:2009-08-17-13-0520&Itemid=57
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มากมาย เพราะผูน้ ํ ามีอํานาจและอํานาจนัน; เป็ นสิง! ยัวยวนจิ
!
ตใจสามารถเปลีย! นแปลงอุปนิสยั ใจคอของ มนุ ษย์ได้อย่าง
รวดเร็ว หากบุคคลใดหลงไหลหรือยึดติดในอํานาจโดยไม่มกี รอบของคุณธรรม และศีลธรรมเป็ นหลักกํากับแล้ว สุดท้าย
อํานาจนัน; ก็ยอ้ นกลับมาทําลายตนเอง เพราะคุณธรรมถือเป็ นหัวใจสําคัญของผูน้ ําทีจ! ะต้องมีประจําใจอยู่ตลอดเวลา ในทาง
พุทธศาสนาจึงมีหลักธรรมทีเ! ป็ นข้อปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารทีท! าํ หน้าทีบ! ริหารหมูค่ ณะหรือองค์กรไว้อย่างมากมายเพื!อให้ผูน้ ําทีม! ี
อํานาจหน้าทีไ! ด้บริหาร และเพือ! ก่อประโยชน์สขุ แก่คนในองค์กรอย่างแท้จริง พุทธองค์ทรงเน้น ถึงความสําคัญของผูน้ ําเป็ น
อย่า งมากว่า ต้องมีพฤติกรรมที!เ ป็ นแบบอย่างของคนอื!น หรือผู้ใ ต้บ งั คับ บัญชา ดังนัน; การที!จะเป็ นผู้นําได้ดีนัน; จึง
จําเป็ นต้องมีหลักธรรมในการปฏิบตั ิ รักษาสัมพันธภาพทีด! กี บั ความสามารถของท่านทีจ! ะสร้างผลงานให้เป็ นทีย! อมรับ ผูน้ ํา
ต้องรอบรูห้ ลักการดํารงชีวติ ของประชาชนในสังคมให้มคี วามสงบสุข สอดคล้องกับหลักสัปปุรสิ ธรรม 7 สามารถสนองความ
ต้องการขันพื
; น; ฐานของคนในสังคม มีความมันคงปลอดภั
!
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ อนุรกั ษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมทีด! งี าม การ
ใช้ทรัพยากรทีม! อี ยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด พิจารณาวิธกี ารแก้ไขทีถ! ูกต้องเหมาะสม และตัดสินใจเพือ! ให้สงั คมมี
ความเจริญเหมาะสมกับกาลเทศะ สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน; กับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์ทด!ี รี ะหว่างผูน้ ํากับผูป้ ฏิบตั งิ านในการชักนําให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ผูน้ ําต้องเป็ นผูร้ หู้ ลักการ
ของการเมืองการปกครองทีด! ี มีความสอดคล้องกับหลักสัปปุรสิ ธรรม 7 บริหารงานด้วยความซื!อสัตย์สจุ ริต ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองแก้ปัญหาคอร์รปั ชัน! และสามารถตัดสินใจทางการเมืองการปกครองโดยคํานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนส่ว นใหญ่ ของประเทศ ทัง; นี;เ พื!อลดความขัดแย้งและการแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม
ประกอบกับการสร้างความสัมพันธ์ทด!ี ีมคี วามสามัคคีภายในสังคมก็จ ะทําให้สงั คมมีป ระสิทธิภาพก่อให้เ กิดการพัฒ นา
ตามมา
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