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บทคัดย่อ

วทิยานิพนธ์น้ีมวีตัถปุระสงค์ 1). เพือ่ศึกษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาภาวะผูน้�าในบุคคล 

2) เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท 3) เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลัก

ไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร คือศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และต�าราอื่น ๆ ประกอบ

ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักของไตรสิกขาเป็นการฝึกฝนเพื่อพัฒนา

ตนเองให้มีระบบมีระเบียบแบบแผนที่ดีงามในชีวิต ตามกระบวนการของการศึกษาที่สมบูรณ์แบบตาม 

หลกัพทุธปรชัญาเถรวาท เป็นหลกัธรรมขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ทีจ่ะต้องศกึษา และน�าไปประพฤตปิฏิบตัติาม  

เป็นหลกัทีว่่าด้วยเหตุและผล การพัฒนาภาวะผูน้�าในบคุคลด้วยหลกัไตรสกิขาในพทุธปรชัญาเถรวาทนี ้ท�าให้

ทราบว่า ผู้น�าและภาวะผูน้�าโดยธรรมชาติแล้วจะต้องมคุีณลกัษณะของผูน้�าหรอืผูป้กครองท่ีด ีคอืมคีณุสมบัติ

ภายในและภายนอกด้วยกัน

ดงัน้ัน การพฒันาภาวะผูน้�าหรอืผูป้กครองในบคุคลด้วยหลกัไตรสกิขา ตามทศันะของพทุธปรัชญา

เถรวาทพอสรุปได้ว่า จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีหลักคุณธรรมประจ�าใจ คือต้องมีศีล สมาธิ และ

ปัญญา หรือแม้แต่การมีคุณธรรมต่างๆ เช่น พรหมวิหาร 4 ที่ควรปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครอง อิทธิบาท 4 อคติ 4 

สังคหะวัตถุ 4 เบญจศีลแลเบญจธรรม 5 ประการ พละธรรม 5 อปริหานิยธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7  

ทศพิธราชธรรม 10 และจักรวรรดิธรรม 12 ประการ หลักธรรมเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการยึดเหนี่ยวน�้าใจกันไว้  

เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีความเกี่ยวข้องต่อการเป็นผู้น�าด้วยเช่นกัน ในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวัน

ค�าส�าคัญ: 1. การพัฒนา 2. ภาวะผู้น�า 3. หลักไตรสิกขา 4. พุทธปรัชญาเถรวาท

ABSTRACT

The purposes of this thesis were: 1) to study concepts on and theories on one’s 

leadership, 2) to pursue rule of threefold training (Trisikkha) in Theravada Buddhist  
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philosophy, and 3) to analyze one’s leadership skill development with threefold training. 

It was conducted by qualitative methodology, the documentary research, of which the 

data were collected out of Buddhist scriptures, relevant researches and other texts to 

substantiate it. 

Outcomes of the research findings : The leadership skill development in persons’ 

attributes with Buddhism’s rule of threefold training (Trisikkha) is the self-practice to  

develop oneself so as to be absorbed with decent rules and regulations in one’s life  

following processes of perfect education based on Theravada Buddhist philosophy.  

Realistically, the threefold training is a fundamental teaching vital for human beings as they 

have to practise and follow it. In fact, it deals with a cause and effect. As such, the 

leadership skill development in persons’ attributes in Theravada Buddhist philosophy has 

it known that leaders by nature with strong leadership must possess peculiarities of good 

leaders and rulers, i.e. having both internal and external characteristics as well. 

As a result, leadership skill development of rulers with threefold training according 

to views in Theravada Buddhist philosophy can be summed up in brief that he has to have 

good knowledge and ability, with moral codes in his mind, namely morality, concentration 

and wisdom. In addition, he even has to have such virtues for treating the subjects as 

Sublime States of Mind, Paths of Accomplishment, Wrong Courses of Behaviours, Bases of 

Social Solidarity, Five Precepts and Five Ennobling Virtues, Rules of Liberation, Rules of 

Leading to Prosperity, Rules Leading to Qualities of a Good Man, Virtues of the King and 

Great Ruler. These virtues will help glue their sympathy; they make great contribution to 

one another, having good connection with leadership for leading one’s daily life. 

Keywords: 1. Development 2. Leadership 3. Three Fold Training (Tisikkha) 4. Theravada 

Buddhist Philosophy 

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ผู้น�าเป็นบุคคลส�าคัญที่จะสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ท่ี

มลัีกษณะเป็นพลวตั มกีารเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งตลอดเวลาทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง 

การปกครอง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การะแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรอดเร็วและรุนแรง

ที่ทุกคนต้องเผชิญ ดังนั้นทุกองค์กรจ�าเป็นต้องมีผู้น�าที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีพลังที่

ขับเคล่ือนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และสามารถน�าพาองค์กรสู ่ความส�าเร็จ  

เม่ือทุกองค์กรมีประสิทธิภาพ ก็จะท�าให้สังคมโดยรวมสามารถก้าวทันและเตรียมพร้อมรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี น�ามาซึ่งความสุขความเจริญทุกภาคทุกส่วนของสังคม ดังนั้น 
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การสร้างผู ้น�าที่มีความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในโลกยุคใหม่

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ ซ่ึงมีการพัฒนาการมาจากกลุ่มชนเล็กๆ 

จนขยายวงกว้างออกมาเป็นสงัคมใหญ่ในปัจจุบนั ปัจจยัต่างๆ เป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ โดยเฉพาะความส�าเรจ็

ความสุขในการด�าเนินชีวิต ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนนั้น กล่าวได้ว่า ผู้น�าและภาวะผู้น�าเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ

อย่างยิง่ต่อการน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการบรหิารงาน ผูน้�าเป็นศนูย์รวมแห่งการรวมพลงัของบคุคลในองค์กร 

เป็นแกนกลางให้กบัสงัคม ในการใช้อ�านาจหน้าท่ีในการประสานงานประสานความร่วมมอืแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ โดยผู้น�าจะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีหลักในการครองตน ครองคน และ

ครองงาน เพื่อมาบริหารแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม เช่น ปัญหาทางด้านครอบครัว การศึกษา สิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ ร่วมถึงการบริการ การจัดการ การบริหาร การวางแผน การอ�านวยการ การจัดองค์การต่างๆ 

ปัญหาความเป็นอยูใ่นการด�าเนนิชวิีตการครองชพี สภาพปัญหาเศรษฐกจิตกต�า่ ถูกเอาเปรยีบจากผูม้อี�านาจ

ทางการเมือง ท�าให้มนุษย์มีปัญหาด้านศักยภาพในการท�างาน ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ปัญหาเหล่านี้ย่อม

จะมีแนวโน้มเข้ามาเก่ียวพัน ไม่สามารถท�าให้งานนั้นส�าเร็จลงได้ โดยสิ่งนั้นจะเริ่มเกิดแต่บุคคลคนหนึ่งไป

จนถึงสองคนจนเป็นกลุ่มเป็นคณะไปตามล�าดับ และบุคคลที่จะแก้ไขปัญหาหรือสร้างแรงจูงใจนั้นได้ ต้องมี

คุณสมบัติที่เกิดขึ้นทั้งภายใน คือ มีความรู้คู่คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และภายนอกคือ มีประสบการณ์มากใน

ทางโลก มีความมุ่งม่ันสานฝันสร้างประโยชน์ส่วนรวม รู้เขารู้เรา เข้าใจเขาเข้าใจเรา แบ่งปันน�้าใจเห็นอก

เห็นใจผู้อื่น สร้างเคารพศรัทธา จึงจะช่วยคลี่คลายแก้ไขปัญหาในการท�างานได้ แต่แรงจูงใจที่ส�าคัญในการ

เข้ามามีส่วนร่วม ในการท�างานให้ส�าเร็จได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพได้นั้น คือแรงจูงใจที่เกิดจากผู้น�าและ

ภาวะผู้น�าที่ดี การท�างานนั้นจึงจะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายได้ ความต้องการมีแรงจูงใจที่เกิดจากผู้น�า

และภาวะผู้น�าที่ดี จึงมีความส�าคัญที่จะท�าให้การท�างานนั้นประสบผลส�าเร็จ แต่การท่ีจะประสบผลส�าเร็จ

ได้นั้น ผู้น�าที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถท่ีคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะดึงดูดโน้มน้าว

จิตใจให้บุคคลอื่นอยากเข้ามาร่วมท�างานด้วย แต่ถ้าหากตรงกันข้ามคือ ผู้น�าไม่มีความรู้ความสามารถ  

ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดโน้มน้าวจิตใจให้บุคคลอื่น อยากเข้ามาร่วมท�างานได้เช่นกัน 

ดังนั้นไม่ว่าการท�างานในหน่วยงานต่างๆ ก็ย่อมต้องการผู้น�าที่ดี ได้เข้ามาท�าหน้าที่บริหาร จัดการ บริการ 

ฯลฯ เพื่อให้งานนั้นสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้ก�าหนดไว้

ภาวะผู้น�าที่ดี จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในการสร้างแนวร่วมท่ีดีท่ีจะดึงดูดจิตใจให้กับบุคคลอื่นให้

อยากเข้ามาร่วมท�างานด้วย “ภาวะผู้น�า จึงหมายถึง การท่ีผู้น�าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ�านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน เพื่อให ้

บรรลุเป้าหมาย” กวี วงศ์พุฒ, (2536 : 17) โดยทั้งนี้ต้องอาศัยหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท เข้ามาเป็น

แรงบันดาลใจในการบริหาร การจัดการ การบริการ การวางแผน การครองตน ครองคน และครองงาน  

ในด้านต่างๆ ซึ่งหลักธรรมต่างๆ ก็ล้วนแต่มีความส�าคัญในการท่ีจะน�ามาใช้ให้ถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์กับ

งานมากที่สุด

จงึเป็นแรงบนัดาลใจอีกมมุมองหน่ึงทีท่�าให้ผูว้จิยั ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัเกีย่วกบั ผูน้�าหรอืภาวะ

ผู้น�าที่ดีที่จะต้องน�าหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มาเป็นแรงจูงใจในการน�ามาประยุกต์ใช้กับผู้น�าหรือ
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ภาวะผู้น�า ซ่ึงในท่ีนีผู้ว้จัิยมุง่ศึกษาภาวะผูน้�าตามหลกัไตรสกิขาในพทุธปรชัญาเถรวาท ท่ีเหน็ว่ามีความส�าคัญ

ต่อผู้น�าหรือภาวะผู้น�า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในสังคมยุคปัจจุบัน 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาทในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคล

2.2  เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3  เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1 ได้ทราบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคล

3.2  ได้ทราบหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3  ได้ทราบการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการวจิยัในครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ซึง่เน้นการวจิยัทางเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary sources) คือพระไตรปิฎก ฉบับหลวง

พุทธศักราช 2525

2.  รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส

ต่างๆ และจัดล�าดับความที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความส�าคัญของภาวะผู้น�า 

3.  รวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าที่มีและจากแหล่งข้อมูลต่างๆ คือ

 3.1  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 3.2  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. ขั้นวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้วางหลักการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับ ไว้ดังนี้

 4.1  วเิคราะห์ความหมาย และแนวคดิทฤษฎกีารพฒันาภาวะผูน้�าในบุคคลด้วยหลกัไตรสกิขา

 4.2  วิเคราะห์ภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขา การน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 4.3  วิเคราะห์ความส�าคัญของหลักไตรสิกขาที่มีต่อภาวะผู้น�า

 4.4  น�าเสนอผลการวิจัย โดยเอกสารและการบรรยายสรุป

5.  อภิปรายผลการวิจัย

การพัฒนาภาวะผูน้�าในบคุคลด้วยหลกัไตรสกิขาในพุทธปรชัญาเถรวาท และนกัวชิาการหลายท่าน

พอสรุปได้ว่า ไตรสิกขา คือศีล สมาธิ และปัญญาค�าว่า “ศีล” ผู้วิจัยอาจสรุปความหมายได้ว่า ศีล คือ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สภาวธรรมท่ีทรงไว้ซ่ึงความเป็นปกติทางกาย วาจา ความส�ารวมระวงัในกจิต่างๆ อันเป็นเครือ่งงดเว้นจากอ�านาจ 

ของกิเลสทัง้หลายทัง้ปวง อนัส่งผลให้เกดิความสงบทางด้านจติใจ สมาธ ิกคื็อสภาวะความตัง้มัน่ความมัน่คง

แข็งแกร่งของจิต ที่แน่วแน่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง หรือสภาวะความเป็นหนึ่งเดียวของอารมณ์ และ

ปัญญา ก็คือ ความรู้รอบรู้ทั่วถึง ความชาญฉลาดที่เกิดจากการฝึกอบรม จนท�าให้เกิดปัญญาความรู้อย่าง

แจ่มแจ้งในอรยิสจั 4 ความเข้าใจในกฎของไตรลกัษณ์ตามหลกัของความจรงิ ด้วยเหตุและผล ว่าสิง่ทัง้หลาย

มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

การพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักของไตรสิกขาเป็นการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีระบบมี

ระเบยีบแบบแผนทีดี่งามในชีวติ ตามกระบวนการของการศกึษาทีส่มบรูณ์แบบตามหลกัพทุธปรชัญาเถรวาท 

เป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องศึกษา และน�าไปประพฤติปฏิบัติตาม เป็นหลักที่ว่าด้วยเหตุ 

และผล ให้เกิดการสืบเนื่องต่อกันไป อันก่อให้เกิดเป็นแนวทางน�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิตได้ในชาติปัจจุบัน 

จากการศกึษาวจิยัเรือ่งภาวะผูน้�าในบคุคลด้วยหลกัไตรสกิขาในพทุธปรัชญาเถรวาทนี ้ท�าให้ทราบว่า 

ผูน้�าและภาวะผูน้�าโดยธรรมชาตแิล้ว จะต้องมคีณุลกัษณะของผูน้�าหรอืผูป้กครองทีดี่ คอืมคุีณสมบตัภิายใน

และภายนอกด้วยกัน

คุณลักษณะภายใน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ รวมทั้งหลักคุณธรรมของผู้น�า มีสติ

ปัญญา ซือ่สตัย์สจุรติ ทนัต่อเหตกุารณ์ รูจ้กัข่มใจตวัเองให้ตัง้อยูใ่นคณุงามความด ีชือ่ว่าเป็นผูไ้ม่ประมาทใน

ชีวิต 

คุณสมบัติภายนอก ได้แก่ ความฉลาดในการบริหารงานกับผู้ร่วมงาน โดยหวังประโยชน์สุขส่วนรวม 

เป็นผู้มักน้อยสันโดษ ฉลาดในการแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศชาติ 

ดังน้ัน ผู้น�าหรือผู้ปกครองตามหลักไตรสิกขา ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทพอสรุปได้ว่า 

จะต้องเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ มหีลกัคณุธรรมประจ�าใจ คอืต้องมีศลี สมาธ ิและปัญญา หรอืแม้แต่การ

มคีณุธรรมต่างๆ เช่น พรหมวหิาร 4 ทีค่วรปฏบิติัต่อผูใ้ต้ปกครอง อทิธบิาท 4 อคต ิ4 สงัคหะวตัถุ 4 เบญจศลี

แลเบญจธรรม 5 ประการ พละธรรม 5 อปรหิานยิธรรม 7 สปัปุรสิธรรม 7 ทศพธิราชธรรม 10 และจกัรวรรดิ

ธรรม 12 ประการ หลกัธรรมเหล่านีจ้ะช่วยให้เกดิการยดึเหนีย่วน�า้ใจกนัไว้ เป็นหลกัธรรมท่ีเก้ือกลูสงเคราะห์

ซึ่งกันและกัน มีความเกี่ยวข้องต่อการเป็นผู้น�าด้วยเช่นกันในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ผู้น�าหรือผู้ปกครองที่ดีในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท จึงต้องมีลักษณะเป็นธรรมราชา คือผู้น�าที่

ปกครองโดยธรรมยึดธรรมเป็นใหญ่ ในการปกครองสังคมให้เกิดความผาสุก มีความยุติธรรม มีเหตุผล  

มีความรู้ ความสามารถในการน�าความเจริญก้าวหน้า ความผาสุกมาสู่สังคมและประเทศชาติได้ ผู้น�าหรือ 

ผู้ปกครองที่ดีตามทัศนะของหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท จึงต้องมีคุณสมบัติส�าคัญ 3 ประการ คือ

1)  ด้านอธิศีลสิกขา ผู้น�าจะต้องมีการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมความประพฤติทางกาย วาจา 

และอาชีวะที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษ ในการปกครองประเทศ มีศีล 5 เป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต 

ที่ดี ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนท�าร้ายคนอื่น ฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้ตาย หรือจ้างวานฆ่าบุคคลอื่นสัตว์อื่น 

เพื่อเป็นไปในอ�านาจตนเอง ค้าขายมนุษย์ ค้าขายอาวุธสงคราม ไม่ลักทรัพย์ ไม่คอรัปชั่น แม้แต่การกระท�า

ผิดเชิงนโยบาย เพื่อผลประโยชน์อันใดอันเกิดแต่ความไม่ดีหรือร้าย หรือฉ้อโกงราษฎรบังหลวง เป็นผู้เก้อยาก 

ไม่ตระหนีถ่ีเ่หนยีวหวงสมบติัอนัเกดิแก่ตน รู้จักบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้แก่ประชาราษฎร ไม่หลงใหลในกามคณุ 



Vol.5 No.2 July – December 201624

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

มสีตคิวามคมุอารมณ์อนัเกดิแต่กามคณุความอยากใน รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ มคีวามจริงใจเทีย่งธรรม

ต่อค�าพดู ไม่พดูเทจ็ ไม่พดูส่อเสยีด ไม่พดูค�าหยาบ ไม่พดูเพ้อเจ้อ ทีไ่ม่มเีนือ้หาสารประโยชน์อนัไม่ก่อให้เกดิ

ความสามัคคต่ีอสังคมและประเทศชาติ ฉลาดในการพดูโน้นน้าวจติใจเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ ท้ังผูใ้กล้ชิดและ

ผูร่้วมงานหรือผูใ้ต้บังคับบญัชารวมไปถงึประชาชน ไม่เสพของมนึเมายาเสพตดิทุกชนดิ อนัเกดิแต่โทษท่ีทอน

ก�าลังปัญญาเสื่อมสมรรถภาพทางกาย วาจา และด้านจิตใจ ผู้น�าจะต้องฉลาดในการมีวิสัยทัศน์ที่เปรี่ยมล้น 

เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้การปกครองและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมความประพฤติที่ 

เกี่ยวกับการใช้อ�านาจการบริหารงาน การปกครอง จะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์สะอาดปราศจากอคติ 4  

เที่ยงธรรมแก่ทุกฝ่าย อธิศีลสิกขา เป็นพื้นฐานส�าคัญที่มีคุณค่าส�าหรับผู้น�าและภาวะผู้น�า การบริหารการ

ปกครองประเทศจะอยู่ได้ เพราะผู้น�าประชาชนประกอบด้วยศีล 

2)  ด้านอธสิมาธสิกิขา ผูน้�าจะต้องมกีารพฒันาทางด้านจติใจเป็นส�าคญั เป็นการพฒันาคุณสมบตัิ

ต่างๆ ของจิต เพื่อละความพอใจในกามคุณ 5 อันเกิดแต่การบริหารงานกับผู้ร่วมงานในการปกครอง 

ผูอ้ยูใ่ต้การปกครอง มจีติทีต่ัง้มัน่ ไม่หวัน่ไหว วอกแวก มคีวามซือ่สตัย์ ซือ่ตรง เทีย่งธรรม คล่องแคล่วว่องไว  

ในการบริหารงานการปกครองประเทศ กล้าตัดสินใจ รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ สร้างความเคารพนับถือความ

เชือ่มัน่ให้กบัตนเอง แม้บ้างครัง้การบรหิารงานการปกครอง จะประสบด้วยความส�าเรจ็หรอืประสบด้วยความ

ล้มเหลว ก็ต้องมองสิ่งนั้นอย่างมีสติว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอยู่คู่กันไป คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ  

เสื่อมยศ มีสุข มีทุกข์ มีสรรเสริญ มีนินทา หากแต่ผู้น�าจะต้องมีความเพียรพยายาม มีสติรอบคอบท�าหน้าที่

ของตนได้อย่างถูกต้อง โดยให้มีข้อบกพร่องน้อยลง มุ่งความสุขในการปกครองประเทศอย่างมีสันติสุข 

  สมาธิสิกขา มีความส�าคัญต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจส�าหรับผู้น�าหรือผู้ปกครอง ให้มีความ

เพียร มีสติรอบคอบ มีคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตใจสูง มีความแช่มชื่นเบิกบานทางจิตใจ และเอื้อต่อ

การด�ารงชีวิตที่ดีงาม และพร้อมที่จะใช้งานทางปัญญาในการบริหารการปกครองประเทศได้อย่างถูกต้อง

เป็นธรรม 

3)  ด้านอธปัิญญาสกิขา ผูน้�าจะต้องมสีตปัิญญาใฝ่รู ้มคีวามฉลาด รูแ้ละเข้าใจความเป็นจรงิของ

เหตกุารณ์ สภาพและปัญหาความเป็นอยู่ของสงัคม สภาพทางการเมอืงของประเทศอย่างลกึซึง้ และมคีวาม

รอบคอบเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันเหตุการณ์ มีปฏิภาณไหวพริบ เอาใจใส่รับรู้ปัญหาต่างๆ เป็น 

ผู้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 

  3.1) ความรู้ทางโลก จะต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ 

ในการบริหารงานต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ค่านิยม

ต่างๆ เอาใจใส่รับรู้ดูแลบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของประชาชน รู้เท่าทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการ

ปกครอง ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สภาพความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ

ค่านิยมทางวัตถุได้อย่างถูกต้อง 

 3.2) ความรู้ในทางธรรม จะต้องมีความรู้ มีพฤติกรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ ปฏิบัติตนไปในทางที่

ถูกต้อง ยึดมั่นในหลักศีลธรรม มีคุณลักษณะผู้น�าที่ดีคือมีคุณธรรมประจ�าใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มี

จิตใจประกอบด้วยเมตตาธรรม สร้างความเคารพนับถือให้แก่ตนเองและบุคคลอื่น
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 อธปัิญญาสกิขา คอืการใช้ปัญญาพฒันาทางด้านความรู ้ให้มปีฏภิาณไหวพริบ พจิารณารูเ้ท่าทนั 

ถึงสภาพปัญหา ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงของโลก ซึ่งจะต้องประกอบด้วยเหตุและผล 

ความถูกต้องและเที่ยงธรรม

 ภาวะผู้น�าทั้ง 2 อย่างนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าท่ีดี ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท  

เป็นแบบอย่างในการมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่มีคุณสมบัติทั้ง 3 อย่าง ครบโดยสมบูรณ์คือผู้น�าจะต้องประกอบด้วย 

ศลี สมาธ ิและปัญญา อนัเป็นทีป่ระจกัษ์อยูแ่ล้วว่าผูน้�าทีด่จีะต้องมศีลีเป็นหลกัธรรมพืน้ฐานในการปกครองตน  

ปกครองคน และปกครองงานได้ดี มีสมาธิ เพื่อควบคุมอารมณ์อันเกิดแต่สิ่งภายนอก และอารมณ์ภายใน

จิตใจ โดยใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาไตร่ตรองหาสาเหตุนั้นๆ ตามความเป็นจริง ปัญหาในหน่วยงานต่างๆ 

ในการปกครองของผูน้�าหรอืผูป้กครองในสงัคม กจ็ะประสบผลความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ตามทีต่ัง้เอาไว้ได้

6.  ข้อเสนอแนะ

6.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญา

เถรวาทนี ้เป็นการศึกษาแนวความคิด คุณลกัษณะของผูน้�าและภาวะผูน้�าทีด่ตีามหลกัไตรสกิขา พบว่าปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับผู้น�าทุกระดับ ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยใช้หลักไตรสิกขาน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ปกครองตน ครองคน และครองงานในยุคปัจจุบัน แต่ยังมีหลักธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกมายมากที่ควรศึกษา เช่น พรหมวิหาร 4 ที่ผู ้น�าควรปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครอง  

อิทธิบาท 4 อคติ 4 สังคหะวัตถุ 4 เบญจศีลแลเบญจธรรม 5 ประการ พละธรรม 5 อปริหานิยธรรม 7  

สัปปุริสธรรม 7 ทศพิธราชธรรม 10 และจักรวรรดิธรรม 12 ประการ จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งหากผู้น�าหรือ

ผู้ปกครองน�าหลักไตรสิกขา เข้าไปมีบทบาทในการบริหารการปกครองบ้านเมืองอย่างจริงจัง โดยสามารถ

น�าหลักไตรสิกขาอันได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคม 4 ระดับ คือ

 1)  การน�าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับผู้น�าในระดับครอบครัว ให้มีบทบาทในการ 

แก้ปัญหาครอบครัว การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้

 2)  การน�าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับผู้น�าในระดับสังคม ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข ไม่มีใครประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม

 3)  การน�าหลกัไตรสกิขามาประยุกต์ใช้กบัผูน้�าในระดบัรฐับาล ในการบรหิารงานในหน่วยงาน 

ต่างๆ ของรัฐบาล ให้มคีวามสอดคล้องกบัการแก้ปัญหาสถานการณ์สงัคมในปัจจบัุน ให้มกีารพฒันาอยูเ่สมอ

 4)  การน�าหลักไตรสิกขามาประยกุต์ใช้กับผูน้�าในระดบัประเทศให้มคีวามเจริญก้าวหน้า และ

เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เอาใจใส่ดูแลรับรู้ปัญหาของสังคมให้สมาชิก

ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข บ้านเมืองเกิดความสันติสุขได้

 ผู้วิจัย ศึกษาภาวะผู้น�าด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน ศีล เป็นพื้นฐานของ 

หลักธรรมทัว่ๆไป สมาธ ิเป็นหลกัธรรมพืน้ฐานทีท่�าให้เกดิปัญญา และปัญญาเป็นหลกัธรรมให้เกดิความรูแ้จ้ง  

ทั้งศีล สมาธ ิปญัญา จงึเป็นหลกัธรรมที่คอยควบคุมส่งเสริมใหผู้้ปฏิบตัิได้พบกบัความส�าเร็จในชีวิต หากน�าไป 
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ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถูกต้องดีงาม ในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะหน่วยงานใด ความเจริญก้าวหน้า และ

ความสันติสุข ความร่มเย็นย่อมเกิดขึ้นได้

6.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย

 6.2.1) ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าตามหลักไตรสิกขา

 6.2.2) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักไตรสิกขากับหลักอื่นๆ
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