
บทคัดย่อ
	 เง่ือนไขความส�าเรจ็ทีส่�าคัญของการส่งเสรมิกจิการ

พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปคือการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระสังฆาธิการ 

คอืพระภิกษผูุ้มหีน้าท่ีในการส่งเสรมิท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนา	

ให้เจริญรุ่งเรืองสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน	สร้างความ

เข้มแขง็และความม่ันคงให้กบัพระพุทธศาสนา	อย่างไรก็ตาม

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 	 21	 

พระสังฆาธิการจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้อง

กบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปแต่ยงัคงด�ารงไว้ซึง่เป้าหมายเดิม	

บทบาทประยุกต์ของพระสังฆาธิการที่จ�าเป็น	ได้แก่	บทบาท

ในเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา	 บทบาทผู้ทรงไว้ซึ่ง 

คุณวิเศษ	 บทบาทนักบริหารศรัทธาบทบาทผู ้น�าแห่ง 

จิตวิญาณ	บทบาทนักพัฒนาสังคม	และบทบาทผู้น�าสู่ความ

พ้นทุกข์	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 

ให้	ยืนยงสืบไป

ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�า,	บทบาท,	พระสังฆาธิการ

Abstract
	 An	important	key	to	success	in	sustainable	

promotion of Buddhist affairs is in clerical  

administration.	 Buddhist	 executive	monks	 are	 

those	who	 are	 appointed	 to	 preserve,	 promote,	

strengthen	and	stabilize	Buddhism	as	well	as	induce	

faith	 to	 Buddhists.	 However,	 in	 the	midst	 of	 

changes of the 21st	 century,	 they	have	 to	 adjust	 

their	 roles	 in	 accordance	 with	 the	 changing	 

situations,	 but	 maintain	 the	 original	 goals	 

simultaneously.	 The	 essential	 applied	 roles	 of	 

Buddhist	 executive	monks	 include	 a	 symbolic	 

role	 in	 Buddhism,	 a	 magician	 role,	 a	 faith	 

management	 role,	 a	 spiritual	 leader	 role,	 a	 social	

developer	role	and	a	misery	eradicator	role.	Hopefully,	

the	 achievement	 in	 taking	 such	 roles	will	 help	 

preserve and enhance Buddhism to last forever. 

Keywords	:	Leadership,	Roles,	Buddhist	Monks.
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บทน�า
 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ปีระวตัศิาสตร์มายาวนาน 

มีสถาบันที่อยู ่คู ่บ ้านคู ่เมืองของคนไทยประกอบด้วย	

3สถาบัน	 คือ	 สถาบันชาติ	 สถาบันศาสนา	 และสถาบัน 

พระมหากษัตริย์	 โดยเฉพาะสถาบันศาสนาชาวไทยโดย 

ส่วนมากได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน

พระพุทธศาสนาจึงได้เข้ามีบทบาทส�าคัญ	 ในการด�ารงชีวิต

ของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยพระสงฆ์จึงมีบทบาทส�าคัญ 

ที่จะท�าหน้าที่เผยแผ่ความรู ้ธรรมะให้แก่ประชาชนได  ้

รบัทราบได้เข้าใจ	(พระภาวนาวริิยคุณ	(เผด็จทตตฺชโีว),	2549)	

	 พระพุทธศาสนานอกจากเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วย 

ให้ชนชาติไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้ามาในอดีต

แล้ว	 ก็ยังคงเป็นสถาบันหลักของประเทศ	 และเป็นองค์

ประกอบส�าคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน	 เพียงแต่รอเวลา

และรอความสามารถของคนไทยที่ จะน� า ศักยภาพ 

ของพระพทุธศาสนาทีมี่อยูอ่ย่างสงูเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์	

ในการร ่วมพัฒนาภูมิธรรมภูมิปัญญาของมนุษยชาติ 

ให้อารยะธรรมของโลกเจริญประณีตยิ่งขึ้น	(พระธรรมปิฎก	

(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2543)

	 ภาวะผูน้�าของพระสงัฆาธกิารเป็นปัจจัยทีมี่อทิธพิล

ต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 ของการปฏิบัติหน้าที่	 

เพราะพระสังฆาธิการ	 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ 

มีบารมี	มีคุณธรรม	และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้ว	 จะต้องมี

รูปแบบผู ้น�าที่มีประสิทธิผลสูงของวัดแล้วยังได้ชื่อว ่า	 

“เป็นผู้น�าทางวิญญาณ”	 ของประชาชน	 พระสังฆาธิการ 

ต้องเป็นผู้น�าต้องมีคุณสมบัติ	เช่น	มีสติปัญญาความรู้ความ

ดีงามแล้ว	 ยังมีวิสัยทัศน์	 มองกว้าง	 คิดไกล	 และใฝ่สูง	 

(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2546)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า
	 ขอน�าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า	

(Leadership)	ประกอบด้วย	(1)	ความหมายของภาวะผู้น�า

และภาวะผู้น�า	(2)	ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�าและ	(3)	บทบาท

ของภาวะผู้น�า	สรุปสาระส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

 1. ความหมายของภาวะผู้น�าและภาวะผู้น�า

  1.1 ความหมายของผู้น�า ผู้น�าว่าการที่ผู ้น�า 

ใช้อิทธิพลหรืออ�านาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

ในหมู่คณะเพื่อความสมหวังตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์

ร่วมกันที่ท�าให้เกิดความรัก	 ความสามัคคีความร่วมมือ 

ในกิจการต่างๆ	 พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต),	 2545)	 

กล่าวว่า	 ผู้น�า	 คือบุคคลที่มาประสานช่วยให้คนทั้งหลาย 

รวมกันโดยที่ว่าจะเป็นการอยู ่รวมกันก็ตามหรือท�าการ 

ร่วมกนักต็ามให้พากนัไปด้วยดสีูจ่ดุหมายทีด่งีาม	พระธรรม

โกศาจารย์	 (ประยูรธมฺมจิตฺโต),	 (2549)	 ให้ความหมาย 

ของผู ้น�าว ่า	 ผู ้น�าคือผู ้ชักพาให้คนอื่นเคลื่อนไหวหรือ 

กระท�าการในทิศทางที่ก�าหนดเป้าหมายไว้

	 สรุปได้ว่า	 “ผู้น�า”	 คือบุคคลที่มีคุณสมบัติหลาย

ประการทั้งคุณสมบัติภายนอกและคุณสมบัติภายในที่ 

บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ท้ังร่างกายสติปัญญาและจิตใจ 

ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการชักน�าบุคคลกลุ่มคนหรือมวลชน	

  1.2 ความหมายของภาวะผู้น�าภาวะผู้น�า	 คือ	

ความริเริ่มและธ�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของความคาดหวัง 

และความสัมพันธ ์ระหว ่ างกันของสมาชิกของกลุ ่ม	 

(Stogdill,1974)	 ภาวะผู้น�า	 คือความสามารถที่จะชี้แนะ 

สั่งการหรืออ�านวยการหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ 

ผูอ้ืน่เพือ่ให้มุง่ไปสูจ่ดุหมายทีก่�าหนดไว้	(McFarland,1979)

	 สรุปได้ว่าจากการนิยามความหมายข้างต้นภาวะ

ผู ้น�าเป็นศิลปะที่จะน�าพาและจูงใจเพื่อนร่วมงานหรือ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและกระตอืรือร้นเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ขององค์การ

 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า

	 จากแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู ้น� า ได ้มี 

นักวิชาการได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าไว้หลาย

แนวคิดซึ่ ง ได ้ มี วิ วัฒนาการทฤษฎีภ าวะผู ้ น� าต าม 

การเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและยุคสมัยโดยแบ่ง 

ตามระยะการพัฒนาตามทฤษฎีดังต่อไปนี้
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  2.1 ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น�า (trait theo-

ries)	 ลักษณะผู้น�าที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย

ความเฉลียวฉลาดมีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้น�า 

และต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ	Dessler,	Gary.	 (2004).	

กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีของผู้น�าว่ามี	6	ประการดังนี ้

  (1)	 เป็นผู ้น�าที่มีแรงจูงใจที่มีความปรารถนา

อย่างแรงกล้าที่จะประสบความส�าเร็จ	

	 	 (2)	 มคีวามต้องการทีจ่ะเป็นผูน้�ามากกว่าผูต้าม	

	 	 (3)	 มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม	

	 	 (4)	 เป ็นผู ้มีความม่ันใจซึ่งความม่ันใจจะมี

บทบาทส�าคัญต่อการตัดสินใจ	

	 	 (5)	 มคีวามสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด	

	 	 (6)	 ต้องเป็นผู้ที่รู้จักองค์การเป็นอย่างดีเพราะ

จะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม	

  2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู ้น�า (behavioral  

theories)	 แนวคิดนี้เช่ือว่ามองในส่ิงที่ผู ้น�าปฏิบัติและชี ้

ให้เห็นว่าทั้งผู้น�าและผู้ตามต่างก็มีอิทธิพลโดยการแบ่งผู้น�า

ตามลกัษณะของการใช้อ�านาจหน้าทีไ่ด้เพือ่การบงัคบับญัชา

สั่งการต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	(ธงชัยสันติวงษ์,	2546) 

  2.3 ทฤษฎีตามสถานการณ์ (situational  

or contingency leadership theories) ทฤษฎีตาม

สถานการณ์นีไ้ด้เน้นสถานการณ์ทีเ่ป็นวุฒภิาวะ	(maturity)	

ของบุคคลเพียงอย่างเดียวในการวิเคราะห์ธรรมชาติของ

สถานการณ์โดยวุฒิภาวะนี้จะหมายถึงความสามารถที่ต้ัง 

เป้าหมายไว้สูงแต่อยู ่ในวิสัยที่จะปฏิบัติได้นอกจากน้ี 

ยังหมายถึงความเต็มใจและความสามารถท่ีจะรับผิดชอบ

และประสบการณ์ของบคุคลหรอืของกลุม่ซึง่บุคคลทีมี่ระดับ

วุฒิภาวะที่เกี่ยวข้องกับงานสูงไม่เพียงแต่จะมีความรู้ความ

สามารถประสบการณ์และแรงจูงใจที่จะท�างาน	 (Hersey	 

&	Blanchard,	1982:	161) 

  2.4 ทฤษฎคีวามเป็นผูน้�าเชงิปฏริปู (transfor-

mational leadership theories)	 แนวคิดทฤษฎีความ 

เป็นผูน้�าเชิงปฏรูิป	เบร์ินส์	(Burns,	1978)	เชือ่ว่าการเป็นผูน้�า

ควรมีลักษณะความเป็นผู้น�าเชิงเป้าหมายผู้น�าควรมีวิธีการ

ที่จะจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติตามที่คาดหวังไว้ด้วยการระบุ 

ข้อก�าหนดงานอย่างชดัเจนและให้รางวลัเพือ่การแลกเปลีย่น

กับความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของผู้ตามจะช่วยให้

สมาชิกพึงพอใจในการท�างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

	 สรปุได้ว่าจากวิวฒันาการทฤษฎภีาวะผูน้�าตามการ

เปลีย่นแปลงไปตามช่วงเวลาและยคุสมัยโดยแบ่งตามระยะ

การพัฒนาประกอบด้วย	 1)	 ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น�า	 

2)	 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น�า	 3)	 ทฤษฎีตามสถานการณ์	 และ	 

4)	ทฤษฎีความเป็นผู้น�าเชิงปฏิรูป

 3. บทบาทของภาวะผู้น�า 

 มีนักวิชาการได้ศึกษาบทบาทของภาวะผู ้น�ามี

บทบาทที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 รงัสรรค์	ศรปีระเสรฐิศริ	(2544)	ได้ให้ความหมายว่า	

บทบาทของภาวะผู้น�า	(Leadership	Roles)	มีลักษณะดังนี้	

1)	เป็นตวัแทนในทกุสถานการณ์	2)	เป็นตวัแทนกจิกรรมต่างๆ	

และ	3)	เป็นตวัแทนทีจ่ะรวบรวมข้อมูลทีอ่ยูภ่ายนอกองค์การ

	 สรุปได้ว่า	 บทบาทของภาวะผู้น�าที่ดีขององค์การ

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความศรัทธา	 มีวิสัยทัศน  ์

และทิศทางที่ชัดเจน	 เป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์ต่างๆ	 

ได้ด้วยดี

 ความหมายของบทบาท	นกัวชิาการได้ให้ความคดิ

เห็นเกี่ยวกับบทบาทในแง่มุมต่างๆดังนี้พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	2542)	

ได้ให้ความหมายบทบาทไว้ว่าการท�าตามหน้าที่ที่ก�าหนดไว	้

เช่น	บทบาทของพ่อแม่	บทบาทของครู	หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ

การแสดงพฤติกรรมตามบทบาท	 หรือต�าแหน่งหน้าที่	 

ทีค่าดหวงัส�าหรบัผู้ทีอ่ยูใ่นสถานภาพต่างๆ	ว่าจะต้องปฏบิตัิ

อย่างไร	

	 สรุปได้ว่า	 บทบาท	 หมายถึง	 พฤติกรรมหรือ 

การกระท�าของบุคคล	ซึ่งอยู่ในฐานะหรือต�าแหน่ง	เพื่อสร้าง

คณุค่าให้แก่ตวัเองและสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครวัชุมชน	

สังคม	และประเทศ	ตลอดถึงมวลมนุษย์ชาติให้มากที่สุด
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 พระสงัฆาธกิาร	หมายถงึ	พระภิกษผุูด้�ารงต�าแหน่ง

ปกครองคณะสงฆ์	 ได้แก่	 เจ้าคณะใหญ่	 เจ้าคณะภาค	 

รองเจ้าคณะภาค	 เจ้าคณะจังหวัด	 รองเจ้าคณะจังหวัด 

เจ ้าคณะอ�าเภอ	 รองเจ ้าคณะอ�าเภอ	 เจ ้าคณะต�าบล	 

รองเจ้าคณะต�าบล	เจ้าอาวาส	รองเจ้าอาวาส	ผูช่้วยเจ้าอาวาส	

(กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ,	 2540)	 พระภิกษุ 

ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการได้	 จะต้องมีพรรษา

สมควรแก่ต�าแหน่ง	 มีความรู้	 ความสามารถ	 ประพฤติ

เรียบร้อยตามพระธรรมวินัย	 สุขภาพร่างกายแข็งแรง	 และ 

ไม่เคยถูกลงโทษมาก่อน	

 บทบาทของพระสังฆาธิการในสังคมต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาทในสงัคมเกอืบทกุด้านเพราะ

วิถีชีวิตของสังคมไทยนั้น	 ไม่เคยห่างไกลพระพุทธศาสนา

บทบาทของพระสงัฆาธกิารซึง่สอดคล้องกบักจิการคณะสงฆ์	

พระเทพเวที 	 (ประยุทธ ์ 	 ปยุตฺ โต),	 (2534)	 กล ่าวว ่า 

พระสังฆาธิการ	ผู้มีหน้าที่บริหารปกครองวัดและอยู่ใกล้ชิด

กบัประชาชนและชุมชนมากทีส่ดุโดยเฉพาะการจดักจิกรรม

ของวดัในการให้บรกิารแก่ชมุชนด้านศาสนาและวฒันธรรม 

รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน

	 สรุปได้ว่า	บทบาทของพระสังฆาธิการคือผู้น�าทาง

วิญญาณเป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจ	 การให้การศึกษาแก่ประชาชน

ตามหลักพระพุทธศาสนา

บทบาทของพระสังฆาธิการในศตวรรตที่ 21
	 บทบาทของพระสังฆาธิการในยุคปัจจุบันหรือ 

ในศตวรรตที่	21	สรุปตามสถานการณ์ปัจจุบันดังต่อไปนี้

 1. บทบาทในเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา 

(ตัวแทนพุทธศาสนาที่คนทั่วไปเข้าใจ)

	 บทบาทในเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา	 

(สชุาต	ิหงษา,	2545)	ได้กล่าวว่า	พระพทุธศาสนามีเอกลกัษณ์

ที่ มีแบบฉบับเฉพาะตัว	 ในฐานะที่ เป ็นชาวพุทธไทย 

จนสามารถมองเห็นองค์รวมทั้งหมดได้	 จะท�าให้สามารถ

เข้าไปเก่ียวข้องและปฏิบตัติวัได้อย่างสอดคล้อง	และถกูต้อง

เหมาะสม	จนได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่สถานะ	เริ่มจาก

องค์ประกอบด้านรูปธรรมที่เห็นชัดที่สุดคือ	 ศาสนบุคคล	 

ผู้อาศัยศาสนพิธีเพื่อเชื่อมโยงน�าชีวิตเข้าหาศาสนธรรม	 

น�าไปสู	่ศาสนปฏบิตั	ิศาสนวตัถ	ุและมศีาสนสถาน	ตามล�าดบั

 2. บทบาทผูท้รงไว้ซึง่คณุวเิศษ (เป็นผูท้�าพธิกีรรม	

เสก	 เป่า	 น�ามนต์	 เพื่อเป็นกุศโลบายให้เกิดศรัทธาเบื้องต้น

ก่อนการสอนธรรม)	

	 บทบาทพระสงัฆาธกิารโดยการปลกูฝังศรัทธาผ่าน

วตัถมุงคลอาทเิช่นพระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคณู	ปรสิทุโธ)	

ท่านได้ศกึษาทัง้ฝ่ายคนัถธรุะและวปัิสสนาธรุะท่านจงึเผยแผ่

ศาสนาทางคาถาอาคมต่างๆ	 สอดคล้องกับหลักค�าสอน 

ทางพระพทุธศาสนาและได้สร้างวตัถมุงคลซึง่มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ความเช่ือและศรทัธาทางด้านจติใจได้บ�าเพญ็พทุธานสุสติ

ได้ระลึกถึงพระธรรมได้บ�าเพ็ญธัมมานุสสติ	 และได้ระลึก 

ถึงคุณพระสงฆ์ได้บ�าเพ็ญสังฆานุสสติ

	 บทบาทพระสังฆาธิการโดยการรักษาผู ้ป ่วย 

ด้วยน�้ามนต์และสมุนไพรพระสังฆาธิการบางรูปท่าน 

ได้ศึกษาวิชาต่างๆ	ด้านวิชาอาคม	แล้วสามารถรักษาโรคภัย

ไข้เจ็บให้แก่	ประชาชน	พระธรรมกิตติวงศ์	(ทองดี	สุรเตโช,

2544)	 “น�้ามนต์คือน�้าที่ผ ่านพิธีน�้ามนต์ปกติจะส�าเร็จ 

ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ในงานพิธีมงคล

ต่างๆ	น�้ามนต์นิยมน�ามาอาบ	ดื่ม	 เป็นต้น”	 เพื่อความเป็น 

สิริมงคล	 โรคภัย	 ไข้เจ็บ	ตลอดถึงก�าจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคล	

อันตราย	ภัยพิบัติต่างๆ	ได้

 3. บทบทนักบริหารศรัทธา	 (ต้องสร้างศรัทธา 

และรักษาศรัทธาเพื่อขยาย	ศาสนิกชน)	พระพุทธทาสภิกข	ุ

อินฺทปญฺโญ	 (2495)	 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับศรัทธา 

ในความหมายโดยทั่วไปไว ้ว ่า	 เป ็นความเชื่อในเรื่อง 

ความสามารถของบุคคลส�าคัญ	 ในการสร้างศรัทธาของ 

พระสงัฆาธกิารในปัจจบุนัแต่ละรปูจะแตกต่างกนัตามบรบิท

ของการเผยแผ่โดยการให้การอบรมการสอนการแสดงธรรม

และการเขียนต�าราและการปฏิบัติธรรมผ่านสื่อต่างๆ	 

เช ่นวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์หรือการปาฐกถา	 
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และการท�างานเชิงรุกออกไปให้ธรรมะแก่เด็กและเยาวชน

ผ่านโครงการต่างๆ	เป็นต้น

 4. บทบาทผู ้น� าแห ่ งจิ ตวิญาณ 	 ( ผู ้ที่ ได ้รับ 

การยกย่องสูงสุด)	

	 พระสังฆาธิการเป็นผู ้น�าแห่งจิตวิญาณ	 จะใช  ้

วิธีการแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษัทโดยใช้หลักธรรม 

ทางพระพุทธศาสนาหรือหยิบยกประวัติในสมัยพุทธกาล 

ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกขึ้นมาบรรยายแสดงให้เห็นชัด 

ถึงหลักธรรมที่สามารถน�าไปใช้กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้น�าไปใช้

เป็นต้น	 บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 คือ	 

การประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักของไตรสิกขาคือ 

ศีลสมาธิปัญญาความเป็นผู ้น�าทางจิตวิญญาณจึงเป็น

แนวคิดที่มีความส�าคัญในการน�าไปประยุกต์ใช้ในด้าน 

ความคิด	ความเช่ือ	ความศรทัธา	ในคณุค่าทีแ่ท้จรงิอนัจะน�า

ไปสู่ความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

 5. บทบาทนักพัฒนาสังคม	 (เป็นนักพัฒนาสังคม	

ประเทศชาติควบคู่ไปกับการบริหารราชกากรแผ่นดิน)	

	 บทบาทนกัพัฒนาสงัคมของพระสงัฆาธกิาร	ผูเ้ป็น

นักพัฒนาสังคมเพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้	 (ปัญญา)	

อย่างแท้จริงเก่ียวกับปรากฏการณ์ต่างๆ	บคุคลเป็นคนดีของ

สงัคม	(ศีล)	มวีนัิยในตัวเอง	เข้าใจระเบยีบกฎเกณฑ์ในสงัคม	

(สันติสุข)	 และให้บุคคลมีจิตใจหนักแน่นในการท�าความดี

ด้วยความขยัน	 (วิริยะ)	 ไม่หว่ันไหวกับอารมณ์ต่างๆ	 

ที่มากระทบ	 โดยมีความมุ่งม่ันเพื่อให้จิตใจ	 มีความสว่าง	 

สงบ	สะอาด	(สมัมาสมาธ)ิ	สร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนเอง

แรงจูงใจในการพัฒนา	 (ฉันทะ)	 รู ้จักกระตุ้นให้บุคคลผู้ 

ตามมคีวามกระตือรือร้น	ในการสร้างพลงัแก่	ตวัเองอยูเ่สมอ	

(พละ)	 การกระตุ้นให้มีความขยันและพยายามปฏิบัติตาม 

ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด	 (วิริยะ)	 การกระตุ้นให้เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมโดยยอมเสียสละประโยชน์ส่วน	 (จาคะ)	

การกระตุ้นให้แสวงหาและพัฒนาสติปัญญาการพัฒนาสติ

ปัญญา(สติ)	กระตุ้นและพัฒนาในการท�างาน	อุทิศพลังงาน

ทั้งหมดให้แก่งาน	(สมาธิ)

 6. บทบาทผู้น�าสู่ความพ้นทุกข์	 (นักวิปัสสนาชี้ 

ทางพ้นทุกข์)	

	 บทบาทผู้น�าสู่ความพ้นทุกข์ของพระสังฆาธิการ 

โดยการปลูกฝังศรัทธาผ่านการประพฤติปฏิบัติการเผยแผ่

หลักธรรมค�าสอนและหลักการประพฤติปฏิบัติโดยยึดถือ

พระธรรมวินัยในการประพฤติปฏิบัติตนให้มีศีลาจารวัตร

กิริยางดงามเรียบร้อยรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกหัดล�้าค่า

ผ่านหลกัการทางสตปัิฏฐานคอื	สมถกรรมฐาน	และวปัิสสนา

กรรมฐาน	 เมื่อสามารถท�าวิปัสสนาญาณให้แจ้งได้แล้วการ

บรรลุมรรคผลจึงจะเกิดขึ้น(พระมหาอ�านวย	 อานนฺโท	 

(จันทร์เปล่ง),2542)	

สรุป
 ภาวะผู้น�ามีความส�าคัญต่อกระบวนการท�างาน 

ของพระสังฆาธิการ	ภาวะผู้น�านั้น	 เป็นศิลปะส�าหรับบริหาร

จัดการและเป็นจุดศูนย์กลางของพฤติกรรม	 ในการบริหาร

เพราะช่วยท�าให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขององค์กรภาวะผู ้น�าจึงเป็นความสามารถด้านอิทธิพล 

ต่อบคุคลในกลุม่อนัน�าไปสูก่ารบรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ในยุคทศวรรษที่	21	นั้นมี	6	ด้านดังนี้คือ	

	 1)	 บทบาทในเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา	

	 2)	 บทบาทผู้ทรงไว้ซึ่งคุณวิเศษ	

	 3)	 บทบาทนักบริหารศรัทธา	

	 4)	 บทบาทผู้น�าแห่งจิตวิญาณ

	 5)	 บทบาทนักพัฒนาสังคมและ	

	 6)	 บทบาทผู้น�าสู ่ความพ้นทุกข์ในการส่งเสริม 

ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้	ยืนยง
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