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บทความวิชาการ 
 

ผูนําชุมชนพัฒนาทองถิ่นยุคโลกาภิวัตน 
Community Leaders In The Era of Globalization  

 
วราภูมิ  สุวะโสภา1 

 
ผูนําชุมชนพัฒนาทองถิ่นยุคโลกาภิวัตน 

ความหมายของผูนําชุมชน 
ผูนําชุมชน หมายถึง บุคคลที่ชวย

ใหชุมชนไดมีการตกลงกันและพยายาม
หาทางใหงานบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่
วางไว  พฤติกรรมของผูนํ าชุมชนจะมี
อิทธิพลเหนือประชาชนในชุมชนนั้นเปน
ตัวกลางในการสงเสริมความรวมมือกัน
ทํางาน โดยมุงความสําคัญของชุมชนเปน
สําคัญ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา  ผูนํา
ชุมชน  คือ  ผูมี อํานาจหรืออิทธิพล  ซ่ึ ง
สามารถชักจู งประชาชนในชุมชนได     
(จิตจํานง กิติกีรติ, 2532) และผูนําชุมชน 
หม า ย ถึ ง  บุ ค ค ลที่ ช ว ย ใ ห ผู อ่ื น ห รื อ
ประชาชนในชุมชนไดมีการตกลงกัน และ
หาแนวทางทํางานใหบรรลุตามจุดมุงหมาย
ที่ไดวางไว พฤติกรรมของผูนําชุมชนจะมี
อิทธิพลเหนือประชาชนในชุมชนนั้น ผูนํา
ชุมชนเปนผูมี อํ านาจบารมี  มี อิทธิพล
เหนือกวาประชาชนซึ่งอยูอาศัยรวมกันใน
ชุมชน ซ่ึงมีความ สามารถมากพอที่จะทํา
ใหประชาชนในชุมชนมาร วมกันคิด
พิจารณาปฏิบัติงาน  เพื่อกอให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น หรือนา
พอใจขึ้นจากสภาพเดิมที่เปนอยู ซ่ึงผูนําชุมชน
มีความสําคัญอยางยิ่ งตองานพัฒนาชุมชน      
(สุเทพ   เชาวลิต, 2524) 

ความสําคัญของผูนําชุมชน 
ความสําคัญของผูนําชุมชนตองาน

พัฒนาชุมชน มีดังนี้ 

1. ผูนําชุมชนถือวาเปนแกนนําของ
การพัฒนาในชุมชน เปนผูนําในการแกปญหา
ขอมูล ปฏิบัติการเพื่อแกปญหาที่ เกิดขึ้นใน
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือนาพอใจขึ้นจากสภาพเดิมที่
เปนอยู 

2. ผู นํ า ชุ ม ชน  เ ป น ผู สนั บสนุ น
สงเสริมและรวมทํางานกับเจาหนาที่ ซ่ึงสังกัด
ทั้งหนวยงานราชการและหนวยงานภาคเอกชน 
ซ่ึงเขามาทํางานในชุมชน เนื่องจากเจาหนาที่
ของรัฐบาลและเอกชนอาจจะไมทราบปญหา
ขอมูลและความตองการที่แทจริง (real needs) 
ของประชาชนในชุมชนไดดีเทาผูนําซึ่งอยูอาศัย
ในชุมชนนั้นๆ ซ่ึงถือวาผูนําชุมชนทําหนาที่
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) ใน
ชุมชน 

1  (วาที่รอยตรี) ปลัดเทศบาลตําบลหัวทะเล  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
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3. ผู นํ า ชุ ม ชนทํ า หน า ที่ เ ป น
ตัวเชื่อมหรือผูประสาน  (link) ระหวาง
ประชาชน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นหรือนาพอใจขึ้นในชุมชน
ทุกๆดาน ทั้งในดานของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง ศาสนา ภาษา และ
ดานวัฒนธรรม 

4. ผู นํ า ชุ ม ชนทํ า หน า ที่ เ ป น
ผูแทนของประชาชนในชุมชนเพื่อนําความ
ชวยเหลือ และความเจริญจากภายนอก
ชุมชนเขาไปสูชุมชนทั้งในดานวิชาการ 
วัสดุอุปกรณตางๆ ความเจริญกาวหนาใน
ดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปน
ประโยชนโดยตรงตอชุมชน 

5. ผูนําชุมชนเปนผูนําที่ใชความ
รอบรูและประสบการณของตนเพื่อมุงให
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในชุมชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําชุมชนสวนใหญเปน
ผูที่มีความเสียสละประโยชนสุขสวนตัว
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนสวนใหญ
ในชุมชนเสมอ 

6. ผูนําชุมชนเปนผูที่มีความคิด
ริเ ร่ิมสรางสรรคที่ สูงกวาประชาชนใน
ชุมชนเนื่องจากมีจิตสํานึกในการทําหนาที่
ของตนใหเกิดประโยชน โดยสวนรวมจึง
เปนแรงผลักดันใหผูนําชุมชนจําเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการทํางานใหมๆ 
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นใหมอยู
เสมอ 

7. ผูนําชุมชนเปนผูมีความกลา
เสี่ยงตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว เพื่อใหทัน
สถานการณที่แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา 

ประกอบกับการที่มีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขาง
ดีผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความกลาเสี่ยงของผูนํา
จะเปนแบบอยางใหประชาชนในชุมชนเอา
แบบอยางบาง จึงจําเปนตองมีผูนําชุมชน 

8. ผูนําชุมชนเปนกําลังสําคัญในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองไปในทาง
ที่ดีขึ้น และนาพอใจขึ้นตามความตองการของ
ประชาชนสวนใหญ ซ่ึงในการวางแผนของผูนํา
ชุมชนดังกลาว จําเปนตองใชขอมูลที่เกี่ยวของ
ทุกประเภท ไดแก ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน 
(กชช. ๒ค.) ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
ขอมูลแหลงน้ํา ปญหาและความตองการของ
ประชาชนโดยสวนใหญเปนแนวทางซึ่งผูนํา
ชุมชนจําเปนตองเปนคนที่มีความรอบรู  มี
วิสัยทัศนกวางไกล มีขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือได 
เพื่ อนํ าไปใช ในการวางแผนใหสามารถ
นําไปใชปฏิบัติไดจริง 

9. ผูนําชุมชนเปนผูลงมือดําเนินงาน
ทุกวิถีทางเพื่อใหปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนลด
นอยลงหรือหมดสิ้นไปดวยความเต็มใจอยาง
เต็มกําลังและอยางมีความมุงมั่น เพื่อมุงหวัง
อยางจริงจังใหประชาชนในชุมชนมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วกัน 

10. ผูนําชุมชนเปนผูที่มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรวมมือจากบุคคลทุกฝาย 
เนื่องจากผูนําชุมชนเปนที่ยอมรับของบุคคลทุก
ฝายมีอํานาจและบารมีมากจนสามารถแสวงหา
ความรวมมือเพื่อสรางความเจริญใหเกิดขึ้นใน
ชุมชนไดโดยงาย 

11. ผูนําชุมชนเปนผูที่มีความเสียสละ
มากกวาบุคคลอื่นๆในชุมชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในดานของการสละเวลาสวนตัวเพื่อทํา
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ประโยชนแกประชาชนในชุมชนโดย
สวนรวม นอกจากนี้แลวในหลายกรณีซ่ึง
ผูนําชุมชนจําเปนตองเสียสละทรัพยสินเงิน
ทองสวนตัว เพื่อใหงานสวนรวมในชุมชน
สําเร็จไปไดดวยดี 

12. ผูนํ าชุมชนเปนผูมุ งหวังทํา
กิจกรรมตางๆ ในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนใหดีขึ้นจาก
สภาพเดิมที่เปนอยู กิจกรรมในชุมชนซึ่ง
เปนความมุงหวังของผูนําชุมชนมีหลาย
ดาน ไดแก ดานการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง ศาสนา ภาษา 
 
บทบาทของภาวะความเปนผูนํา 
 เมื่ อพิ จ ารณาจากความหมาย
ลักษณะและวิวัฒนาการของภาวะความเปน
ผูนําแลวสามารถประมวล บทบาทของ
ภาวะความเปนผูนําทั้งที่มาจากผูนําดวย
ตําแหนงแตงตั้ งและผูนํ าที่ เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ ดังนี้ (ณัฐนรี   ศรีทอง, 2542) 

1. บทบาทของการเปนตัวแทน
ข อ ง ห น ว ย ง า น ใ น ทุ ก ส ถ า น ก า ร ณ 
(figurehead) ที่สําคัญก็คือการเปนตัวแทน
ของหนวยงานเพื่อรวบรวมขอมูลจาก
ภายนอกหนวยงานรวมถึงบทบาทการ
ตอนรับผูมาเยี่ยมเยียนหนวยงาน 

2. บทบาทของนักพูด (spokesperson) 
เปนบทบาทการนํา เสนอกิจกรรมของ
หนวยงาน บทบาทการสรางวิสัยทัศนที่ดี
ข อ งหน ว ย ง าน  ร วมถึ ง บทบ าทก า ร
ประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยงานให
เปนที่รูจักที่รูจักของบุคคลกลุมตางๆ ไดแก 

ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน ผูรับบริการ 
เพื่อนรวมอาชีพ และสังคมภายนอกหนวยงาน 
เปนตน 

3. บทบาทเปนนัก เจรจาต อรอง 
(negotiator) เพื่อผลประโยชนของหนวยงาน
และเพื่อความเจริญกาวหนาของหนวยงานเปน
สําคัญ เชน การตอรองจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเขา
หนวยงาน การตอรองราคาคากอสรางอาคารที่
ทําการใหมของหนวยงาน เปนตน 

4. บทบาทการสอนงาน (coach) แกผู
ตามและเพื่อนรวมงานในหนวยงานเพื่อใหการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางราบรื่น และ
ทําใหผูนําเกิดความมั่นใจวาผูตามและเพื่อน
รวมงานทํางานถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน 
และผลงานที่ไดจะมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ
บุคคลทุกฝาย 

5. บทบาทในการสรางทีมงาน (team 
builder) เพื่อเปนการรวมพลังความสามัคคีของ
ผูตามและเพื่อนรวมงานใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ทําใหงานที่ทําอยูสําเร็จลุลวงไปได
โดยงาย  ชวยลดปญหาความขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้นขณะทํางานรวมกัน และที่สําคัญก็คือ
เปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจที่ดียิ่งใหแก
ผูตามและเพื่อนรวมงานโดยตรง 

6. บทบาทในการแกปญหาด าน
เทคนิค (technical problem solver) โดยการ
ใหบริการในฐานะผูเชี่ยวชาญ ผูแนะนําดาน
วิ ช าก าร  เพื่ อ ให ก ารทํ า ง าน เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

7. บทบ าทขอ ง ผู ป ร ะ ก อบก า ร 
(entrepreneur) เพื่อใหหนวยงานดํารงอยูได 
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และปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
ไดอยางตอเนื่อง 
 บทบาทของภาวะความเปนผูนําทั้ง 
7 บทบาทขางตน เมื่อพิจารณาอีกมุมมอง
หนึ่งจะพบวามีลักษณะที่เปนกระบวนการ 
(process) ซ่ึงมีความเปนระบบ มีระเบียบ มี
หลักเกณฑเปนลําดับขั้นตอนจากงายไปหา
ยาก ซ่ึงกระบวนการภาวะความเปนผูนํา
นับวาเปนสิ่งสําคัญและควรคาแกการศึกษา
เปนอยางยิ่ง 
 
คุณสมบัติของผูนํา (Leader’ Qualifications) 
 พระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญ
เร่ืองของคนหรือมนุษยเปนอยางยิ่ง เพราะ
คนหรือมนุษยนี้ เปนแกนกลางในการ
จัดการงานทุกเรื่อง ตอไปนี้เปนทัศนะของ
พระพุ ทธศาสนาที่ มี ต อ ก า ร กํ า หนด
คุณสมบัติของผูนํา 
 คุณสมบัติของผูนําท่ีรูจักปกครอง
ตนเอง 
 ผูนําในยุคโลกาภิวัตน ตองเปนผูรู
จั กรปกครองตนเองและผู อ่ืนได เปน
เบื้ อ งตน เพราะ เปน ผู มี คุณสมบั ติ คื อ      
(พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), 2543) 
 หนึ่ง ดานความรูความเขาใจ ตองมี
ปญหาที่ รูหลักการนี้วาอะไรจริง  อะไร
ถูกตอง อะไรดีงาม รูจักกฎเกณฑ กติกา 
หรือกฎระเบียบที่ชอบธรรม รูจักคิด รูจัก
วินิจฉัย เพื่อจะไดใชหลักการและกติกา
ตางๆนั้น ใหไดผลเปนจริง พูดใหส้ันๆ คือรู
วา อะไรเปนธรรม  

 สอง  ดานจิตใจ  ตองยึดถือมั่นคงใน
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม โดยมีอุดม
คติ หรือที่เรียกวายึดถือในอุดมการณ พูดงายๆ
ส้ันๆวา ถือธรรมเปนใหญ นั้นคือจิตใจตองใช
ความจริง ใชความดี ใชความถูกตอง 
 สาม ดานพฤติกรรม ผูนําหรือผูจัดการ
จะตองมีความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรม
ของคนใหอยูในหลักการที่ไดจัดสรรออกมา
วางตั้งเปนกฎ ระเบียบ กติกา เปนตน หรือพูด
อีกนัยหนึ่ งวา  รูจักใช สิทธิ เสรีภาพในการ
ปฏิบัติงานหรือทําการทั้ งหลายดวยความ
รับผิดชอบ ที่จะทําใหเกิดผลตามหลักการ พูด
ใหส้ันๆเขาก็คือ มีวินัยที่จะปฏิบัติและจัดการ
ใหเปนไปตามธรรม 
 ผูนํารูท้ังเจ็ดดานซึ่งทําใหพรอมท่ีจะ
จัดการ 
 คุณสมบัติในตัวผูนําบุคคลที่จะเปน
ผูนําขององคการที่พรอมจะจัดการงานของ
องคการนั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี จะตองมี
คุณธรรมที่เปนธรรม 7 ประการ คือรูหลักการ รู
ความมุงหมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน 
และ รูบุ คคล  มีร ายละ เอี ยดของแตละตั ว
คุณสมบัติแตละขอดังตอไปนี้ 
 หนึ่ง รูหลักการ เมื่อดํารงตําแหนง มี
ฐานะ หรือจะทําอะไรก็ตาม ตองรูหลักการ รู
งาน รูหนาที่ รูกฎเกณฑกติกาที่เกี่ยวของ เชน 
ผูปกครองประเทศชาติก็ตองรูหลักรัฐศาสตร 
และรูกฎกติกาของรัฐ  คือกฎหมาย  ตั้ งแต
รัฐธรรมนูญลงมา แลวก็ยืนอยูในหลักการ ตั้ง
ตนอยูในหลักการใหได ชุมชน สังคม องคกร 
หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ตองมีหลักการ มีกฎ มี
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กติกา ที่ผูนําจะตองรูตองชัด แลวก็ตั้งมั่นอยู
ในหลักการนั้น 
 สอง  รู จุ ดหม า ย  ผู นํ า ถ า ไ ม รู
จุดหมายก็ไมรูวาจะนําคนและกิจการไป
ไหน นอกจากรูจุดหมายมีความชัดเจนใน
จุดหมายแลว จะตองมีความแนวแนมุงมั่น
ที่ จะไปให ถึ งจุดหมายด วย  ขอนี้ เปน
คุณสมบัติที่สําคัญมาก เมื่อใจมุงจุดหมาย 
แม มี อะไรมากระทบกระทั่ ง  ก็ จ ะ ไม
หวั่นไหว อะไรไมเกี่ยวของ ไมเขาเปา ไม
เขาแนวทางก็ไมมัววุนวาย ใครจะพูดจาวา
ดาเหน็บแนม เมื่อไมตรงเรื่อง ก็ไมมัวถือสา 
ไมเก็บเปนอารมณ ไมยุงกับเรื่องจุกจิกไม
เปน เรื่ อง  เอาแต เ ร่ืองที่ เข าแนวทางสู
จุดหมาย ใจมุงสูเปาหมายอยางชัดเจนอยาง
ชัดเจนและมุงมั่นแนวแน 
 สาม รูจักตน คือ ตองรูวาตนเองคือ
ใคร มีภาระเปนอะไร อยูในสถานะใด มี
คุณสมบัติ  มีความพรอม  มีความถนัด 
สติปญญาความสามารถอยางไร มีกําลังแค
ไหน  มีขอยิ่ งขอหยอน  จุดออนจุดแข็ง
อยางไร ซ่ึงจะตองสํารวจตนเอง และเตือน
ตนเองอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีคุณสมบัติ  มี
ความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไป ไมใชวาเปนผูนํา
แลวจะเปนคนสมบูรณไมตองพัฒนาตนเอง 
ยิ่งเปนผูนําก็ยิ่งตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
ใหนําไดดียิ่งขึ้นไป 
 สี่ รูประมาณ คือ รูจักความพอดี 
หมายความวาตองรูจักขอบเขตขีดขั้นความ
พอเหมาะที่จะจัดทําในเรื่องตางๆ อยาง
พอดี ถาไมพอดีก็พลาด ความพอดีจึงจะทํา

ใหเกิดความสําเร็จที่แทจริง  ฉะนั้น จะตองรู
องคประกอบปจจัยที่เกี่ยวของและจัดใหลงตัว
พอเหมาะพอดี 
 หา รูกาล คือรูเวลา เชน รูลําดับ ระยะ 
จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของเวลาวา เร่ืองนี้
จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะทําอะไรอยางไร
จึงเหมาะสม ดังจะเห็นวาแมแตการพูดจาก็ตอง
รูจักกาลเวลาตลอดจนรูจักวางแผนงานในการ
ใชเวลา 
 หก รู จักชุมชน คือรูสังคม ตั้งแตใน
ขอบเขตที่กวางขวาง คือ รูสังคมโลก รูสังคม
ประเทศชาติวาอยูในสถานการณอยางไร มี
ปญหาอะไร มีความตองการอยางไร โดยเฉพาะ
ถ าจะชวย เหลือเขา  ก็ตอง รูปญหารู ความ
ตองการของเขา แมแตชุมชนยอมๆถาเราจะ 
ชวยเหลือเขา ก็ตองรูปญหารูความตองการของ
เขา แมแตชุมชนยอมๆถาเราจะชวยเหลือเขา เรา
ก็ตองรูความตองการของเขา เพื่อสนองความ
ตองการไดถูกตองหรือแกไขปญหาไดตรงจุด 
 เจ็ด รูบุคคล คือ รูจักบุคคลที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะคนที่มารวมงานรวมการไปดวยกัน 
และคนที่เราไปใหบริการตามความแตกตาง
เฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสม
และไดผล ตอดจนสามารถทําบริการใหความ
ชวยเหลือไดตรงตามความตองการ รูวาจะใชวิธี
สัมพันธพูดจาแนะนําติชมหรือจะใหเขายอมรับ
ไดอยางไร โดยเฉพาะในการใชคน ซ่ึงตองรูวา
คนไหนเปนอยางไร มีความถนัด  อัธยาศัย 
ความสามารถอยางไร เพื่อใชคนใหเหมาะสมกบั
งาน 
 พระพุทธเจา ไดกลาวถึง หลักในการ
ทํางานใหสําเร็จ เรียกวา “อิทธิบาท 4” คําวา อิทธิ 
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แปลวาใหญ บาท แปลวา ทางเดิน รวมความ
แลว คําวา อิทธิบาท 4 หมายถึง ทางเดินท่ี
นําไปสูความสําเร็จอันยิ่งใหญ 4 ประการ 
ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา (บูรชัย       
ศิริมหาสาคร, 2542) 
 สวนวิธีการทํางานใหสําเร็จตาม
หลักของ Q.C. (Quality Control Circle) หรือ
ที่เรียกในภาษาไทยวา กลุมควบคุมคุณภาพ 
นั้น มี 4 ขั้นตอน เรียกวา “วงจรเดมิ่ง” ไดแก 
การวางแผน (PLANING) การทําตามแผน 
(DOING) การตรวจสอบผลงาน (CHECKING) 
การปรับปรุงงาน (ACTING) ซ่ึงหลักอิทธิ
บาท 4 และวงจรเดมิ่ง มีลักษณะคลายกันดังนี้ 
 

อิทธิบาท 4 วงจรเดมิ่ง 
ฉันทะ คือ ความพอใจ
ในสิ่งที่จะทําหรือ
ตระหนักถึงความจําเปน 
หรือคุณคาของสิ่งที ่
จะทํา (พอใจทาํ) 

PLANING คือ การ
วางแผนเพือ่ทาํงานนั้น
ใหสําเร็จ โดยเปดโอกาส
ใหทุกคนในกลุมมีสวน
รับรูในปญหาที่เกดิขึ้น 
และชวยกันกําหนด
แนวทางในการแกปญหา
รวมกัน 

วิริยะ คือ ความเพยีร
พยายามที่จะทําส่ิง 
นั้นใหสําเร็จ (แขง็ใจทํา) 

DOING คือ การลงมือ
ปฏิบัติตามแผนงานที่วาง
ไว 

จิตตะ คือ การเอาใจใส
ไมทอดทิ้งกลางคนั 
(ตั้งใจทํา) 

CHECKING คือ การ
ตรวจสอบผลงานวา มี
คุณภาพเปนไปตาม
แผนงานหรอืไม 

วิมังสา คือ การ
ใครครวญ หรือ หมั่น 
ตรวจสอบหา
ขอบกพรอง เพือ่
ปรับปรุงพัฒนางานใหดี
ย่ิงขึ้น (เขาใจทํา) 

ACTING คือ การ
ปรับปรุงคุณภาพของ
ผลงานใหเปนไปตาม
แผน เมื่อพบวามี
ขอบกพรองตองแกไขให
ดีข้ึน 

 

 
 ดังนั้น การจะทํางานใหสําเร็จ จะใช
เพียงความขยัน  หรือวิ ริยะอยางเดียวคงไม
เพียงพอ แตตองใชปญญาหรือวิมังสารวมดวย
ใหถึงพรอมองคคุณแหงความสําเร็จทั้ง 4 ขอ 
ตามหลักอิทธิบาท 4 หรือวงจรเดมิ่ง นั่นคือ “จง
ขยันอยางฉลาด อยาขยันอยางโงๆ” 
 คุณสมบัติมุงสูผูนําท่ีดี 
 ผูที่ไดช่ือวาเปนผูนําที่ดี มีคนยกยอง
สรรเสริญนั้น เขามีคุณสมบัติอยางไร คุณสมบัติ
ของผูนําที่ดีนั้น ไดมีผูศึกษาคนควาในเรื่องนี้อยู
หลายครั้ง มีขอสรุปดังตอไปนี้ (จุฑา   เทียนไทย, 
2548) 
 ไววางใจ ไมหวงอํานาจ ผูนําเหลานั้นจะ
ไมเปนคนที่หวงอํานาจหรือรวมอํานาจเบ็ดเสร็จ
ไ ว ใ นมื อ เ พี ย ง คน เ ดี ย ว แ ต จ ะปล อ ย ให
ผูใตบังคับบัญชา หรือลูกนองมีอํานาจรวมกัน
กับตนเอง เขาจะมีความคิดวามารวมกันทํางาน
ดวยกัน หรือรวมกันวางแผนในการทํางาน ผูนํา
กลุมนี้จะมีเวลาและใชเวลาอยูรวมกับลูกนอง ไม
มีการถือตัว อวดเบงจนเกินไป ที่สําคัญที่สุด คือ 
มีจิตใจในลักษณะที่อยากจะชวยรวมแรงรวมใจ
กันทํางานกับลูกนอง 
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 หยั่งรูและเตรียมพรอม นอกจากนี้ 
เขายังมีความสามารถในการหยั่งรูเหตุการณ 
ความรูสึกในการมองสถานการณลวง หนา
อยางรวดเร็ว ส่ิงนี้ฝร่ังเขาเรียกวา Intuition 
ซ่ึงในภาษาไทยแปวา ญาณบรรดาผูนําที่ดี 
จะมีความสามารถพิเศษนี้เหนือกวาคนอื่นๆ 
เหตุที่เปนเชนนี้เพราะเขามีความเชีย่วชาญใน
การ “กรอง” เหตุการณตางๆที่จะเกิด ขึ้นได
เปนอยางดี เหตุการณตางๆ นั้นจะเปนไป
อยางที่เขาคาดการณไวไมมีผิด และเมื่อเกิด
เหตุการณขึ้น 
 รูจักตนเอง ผูนําเหลานี้จะรูจุดออน 
และจุดแข็งของตนเองเปนอยางดีเรียกไดวา 
เขารู จักตัวเขาดี  รู ว าตนมีอะไรดี  อะไร
บกพรอง เชน รูวาตนเองมีความชํานาญใน
การคัดเลือกพนักงานเขาทํางาน 
 จินตนาการและจูงใจ เปนคนที่มี
วิสัยทัศน (Vision) ที่ดีกวาคนอื่นๆ โดยจะมี
จินตนาการที่แตกตางและมองทุกอยางได
ทะลุปรุโปรงจากคนอื่นๆ แตที่สําคัญผูนํา
เหลานี้ สามารถรูวิธีการที่จะทําใหส่ิงที่เขา
คาดไวเกิดเปนความจริงขึ้นได นอกจากนี้ 
หากมีผูใดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ผูนํากลุม
นี้จะมีความสามารถที่จะอธิบายรายะเอียด 
และสามารถที่จะชักจูงใหผูที่ไดทราบไดยิน
ไดฟงคลอยตาม และเห็นชอบดวยไดเรียกได
วามีศิลปะในการโนมนาวและจูงใจใหบุคคล
อ่ืนคลอยตามไปดวยในเวลาเดียวกัน 
 ประพฤติสิ่งท่ีนานับถือ ผูนําที่ดี
มักจะเปนคนที่มีพฤติกรรมการแสดงออกที่
ไมเหมือนกับคนอื่นๆ แตพฤติกรรมเหลานี้
เปนพฤติกรรมในทางบวก ทางที่ดีไมใช

แปลก แตไมเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป ในทาง
ตรงกันขาม พฤติกรรมที่แสดงออกจะเปนที่
ยอมรับนับถือ อาทิ การตรงตอเวลา 
 
ปจจัยท่ีชี้ วัดถึงความเปนผู มีคุณวุฒิทางการ
บริหาร  

 

 ประการแรก บุคคลเหลานี้ตองมีพื้นฐาน
ในงานที่ตนเองจะเขาไปรับผิดชอบ หรือที่กําลัง
กระทําอยูเปนอยางดี เรียกไดวาจะตองมีทักษะใน
ดานเทคนิค (Technical Skill) มาพอสมควร เชน 
ตองรู เร่ืองของหลักการบริหาร/จัดการ หลัก
เศรษฐศาสตร การเงินการคลัง การตลาด ฯลฯ 
เหลานี้เปนตน 
  ประการที่สอง นอกจากจะมีความรูและ
ประสบการณเพียงอยางเดียวยังไมพอ คนเหลานี้
จะตองมีการประยุกตหรือปรับองคความรูที่ตนมี
อยูใหเขากับสถานการณที่ตนกําลังเผชิญอยู และ
ทําใหการทํางานนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ไมใชประเภทที่มีความรูทวมหัวแตเอาตัว
ไมรอด 
  ประการท่ีสาม บุคคลที่ได ช่ือวาเปน
ผูทรงคุณวุฒิเหมาะสมกับการบริหารงานหรือการ
ทํางานในหนาที่นั้นๆ เรามักจะพบวาพวกเขา
ไมใชคนที่สรางปญหาใหเกิดแกองคการ แตจะ
กลายเปนคนที่แกปญหาเกง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
เหตุที่เขามีความสามารถในการปรับตัวไดเร็ว ได
ดี ตลอดจนเปนผูมีวิจารญาณในการตัดสินใจที่
เหมาะสม 
  ประการที่สี่ เราจะเห็นไดวาเมื่อผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม/คุณวุฒิเหมาะสมอยูที่ใดสิ่ง
ที่จะตามมาคือ ผลงานที่ดีซ่ึงสามารถเปนไปได
ทั้งผลงานที่เปนรูปธรรมและนามธรรมและที่
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สําคัญคือสังคมไดรับรู รับทราบและไดรับ
ประโยชนจากผลงานดังกลาวไมมากก็นอย 
  ประการที่หา หากจะดูอุปนิสัยของ
บุคคลเหลานี้แลว มักจะเห็นวามีอุปนิสัยที่
ไมนาเกลียด ไมพูดเพอเจอเหลวไหล ไรสาระ
และไมสรางสรรค แตมักจะประพฤติแบบมือ
อาชีพ อาทิ ทํางานมีระบบมีวินัยในตนเองไม
คิดเล็กคิดนอย ไมจูจี้จุกจิก ไมทําเรื่องเล็ก
เปนเรื่องใหญ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
ใหผูอ่ืนกระทําตาม เหมาะสมกับตําแหนง
งานและความรับผิดชอบของเขา มีศีลธรรม 
จริยธรรม และคุณธรรมในการทํางานและ

การปกครองผู ใตบั งคับบัญชา  มีจิตใจของ
ลักษณะของนักกีฬา ฯลฯ เหลานี้เปนตน 
  ประการที่หก  คนที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม
นั้น จะตองมีประวัติและสภาพการดําเนินชีวิตที่ดี
มาดวย ส่ิงนี้ในตางประเทศถือวาเปนสิ่งสําคัญไม
วาจะเปนตําแหนงในทางธุรกิจ การเมือง หรือ
แมแตการบริหารประเทศในระดับสูง เชน 
ตําแหนงประธานาธิบดี ประธานศาลฎีกา เหลานี้
เปนตน เขาจะตองมีการตรวจสอบประวัติการ
ทํางาน ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา ฯลฯ 
จนกระทั่งแนใจวามีความบริสุทธิ์ปราศจากขอมัว
หมองทั้งหลาย เขาจึงจะพิจารณาใหเขาสูตําแหนง
นั้นๆ 
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