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บทคัดยอ 
  บทความวิชาการฉบับน้ีมีความมุงหมายการวิเคราะหและเสนอแนวทางการ
สรางความสุขในองคกรภาครัฐและเอกชนภายใตบทบาทของภาวะผูนํา จากการศึกษา
พบวา การสรางความสุขในองคกรมีปจจัยเชิงความสัมพันธที่สําคัญและมีอิทธิพล         
อยางมากของภาวะผูนําในองคกรรัฐและเอกชน โดยเริ่มตนจากพฤติกรรมที่เปนตนแบบ
ของภาวะผูนําทําใหบุคลากรมีความรูสึกผอนคลายซึ่งเปนปจจัยเชิงสาเหตุสงผลให
บุคลากรมีความมักคุนที่เปนบรรทัดฐานใหบุคลากรประกอบดวย 4 แนวทางไดแก           
1. พฤติกรรมภาวะผูนํ าที่ จั ดสวัสดิการ การให ธรรม และการใหอภั ย  (ทาน)                    
2. พฤติกรรมภาวะผูนําที่ใชวาจาในการประสานสามัคคีและใหความอบอุน (ปยวาจา)       
3. พฤติกรรมภาวะผูนําที่มองเห็นประโยชนสวนรวมมากอนประโยชนสวนตน               
(อัตถจริยา) และ 4. พฤติกรรมภาวะผูนําที่สามารถถือปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอ
ปลาย (สมานัตตตา) ดังนั้น ผูนําองคกรควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการกําหนด
เปนแผนสําหรับการจัดการสวัสดิการในลักษณะตางๆ แผนการใชพฤติกรรมทางวาจา
เพื่อการความสามัคคี แผนการพัฒนาความเสียสละประโยชนสุขสวนตน และแผนการ
ปรับพฤติกรรมของผูนําทีมใหเปนแนวราบมากยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมผูนํา  ความสุขแนวพุทธศาสนา  ภาคเอกชนและองคกรภาครัฐ 
 

Abstracts 
  This article is intended to analyze and provide suggestions how 
to create happiness in public and private organizations under the 
leadership role. It is found that there is a key correlation factor between 
leadership and happiness in Private and Government organizations.          
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The default behavior of the model's identity and leadership makes 
people feel relaxed, which is a causal factor resulting personnel are 
acquainted with is the norm for staff, Includes four guidelines which are 
1. Leadership Behaviors that support of Welfare (Dàna), 2.Leadership 
behaviors verbally, in coordination and harmony, warmth (Piyavàcà) ,          
3. Leadership Behaviors visible part of the very first personal (Atthacariyà), 
and 4.Leadership and behavior that can be applied consistently 
(Samànattatà). Thus, corporate leaders should change their behavior to 
define policies for the management of welfare, verbal behavior policy, 
the development of the health benefits of their sacrifice, and the 
changes behavior of the leadership team to rise even more. 
 

Keyword :   Leadership behaviors; Happy by Buddhism;  
 Private and Government organizations 
 
บทนํา   
  การสรางความสุขในองคกรมีความสําคัญไมนอยไปกวาเปาหมายเชิงประจักษ
ขององคกรหากเปนองคกรทางธุรกิจพยายามที่จะสรางผลกําไรเหนือคูแขงขัน สงผล
กระทบแพรกระจายไปยังสวนอื่นไดอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมทาง
จริยธรรมของสังคมที่มาจากสาเหตุการยึดวัตถุมากกวาความดี  การแขงขันเพื่อเอาชนะ
แทนการรวมมือ การมองผูอื่นเปนคูแขงมากกวาเปนมิตร (สุเทพ พงศศรี, ออนไลน)        
หากเปนองคกรรัฐจะมีประชาชนเปนเปาหมายที่สําคัญ แตกระนั้น ความสุขที่เกิดขึ้น         
อยูที่เปาหมายเพื่อความสําเร็จอันเปนวัตถุธรรมจับตองไดก็เปนเพียงสวนนอยเทานั้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับความสุขที่ควรจะเปนหรือที่ควรจะเกิดขึ้นบนรากฐานที่ถูกตอง ลดการ
เบียดเบียน ละทิ้งการแกงแยงชิงดีชิงเดนไมวาจะภายในหรือภายนอกก็ตาม ซึ่งนั่นเปน
ผลจากการพัฒนาระบบการใหสวัสดิการ การบริจาค การเสียสละ การใหอภัย การให
คุณความดีของผูนําหรือองคกรที่มีความสุขจากการใหมากกวาการไดรับประโยชน ยิ่งให
มากเทาใด ความสุขจะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเทานั้น นอกจากนี้ยัง พบวา องคความรูมากมายที่
ระบุถึงการใชวาจาเพื่อสรางความสุขและสรางเปาหมายไปพรอม ๆ กัน ซึ่งนั่นก็คือ การ
ที่ผูนํารูจักใชคําพูดที่สามารถประสานประโยชนระหวางบุคลากรกับองคกรได ชวยใหคน
ทั้งหลายรวมกันโดยที่วาจะเปนการอยูรวมกันก็ตาม หรือทํางานรวมกันก็ตาม ใหพากัน
ไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545 : 3-5) ขณะที่การ         
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ประพฤติตนที่เปนประโยชน ตอบุคลากรยอมสรางความชื่นชมและสรางการยอมรับ 
ความประทับใจใหกับบุคลากรตลอดระยะเวลาทั้งในองคกรและนอกองคกร รวมท้ังการ
มีพฤติกรรมอยางเสมอตนเสมอปลายของผูนําชวยใหมิตรภาพระหวางผูบริหารกับ
บุคลากรมีลักษณะการบริหารหรือวัฒนธรรมองคกรเปนแนวราบมากวาแนวดิ่ง ดังนั้น
พฤติกรรมของภาวะผูนําในองคกรจึงมีอิทธิพลและสําคัญอยางมากตอการสราง
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสุขทั่วทั้งองคกร ซึ่งหากพฤติกรรมของผูนําประกอบดวย
คุณลักษณะดังกลาวจะไมทําใหบุคลากรรูสึกอึดอัด จะไมรูสึกเกรงกลัว จะไมคอยรูสึกวา
ผูบริหารหรือผูนําจองจับผิดบุคลากรเพียงอยางเดียว เมื่ออาการของบุคลากรรูสึกเบา
โปรงโลงสบายใจ เพราะในสภาวะแบบนั้นจะเรียกวา ความสุขที่เกิดจากพฤติกรรมของ
ภาวะผูนําตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดังธรรมภาษิตที่กลาววา..ผูใดไดรับแตงตั้งให
เปนใหญ  ถาผูนั้นประพฤติชอบธรรมประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรม
ตามไปดวยหากพระราชาตั้งอยูในธรรมชาวเมืองนั้นก็เปนสุข (พระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทย, เลมท่ี 21 ขอที่ 70 หนาที่ 115-116)  
  การเปนผูนําในองคกรไมใชเรื่องงายที่จะใหทุกคนมีความสุขบนพื้นฐานของ
เปาหมายที่กําหนดไว แตกระนั้นการสรางความสุขจากจุดเริ่มตนจะตองมาจากตัวของ
ผูนําที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม มีความประพฤติที่ถูกตอง เหมาะสม เพราะการทํางานที ่              
มุงสรางความสุขใหกับบุคลกรยอมดีกวาการมุงสรางเปาหมายใหกับองคกรเพียงอยาง
เดียว เพราะเมื่อคนไมมีความสุข การปฏิบัติงานก็ยากที่จะบรรลุเปาหมายได แตหาก
บุคลากรมีความสุข ความสุขจะกลายเปาหมายที่สําคัญ จะเชื่อมโยงไปสูเปาหมายอื่นๆ 
ไดโดยงาย ดังนั้น การที่ผูเขียนเลือกหลักสังคหวัตถุ 4 ประการมาใชเปนกรอบใน
การศึกษาเพราะเห็นวามีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมภาวะผูนําที่สัมพันธตอความ
ตองการของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนอง และเปนความคาดหวังที่ตองการเห็น
พฤติกรรมของผูนํ าเชนนั้นซึ่ งมีความพิ เศษกวาบรรดาหลักพุทธธรรมอื่น ๆ ที ่                   
มุงความสามารถทางดานคุณลักษณะเฉพาะของผูนํา เชน หลักไตรสิกขา หลัก                 
อิทธิบาทธรรม หลักสัปปุริสธรรม เปนตน ทําใหมีความเปนวัฒนธรรมเชิงวิถีปฏิบัติใน
องคกรอยางเห็นไดชัด 
 
แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมของภาวะผูนําตอการสรางความสุขในองคกร 
 การศึกษาถึงพฤติกรรมของภาวะผูนําตอการสรางความสุขในองคกรมี
ความสําคัญในฐานะผูที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงระบบตางๆ รวมทั้งสามารถ
สามารถกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรใหเปนไปตามที่ตองการไดเพราะอํานาจในการ       
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สั่งการและการควบคุมผลประโยชนทั้งหลาย ฉะนั้น อิทธิพลการสรางความสุขในองคกร
ของภาวะผูนําจึงมีบทบาทอยางสูงสุดซึ่งทฤษฎีภาวะผูนําเชื่อวาแบบของพฤติกรรมของ
ผูนําเปนเครื่องชี้ถึงแบบและความสําเร็จของความเปนผูนํา อาจจะสรุปได 3 รูปแบบ       
(กวี  วงศพุฒ, 2545 : 119-121) ไดแก  
 รูปแบบที่ 1 พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงเผด็จการ เปนผูนําที่รวมการ
ตัดสินใจไวท่ีตนเอง จะเปนผูกําหนดเปาหมายและวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายนั้น และ
จะควบคุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด แตก็มีความเหมาะสมใน
สถานการณสงครามเนื่องจากตองการความรวดเร็วและแนนอน ยกตัวอยาง เชน             
เลนิน เซอรชิลล ฮิตเลอร และ มุสโสลินี เปนตน 
 รูปแบบที่ 2 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย เปนผูนําที่เขามา
เปนสวนรวม ผูนําประเภทนี้จะดึงผูใตบังคับบัญชาใหเขามามีสวนรวมในการกําหนด
วัตถุประสงคและวิธีการทํางาน ดวยความเชื่อวา การเขามามีสวนรวมจะทําใหได
ความคิดเห็นที่กวางขวางขึ้น และทําใหการยอมรับจากสมาชิกมีมากขึ้น 
 รูปแบบที่ 3. พฤติกรรมของผูนําตามแบบเสรีนิยม เปนผูนําประเภทที่
คอนขางจะ “ปลอย” คือจะใหคําแนะนําทั่วๆ ไปเกี่ยวกับจุดมุงหมายแลวปลอยให
ผูใตบังคับบัญชากําหนดแนวทางการปฏิบัติกันเอาเอง ซึ่งวิธีการนี้ผูใตบังคับบัญชามี
อิสระอยางมากและผูท่ีทํางานจะถูกจูงใจดวยตัวของเขาเอง 
 ขณะเดียวกันทฤษฎีภาวะผูนําตามแบบจําลองของฟดเลอรและมารติน ได
สรางแบบจําลองผูนําตามสถานการณ ซึ่งมีอยู 3 ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของผูนํา 
คือ (Fred E. Fiedler and Martin M. Chemers, 1974 : 80) 1) สัมพันธภาพระหวาง
ผูนํากับผูใตบังคับบัญชา เปนแบบการเขาถึง เขาใจบริบทพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา
วาตองการผูนําที่มุงใหความเขาใจหรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากร 2) โครงสราง
ของงาน คือ การจัดวางตําแหนงตาง ๆ ใหชัดเจนมากที่สุดหรือที่เรียกวา ระบบการ
ดําเนินงาน และกระจายอํานาจไปสูโครงสรางของหนวยงานใหมากที่สุด และ 3) อํานาจ
ตามตําแหนงหนาที่ หมายถึง อํานาจที่เปนทางการของกองงานที่ดําเนินภายใตองคกร 
นอกจากนี้ การอธิบายทฤษฎีความเปนผูนําเชิงพฤติกรรมศาสตร หรือพฤติกรรมผูนํา ที่
พยายามนําเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงออกมาในกลุมเพื่อพยายามแสวงหา
คําตอบวาผูนําควรมีพฤติกรรมอยางไรที่สามารถทําใหการบริหารงานของผูนําประสบ
ผลสําเร็จโดยเปนการใชพฤติกรรมของผูนําแตละคนที่สะสมมาจากประสบการณหรือ
การรับรูเพื่อใชในการชักจูงใหผูใตบังคับบัญชาเต็มใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2542 : 437) 
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 การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State Leadership 
Studies) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1945 โดยสถาบันวิจัยธุรกิจของมหาวิทยาลัย
พยายามอธิบายมิติตางๆ ของพฤติกรรมผูนําโดยใหความเห็นวาเปนพฤติกรรมของ
บุคคลเพื่อที่จะควบคุมกิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมาย ตอมาในปค.ศ.1957              
เฮมพิลและคูนส (Hemphill and Coons) ไดศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องและไดนํามาเปน
สรุปพฤติกรรมผูนําออกมาเปน 9 มิติ (รุจา  เทพนฤมิตร, 2545 : 23-24)  ดังนี ้
  1) การกระทําของผูนําที่พยายามใหเกิดความรวมมือระหวางเพื่อน
รวมงาน  
  2) การกระทําที่จะกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน  
  3) การกระทําที่จะกอใหเกิดความสําเร็จ ไดผลผลิตท่ีมีท้ังปริมาณและ
คุณภาพ  
  4) การกระทําที่เปนตัวแทนของกลุมเมื่อมีปฏิสัมพันธกับกลุมอื่นๆ 
  5) ความพยายามท่ีจะใหผูนําเขาไปเปนสวนหนึ่งของกลุม  
  6) ความพยายามที่จะใหรางวัลหรือลงโทษ หรือตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
  7) การกระทําซึ่งทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงกิจกรรมของกลุม  
  8) การกระทําซึ่งแสดงวาไมยอมรับนับถือความคิดของผูอื่น  
  9) ความพยายามที่จะจําแนกหนาที่และนโยบายในการดําเนินการ  
 
 ในปเดียวกัน ฮาลพินและไวเนอร (Halpin and Winer) ไดปรับปรุงเครื่องมือการวัด
พฤติกรรมของผูนําขึ้น จึงไดรวบรวมมิติท้ัง 9 มิติใหเหลือเพียง 4 มิติ คือ 
  1)  พฤติกรรมผูนําดานมุงความสัมพันธ  
 2) พฤติกรรมผูนําดานมุงงาน  
 3) พฤติกรรมผูนําดานเพ่ิมผลผลิต  
 4) พฤติกรรมผูนําดานการรับรู  
 
  ปรากฏวามิติที่สําคัญและผูนําไดนํามายึดถือปฏิบัติอยูมาก คือ พฤติกรรม
ผูนําดานมุงความสัมพันธ และพฤติกรรมผูนําดานมุงงาน ตอมา ฮาลพิน (Halpin) จึงได
พัฒนารูปแบบของแบบทดสอบ โดยการตัดพฤติกรรมผูนําดานเพิ่มผลผลิตและ
พฤติกรรมผูนําดานการรับรูออก และทดสอบเฉพาะพฤติกรรมผูนําดานมุงความสัมพันธ
กับพฤติกรรมผูนําดานมุงงานปรากฏวามีความอิสระจากกันและแยกจากกันจึงจําแนก
พฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 มิต ิ(Halpin and Andrew, 1966: 15) คือ 
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 1. มิติกิจสัมพันธ หรือมิติมุงงาน (Initiating Structure) หมายถึง 
พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกในลักษณะการแจกแจงงาน การกําหนดระเบียบแบบ
แผนและวิธีปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดชองทางในการติดติอสัมพันธ ระหวางสมาชิก
อยางรัดกุม ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชาเปนไปตามตําแหนงหนาที่และ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 2. มิติ มิ ตรสัมพันธ  หรือมิติ มุ งความสัมพันธ  (Consideration) 
หมายถึง พฤติกรรมของผูนําที่แสดงความเปนมิตร ความเปนกันเอง ความไวเนื้อเชื่อใจ 
ความเห็ นอกเห็ นใจการให เกี ยรติยกย อ งและความจริ ง ใจอั นอบอุ นที่ ผู นํ ามี ต อ
ผูใตบังคับบัญชา 
   แมวา ฮาลพิน (Halpin) จะตัดพฤติกรรมผูนําดานเพิ่มผลผลิตและพฤติกรรม
ผูนําดานการรับรูออกไปแต Blake and Mouton (1991) กลาววา ภาวะผูนําที่ดีมี
ปจจัย 2 อยาง คือ คน (People) และผลผลิต (Product) โดยกําหนดคุณภาพและ
ลักษณะสัมพันธภาพของคนเปน 1-9 และกําหนดผลผลิตเปน 1-9 เรียกรูปแบบนี้
วา Nine-Nine Style (9,9 Style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาขายนี้จะแบง
ลักษณะเดน ๆ ของผูนําไว 5 แบบ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงรูปแบบของการบริหารแบบตาขายของผูนําในองคกร 

ที่มา : เศรษฐภูมิ เถาชาร ีวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร, 2559. 
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 ซึ่ งทางด าน Blake and Mouton (1991) อธิบาย เพิ่ ม เติมว า รูปแบบ
ที ่1 แบบมุงงาน เปนแบบ 9,1 ผูนําจะมุงเอาแตงานเปนหลัก สนใจคนนอย มีพฤติกรรม
แบบเผด็จการและออกคําสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม รูปแบบที่ 2 แบบมุง              
คนสูง เปนแบบ 1,9 ผูนําจะเนนการใชมนุษยสัมพันธและเนนความพึงพอใจของผูตามใน
การทํางาน ไมคํานึงถึงผลผลิตขององคกร รูปแบบที ่3 แบบมุงงานต่ํามุงคนตํ่า เปนแบบ 
1,1 ผูบริหารจะสนใจคนและสนใจงานนอยมาก ใชความพยายามเพียงเล็กนอยเพื่อให
งานดําเนินไปตามที่มุงหมาย รูปแบบท่ี 4 แบบทางสายกลาง เปนแบบ 5,5 ผูบริหารหวัง
ผลงานเทากับขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ใชระบบที่มีกฎระเบียบแบบแผน 
ผลงานไดจากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเนนขวัญ ความพึงพอใจ และรูปแบบ
ที่ 5 แบบทํางานเปนทีม เปนแบบ 9,9 เนนเรื่องงานและขวัญกําลังใจ คนทํางานจะไม
ขัดแยงกัน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การทํางานสนุก ผลสําเร็จอยูที่การพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก สัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับผูตาม เกิดจากความ
ไววางใจ และการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (อางใน, เศรษฐภูมิ เถาชารี, 2559) 
 ในขณะเดียวทางดานศูนยวิจัยสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (อางใน            
พระครูภัทรธรรมคุณ, 2554 : 20) ไดศึกษาภาวะผูนําโดยคนหาแหลงคุณสมบัติตางๆ              
ที่เชื่อมโยงกัน ตัวชี้นําตางๆ ที่บอกประสิทธิผลกอนผลการวิจัยไดสรุปพฤติกรรม              
2 อยาง เชนเดียวกับการศึกษาท่ีโอไฮโอแตเรียกชื่อตางกัน คือ 
  1)  แบบมุงตัวงาน เปนพฤติกรรมของผูนําที่เนนการทํางานและความสําเร็จ
ของงานเปนหลักผูนําจะไมคอยคํานึงถึงความรูสึกหรือสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน          
มากนัก 
  2) แบบมุงตัวคน เปนพฤติกรรมของผูนําที่เนนการสรางความสัมพันธ
อันดีกับผูปฏิบัติงาน ผูนําจะคํานึงถึงสภาพจิตใจทุกขสุข และสวัสดิการของลูกนอง           
หรือผูใตบังคับบัญชาเปนหลัก ผลจากการที่พฤติกรรมมุงตัวงานและมุงตัวคนตั้งอยู           
บนปลายคนละดานของเสนตรงหรือแกนๆ เดียวกันน้ี ทําใหแบบพฤติกรรมผูนําของกลุม
มิชิแกน มี 2 แบบใหญ ๆ เทานั้น คือ มุงงานสูงและมุงคน ตางกับมุงคนสูงและมุงงานต่ํา 
  กลาวสรุปไดวา แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมของภาวะผูนําตอการสราง
ความสุขในองคกรจะเนนการศึกษาทางดานพฤติกรรรมศาสตรที่มีผลการวิจัยยันยันถึง
การสรางความสุขโดยมีรูปแบบตางๆ มากมายซึ่งรูปแบบที่สําคัญที่สุดจะเปนพฤติกรรม
ของภาวะผูนําในองคกรที่มองมิติมิตรสัมพันธหรือมิติมุงความสัมพันธ หรือ แบบมุงตัว
คนในลักษณะการทํางานเปนทีมมากกวาในลักษณะอื่นๆ กลาวคือ ลักษณะดังกลาว 
ภาวะผูนําจะมีพฤติกรรมที่เนนความสัมพันธภาพระหวางกัน มองตัวบุคลากรใหมี
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ความสุขมุงสรางความเขาใจระหวางเพื่อนรวมงาน มองสวัสดิการ ความปลอดภัย        
มองบุคลากรดวยความเปนมิตร มีพฤติกรรมเปนกันเอง มีความไวเนื้อเชื่อใจ มีความเห็น
อกเห็นใจ ใหความมั่นคงกับบุคลากรเปนประการที่สําคัญ ดังนั้น การสรางความสุข
ใหกับบุคลากรปจจัยที่สําคัญก็อยูที่ตัวของผูนําวาจะมีพฤติกรรมที่ดีดังที่กลาวไดอยางไร 
และก็คงจะไมยากมากนักหากผูนํามองเห็นคุณคาของมนุษยในความเปนบุคลากร            
อันเปนพื้นฐานขององคกรที่คอยขับเคลื่อนงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายในที่สุดก็ดวย
ผูนํามีพฤติกรรมที่ดี มีพฤติกรรมที่ถูกตอง และมีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับ
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข 
 
พุทธวิถภีาวะผูนํากับการสรางความสุขในองคกร 
 พระพุทธศาสนาไดเสนอทัศนะหลายประการที่เกี่ยวของกับการเปนผูนํา เชน 
ราชสังคหวัตถุ ทศพิธราชธรรม จักรพรรดิราช พรหมวิหารธรรม สติสัมปชัญญะ เปนตน 
ทัศนะคุณลักษณะภาวะผูนําเหลานี้ยังคงถูกอธิบายไวในเอกสารชนิด ตางๆ มากเพราะมี
ความเดนชัดอยางมากในการนําไปประยุกตใช แตกระนั้น กรอบแนวคิดของพุทธวิถี
ภาวะผูนํากับการสรางความสุขในองคกรยอมมีทางเลือกสําหรับการตอยอดเปน
วัฒนธรรมความสุขของบุคลากรที่ผานพฤติกรรมของผูนําจนกลายเปนกัลยาณมิตร และ
วัฒนธรรมการสงเคราะห รวมทั้ งเปนสัมพันธภาพระหวางผู ใตบังคับบัญชากับ
ผูบังคับบัญชา และระหวางเพื่อนรวมงาน เรียกวา หลักสังคหวัตถุ (พระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทย เลมที่ 21 ขอที่ 32 หนาที่ 50-51) หมายถึง หลักการสงเคราะห (พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2552: 20-22) คือ หลักการยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมูชน
ไว ในสามัคคี  ทํ าให ตนเองก็ เปนที่ รัก  และชุมชนก็ รวมกันอยู ได  ไม แตกแยก                 
กระจัดกระจาย ทําใหสังคมมีเอกภาพและมีความม่ันคง  
 สังคหสูตร สูตรวาดวย สังคหวัตถุ (พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย เลมที่ 21          
ขอที่ 32 หนาที่ 37) หรือพระสูตรที่วาดวยการสงเคราะหระบุวา “ภิกษุทั้งหลาย               
สังคหวัตถุ 4 (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ประการนี้แล ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยาใน
โลกนี้และสมานัตตตาในธรรมนั้นๆ ตามสมควร สังคหธรรมเหลานี้แลชวยอุมชูโลก
เหมือนสลักท่ียึดดุมรถซึ่งแลนไปไวไดฉะนั้น ถาไมพึงมีธรรมเหลานี้ มารดาหรือบิดาก็
ไมพึงไดการนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเปนเหตุ แต เพราะบัณฑิตเล็งเห็น
ความสําคัญของสังคหธรรมเหลานี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหลานั้นจึงถึงความเปนใหญและ
เปนผูนาสรรเสริญ”  



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

- 232 - 

  สังคหวัตถุจึงเปนจุดเริ่มของความผูกพันในระดับสังคมและองคกรที่ผูนําการ
บริหารจําเปนจะตองใหความใสใจ และตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเรื่องบุคลากรที่
สําคัญอยางนอยที่สุดเปนเครื่องรับประกันไดวา ความขัดแยงในองคกรจะเปนไปเพื่อการ
พัฒนามิใชเปนไปเพื่อการทําลายองคกรเปนแนแท เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมการสรางสุข
จะตองถูกนิยามภายใตบริบทที่ควรจะเปนและกําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรการสราง
ความผูกพันไดมากกวาหลักธรรมอื่น ๆ ถึงแมมีความเกี่ยวของก็ตามประกอบดวย             
4 ประการไดแก  

1. ทาน หมายถึง การใหการเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละแบงปน ชวยเหลือกัน
ดวยการใหสิ่งของ หรือใหความรูและแนะนําสั่งสอนดวยน้ําใจไมตรี มีความโอบออมอารี 
จะชวยผูกใจคนไวได การทําทานจะไมสูญเปลา ผูที่ใหสิ่งที่ดียอมไดรับสิ่งที่ดีตอบแทน 
ดังทรงตรัสวา “มนาปทายี ลภเต มนาป”  (พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี เลมที่ 22 ขอที่ 
44 หนาที่ 45) แปลวา ผูใหสิ่งที่นาพอใจยอมไดรับสิ่งที่นาพอใจ ซึ่งรูปแบบของการให
ทานอาจใหได 2 วิธีดวยกัน คือ 1) อามิสทาน ใหสิ่งของแกเพื่อนหรือผูอื่นที่ดอยกวา 
รวมทั้งการใหรางวัลตางๆ เปนตน และ2) วิทยาทานหรือธรรมทานหมายถึง การใหธรรม 
การใหความรูและแนะนําสั่งสอนหรือการใหในสิ่งที่ดีเปนประโยชน การใหทานทั้ง            
2 รูปแบบ คือ อามิสทาน (การใหสิ่งของ) และธรรมทาน (การใหธรรม) บรรดาทาน            
2 อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ (พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย เลมที่ 25 ขอที่ 98 หนาที่ 
473) ดังนั้น การใหจึงเปรียบเสมือนการใหสวัสดิการแกบุคลากร ใหการสงเคราะห เชน 
การใหทุนแกบุตรหลาน การใหปจจัยสี่ การใหเวลาหยุดเพื่อการทองเที่ยวในบางครั้ง
คราว เปนตน ในยามเดือดรอนอยางหนึ่ งอยางใด เชน เมื่อ เจ็บปวยก็ออกคา
รักษาพยาบาล เงินเดือนไมพอจายก็พยายามชวยเหลืออยางหนึ่งอยางใด เปนตน 

2. ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ หมายถึง ความเปนผูมีวาจานารัก พูดอยาง        
รักกัน วาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มน้ําใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กลาววาจาสุภาพไพเราะ 
ออนหวาน  มีหางเสียง สมานสามัคคี ซาบซึ้งใจ ทําใหเกิดไมตรีรักใครนับถือ ตลอดถึงคํา
แสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจ พยายามหลีกเลี่ยงถอยคําที่
ขัดแยงกัน  พูดจาสอเสียดเสียดสีกัน อันนําไปสูการทะเลาะวิวาทกัน ดังปรากฏในอภัย
ราชกุมารสูตร (พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย เลมที่ 13 ขอที่ 83 หนาที่ 88) โดยสรุป
ความวา “ตถาคตรูวาจาที่จริง ที่แท ที่ประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นเปนที่รัก 
เปนที่ชอบใจของคนอื่นในขอนั้น ตถาคตรูกาลที่จะกลาววาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในหมูสัตวทั้งหลาย (พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย เลมที่ 13 
ขอที่ 85 หนาที่ 86) ดังนั้น การที่พระพุทธองคทรงตรัสวาจาในแตละครั้งยอมหมายถึง
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ผลที่จะตามในทางที่ดีเสมออยางนอย 6 ประการ ไดแก 1) ตองเปนความจริง 2) เปนคํา
สุภาพไพเราะออนหวาน 3) พูดแลวกอใหเกิดประโยชน 4) พูดแลวเกิดการสมานสามัคค ี
5) พูดดวยจิตเมตตา และ6) พูดถูกกาลเทศะ คือ ถูกเวลาและสถานที่องคประกอบทั้ง         
6 ประการเปนเครื่องชี้วัดของวาจาวาควรที่พูดหรือไม เพราะบางเมื่อพูดไปและวาจานั้น
ยอมมีอิทธิพลเหนือตนเองอาจจะทําใหเดือดในภายหลังไดจึงมสีุภาษิตที่กลาววา “อยูคน
เดียวใหระวังความคิด อยูกับมิตรใหระวังคําพูด” เปนตน 

3.  อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน ทําประโยชนแกเขา หลักธรรม
ขอนี้มุงสอนตน 2 ดาน คือ การทําตนใหเปนประโยชน และการทําในส่ิงที่เปนประโยชน 
ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรมมีสวนประกอบอยู 2 ประการ ไดแก            
1) การทําตนใหเปนประโยชน หมายถึง ทําตนใหมีคุณคาในสังคมท่ีตนอาศัยอยูดวยการ
ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวยความรู ความสามารถ มี
คุณธรรม เปนบุตรที่ดีของบิดามารดา เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย เปนนักเรียนที่ดีของ
สถานศึกษา เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ตลอดจนเปนศาสนิกชนที่ดีของ
พระพุทธศาสนาตลอดไป 2) การทําในสิ่งที่เปนประโยชน คือ เมื่อทําตนใหเปนประโยชน
แลว ก็ตองสรางตนใหเปนประโยชนกับผูและอื่นดวยการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน        
ไม นิ่ งดู ด าย  มี น้ํ า ใจ ไมต รี ต อ กั น  บํ า เพ็ ญ สาธารณ ป ระ โยชน ต าม สติ กํ าลั ง                         
ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา “คนทําหมูคณะใหงดงาม”(พระพรหมคุณาภรณ            
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2550 : 9) 

4. สมานัตตตา คือ การเอาตัวเขาสมาน หมายถึง การทําตนเสมอตนเสมอ
ปลาย ตลอดถึงวางตนใหเหมาะสมแกฐานะภาวะ บุคคลเหตุการณและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 2 ประการ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543 : 167) ไดแก            
1) การวางตนใหเหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยูในสังคม เชน เปนหัวหนาครอบครัว เปน
บิดามารดา เปนครูอาจารย เปนเพื่อนบานกัน เปนตน ตนอยูในฐานะอะไรก็วางตนให
เหมาะสมกับฐานะที่เปนอยู และทําอยางเสมอตนเสมอปลาย และ 2) ปฏิบัติตนอยาง
สม่ําเสมอตอคนทั้งหลาย ใหความเสมอภาค มีความเทาเทียม ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น 
เสมอในสุขและทุกข คือ รวมสุขรวมทุกขกัน รวมรับรูปญหา และรวมแกปญหาเพื่อ
ประโยชนของสังคม 
   จึงกลาวไดวา พุทธวิถีภาวะผูนํากับการสรางความสุขในองคกร จึงไมไดเปน
เรื่องยากหากใจตองการที่จะสรางใหเกิดขึ้น แตกระนั้นเมื่อเกิดแลวจะรักษากันอยางไร
เปนสิ่งที่นาหวงมากกวา จึงตองสรางระบบของวัฒนธรรมความสุขขึ้นมารองรับและ
รวมกันรักษาวัฒนธรรมทั้ง 4 องคประกอบที่กลาวซึ่งเชื่อแนวา ทั้งผูนําและผูหรือ
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ผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาจะมีความผูกพันบนพื้นฐานของความเขาใจ 
ความเห็นอกเห็นใจ มีสัมพันธภาพที่ดีงามภายใตกระบวนทัศนทางพระพุทธศาสนาที่
มุงหวังใหชาวพุทธไดนอมนําหลักธรรมไปประยุกตใชหรือนําไปปฏิบัติที่สามารถทํา
ตนเองใหสามารถชวยเหลือผูอื่น สรางกําลังดวยวาจาใหกับผูอื่น ทําตนเปนประโยชนตอ
ผูอื่นและไมวางตนเองไปขมผูอื่น และมีความประพฤติที่ดีอยางสม่ําเสมอ หากมีการ
ปฏิบัติและมีความรูกันอยางนี้จึงจะเรียกวา วัฒนธรรมการสรางความสุขในองคกรตาม
แนววิถีทางพระพุทธศาสนา 
 
พฤติกรรมภาวะผูนํากับการสรางความสุขวิถีพุทธในองคกร 
  พฤติกรรมภาวะผูกับการสรางความสุขวิถีพุทธ เปนการมองเรื่องสัมพันธภาพ
ระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชาที่มีอิทธิพลระหวางกันอยางมีนัยยะสําคัญตอ
การกําหนดเปาหมายและการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐและเอกชน แตกระนั้น 
พฤติกรรมของภาวะผูนํายังมีสิ่งที่นาสนใจตอการศึกษาในฐานะผูวางระบบตางๆ               
ที่ดูเหมือนมีความสําคัญมากกวาองคกรในขณะที่องคกรก็ขาดบุคลากรไมไดเชนกัน ทํา
ใหลักษณะความสัมพันธของแตละองคกรมีความแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมที่ถูกสราง
ขึ้นมาดวยภาวะผูนําการบริหารซึ่งบางครั้งก็มองวา วัฒนธรรมเหลานี้ไมไดชวยใหเกิด
ความสุขแกบุคลากรมากนักหรือไมตรงกับความตองการที่บุคลากรใหความสนใจจึงเปน
เสมือนการครอบงําอยางไมเปนอิสระตอบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การสราง
ความสุขวิถีพุทธที่มีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมของภาวะผูนําการบริหารหรือผูนําองคกร
ควรจะเปนอยางไร ซึ่งแนนอนวา บางครั้ง ภาวะผูนําก็ยังมีความตัวตนอยูมาก จึงยากที่
จะสรางความตระหนักรูถึงเปาหมายของความเปนผูนําที่เขาไปน่ังใจของบุคลากรจึงตอง
มีการนําทัศนะทางพระพุทธศาสนามาชวยสรางความสุขจนกลายเปนวิถีทางวัฒนธรรมที่
กอกําเนิดความสุขทั่วทั้งองคกร 
   การเสริมสรางความสุขใหกับบุคลากรดวยภาวะผูนํามักจะผูกโยงดวยคําถาม
ตางๆ ท่ียากตอการเขาถึงแกนแทของความจริงเพราะแมวาจะสรางขึ้นมาไดแตคําถาม
ตออาจจะตอบคําถามตอไปวา ความสุขที่เกิดขึ้นมันยั่งยืนไดมากนอยเพียงหรือความสุข
ไดเกิดเพียงครั้งคราวเทานั้น ซ่ึงไมแตกตางอะไรกับการเสพกามที่มีรสหอมหวานสําหรับ
ผูเสพแตยังไมเคยจะอิ่มหนําสําราญแบบยั่งยืนจนสุดทายความอยากมีมากขึ้นเรื่อยๆ จน
ไมที่สิ้นสุด ซึ่งผิดกับผูไมที่เสพกามกลับไดรับความสุขบนพื้นฐานของความไมอยาก 
หรือไมตองการพรอมที่สลัดความสุขที่ไมยั่งยืนนั่นออกไปใหมากที่สุดจนกลายเปน
ความสุขที่มนุษยควรจะไดและควรตั้งความสุขไวอยางนั้นมากกวา แตถึงอยางไรก็ตาม
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ความสุขมิไดถูกเนรมิตใหเกิดแบบลอยๆ แตเกิดขึ้นเพราะการสรางขึ้นมาอยางตอเนื่อง
เปรียบเสมอระลอกน้ําที่มีลมในทะเลที่ซัดเขาหาตลิ่งระลอกแลวระลอกเลาทําให
ความสุขเกิดอยางไมหยุดและตอเนื่อง ดังนั้น การเสริมสรางความสุขวิถีพุทธในองคกร
ควรจะเปนความสุขแบบตอเนื่องและไมขาดสาย ไมเหือดแหงจึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ
ภาวะผูนําในองคกรที่จะมองเห็นความสุขของบุคลากรดังกลาวและสรางวัฒนธรรม
ความสุขแบบยั่งยืนดวยองคประกอบ 4 แนวทาง ไดแก 
 พฤติกรรมการสรางความสุขวิถีพุทธที่ 1 พฤติกรรมภาวะผูนําในการใหทาน 
เพราะการใหมีความหมายและความสําคัญตอผูรับเสมอโดยเฉพาะการใหแกบุคคลที่
ตองการจะรับยอมมีความหมายมากกวาการใหแกบุคคลที่ไมตองการ หากการให               
มากเกินไปจะทําใหเกิดความออนแอแกผูรับ เพราะผูรับนั้นจะคอยตั้งตารับเพียงอยาง
เดียว หากการใหสิ่งของที่ไมจําเปนหรือสิ่งที่ของที่ผูรับไมตองการจะทําใหสิ่งของ
เหลานั้นมีคุณคานอย เพราะฉะนั้น การเลือกที่จะใหควรพิจารณาจากความตองการเปน
อันดับตน ๆ วาผูนั้นมีความตองการหรือไม เพียงใด ซึ่งพฤติกรรมของภาวะผูนําก็           
เฉกเชนเดียวกันการพิจารณากอนแลวจึงใหจึงสามารถผูกใจบุคลากรไวได ไมใชจะให
โดยไมที่คิด เพราะผูรับยอมมีความตองการที่แตกตางกันได 
 การใหวัตถุสิ่งของหรือการจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากรของภาวะผูนํา
ยอมเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางมากที่สามารถจะทําใหเกิดความรัก โดยมีภาษิต         
ระบุวา ททมาโน ปโย โหติ ผูใหยอมเปนที่รัก ซึ่งหากผูนําตองการใหบุคลากรมีความรัก 
ความเคารพ ความศรัทธา และนั่งในใจของบุคลากรจะตองจัดสวัสดิการตางๆ ซึ่งจะ
กําหนดไวเปนนโยบายและแผนงานดวยก็ได เชน การจัดตั้งกองทุนการศึกษาใหกับ          
บุตรหลานและบุคลากร การจัดการตั้งกองทุนการรักษาพยาบาล การจัดการกองทุนเพ่ือ
การจัดการหนี้สิ้น การจัดตั้งกองทุนเพื่อการทองเที่ยว การจัดตั้งกองทุนเพื่อการกูยืม 
เปนตน แตการใหดังกลาวควรจะมีมาตรฐาน และมีความเทาเทียม เสมอภาคตอ
บุคลากรทั้งหมด รวมท้ังเมื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดเปาหมายอาจจะตองมีการจัด
เลี้ยงเพื่อขอบคุณบุคลากรโดยผูภาวะนําจะตองเปนผูจัดเองทั้งหมดเพื่อแสดงถึงความ
เปนผูบังคับบัญชา และในกรณีอื่น ๆ ควรจะจัดการดานการใหหรือการเสียสละอยาง
สม่ําเสมออยาไดขาด แตไมควรบอยจนเกินไป นอกจากนี้ การใหธรรม และการให
ความรู ใหประสบการณ แนะนําวิธีการทํางานของบุผูนําองคกรมีสวนสําคัญเพื่อการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคกรสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะบุตร รักษวงษ 
(2557) วิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พบวา ผูบริหารควรสอนงานหรือแนะนํา
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ใหบุคลากรที่ขาดความรูและประสบการณตามโอกาสสมควรเพื่อใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมั่นใจ 
  แนวทางการสรางความสุขวิถีพุทธที่ 2 พฤติกรรมภาวะผูนําในการพูดจา
ไพเราะ เพราะการพูดเปนสิ่งที่สําคัญในฐานะเปนเครื่องมือสําหรับการสรางความเขาใจ
ของสังคมมนุษย แตกระนั้นการพูดบางครั้งก็เปนการทําลายสังคมมนุษยดวยเชนกัน ซึ่ง
การใชพูดหรือการใชวาจามีคําคมมากมายที่กลาวตักเตือนผูคนไวเชน “อันออยตาล
หวานล้ินแลวสิ้นซาก แตลมปากหวานหูไมรูหาย แมเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บ
จนตายนั้นเพราะเหน็บใหเจ็บใจ” หรือ “ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอย
อรอยจิต แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา” เพราะฉะนั้น 
ภาวะผูนําการบริหารในองคกรตองเตือนตนเองอยูเสมอวา การใชวาจาจะตองเปนไป
เพื่อการสรางความสุขใหกับบุคลากรเสมอเพราะบางครั้งผูนําจะลืมตนเองไปบางวา 
ผูใตบังคับบัญชาชอบฟงหรือตองการไดยินเสียงคําชื่นชม คํายกยองมากกวาคําดูดาหรือ
ผรุสวาทจากผูนํา โดยเมื่อผูนํามีอารมณโกรธเมื่อใดควรที่จะหลีกเลี่ยงการพูดใด ๆ ทั้งสิ้น 
หรือเลือกที่เงียบมากวาใชคําพูดเพื่อระบายอารมณแกผูใตบังคับบัญชาเพราะจะไมไดรับ
ประโยชนแตประการใดเลย จนกลายเปนขัดเคืองตอผูลูกนองซึ่งจะทําใหเสียโอกาสใน
การเสริมสรางความสุขทางวาจาสอดคลองกับการศึกษาของ พระปลัดสมชาย                  
ปโยโค (ดําเนิน) (2558) ศึกษาเรื่อง ผูนํากับการใชวาจาในการบริหารงานอยาง
สรางสรรค พบวา การตําหนิ ไมควรตําหนิตอหนาเพื่อนรวมงาน ควรเรียกไปตําหนิ หรือ
ตักเตือนในหองในลักษณะที่มิดชิด และไมใชวาจาที่กระทบกระเทือนตอจิตใจของ
ผูใตบังคับบัญชา ถามีการผิดพลาดในการปฏิบัติงานจําเปนจะตองใหกําลังใจ เพื่อจะได
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตอไป 
 การเสริมสรางความสุขทางวาจาของภาวะผูนําโดยเฉพาะอิทธิพลทางวาจา
ยอมสามารถสื่อสารไปยังลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาใหกระทําหรือไมกระทําอยางหนึ่ง
อยางใดดวยความสมัครใจที่ไมตองเคี่ยวเข็ญใหเหนื่อยเพราะวาจาที่กลาวโดยผูนํายอมมี
แรงผลักดันหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบนพื้นฐานของความศรัทธาเปนที่ต้ัง พรอมทั้ง
การยกยองที่ไมทําใหรูสึกวาเปนการสรางภาพมากกวาความจริงใจจากตัวของผูนํา 
ฉะนั้น การสั่งการไปยังผูใตบังคับบัญชาในแตละเรื่องยอมสะทอนถึงภาวะผูนําไปในตัว
วาจะตองควบคุมตนเองอยางไร หากมีการสั่งการไปแลว ลูกนองยังรูสึกขาดพลังในการ
ปฏิบัติงานนั้นยอมแสดงวา วาจาของผูนําขาดอิทธิพลสําหรับผูตามหรือลูกนองควรที่จะ
หาทางปรับปรุงตนเองอยางสม่ําเสมอรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตนเองใหมีอิทธิพลตอผู
ตามมากยิ่ง ซึ่งบางครั้งหากผูนําใชวาจาที่ไพเราะ ออนหวานมากไปอาจยังไมเปน
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ประโยชนมากนักเพราะยังขาดความใสใจ ความจริงใจจึงตองสรางใหเกิดขึ้นตามมาดวย 
แตสําหรับบางสถานการณภาวะผูนําอาจจะตองวิเคราะหผูตามหรือลูกนองใหมาก เชน 
ในขณะที่ลูกนองทํางานเหนื่อยๆ แตมาพักผอนสักครูหนึ่ง โดยที่ผูนําไมรูวาผูนั้นไดผาน
การทํางานมามาก จึงใชวาจาที่รุนแรงหรือผรุสวาท ซึ่งหากเปนลักษณะดังนี้ยอมทําให
ผูนําเสียความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นจากผูนั้นไป เปนตน ฉะนั้น การใชวาจาของผูนํา 
นอกจากจะใหกําลัง ใหคํายกยอง คําสรรเสริญและยังตองสรางความเชื่อถือ เมื่อพูด
อยางไรก็ตองทําอยางนั้น ที่เรียกวา การรักษาสัจจะหรือรักษาคําสัตยตอผูตามหรือ
ลูกนองยอมมีคากวาคํายกยองและคําสรรเสริญมากนัก ซ่ึงหากไมมั่นใจภาวะผูนําจะตอง
ไมใชวาจาในการผูกมัดตนเองโดยที่ไมจําเปนอยางเด็ด รวมทั้งคําหยาบ และเสียดสีอยาง
ใดอยางหนึ่ง เปนตน ดังนั้น ภาวะผูนําตองระลึกไวเสมอวา การพูดทุกครั้งนั่นก็คือ การ
สรางความสุขและความทุกขใหกับบุคลากรหรือผูตามที่มักตองการไดยินไดฟงคําพูดดี 
คําพูดท่ีจริงใจ คําพูดท่ีมีความสัตยจริงอันเปนการกอกําเนิดความนาเชือ่ถือและความสุข
ของคนในองคกรเสมอๆ 
 แนวทางการสรางความสุขวิถีพุทธที่ 3 พฤติกรรมภาวะผูนําในการทําตน
เปนประโยชน คําวา เปนประโยชนมีความหมายที่จะตองทําความเขาใจพอสมควร
เพราะสวนมากผูนํามักจะไมคอยไดลงมือลงแรงปฏิบัติจริงๆ มาก สวนใหญเปนการมอบ
นโยบายใหกับบุคลากรไปจัดการอยางหนึ่งอยางใด แตกระนั้น การทําตนเองใหเปน
ประโยชนมิใชวามอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติเพียงอยางเดียว แตผูนําคอยนั่งดูและให
กําลังอยางนั้นก็ถือวา มีภาพลักษณที่ไมดีสักเทาไหรเพราะหากมองถึงการสูรบกับขาศึก
ในสมัยกอนจะเห็นไดวา แมทัพจะอยูสวนหนาสุดเพื่อนําทัพไปปองกันหรือโจมตีทัพของ
คูตอสูใหไดชัยชนะ และไดใหขวัญกําลังใจ ใหหัวใจฮึกเหิมอยางมาก เพราะแมทัพได
นําหนากองทหารเสมอๆ เพราะฉะนั้น ในองคกรก็สามารถนํารูปแบบดังกลาวมาใชใน
การดําเนินงานอยางหนึ่งอยางใด ผูนําจึงตองลงไปดูใหถึงกับสถานที่จริง สั่งการดวย
ตนเอง ลงมือกระทําพรอมๆ กับลูกนองซึ่งจะมากนอยเพียงใดไมเปนประมาณ แตอยาง
นอยก็ทําเห็นวา การทํางานมิใชเปนเพียงหนาของบุคลากรเทานั้นแตหากผูนําสามารถ
ลดตนเองลงมาเพื่อปฏิบัติงานรวมกันบุคลากรไดจะยิ่งสรางความผูกพัน ความเขาใจ 
และความรักใครในหมูคณะมากยิ่งขึ้นไป 
 การทําตนเองใหเปนประโยชนโดยเฉพาะประเภทการงานสาธารณะซึ่งไม
จําเปนจะตองจางบริษัทใหรับผิดชอบแตขออาศัยความรวมมือจากบุคลากรทั้งหมดโดยมี
ภาวะผูนําเปนผูนําเริ่มตนกระทําหรือลงมือปฏิบัติกอน เชน การเก็บขยะ กวาดขยะ หรือ
ทําความสะอาดซึ่งปกติเปนงานของแมบานจะตองรับผิดชอบแตผูนําก็ใชวา จะเก็บขยะ 
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กวาดขยะ และทําความสะอาดไมได แตวา ภารกิจของภาวะผูนําที่ตองการใหองคกรมี
ความสะอาดหากรอใหแมบานรับผิดชอบเพียงผูเดียวก็อาจจะชาหรือกวาจะเสร็จก็ตอง
ใชเวลานานพอสมควร หรือการจัดขยะไดดวยตนเองโดยการไมสรางขยะและจัดการขยะ
ใหเปนที่ เปนทาง อยางนี้ก็ถือไดวา ทําตนเองใหเปนประโยชนตอองคกร เปนตน 
เพราะฉะนั้น พฤติกรรมของภาวะผูนําท่ีจะสรางความสุขใหกับองคกรจะตองไมน่ิงดูดาย
ภารงานท่ีนอกเหนือไปจากงานการบริหาร แตจะตองชวยเหลือผูอื่นเสมอๆ โดยไมคิดวา 
มิใชความรับผิดชอบของตนเองหากสามารถปฏิบัติไดดวยการลงมือปฏิบัติจริงๆ 
สอดคลองกับงานวิจัยของพิณญบุหงา แสงศรีธรรมะกูล (2556) วิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริหารควรสรางมนุษยสัมพันธที่ดี ชวยเหลือรวมมือ และสนับสนุนสนับสนุน
การทํางานและกิจกรรมตางๆ ดวยความกระตือรือรน หากผูใตบังคับบัญชามีปญหา
เกิดขึ้นตางๆ ควรชวยเหลือ อยูเคียงขาง วางตนเหมาะสมกับทุกสถานการณ ก็จะเปน
แบบอยางแกบุคลากรทั้งหลายใหปฏิบัติตามอยางมีความสุขเพราะทุกคนมีความเต็มที่
จะปฏิบัติเพราะขนาดผูบริหารองคกรยังมาเก็บขยะ กวาดขยะ และทําความสะอาดได 
ตนเองซึ่งเปนบุคลากรคนหนึ่งใยจะตองถือตนเองวา เปนรองผูบริหารหรือหัวหนาแผนก 
ดังนั้น ความสุขที่เกิดจากการทําประโยชนใหกับผูอื่นๆ เพื่อสรางพฤติกรรมที่เปน
ตนแบบที่ดี มีพฤติกรรมคิดเริ่มตนเสียสละแรงกาย แรงใจเพื่อองคกรอยางสม่ําเสมอ ก็
ไดชื่อวา มีพฤติกรรมของภาวะผูที่ทําประโยชนใหกับผูอื่นๆ  
  แนวทางการสรางความสุขวิถีพุทธที่ 4 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบเสมอตน
เสมอปลาย ซึ่งการบริหารยุคใหมท่ีไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบันก็คือ การทํางาน
เปนทีมมีองคความรูมากมายตางพยายามอธิบายถึงประสิทธิภาพของการทํางานเปนทีม
พรอมกับทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําก็ไดรับคํายืนยันวา การทํางานอยางมีคุณภาพ จะ
สามารถลดความขัดแยงจะทําใหทั้งบุคลากรและภารกิจของงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพราะองคกรไดอาศัยบุคลากรพึ่งอาศัยกันทํางาน รวมท้ังความผูกพันระหวางทีมงานก็มี
มากขึ้น มีความเคารพกันมากขึ้น ที่สําคัญระหวางทีมมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
ทําใหเห็นวา การที่ผูนําการบริหารเลือกใชพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนยอมสงผลตอ
เปาหมายหรือผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพทั้ง 2 สวนได สวนที่เปนความสุขของบุคลากร
โดยที่ผูนําไมถือเนื้อ เนื้อตนมากจนเกินไป แตไมไดหมายความวาจะปลอยตัวตามสบาย
จนไมมีภาวะความเปนผูนําหลงเหลืออยู และสวนที่เปนเปาหมายขององคกรยอมสราง
คุณภาพในภาพรวมขององคกรทั้งการใหความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม ความยุติธรรม 
และความเปนกันเองก็มีสวนสัมพันธกับเปาหมายแทบทั้งสิ้น 
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 แมวาประเทศไทยจะนําแนวคิดพฤติกรรมภาวะผูนําแบบทีมงานมาใชอยาง
กวางขวางก็ตาม แตบริบทของสังคมจะดูเรื่องระเบียบวินัยของทีมแตกลับทําใหระบบทีม
เปนระบบเสมือนเครือญาติกลายเปนจุดออนไปในที่สุด ซึ่งสวนใหญหากเปนองคกร
เอกชนสวนมากจะคัดเลือกเฉพาะคนเกงเขามาทํางานในองคกรแลวคอยมาสรางทีมงาน
เพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่องคกรภาครัฐแมวาจะมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร
ก็ตาม แตมีการใชระบบอุปถัมภอยู จึงใชระบบทีมงานที่ไมเหมาะสมนัก เพราะบุคลากร
ที่เขามาทํางานมักเปนคนใกลชิด ลูกหลาน และญาติพี่นองของผูนํา หากบุคลากร
เหลานั้นทําผิดโทษจะนอยกวาผูท่ีไมใชคนรูจักของผูนําในองคกร ดังนั้น การทํางานเปน
ทีมที่มีระบบความสัมพันธ จะเปนสวนหนึ่งที่สามารถทําใหองคกรบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวเพราะภาวะผูนํายอมมีโอกาสในการกําหนดวิถีปฏิบัติแบบเดียวกันกับทีมงาน 
มีความใกลชิดกันมากขึ้น มีความเขาใจกันมากขึ้น มีพฤติกรรมที่เปนแบบฉบับที่ทําให
เพื่อนรวมทีมงานมีความเขาใจกันดี เมื่อเปนลักษณะดังนี้ทั้งเปาหมายจึงกลายเปนสิ่ง         
ทาทายตอความสามารถและสําเร็จไดไมยากพรอมๆกับความสุขของการทํางานอีกดวย 
ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของนฤนันท สุริยมณี และประเสริฐไชย สุขสอาด (2555) วิจัยเรื่อง 
การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา สวนใหญ
เปนผูนําแบบเนนความสัมพันธจะมีอํานาจการควบคุมสถานการณในระดับสูง จึงตอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสมอตนเสมอปลายของผูนํายอมทําใหผูตามและหรือลูกนอง 
ทราบถึงบรรทัดฐานที่ควรปฏิบัติในองคกร และเขาถึงขอมูลไดงาย รวมทั้งมีความกลาที่
จะแสดงออกตอความหวังดีตอองคกรอยางเปดเผย กลาที่จะคิด กลาที่จะพูด กลาที่จะ
กระทําบนแนวทางที่ถูกตอง เพราะตนเองรูวา ผูนํามีความนิยมตอผูที่มีพฤติกรรมอยาง
นั้น แตหากวา พฤติกรรมของผูนําขึ้นๆ ลงๆ บุคลากรในองคกรนั้นๆ จะไมคอยกลาท่ีจะ
กระทําอะไร นอกเหนือจากคําสั่ง ที่นอกเหนือจากระเบียบและนโยบายเพราะกลัวการ
กระทําท่ีผิด โดยถือคติท่ีกลาววา หากทํามากยอมผิดมาก หากทํานอยยอมผิดนอย หาก
ไมทําอะไรเลย ก็ไมผิดอะไรเลย องคกรก็จะไมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็เพราะภาวะ
ผูนํามีพฤติกรรมขึ้นๆ ลงๆ  นัน่เอง ดังนั้น พฤติกรรมของภาวะผูนํายอมสงผลตออารมณ
และความสุขของบุคลากรอยางมาก กลาวคือ พฤติกรรมของผูนําชอบที่ชื่นชมผูที่มา
ทํางานเร็วกวากําหนดเวลา และผูน้ันจะรับไดคําชมทุกครั้งเมื่อผูนําพบเจอ แตหากวันใด
ไมมีคําชมบุคลากรจะรูสึกวา ตนเองทําอะไรผิดไปหรือจึงไมมีคําชมจากภาวะผูนํา จึง
กลายเปนความกังวลที่มีผลตอความไมเปนสุข ลักษณะแบบนี้ถือวา ภาวะผูไมเสมอตน
ไมเสมอปลาย ความทุกขของบุคลากรก็เกิดขึ้นไดโดยงาย แตหากพฤติกรรมของภาวะ
ผูนํามีมาตรฐานไมคอยเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอารมณที่ดี เชน การทักทายดวยการไหว 
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การยิ้มบุคลากรกอนเสมอจะชวยสรางความสุขใหเกิดขึ้น ซึ่งหากเปนไปทุกๆ วัน ก็จะ
กลายเปนความสุขของทุกๆ คนที่ปฏิบัติงานในองคกรที่มีความสนิทสนมระหวางกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของกัลยา โชติธาดา (2555) วิจัย เรื่อง การปฏิบัติตาม            
หลักสังคหวัตถุกับการประสานงานของบุคลากรสํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร พบวา ความสนิทสนมสวนตัวหรือความรูจักมักคุนกันทําใหการ
บริการเปนกันเองมากยิ่งขึ้น 
  จึงกลาวไดวา แนวทางการสรางความสุขวิถีพุทธของภาวะผูนํามีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางยิ่งโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไมถือตัวถือตนวาเปนผูนําใน
องคกรอันเปนจุดเริ่มตนของความสุขเล็กๆ ที่บุคลากรรับรูได นอกจากนี้การทํางานเปน
ทีมยังชวยใหบุคลากรมีความผูกพัน มีความรักใครกลมเกลียว มีความเขาใจระหวางกัน
มากยิ่งขึ้น การจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรเปนนิตยที่มีความเกง มีความขยันและ
เสียสละใหกับองคกร เชน การตั้งกองทุนสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเขามาชวยใหบุคลากร
รูสึกมั่นคงในหนาที่การงาน และการดําเนินชีวิตใหมากขึ้น พฤติกรรมการทําตนเองให
เปนประโยชนตอองคกรโดยเฉพาะพฤติกรรมการเสียสละของภาวะผูนําจะตองเปนไป
เพื่อการสรางตนแบบ หรือพฤติกรรมที่ดีใหกับบุคลากร แตอยางนอยตองแสดงออกมา
อยางจริงใจเสมอ และการมีพฤติกรรมเสมอตนเสมอปลายอันเปนทางเลือกใหมสําหรับ
การสรางทีมงานในองคกรโดยมุงเนนไปที่การบริหารทีมงานแบบแนวระนาบมากขึ้นที่
สงผลตอความสามัคคีในหมูคณะ เมื่อบุคลากรมีความสามัคคีปรองดอง มีความเขาใจ
ระหวางกัน มีความผูกพันฉันทมิตร เพราะพฤติกรรมของภาวะผูนําอันเปนปฐมเหตุและ
ตนแบบท่ีดีใหกับบุคลากรทั่วทัง้องคกรไดรับความสุขนั่นเอง 
 
บทสรุปวิเคราะหและขอเสนอแนะ 
 การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนํากับการสรางความสุขวิถีพุทธในองคกรทํา
ใหพบความสุขมากมายที่ควรจะเกิดขึ้นในองคกรทั้งภาครัฐและองคกรเอกชน แตคําถาม
จากจุดเริ่มที่กอตัวกลายเปนความสุขที่มิใชมาจากระบบหรือมาจากปจจัยภายนอก แต
เมื่อผานการวิเคราะหพฤติกรรมของผูนํา ทําใหเห็นอยางชัดเจนวา พฤติกรรมภาวะผูนํา
กับความสุขบุคลากรมีความสัมพันธกันอยางมาก เพราะพฤติกรรมภาวะผูนําที่เปน
ตนแบบและอัตลักษณสามารถทําใหบุคลากรมีความรูสึกผอนคลาย บุคลากรมีความ          
มักคุนอยางเต็มที่ดวยภาวะผูนํามีพฤติกรรมที่ เปนบรรทัดฐาน มีความเสมอภาค              
เทาเทียม รวมทั้งการจัดระบบการปฏิบัติงานแบบทีมมากยิ่งขึ้นจะชวยบุคลากรได
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ใกลชิดกับผูนํามากยิ่งขึ้นซึ่งทัศนะทางพระพุทธศาสนาไดระบุถึงพฤติกรรมภาวะผูนํากับ
ความสุขของบุคลากรจะตองมีรูปแบบทางพฤตกิรรมประกอบดวย 4 แนวทางไดแก  
  1. ภาวะผูนําที่จัดสวัสดิการ การใหธรรม และการใหอภัยแกบุคลากร (ทาน) 
ที่ สรางความมั่นใจใหกับบุคลากรในดําเนินชีวิตในองคกร เชน การจัดตั้ งกอง
ทุนการศึกษาใหกับบุตรหลาน การจัดการตั้งกองทุนการรักษาพยาบาล การจัดการ
กองทุนเพื่อการจัดการหนี้ส้ิน การจัดตั้งกองทุนเพื่อการทองเที่ยว การจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การกูยืม เปนตน แตการใหดังกลาวควรจะมีมาตรฐาน และมีความเทาเทียม เสมอภาค
ตอบุคลากรทั้งหมด รวมทั้งการเปดโอกาสใหสามารถเรียนรูธรรมในบางโอกาส และเมื่อ
บุคลากรเกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดเล็กนอยก็ใหอภัยในความไมเจตนาซึ่งถือวาเปน
การใหดวยเชนกัน 
  2. พฤติกรรมภาวะผูนําที่ใชวาจาในการประสานสามัคคี ใหความอบอุน           
(ปยวาจา) และใหกําลังใจ ซึ่งเปนความคาดหวัง และความตองการตอพฤติกรรมการใช
วาจาท่ีไมรุนแรง วาจาท่ีหยาบคาย รวมท้ังวาจาที่สงผลตอความรูสึกที่ไมดีใหกับบุคลากร
ในองคกรนั้นๆ เพราะฉะนั้น ผูภาวะผูนําจะตองเรียนรูและปรับเปลี่ยนอารมณของ
ตนเองในการแสดงทางวาจาที่มุงสูเปาหมายขององคกรเปนสําคัญมากกวาใชอารมณทาง
วาจาท่ีทําใหบุคลากรเกิดความทุกขอยางใดอยางหนึ่ง 
  3. พฤติกรรรมภาวะผูนําที่มองเห็นประโยชนสวนรวมมากอนประโยชน
สวนตัว (อัตถจริยา) โดยเฉพาะการเปนตนแบบในความเสียสละ หรือผูนําแหงความ
เสียสละ เพราะผูนําในองคกรมิใชจะนั่งในตําแหนงผูสั่งการเพียงเทานั้นแตหากสามารถ
นั่งใจของบุคลากรไดก็สามารถจะสรางความเชื่อมั่นและความศรัทธาไดดวยเพียงเพราะ
มีจิตใจแหงความเสียสละตอผูอื่นหรือตอบุคลากรในบางสถานการณ 
  4. พฤติกรรมภาวะผูนําที่สามารถถือปฏิบัติอยางเสมอตนเสมอปลาย 
(สมานัตตตา) โดยเฉพาะการไมถือตัววาเปนผูนํามากจนเกินไป จะทําใหเกิดความเคารพ
รักในตัวของผูนํา ยิ่งระบบการบริหารสมัยใหมที่ตองใชระบบทีมงามในการขับเคลื่อน
องคกรไปสูเปาหมายจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานจากระบบสูงมาสูลาง เปนการ
บริหารแนวระนาบมากยิ่งขึ้นเพื่อใหเกิดความรูสึกเพื่อรวมงานมากกวาความรูสึกเปน
ผูบังคับบัญชาจะชวยใหเกิดความสุข ความพอใจดวยความเปนกันเอง 
  ดังนั้น ผูนําในองคกรของรัฐและองคกรของเอกชนควรที่มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใหไปสูระดับการกําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการในลักษณะตาง ๆ ให
มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองตอความสุขของบุคลากร การปรับเปลี่ยนลักษณะการใชวาจา
ในการสื่อสารที่สามารถมอบกําลัง คํายกยอง คําชมเชย รวมทั้งวาจาที่ชวยใหเกิดความ
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สามัคคีกันในองคกร มีแผนที่จะกําหนดการพัฒนาจิตวิญญาณของการเสียสละเพื่อผูอื่น
และเพื่อองคกรโดยไมหวังผลตอบแทน และการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานมุงสูระบบ
ทีมงานใหมากยิ่งขึ้นพรอมกับกําจัดจุดออนที่ยังเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานใน
ลักษณะแนวราบมากยิ่งขึ้น 
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