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บทนำ
ภาวะผนูำ มคีวามหมายครอบคลมุในมติทิีก่วางขวางและหลากหลายกวาเรือ่งความกลา

หาญ และการตดัสนิใจ การเปนผนูำตองมคีวามสามารถในการนำ ผลกัดนั และสัง่การใหกจิกรรม
ทกุอยางดำเนนิไปตามเปาหมาย การบรรลเุปาหมายและครรลองทีถ่กูตอง ซึง่ตองประกอบดวย
ความกลาหาญ ความสามารถในการโนมนาวใจ และจังหวะเวลาในการตัดสินใจ  เปนกระบวน
การของการท่ีมอีทิธิพลเหนือกลมุ เพือ่การกำหนดเปาหมายและการบรรลุเปาหมายของกลมุ๑

โดยใชอทิธพิลหรืออำนาจหนาทีใ่นความสัมพนัธซึง่กนัและกันในหมคูณะ  เพือ่ความสมหวังตาม
เปาหมายหรอืจดุประสงครวมกนั ทีท่ำใหเกดิความรกั ความสามคัค ีความรวมมอืกนัในกิจกรรม
ตาง ๆ  รวมถงึการมเีทคนคิในการบรหิาร มคีณุลักษณะทีด่ ี และใชภาวะผนูำทีพ่งึประสงคยอม
สามารถกระตนุแรงจูงใจใหบคุคลในหนวยงานได๒ และเปนความสามารถในการจัดการใหบรรลุ
เปาหมายของกลมุ คอยทำงานรวมกบักลมุ และยงัหมายถงึอำนาจหนาทีท่ีต่ดิมากบัตำแหนงผู
ใตบงัคบับญัชาดวย จะมคีาเมือ่ผใูตบงัคบับญัชาเคารพและเชือ่ถอืในตวัผบูงัคบับญัชา  ถอืเปน
เรือ่งเก่ียวกับตวัผนูำโดยตรงทีจ่ะใชความสามารถและใชอทิธพิลเหนือกวาผตูาม นำพาคณะปฏิบตัิ
หนาทีใ่หบรรลตุามวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไว

การพัฒนาภาวะผูนำของคณะสงฆไทย
Leadership Development of Sangha Thailand

ดร.ธงชยั  สงิอดุม
รองผอูำนวยการวิทยาลัยสงฆเลย

๑ นงลกัษณ สทุธวิฒันพนัธ,  พฒันาบคุลกิผนูำและนกับรหิาร,  พมิพครัง้ที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : สขุภาพ,
๒๕๔๔), หนา  ๒๒.

๒ เอกชัย  กีส่ขุพันธ,  การบรหิารทกัษะและการปฏบิตัิ, (กรงุเทพมหานคร : รงุเรอืงการพมิพ, ๒๕๓๐), หนา
๘.
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ภาวะผูนำในทัศนะของพระพุทธศาสนา
ภาวะผนูำ  คอืคณุสมบตั ิเชน สต ิปญญา  ความดีงาม ความร ู ความสามารถของ

บุคคล ที่ชักนำใหคนท้ังหลายมาประสานกันและพากันไปสูจุดมุงหมายท่ีดีงามในอัคคัญญสูตร
โดยกลาวถึงความเปนอยขูองสังคมมนุษยทีม่าอยรูวมกัน   เปนสังคมท่ีสงบสุข ไมมกีารแกงแยง
เอารดัเอาเปรียบซึง่กันและกัน  เพราะมีความอุดมสมบูรณ  แตตอมามคีวามขัดแยงเนือ่งจากมี
การกระทำความชัว่ มกีารลกัขโมยของบคุคลในสงัคม ในขัน้แรกจะเปนการกลาวตกัเตอืนกนัเอง
แตเมือ่มกีารประพฤตซิ้ำอีก จงึมกีารลงโทษแกผกูระทำ  ผทูีจ่ะลงโทษหรอืกลาวตกัเตอืนไดจะตอง
เปนหวัหนาหรอืผนูำทีม่อีทิธพิลใหเกดิการยอมรบัจากสงัคมและยอมรบัคำตดัสินการใหคณุและ
โทษตลอดจนใหความไววางใจในคำตดัสนิปญหาตางๆ ดงัปรากฏขอความวาครัง้นัน้ เหลามนุษย
ทัง้หลายจึงประชุมกนั ครัน้แลว ตางกป็รบัทกุขกนัวาการถือเอาส่ิงของท่ีผอูืน่ไมไดให  จกัได
ขึน้เพราะความชัว่จากการกระทำเหลาใด การกระทำเหลาน้ันจกัเกดิขึน้แกพวกเรา อยากระนัน้
เราจกัสมมติใหมนษุยทีม่ศีลีธรรมผหูนึง่เปนผกูลาวโดยธรรม ใหเปนผตูเิตยีนลงโทษโดยชอบธรรม
ใหเปนผขูบัไลบคุคลผทูีค่วรถกูขบัไล สวนพวกเราจักแขงขาวสาลีใหแกผนูัน้  ครัน้แลวจงึแสวง
หาบุคคลผทูีม่คีวามร ู ความสามารถ  มศีลีธรรม และคุณธรรมเปนผนูำ สวนพวกตนก็แบงขาวสาลี
ใหแกผนูัน้  ภาวะผนูำในทีน่ี ้จงึมคีวามหมายวา เปนความดงีามของบคุคลทีส่ามารถตดัสนิปญหา
ใหความเปนธรรมและเกดิประโยชนสขุแกสงัคมโดยรวม

อกีประการหนึง่ ประเภทภาวะผนูำซ่ึงพระพทุธเจาไดแสดงออกในคำตรัสเปนบางคร้ัง
คือพระพุทธเจาทรงเปนผูชวยใหคนท้ังหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝนตนเองจนกระท่ังเขา
สามารถท่ีจะขามพนความทกุขหรอืปญหาไปถงึจดุหมายได ขอน้ีหมายความวา ผนูำไมไดมาหยบิ
ยืน่อะไรใหแกผอูืน่โดยตรงแตมาชวยใหคนอืน่ไดฝกตน ไดเรยีนร ูจนสามารถพ่ึงตนเองไดและ
ชวยตนเองใหพนปญหาไป หรอืทำไดสำเรจ็บรรลุจดุหมาย๓ ฉะน้ันสามารถสรุปไดวา “ภาวะผู
นำ”หมายถงึ  คนทีม่อีทิธพิลสามารถทีจ่ะนำกลมุของตนใหบรรลุเปาหมายของกลมุ  เปนบคุคล
ทีไ่ดรบัการยอมรบัจากกลมุและสามารถทำใหคนในกลมุคลอยตามพรอมทีจ่ะปฏบิตัติามคำสัง่หรอื

๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยตุโฺต), ภาวะผนูำ :ความสำคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพ
มหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๗- ๘.
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คำแนะนำของบคุคลนัน้  และการทีผ่นูำน้ันใชความร ูความสามารถ ใชศลิปวธิ ี ใชสตปิญญา
หรอือำนาจอทิธิพลตางๆ ในการจูงใจผอูืน่หรือชกันำพาผอูืน่ใหรวมปฏิบตังิานหรือรวมกิจกรรม
ของกลมุใหบรรลตุามวตัถุประสงคหรือเปาหมายทีต่ัง้ไวดวยความเตม็ใจ

ภาวะผูนำคณะสงฆในสมัยพุทธกาล
พระมหากสัสปะ๔ ซึง่เปนผนูำคณะสงฆชำระพระธรรมวนิยั พระมหากสัสปะซึง่เดมิเปน

นกัธรุกิจใหญตดัสนิใจออกบวชกับภรยิาเพราะมองไมเหน็ประโยชนจากการครองเรือน เจอกนั
ครัง้แรกพระพทุธองคทรงถอดผาสงัฆาฏขิองพระองคมอบใหเลย แลวทรงรบัผาสงัฆาฏขิองพระ
มหากสัสปะนัน้มาพาดบนบาของพระองค หลังพทุธปรินพิพาน เกดิความเปลีย่นแปลงในคณะสงฆ
ครัง้ใหญ สงัฆมณฑล  เมือ่ขาดพระผมูพีระภาคเจาซึง่เปนพระบรมศาสดาพระสงฆกแ็ตกกนั ตอน
นัน้ทำทาวาจะแตกกันเปนเสีย่งๆ เพราะความคิดเหน็ไมลงรอยกัน มกีารกลาวจวงจาบหยาบราย
ตอพระพทุธองควา เสดจ็ปรนิพิพานไปกด็แีลวทนีีเ้ราอยากจะทำอะไรกจ็ะไดทำได  จากนีเ้รา
สบายแลว อสิรภาพเกิดขึน้แลวมภีกิษรุปูหน่ึงพดูเชนน้ีขึน้ทามกลางสงฆ  พระมหากัสสปะปลง
สงัเวชวาพระบรมศพยงัไมทนัไดถวายพระเพลงิเลย  กย็งัมพีระภกิษสุงฆคดิกนัถงึขนาดนี ้ทิง้
เอาไวอยางนี ้สงัฆมณฑลกค็งจะเกดิความขดัแยงมากยิง่ข้ึน ในท่ีสดุพระมหากสัสปะจงึไดเปน
ประธานในการทำสงัคายนาคร้ังที ่๑ รวบรวมพระธรรมวินยัของพระพุทธองคทัง้หมดแลวจดัให
เปนหมวดหม ูเรยีกวาพระไตรปฎก  จะเหน็ไดวา การมอบสงัฆาฏใิหครัง้เดยีว แลวเหตกุารณ
นั้นเกิดในยุคตนของพระองค แตผลลัพธที่ตามมาก็คือ มีผลตอเนื่องมาจนถึงหลังจากที่
พระพทุธองคปรนิพิพานไปแลว  เหตกุารณนีส้ะทอนวา พระพทุธองคทรงมวีสิยัทศัน มองการณ
ไกลวาในอนาคตคนๆ นีจ้ะชวยได  ผนูำตองรวูาจะใชใคร๕

๔ ดเูทยีบ ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๔๓๗/๓๗๕ {ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
เลม : ๑๐ หนา : ๑๗๔}

๕ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ภาวะผูนำจากเนลสัน มันเดลา ถึง โอบามาแหงทำเนียบขาว,  สถาบันวิมุต
ตยาลยั : เนือ่งในโอกาสไดรบัถวายปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์จากมหาวทิยาลยัหาดใหญ อำเภอหาดใหญ
จงัหวัดสงขลา  วนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒
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ภาวะผูนำของคณะสงฆไทยในปจจุบัน
ภาวะผนูำของคณะสงฆไทยมสีองประเภท  คอื  ๑) ผนูำทีอ่ยบูนหวัคน และ ๒) ผนูำที่

นั่งอยูในใจคน ผูนำจะประสบความสำเร็จไดตองมีธรรมะประจำใจโดยธรรมะขอหน่ึงที่เหมาะ
สำหรบัผนูำนำไปประยุกตใชกค็อื “นวิาตะ” ๖ ซึง่หมายถงึ ความออนนอมถอมตนควรมหีลกัธรรม
ในการครองตน คอื หลกัสปัปรุสิธรรม ๗   สวนหลักธรรมในครองคนน้ัน คอื หลกัพรหมวิหาร
๔  หลกัสงัคหวัตถ ุ๔และหลักอคติ ๔ และสุดทายหลักธรรมในการครองงาน คอื หลกัอทิธบิาท
๔สวนการบรหิารการจดัการภายในวดัและโรงเรยีนควรใชหลกัการบรหิาร ๖ บ. โดยใชตามสภาพ
ความจริง และใชบรบิทเดิมของวดัเปนฐาน  ในการบรหิารจดัการหรอืการทำภารกจิ ๖ อยาง
ใหสำเรจ็หรือควรใหความสำคญั คอื บรเิวณ บรวิาร  บรขิาร บรกิาร บรกิรรมกิจ และบริกรรม
ภาวนา๗ หากภาวะผนูำ (Leadership) คอื การชกัพาใหคนอืน่เคลือ่นไหวหรอืกระทำการใน
ทศิทางทีผ่นูำกำหนดเปาหมายไว  ผวูจิยัในฐานะทีเ่ปนผบูรหิารมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาลัยสงฆเลย ไดสนองกิจการคณะสงฆจงัหวดัเลยและคณะสงฆภาค ๘ มาเปนเวลากวา ๑๐
ป แตดวยบรบิทสงัคมทีเ่ปลีย่นไปโดยเฉพาะการเตรยีมพรอมทีจ่ะเขาสสูงัคมเศรษฐกจิอาเซยีน
จงึเกิดคำถามวา ๑) คณุลกัษณะของผนูำท่ีด ีหรอื ผนูำท่ีเหมาะสมของพระสังฆาธิการผทูำหนาที่
ปกครองในสังกดัคณะสงฆภาค ๘ จะตองมีแนวทางในการพัฒนาหรือปรับตวัเชนไรจึงจะมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริงของสังคมใหมที่จะเกิดขึ้น ๒) จะยังประโยชนสูงสุดให
เกิดขึน้ในขณะท่ีเปนผนูำพาองคกรสงฆหรอืสถาบันสงฆดวยวธิกีารใด และ ๓) จะเปนผทูีม่สีวน
ขบัเคล่ือน หรอืนำพามาซ่ึงความเจริญและความผาสุกใหกบัองคกรคณะสงฆได

๖ พระธรรมโกศาจารย (ประยรู  ธมมฺจติโฺต),พทุธวธิบีรหิาร,(กรงุเทพมหานคร :  โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๔๙),หนา๒๖-๒๗.

๗ ธงชัย  สิงอุดม,  บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาการศึกษา : กรณีศึกษาพระพุทธิรังษี, วิทยานิพนธศิลป
ศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, ๒๕๔๘), หนา๔๗ – ๕๐.
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แนวทางและหรือวิธีการสงเสริม/พัฒนาภาวะผูนำของคณะสงฆ
แนวทางและหรอืวธิกีารสงเสรมิ/พฒันาภาวะผนูำของคณะสงฆ ควรสรางภาวะผนูำทาง

ปญญาของสงัคมใน ๓ ประการคอื ๑) ศลีธรรม จรยิธรรม ๒) สงัคมพหวุฒันธรรม และ ๓)
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะพระสงฆในฐานะผูนำทางจิตวิญญาณของสังคม ตองยึดมั่นใน
ศลีธรรมจรยิธรรม โดยการปฏิบตัเิปนแบบอยาง และมหีนาทีใ่นการแนะนำ สัง่สอน อบรมแก
ฆราวาสจะตองสรางความสัมพันธอันดีกับฆราวาส จึงจำเปนตองมีความเขาใจในสังคม
พหวุฒันธรรม คอื ความแตกตางของบุคคลในสังคม ไดแก เพศ วยั เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา
วฒันธรรม ประเพณ ีการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ และ ชนชัน้ทางสงัคม เพือ่จะไดสรางการ
สือ่สารทีต่รงกันระหวางพระสงฆกบัฆราวาส จะตองมคีวามรแูละความเขาใจในการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่เปนเครือ่งมอืในการศกึษาหาความรใูนการพัฒนาตนเอง และเปนเครือ่งมอืใน
การเผยแพรหลกัธรรมคำสอน รวมถงึการเปนแบบอยางในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางมี
วนิยัและความรบัผดิชอบ นอกจากน้ี แนวทางในการพัฒนาพระสงฆควรดำเนินการใน ๓ ลกัษณะ
คอื ๑) การจัดการอบรม ในกรณีทีต่องพฒันาอยางเรงดวน ๒) การศึกษาตอทัง้ทางโลกและ
ทางธรรม ในกรณทีีต่องการพฒันาทรพัยากรบคุคล  และ ๓) สงเสรมิการพฒันาตนเองของ
พระสงฆอนัประกอบดวย

๑) ภาวะผูนำของคณะสงฆตองมีความรูความสามารถในภารกิจที่กระทำตามหนาที่
ลกัษณะของงาน เชน การเปนเจาอาวาสกม็คีวามสามารถในการ ปกปองดแูล ปกครองผอูยใูน
วดัใหเรยีบรอย และจดัการศาสนสถาน ศาสนสมบตัขิองวดัอยางดทีีส่ดุ

๒) ภาวะผูนำของคณะสงฆตองมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเปนสงฆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการปฏิบตัติามพระธรรมวินยัทีร่ะบุไวอยางเครงครัด ไมละเมิดในขอหามปฏิบตัติามท่ี
เปนขออนุญาต เพือ่ใหเกิดความศรัทธาเล่ือมใสแกประชาชนในพ้ืนทีน่ัน้ ๆ

๓) ภาวะผนูำของคณะสงฆตองมคีวามสามารถในการสรางแรงจูงใจ โดยเฉพาะการ
เผยแผธรรมในลกัษณะการเทศนาธรรม การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม รวมถึงการเขยีน
หนงัสอื การเขยีนงานวจิยั การเขยีนบทความ เปนตน เพราะสิง่เหลาน้ีถอืไดวาสามารถสราง
แรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับผูที่ยังไมเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนา
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๔) ภาวะผนูำของคณะสงฆตองมทีกัษะทางสงัคมโดยเฉพาะการปฏสิมัพนัธกบัประชาชน
ทีเ่ขาวดัมาปฏิบตัธิรรม รวมท้ังการออกไปเย่ียมประชาชนอยบูอย ๆ  การเขาสกูจิกรรมทางสังคม
ทีไ่ดรบันมินตอนัเปนบทบาทสำคญัในการวางรากฐานเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาตอไป

๕) พระสงฆพฒันาอุปนสิยัทีจ่ำเปนของภาวะผนูำ คอื ความรับผดิชอบ ความคิดเชงิ
สรางสรรค และ ความมงุมัน่ในการกระทำใหประสบความสำเรจ็ พระสงฆตองไดรบัการพัฒนา
ใหเปนผูที่มีความสามารถในการสรางวิสัยทัศนที่เชื่อมโยงสังคมแบบเกาเขากับสังคมแบบใหม
นำไปสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

บทสรุป
ผนูำองคกรคณะสงฆทีด่แีละเปนแบบอยางตอบคุคลอ่ืนควรถือหลกัเหตผุล ขอเทจ็จรงิ

มาพจิารณาตดัสนิเรือ่งราวตางๆ และจะตองหลกีเวนการนำหลกัอัตตามาใชบรหิารงาน เพราะ
เปนแนวทางทีเ่สีย่งตอการลมเหลวขององคกรและงาน  นอกจากนีผ้นูำองคกรสงฆทีด่ ีพงึศกึษา
และสำเหนยีกในหลกัธรรมตางๆ ใหชำนาญ เชน พรหมวหิารธรรม โดยเฉพาะขอเมตตา และ
อเุบกขา วาควรใชในเวลาใด ตอบคุคลใด  เพราะหากใชเมตตาเพียงอยางเดยีว กท็ำใหผทูีไ่ด
รบัเมตตาเจรญิรงุเรอืงในหนาทีก่ารงาน แตหากพจิารณาผลงานทีเ่หมาะสมแกคนดวย กจ็ะทำให
เมตตามีลกัษณะบูรณาการโดยอัตโนมัต ิสวนผทูีไ่มไดใสใจในหนาทีก่ารงานอยางเต็มศกัยภาพ
กค็วรใชอเุบกขา คอื การไมเลือ่นข้ันหรือตำแหนงทีส่งูให เปนตน

ผนูำองคกรสงฆทีด่ ีพงึศกึษาภาวะผนูำทัง้ในทางคดีโลกและคดีธรรมแลวนำมาประยุกต
ใชในความเปนผนูำทีท่นัสมยัและรทูนัโลกอยเูสมอ ผนูำท่ีด ีพงึรจูกับคุคล กลมุคน บรษิทั องคกร
เพือ่กำหนดสถานการณตางๆ ใหเปนไปเพือ่ประโยชนขององคกรทีต่นบรหิารจดัการ และหลีก
เลีย่งความเสีย่งในการใชคนอนัไมเหมาะแกงาน แมเรือ่งเลก็นอย ผนูำพงึตระหนกัเชนเดยีวกนั
เลอืกใชบคุคลแตละจริตใหเหมาะสม ควรแกดวยการสาธิตงานหรือมผีชูวยทำงานและทำงานเปน
กลมุ (Team Works) เพ่ือลดปญหาความไมเขาใจในการทำงานผนูำทีด่ ีพงึเรยีนรศูาสตรสมยั
ใหมใหรเูทาทนัเครือ่งมอืสือ่สารตางๆ ในโลกปจจบุนั เพราะการพฒันาภาวะผนูำของพระสงฆ
ที่ไดรับการพัฒนาภาวะผูนำ จะมีความสามารถในการช้ีแนะ และดลใจใหฆราวาสประพฤติ
ปฏิบตัตินไปสเูปาหมายท่ีตองการของพระพุทธศาสนา คอื “การเปนคนดีศรสีงัคม”
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