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วิถีแหงปราชญ - วิถีแหงผูนํา 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุต.โต) 

 
บทนํา 

ผูเขียนในฐานะพุทธศาสนิกชนมีความรูสึกอ่ิมเอมใจเปนอยางยิ่งภายหลังไดอานหนังสือ 
วิถีแหงปราชญ  ฉบับสมบูรณ (พนิตา อังจันทรเพ็ญ, 2548)  ซ่ึงไดกลาวถึงแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุต.โต) ในฐานะพระผูเผยแผพุทธศาสนา และนําพุทธศาสนา
เขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตของผูคนโดยทั่วไปในสังคม  รวมถึงใชพุทธศาสนาและธรรมะเปน
เครื่องมือเพ่ือชวยแกไขปญหาในสังคม  หากพิจารณาความหมายของคําวาวิถีแหงปราชญตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เครือขายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2549) จะพบ
ความหมายของคําแตละคํา ดังน้ี  

วิถี หมายถงึ สาย, แนว, ถนน, ทาง, มักใชประกอบกับคําอ่ืน เชน วิถทีาง วิถีชวีติ บาทวถิ ี
ปราชญ  หมายถึง ผูมีปญญารอบรู 

 วิถีแหงปราชญ จึงเปนแนวทางในการใชชวีติของผูมีปญญารอบรู จากสิ่งที่ไดอานพบใน
หนังสือลวนเปนที่สิ่งยืนยันขอความดังกลาวไดเปนอยางดี กลาวคือ 
   พระพรหมคุณาภรณเปนผูที่อุทิศตนใหกับการเผยแผพระศาสนา ทั้งดานการบรรยาย ทาง
วิชาการ การแสดงพระธรรมเทศนา ตลอดจนงานดานนิพนธ เอกสารวิชาการ และตําราตาง ๆ 
จํานวนมาก ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ แสดงแนวธรรมอยางตรงไปตรงมาตามพุทธปาพจน  
ไมคด ไมเพ่ิม ไมเสริม ไมเติม ไมแตง หากตองขยายมักมีเชิงอรรถใหสืบคนทําใหผลงานทุกชิน้ ทั้ง
บทความงานเขียน งานนิพนธ บรรยาย ปาฐกถา ลวนมีที่มาที่ไปและงายตอการสบืคน  โดยเฉพาะ 
"พุทธธรรม" ซ่ึงทานใชเวลาขยายความ ทั้งฉบับเดิมและฉบับขยาย มีการแปลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ถือเปนเพชรน้ําเอกของวรรณกรรมพุทธศาสนาโลก 

    นอกจากงานดานนิพนธแลว ทานยังไดรับการอาราธนาใหเปนผูแสดงปาฐกถาในการประชุม 
นานาชาติขององคการระดับโลกตาง ๆ หลายครั้ง อีกทั้งยังไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติตาง ๆ มากมาย 
อาทิเชน รางวัล "สังขเงิน" สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา ในป พ.ศ. 2533 และรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ ป พ.ศ.2537 จากยูเนสโก นับเปนคนไทยคนแรกที่ไดรับเกียรติใหรับรางวัลน้ี ซ่ึงนับเปน
การสรางเกียรติประวัติและชื่อเสียงใหแกประเทศไทยอยางมาก  

    ทานดํารงชีวิตแบบ เรียบงาย มีวัตรปฏิบัติที่ออนนอมถอมตน ใหความสําคัญ และความ
สนใจแกผูที่เขาพบโดยไมเลือกชาติ ศาสนา ผิวพรรณ และเพศ เปนพระสงฆที่ทําคุณประโยชนตอ
วงการพระพุทธศาสนาและสังคมของมวลมนุษยอยางหาที่เปรียบไดยาก จึงเปนบุคคลที่เราควรจะได
ศึกษาถึง จริยวัตร ตลอดจนแนวความคิด และผลงานของทาน  ซ่ึงหากพิจารณาในแงมุมดานภาวะ
ผูนําของทานแลว ผูเขียนมีความเห็นวาเปนสิ่งที่นาสนใจในการศึกษาและวิเคราะหเพ่ือเผยแพรและใช
เพ่ือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตสําหรับบุคคลโดยทั่วไปไดเปนอยางดีและมีคุณคายิ่ง 
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ประวัติของ พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ  ป.อ.ปยุต.โต) 
 

      
 

          พระพรหมคุณาภรณ มีนามเดิมชื่อ ประยุทธ อารยางกรู เกิดเม่ือวันพฤหัสบดีที ่ 12 มกราคม
2481   เปนวันแรม 7 ค่ํา     เดือนยี่ ปขาล   ณ  บานตลาดใต  ฝงตะวันออกแมนํ้าทาจีน  อ.ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบุรี โยมบิดาชื่อสําราญ มารดาชื่อ ชุนกี ทานเปนบุตรคนที่ 5 บิดามารดามีอาชีพคาขายผา
แพรและผาไหมในตลาดและมีโรงสีไฟขนาดกลาง 1 โรง โยมบิดามารดาบมเพาะนิสัยใหมีความเปน
ผูนํา มีเหตุผลแตวัยเยาว ทําใหทานรักความสงบเครงครัดในระเบยีบวินัยมีความมุงม่ันที่ดี มีความ
เสียสละเปนกาํลัง ใหอภัย และกลาหาญ 
          พ.ศ.2488 เขาเรียนโรงเรียนชัยศรีประชาราษฎร จนจบชั้นประถมปที่ 4 กอนเขาเรียนโรงเรียนมัธยม
วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ ไดรับทุนเรียนดีของกระทรวงศึกษาธิการจนถึงชั้นมัธยม 3ระหวางนัน้มัก
แวะเวียนไปทีบ่านเกิดเพื่อสอนภาษาอังกฤษ เลขคณติ   ศีลธรรม ความรูทั่วไปแกลูกหลานชาวบาน 
          พ.ศ.2494 ขณะเรียนชั้นมัธยม 3 ทานปวยเปนโรคทางเดินอาหาร โยมบิดาจึงนําไปบวช
เปนสามเณรที่วัดบานกราง สุพรรณบุรี เม่ือบวชเรียนก็ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบไดนักธรรมชั้น
เอกและเปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเปนสามเณร ณ สํานักเรียนวัดพระพิเรนทร  
          พ.ศ.2504 เขาอุปสมบทเปนนาคหลวง ในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี
สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภณมหาเถร) วัดเบญจมบพิตร ทรงเปนพระอุปชฌาย ไดรับฉายา
วา ปยุตฺโต อันมีความหมายเปนมงคลวา "ผูเชี่ยวชาญวิทยาการ"  
          พ .ศ .2505 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปตอมาสําเร็จวิชาชุดครู พ.ม. หลังจากจบแลวก็เร่ิมฉาย
แววกตัญู พลิกชีวิตจากพระนิสิตเปนอาจารยสอนแผนกบาลีอุดมศึกษา และวิชาธรรม
ภาษาอังกฤษ ดวยมหาจุฬาฯ ยุคนั้นสรรหาครูสอนยากยิ่งกวางมเข็ม ดวยไหวพริบปฏิภาณดี ไมตรี 
เปนโท มีความรูเปนเอก จนกาวขึ้นชั้นเปนผูชวยเลขาธิการ รองเลขาธิการมหาวิทยาลัยตามลําดับ 
ไดปรับปรุงระเบียบแบบแผนพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยและอ่ืนๆ อีก
มากมาย ทุมเททั้งแรงกายแรงใจ เคี่ยวกรําจนดึกดื่น มีเกาอ้ีเปนเรือนนอน มีหนังสือเปนหมอน มี
จีวรเปนผาหมคลุมกาย รุงเชาก็เริ่มใหม ทํา และทําอยางนี้ทุกๆ ครั้ง  
          จนกาลเวลาเปลี่ยนผันวันเลื่อนผานงานศาสนาเจริญรุดหนา แตรางกายของทานเจาคุณกลับ
ทรุดลงๆ จนป พ.ศ.2526 จึงลมปวยดวยโรคกลามเน้ือแขนอักเสบเหตเุพราะทํางานหนักเกินตัว 
คลอยหลังมินานนักก็ปวยเปนโรคไวรัสเขาตาเกิดอาการอักเสบ บวม ตองปดตาทั้งสองขาง แตก็ยัง
ไมเลิกเขียนตาํราเพื่อเผยแผศาสนา  กตเวทิตาตอมหาวิทยาลัย เหตุน้ีจึงไมมีที่จะเก็บงานนิพนธ 
ใครขอก็ให ทัง้แจกและมอบเปนที่ระลึก ดวยมีทุนจากญาติโยมที่บรจิาคมา 
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          ยางเขาป พ.ศ.2536 ดวยทานมุแตงาน จนปวยดวยโรคสายเสียงอักเสบ แพทยสั่งหามพูด ก็
หันมาใชกระดานแมเหล็กเขียนตอบขอซักถามและสั่งงานแทน ปวยหนักเพราะมิไดพักเต็มที่ บางที
แพทยถึงกับนอนเฝาไข ณ เวลานี้ ความปวยไขเปนสหายของทานทุกโมงยาม การจะเขาหาสนทนา
ธรรมจึงมักละเวนบางเปนครั้งคราว ดวยหวงสุขภาพเปนสําคัญ ในปตอมาตองเขาเฝอกกรามเหงือก
เน่ืองจากกรามบนลางไมไดสวนกัน 
          ทานเจาคุณเปนผูมีความเพียรยอดเยี่ยม ผลงานเขียนทุกชิ้นจะตองมีการวางแผนไว
ลวงหนา ทั้งรางโครงการ หาขอมูล ดําเนินการ จนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณบางชิ้นใชเวลา 7 วัน บาง
ชิ้นรวมเดือน สองสามเดือน ปหน่ึง หรือมากถึง 3 ป เพราะเตรียมตัวดี ทําใหงานเพียบพรอม
สมบูรณและออกมาอยางตอเน่ือง มีทั้งหนังสือ ตํารา เทป-ซีดี รวม 1,000 เร่ือง แมกระทั่งยามเจ็บ
ไขก็ไมเคยหยุด เพราะความเปนปราชญเชนนี้ ทานจึงมักไดรับนิมนตไปเทศน แสดงปาฐกถา ใน
งานสําคัญของสถาบันชั้นนําทั้งไทยและตางประเทศแทบทุกป แตทุกวันนี้ตองงดเสียสวนใหญเพราะ
สุขภาพออนแอ 
          สมณศักดิ์ที่ไดรับพระราชทานตั้งแตป พ.ศ.2512 เริ่มจากชั้นสามัญที่พระศรีวิสทุธิโมล ี ชั้น
ราชที่พระราชวรมุนี ชั้นเทพที่พระเทพเวที พ.ศ.2536 เปนชั้นธรรมที่ "พระธรรมปฎก" ในป 2547 
วาระพิเศษ 12 สิงหามหาราชินี ไดรับพระราชทานเลือ่นเปน "พระพรหมคุณาภรณ" ราชทินนามนี้
สัมพัทธกับธนัยภูมิของทานโดยแท 
          "พรหม" คอื ผูประเสริฐเกิดแตธรรมผูใหญ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
          "คุณ" คือ โสตถิธรรมที่อัดแนนภายใน สองประกาย ณ ภายนอก 
          "อาภรณ" คือ เครื่องประดับกายา สูงสงาดวยกิริยาพรต ยิ่งครรลอง สมณวิสัย (เครือขาย 
ศาสนิกชนแหงประเทศไทย, 2549) 
          จากผลงานอันทรงคุณคาและมีจํานวนมากมาย ทําใหบุคคล คณะบุคคล สถาบันการศึกษา
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศไดยกยองเชิดชูเกียรตคิณุของทานในหลายๆ ดานรวม 14 สถาบัน  
(ดูรายชื่อสถาบันและรางวัลในภาคผนวก) 
 

วิถีของผูนําบนวิถีแหงปราชญ 
 ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) มีผูใหความหมายของภาวะผูนําไวดังน้ี  
 ผูนํา หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมให
บรรลุเปาหมายรวมกัน (Yuki G., 1988) 
 ผูนํา หมายถึง ความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซ่ึง
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (Daft R. L., 1993) 
 ผูนํา หมายถึง  บุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จ โดยเปนผูที่มี
บทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา  หรือผูนําคือบุคคลซึ่งกอใหเกิด
ความมั่นคงและชวยเหลือบคุคลตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม (Dubrin J.A., 1999)   

 จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปความหมายของคําวา “ผูนํา” ไดคือ ความสามารถที่จะ
มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนในดานการกระทําที่ผูนําตองการและสามารถจูงใจบุคคลอื่นๆใหกระทํากิจกรรมที่จะ
ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคหรือสําเร็จตามเปาหมายได   
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จากการที่ผูเขยีนไดอานหนังสือวิถีแหงปราชญ (ฉบบัสมบูรณ) ซ่ึงไดกลาวถึงแนวทางใน
การดําเนินชีวติเชนผูมีปญญารอบรูของพระพรหมคุณาภรณ ซ่ึงประกอบไปดวยสวนของวิถีแหง
ปราชญ จํานวน 67 เรื่อง และชวีิตงานพระพรหมคุณาภรณ รวมถึงศึกษาประวัติและผลงานหนังสือ
ของทานเจาคุณแลว  ผูเขยีนไดสรุปและวิเคราะหภาวะผูนําของทานโดยใชทฤษฎีตางๆ ทั้งน้ี เพ่ือ
สามารถมองภาพภาวะผูนําของทานไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตอไปน้ี 

 

1. ภาวะผูนําของพระพรหมคุณาภรณตามทฤษฎี Traits Theory 
ทฤษฎีน้ีเชื่อวา ภาวะผูนําเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด (Born Leader) 

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตสามารถพัฒนาขึ้นได โดยลักษณะเดน หมายถึงคุณภาพ
ภายในตัว หรือคุณลักษณะ (Characteristics) ในดานตางๆ ไดแก ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานบุคลิกภาพ ดานทักษะและความสามารถ และดานสังคม (นิตย สัมมา
พันธ, 2548) เม่ือพิจารณาถึงลักษณะเดนของพระพรหมคุณาภรณ จะพบคุณลักษณะ
เดนทางดานบุคลิกภาพและทักษะและความสามารถ ไดแก 
1.1 เปนผูมีความออนนอมถอมตน ไมแสดงภูมิรูหรืออวดรู ชอบเก็บตัว ไมคอยออก

งาน ออนนอมในการปฏิบัติตน และสุภาพในการแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณ
และปญหาตางๆตอผูอ่ืน  และมีความเสมอตนเสมอปลายในเรื่องน้ีแมจะไดรับการเลื่อน
สมณศักดิ์ใหสูงขึ้นระดับใดก็ตาม เน่ืองจากไมไดใหความสําคัญกับชื่อเสียง เกียรติยศ 
หรือยศฐาบรรดาศักดิ์  สอดคลองกับลักษณะของผูนําในระดับ 5 ดังที่ Jim Collins 
(2001) ที่กลาวไวในหนังสือ Good to Great  คือ เปนผูนําในระดับสูงสุดที่เปนผูสราง
ความเปนสุดยอดที่ยั่งยืน ภายใตสวนผสมที่ตรงกันขามระหวางบุคลิกสวนตัวที่ออน
นอมถอมตนกับเจตจํานงของมืออาชีพ 

1.2 มีการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย  มีความพอเพียง  ประหยัด ไมฟุงเฟอ ใชประโยชน
จากสิ่งตางๆที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ และพ่ึงพาตนเองโดยการทําสิ่ง
ใดๆดวยตนเอง อีกทั้งยังถือวาการทําสิ่งใดๆดวยตนเองเปนการฝกปฏิบัติตน
ประการหนึ่ง เพ่ือใหสามารถเปนอยูอยางปกติเหมือนที่เคยอยูมา  ซ่ึงสอดคลอง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในแงของ
ความพอประมาณ  มีเหตุมีผล  และมีภูมิคุมกันที่ดี ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงใน
ความหมายระดับบุคคลก็คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน มี
ความเปนอยูอยางประมาณตนตามฐานะ  ตามอัตภาพ  ที่สําคัญไมหลงใหลไป
ตามกระแสของวัตถุนิยม  มีอิสรภาพ  เสรีภาพ  ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด  
กลาวโดยสรุป คือ การยึดเสนทางสายกลางในการดํารงชีวิต (สุนทร  กุลวัฒนวรพงศ, 
2544) 

1.3 เปนผูสนใจใฝรู  โดยเปนผูที่ชอบศึกษาวิชาการและแสวงหาความรูหรือขอมูลที่
เปนประโยชนตอการทํางานทั้งจากแหลงขอมูลตางๆ หรือเรียนรูจากประสบการณซ่ึง
ทานเห็นวาเปนวิธีการเรียนรูที่ดีที่สุด รวมถึงเรียนรูจากผูอ่ืนโดยการรับฟงอยาง
เปดใจ เปนผูฝกฝนตนเองอยูเสมอ เปนผูที่มีความรูจริงในเรื่องที่ศึกษาอยางถอง
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แท และสามารถสอน ถายทอดความรู  และใหคําแนะนําที่ดีตอผูอ่ืนได โดยมีการ
ปรับวิธีการสื่อสารเพื่อเนนที่การสรางความเขาใจแกผูรับสาร  ซ่ึงเปนลักษณะ
ของวินัยประการหนึ่ง สําหรับการสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ที่
เรียกวา Personal Mastery (Senge P.M., 1990) นอกจากนี้ ทานยังตองการให
มีการสงเสริม Personal Mastery ใหกับคนตั้งแตในวัยเด็ก โดยใหเด็กสนใจใฝรู
จากแรงผลักดันภายในตนเอง ไมใชเกิดจากสิ่งที่ผูใหญปรุงแตงให 

1.4 เปนผูที่มีแรงผลักดันจากภายในที่มุงเนนความสําเร็จ มีวิริยะ  อุตสาหะในการ
กระทําการในสิ่งใดสิ่งหน่ึง มีความมุงม่ันในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ โดย
สามารถแกไขปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึน้ไดดวยตนเองเปนสวนใหญ  

1.5 เปนผูที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) มีความ
เขาใจในประเด็น เหตุการณ หรือปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการ
วิเคราะหและแจกแจงขอมูลที่ไดรับออกเปนปจจัยยอยตางๆ เชน สาเหตุ  
ผลลัพธ  ผลกระทบ ไดอยางเปนระบบ พรอมกันน้ียังสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุ
ที่แทจริงหรือตนตอของปญหา (Root Cause) อยางลึกซึ้ง ละเอียดละออ และ
สามารถใหความเหน็และขอเสนอแนะบนฐานของขอเทจ็จริง ไมมีความรูสึกเขา
มาเกี่ยวของ และอยูบนฐานของความรูที่ไดมีการศึกษาในเรื่องนั้นๆมาแลวอยาง
ถองแท  

1.6 เปนผูที่มีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงอยางเปนระบบ  สามารถแยกแยะ
ประเด็นหรือเหตุการณตางๆออกเปนสวนๆ ที่มีความสัมพันธตอเน่ืองกัน และมี
ความสามารถในการอธิบายไดถึงความสมัพันธของประเด็นตางๆไดอยางมี
เหตุผล ทั้งในเรื่องการมองปญหาตางๆที่เกิดขึ้น เชน การมองทุกอยางเปนองค
รวมทั้งทางดานสังคม  การศึกษา เศรษฐกิจ  การเมือง หรือสังคมของโลก  
รวมถึงนําไปใชในการสอนธรรมแกคนทั่วไป ซ่ึงตรงกับวินัยสําหรับการสราง
องคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูในเรื่อง System Thinking (Senge P.M., 
1990) 

1.7 มีความเขาใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวเขา
กับการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอมตางๆไดดี  สามารถจัดการกับปญหาและ
อุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ รวมถึงเปนผูกระตุนเตือน
ผูอ่ืนใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนสอนใหผูอ่ืนรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและหาทางแกไขไปสูจุดหมาย เชน กรณีที่ทานตาเจ็บ ตอง
ปดตาทั้งสองขาง แตพยายามใชชีวิตทุกอยางเหมือนกับปกติโดยการพึ่งพาตนเอง 
โดยสามารถทําไดเชนนี้จนทานหายจากโรคที่เปนอยูเปนเวลาหลายเดือน 

1.8 เปนผูมีวินัยในตนเอง ปฏิบัตตินตามพระวินัยอยางเครงครัดดวยความยินยอม
และเต็มใจ  ใหความเคารพตอวัฒนธรรม ประเพณี  ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม 
รักษากิริยามารยาทอันดีงาม  เพ่ือสามารถเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน  
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1.9 มีวุฒิภาวะทางอารมณ สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดี มีความเขาใจใน
ตนเองและผูอ่ืน และยอมรับในความแตกตาง  รวมถึงเปนผูมีอารมณขัน และ
สามารถมีอารมณขันไดแมจะอยูในยามเจ็บปวยกต็าม 

1.10 มีความกตัญูตอบุพการี  ครูอาจารย  และผูอุปถัมภตางๆ เชน ญาติมิตร  และ
บุคคลทั่วไป 

 

2. ภาวะผูนําของพระพรหมคุณาภรณตามทฤษฎี Behavioral Theory 
แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ใหมองในสิ่งที่ผูนําปฏิบัติและชี้ใหเห็นวาทั้งผูนําและผู

ตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน  เปนการเรียนรูพฤติกรรมที่จะทําใหเปนผูนําที่ประสบ
ความสําเร็จ  ยกตัวอยางเชน ลักษณะพฤติกรรมของผูนําตามตะแกรงการจัดการ 
(Managerial Grid) ของ Blake และ Mouton ที่มีลักษณะเปนกราฟขนาด 9 x 9 ชอง ที่
พิจารณาถึงปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ “คน” และ “งาน” โดยพิจารณาทัศนคติของผูนํา
วามุงเนนในทั้งสองดานอยางไร โดยแบงลักษณะพฤติกรรมที่สําคัญของผูนําออกเปน 7 
แบบ เชน ผูนําแบบผูนําทีมงาน (9,9) คือ มุงเนนคนในระดับ 9 และมุงเนนงานในระดับ 9  
เปนผูนําที่เชื่อวาความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายสามารถทําไดโดยการสรางทีมงาน 
และหลอหลอมความคิดดีๆของทุกคนในทีมใหกลายเปนดีที่สุด (นิตย  สัมมาพันธ, 2548)  
เม่ือพิจารณาถึงภาวะผูนําของพระพรหมคุณาภรณตามทฤษฎีนี้ โดยพิจารณาถึงปจจัย
สําคัญ 2 ประการ คือ “คน” และ “งาน” และวิเคราะหทัศนคติของผูนําวามุงเนนในทั้ง
สองดานอยางไร   สามารถอธิบายถึงภาวะผูนําของทานเจาคุณ ไดดังน้ี 

2.1 มุมมองที่เก่ียวของกับการทํางาน 
1) เปนผูตระหนกัในบทบาทของตนเองอยางชัดแจง น่ันคือบทบาทของการศึกษา

เรียนรูพระธรรมคําสอน  และเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชนแกสาธารณะ
ตลอดจนการนําพุทธศาสนาเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตของผูคนโดยทั่วไปใน
สังคม และใชพุทธศาสนาและธรรมะเปนเครื่องมือเพ่ือชวยแกไขปญหาในสังคม 

2) ทําในสิ่งที่ถูกตอง (Do The Right Things) โดยผานกระบวนการในการคิดและ
กลั่นกรองอยางละเอียด ลึกซึ้ง กอนลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลลพัธที่ถูกตอง
ตรงตามเปาหมาย 

3) เปนผูมีความรับผิดชอบในงาน  โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็ก มีความมุงม่ันและตั้งใจที่
จะทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ทานกําหนดไว รวมถึงมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานของตัวเองและผูที่เกี่ยวของใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
โดยเปนผูที่สามารถนําตนเองไปสูความสําเร็จ (Self-Directed) และเม่ือพบปญหา 
ก็เขาไปคลี่คลายปญหา โดยมิตองใหมีผูรองขอ หลายครั้งละเลยการดูแล
สุขภาพของตัวเอง โดยนําเวลาที่ตองใชในการรักษาอาการเจ็บปวยเพื่อนําไปใชใน
การทํางาน 

4) มุงเนนคุณภาพ คือ สิ่งที่ทานทาํจะตองดีที่สุดตามที่ทานไดตั้งเปาหมายไว ไม
วาจะเปนในเรือ่งการสรางผลงานของทาน เชน การเตรียมความพรอมกอนการ
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บรรยาย หรืองานหนังสือ รวมถึงในสิง่ที่ทานไดใหความชวยเหลอืหรือบริการ
ผูอ่ืนก็ตาม โดยมีการกําหนดกระบวนการในการตรวจสอบความถกูขึ้น เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพกอนสงมอบผลงานของทานใหกับผูอ่ืน 

5) เปนผูมีความคิดริเริ่ม และพยายามปรับปรุงและพัฒนาสิ่งตางๆใหดีขึ้นอยูเสมอ 
เชน การประดิษฐสิ่งของตางๆ โดยดัดแปลงของเหลอืใชใหเกิดประโยชน การ
ออกแบบการจัดเก็บตําราโดยแบงเปนหมวดหมูและทาํใหตํารามขีนาดเทากัน 
เพ่ือสะดวกในการหยิบใช เปนตน  

6) ใชเหตุและผลในการแกไขปญหา  รับฟงความคิดเห็นของเสียงสวนใหญ และ
สามารถควบคุมภาวะอารมณไดเปนอยางดี โดยไมใชอารมณในการตัดสินใจใน
การแกปญหา  เปนผูที่มองปญหาในเชิง Objective คือ มองที่ขอเท็จจริง มี
ความเปนกลาง ไมใชอารมณและความรูสึก โดยแยกแยะ “ความรู” กับ 
“ความรูสึก” เพ่ือสามารถมองเห็นหนทางในการแกปญหาได 

7) เปนผูประณีตละเอียดออน  และมีความใสใจในรายละเอียด ใหความสําคัญกับ
รายละเอียดของงานในทุกแงมุม และมีการตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
กอนที่จะมีการสงมอบผลงาน 

8) เปนแบบอยางที่ดีในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคุณคาและใชใหเกิด
ประโยชนสูงสดุ จัดการทรัพยากรที่มีอยางเหมาะสม และมองเห็นคุณคาของ
สิ่งของเหลือใชโดยการนํามาใชใหม (Recycle) 

9) มีการบริหารจัดการขอมูลความรู โดยจดบันทึกความรูและประสบการณตางๆ 
เพ่ือสามารถนําไปใชในวันขางหนา 

2.2 มุมมองที่เก่ียวของกับความสัมพันธระดับบุคคล 
1) ปฏิบัตติอผูอ่ืนดวยความเคารพ  โดยการมองเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของ

บุคคลทุกคนเทาเทียมกันไมวาจะอยูในระดับหรือฐานะใด  ใหเกียรติผูอ่ืนโดย
ไมเลือกปฏิบตัิ เชน พูดกับผูอ่ืนโดยใชคําพูดที่ดี เปดโอกาสใหผูอ่ืนมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น เปนผูที่รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ฟงมากกวาพูด 
ไมยึดติดความคิดของตนเอง ยอมรับความเปนจริงและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกตาง รวมทั้งแสดงความขอบคุณตอผูอ่ืนสําหรับคําแนะนําที่ดี 

2) เปนผูที่ดูแล ใสใจ มีเมตตา และเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูคนตางๆที่อยูรอบกายทาน 
และนึกถึงผูอ่ืนเสมอ  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนในยามที่ผูอ่ืนตองการความชวยเหลือ 
ใหผูอ่ืนในสิ่งที่ดีเหนือความคาดหมายของผูรับ รวมถึงแบงปน เชนแบงปน
สิ่งของที่มีผูถวายแกทานใหกับสามเณรที่ทานดูแล ตลอดจนสามารถจดจําใบหนา
และจําชื่อของพระที่ทานบวชใหได 

 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําของพระพรหมคุณาภรณโดยผูเขียน 

จากการศึกษาภาวะผูนําของพระพรหมคุณาภรณดังที่ไดกลาวไวในสวนที่แลว  ผูเขียนมี
ความภาคภูมิใจในฐานะพทุธศาสนิกชน อีกทั้งมีความเห็นวาวิถใีนการดําเนินชีวิตเชนผูมีปญญารอบ
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รูของทาน  สามารถที่จะนํามาใชเปนแบบอยางในการสรางภาวะผูนําใหกับผูคนในสังคมไดเปนอยาง
ดีไมวาคนผูน้ันจะอยูในสังคมในฐานะใดก็ตาม    โดยผูเขียนขอนําเสนอแบบจําลองภาวะผูนํา 
(Leadership Model) ตามแบบของพระพรหมคุณาภรณ โดยสามารถแสดงไดดังภาพตอไปน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

    แบบจําลองภาวะผูนํา (Leadership Model) ตามแบบของพระพรหมคณุาภรณ 
 
จากแบบจําลองดังกลาว จะเห็นไดวาการดําเนินบทบาทในฐานะผูนําของพระพรหมคุณาภรณน้ัน

ไดมีการดําเนินกิจกรรมในหลายบทบาท ประกอบดวย 
 

1. บทบาทของผูเรียนรู (Learner) 
พระพรหมคุณาภรณมองวา “ชีวติคือการศึกษา” เม่ือเรามีชีวิตอยู การทําอะไรๆ น้ัน

ก็คือการที่เราไดเรียนรู  และไดฝกตนเอง และจากการทํางานจะพัฒนาขึ้นมา จนกลมกลืนกัน
เปนเนื้อหาของชีวิต  โดยถือวาการศกึษาเปนงานของพระ เปนการศึกษาธรรมเพื่อ

The Leadership Model: พระพรหมคุณาภรณ

พระพระ
พรหมพรหมคณุาภรณคณุาภรณ

LearnerLearner
DesignerDesigner

TeacherTeacher

Steward / DeveloperSteward / Developer

CompetenciesCompetencies
Personal Mastery
Accountability
Initiative
System Thinking
Analytical Thinking
Change Management
Adaptability
EQ
Problem Solving & 
Decision Making
Managing Knowledge
Resources Management
Religion Acumen

CharacteristicsCharacteristics
Humility
Self-Sufficiency
Attention to Details & 
Accuracy
Self-Discipline 
Be Grateful & Gratitude 

ValuesValues
Continuous Improvement
Achievement Orientation

Quality Awareness
Do the Right Things

Proactive
Respect for 

People
Care

Moral Moral 
PreceptPrecept
 ศีล 227 ขอ
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เขาใจคําสอนขององคพระศาสดาเพื่อสามารถเผยแผธรรมะใหกับคนทั่วไปได โดยผูที่
ตองการประสบความสําเร็จในการเปนผูนําเชนทานในปจจุบันได จะตองเปนผูเรียนรู 
เน่ืองจากปจจุบัน เราอยูในระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู นอกจากนี้ยังตอง
เปนการเรียนรูมีแรงผลักดันจากภายในตนเอง เพ่ือมีความรูและความเขาใจในเรื่องที่
ตองการอยางถองแท สามารถถายทอดและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนได นอกจากนี้
ผูนํายังสามารถเรียนรูจากผูตามไดอีกเชนกัน 

2. บทบาทของนักออกแบบ (Designer) 
พระพรหมคุณาภรณถือไดวาเปนนักออกแบบสังคม (Social Architecture) โดยเปน

ผูมองพุทธศาสนาในเชิงวทิยาศาสตร ไมมีการยัดเยียด หรือโนมนาววาจะตองเช่ือตามที่
ทานไดนําเสนอ และมีความพยายามทําใหธรรมะเปนสวนประกอบของสังคมไทยที่
แยกกันไมออก โดยใหธรรมะเขาไปอยูในการปฏิบตัขิองแตละคน เพ่ือนําไปสูการเปน
สังคมแหงธรรม โดยเนนการนําเอาธรรมะมาชวยแกไขปญหาในสังคมมนุษย และมอง
วาการใชธรรมะก็คือการทําใหธรรมมีผลตอชีวติ เม่ือชีวิตอยูในสังคม ก็ชวยสงัคมได 
สังคมอยูดวยดีก็แสดงวาธรรมะที่ปฏิบตัิน้ันไดผล 

3. บทบาทของครูผูสอน (Teacher) 
ทานไดอุทิศตนใหกับการเผยแผพระศาสนา ทั้งดานการบรรยายทางวิชาการ การ

แสดงพระธรรมเทศนา ตลอดจนงานดานนิพนธ เอกสารวิชาการ และตําราตาง ๆ 
จํานวนมาก ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะหนังสือ "พุทธธรรม" ซ่ึง
ไดรับการยกยองวาเปน "มรดกธรรมอันล้ําคาแหงยุค" ที่ควรคาแกการศึกษาอยางยิ่ง 
นอกจากงานดานนิพนธแลว ทานยังไดรับการอาราธนาใหเปนผูแสดงปาฐกถาในการ
ประชุมนานาชาติขององคการระดับโลกตาง ๆ หลายครั้ง อีกทั้งยังไดรับรางวัลเชิดชู
เกียรตติาง ๆ มากมาย สอดคลองกับที่ Noel M. Tichy และ Eli Cohen (1997) ผูเขียน
หนังสือ The Leadership Engine กลาวไววา ผูนําที่เปนผูชนะเห็นวาการสอนเปนงาน
หลักของพวกเขา และทุมเทใหกับมันเปนอยางมาก 

4. บทบาทของผูใหบริการ/นักพัฒนา (Steward/Developer)  
ในความสัมพันธระดับบคุคล ทานเปนผูมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และนึกถึงผูอ่ืนเสมอ

ทานไดแสดงน้ําใจและใหการชวยเหลือตอคนกลุมตางๆในสังคมมากมาย ไมวาจะเปน
ญาติมิตร เพ่ือน และบุคคลทั่วไป โดยในการใหของทานนั้น บางครั้งเปนการใหทีดี่เหนือ
ความคาดหมายของผูรับการชวยเหลือ  รวมถึงการใหบริการสังคมโดยการแสดงบทบาท
นักพัฒนาสังคมโดยใชธรรมะเขาไปชวยในการแกปญหา และพัฒนาชีวติของคนในสังคม
ใหกาย  วาจา  ใจ  และปญญาที่ดีขึ้น ผานการสอนหรือผลงานหนังสือของทานที่มีอยู
มากมาย โดยเฉพาะการพฒันาความสามารถที่จะมีความสุขของคน และใหคนสามารถ
พัฒนาสมรรถภาพชีวิตของตนไดเอง 

ทั้งน้ี ในการแสดงภาวะผูนําในบทบาทตางๆของพระพรหมคุณาภรณ ตามที่ได
กลาวมาแลว เปนสิ่งที่อยูบนพ้ืนฐานขององคประกอบ 4 ประการ ดังตอไปน้ี  
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1. Characteristics  
คือคุณลักษณะที่เปนลักษณะเดน หรือหมายถึงคุณภาพภายในตวัประกอบดวย

คุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก 
1) Humility  หมายถึง เปนผูมีความออนนอมถอมตน ไมแสดงภูมิรูหรืออวดรู 

ชอบเก็บตัว ไมคอยออกงาน ออนนอมในการปฏิบัตติน และสุภาพในการ
แสดงความคดิเห็นตอเหตกุารณและปญหาตางๆตอผูอ่ืน 

2) Self-Sufficiency หมายถึง มีการดําเนินชีวติที่เรยีบงาย  มีความพอเพียง  
ประหยัด ไมฟุงเฟอ ใชประโยชนจากสิ่งตางๆที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยาง
เต็มที่ และพ่ึงพาตนเองโดยการทําสิ่งใดๆดวยตนเอง 

3) Attention to Details & Accuracy  หมายถึง มีความใสใจในรายละเอียด 
ใหความสําคญักับรายละเอียดของงานในทุกแงมุม และมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของผลงานกอนที่จะมีการสงมอบผลงาน 

4) Self-Discipline หมายถึง เปนผูมีวินัยในตนเอง ปฏิบัตตินตามระเบียบ
วินัยอยางเครงครัดดวยความยินยอมและเต็มใจ 

5) Be Grateful and Gratitude หมายถึง มีความกตัญูตอบุพการี  ครู
อาจารย  และผูอุปถัมภตางๆ และมีการตอบแทนอยางเหมาะสม 

 
2. Values หรือคานิยม  

คานิยมเปนสิง่ที่เปนพ้ืนฐานใหกับพฤติกรรมที่ดี เปนตวักําหนดพฤตกิรรมที่พึง
ปรารถนา และเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนนุความสําเร็จของเปาหมายไมวาจะเปน
เปาหมายระดับบุคคลหรือองคการก็ตาม อันประกอบดวยคานิยม 7 ประการ ไดแก 

1) Continuous Improvement  หมายถึง คานิยมในการคิดปรับปรุงและ
พัฒนาผลงานหรือสิ่งตางๆใหดีขึ้นอยูเสมอ 

2) Achievement Orientation  หมายถึง มีความมุงม่ันในการทํางานให
ประสบผลสําเร็จ โดยสามารถแกไขปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นไดดวย
ตนเองเปนสวนใหญ   

3) Quality Awareness  หมายถึง การทําใหดีที่สุดตามทีไ่ดตั้งเปาหมายไว 
โดยมีการกําหนดกระบวนการในการตรวจสอบความถกูตองขึ้น เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพกอนสงมอบผลงาน 

4) Do the Right Things  หมายถึง  ทําในสิ่งที่ถูกตอง โดยผานกระบวนการ
ในการคิดและกลั่นกรองอยางละเอียด ลกึซึ้ง กอนทําการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิด
ผลลัพธที่ถูกตองตรงตามเปาหมายที่ตองการ 

5) Proactive  หมายถึง การทํางานในเชิงรุก  เชน เม่ือพบปญหา ก็เขาไป
คลี่คลายปญหา โดยมิตองใหมีผูรองขอ 
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6) Respect for People  หมายถึง ปฏิบัตติอผูอ่ืนดวยความเคารพ  โดยการ
มองเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของบคุคลทุกคนเทาเทียมกันไมวาจะอยู
ในระดับหรือฐานะใด  ใหเกียรติผูอ่ืนโดยไมเลือกปฏิบตั ิ

7) Care  หมายถึง ดูแล ใสใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ นึกถึงผูอ่ืนเสมอ และใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืนในยามที่ผูอ่ืนตองการความชวยเหลือ 

 
3. Competencies หรือความสามารถ 

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ (2548) ไดกลาวถึงความหมายของ Competency 
ตามแบบของ David C. McClelland วาหมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายใน
ปจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏบิัติงานที่ดีหรือ
ตามเกณฑทีก่ําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ โดยมีองคประกอบ 5 สวนไดแก ทักษะ  
ความรู  ทศันคติ  บคุลิกลกัษณะประจําตัว  และแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน  ทัง้น้ี 
ผูเขียนมีเจตนาที่จะแยกเอาคุณลักษณะซึ่งเปนลักษณะเดนเฉพาะบุคคล และคานิยมซึ่ง
เปนสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคล ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของ Competency แยกออกมา
นําเสนอไวตางหากในขอที่ 1 และ 2 ใหเห็นอยางชัดเจน โดยในขอน้ีผูเขียนตองการ
สื่อถึงความสามารถในการสรางผลการปฏบิัติงานที่ดีหรือตามเกณฑทีก่ําหนดใน
งานที่ตนรับผดิชอบที่พบในพระพรหมคุณาภรณ 12 ประการ ไดแก 

1) Personal Mastery  หมายถึง  เปนผูสนใจใฝรู  ชอบศึกษา และแสวงหา 
ความรูหรือขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางาน เปนผูฝกฝนตนเองอยู
เสมอ เปนผูที่มีความรูจริงในเรื่องที่ศึกษาอยางถองแท และสามารถสอน 
ถายทอดความรูใหกับผูอ่ืนได 

2) Accountability  หมายถึง   ตระหนักในบทบาทของตนเองอยางชัดแจง 
เปนผูมีความรับผิดชอบในงาน  มีความมุงม่ันและตั้งใจที่จะทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่ทานกําหนดไว  

3) Initiative หมายถึง  เปนผูมีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพฒันาการ
ทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ 

4) System Thinking หมายถึง เปนผูที่มีความสามารถในการคิดเชือ่มโยง
อยางเปนระบบ  สามารถแยกแยะประเด็นหรือเหตกุารณตางๆออกเปน
สวนๆ ที่มีความสัมพันธตอเน่ืองกัน และมีความสามารถในการอธิบายได
ถึงความสัมพันธของประเด็นตางๆไดอยางมีเหตุผล 

5) Analytical Thinking  หมายถึง  การคิดเชิงวิเคราะห มีความเขาใจใน
ประเด็น เหตุการณ หรือปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการ
วิเคราะหและแจกแจงขอมูลที่ไดรับออกเปนปจจัยยอยตางๆ เชน สาเหตุ  
ผลลัพธ  ผลกระทบ ไดอยางเปนระบบ 

6) Change Management หมายถึง มีความเขาใจและยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น  สามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ 
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7) Adaptability  หมายถึง สามารถปรับตวัเขากบัการเปลี่ยนแปลงและ
สภาพแวดลอมตางๆไดดี 

8) EQ  หมายถึง มีวุฒิภาวะทางอารมณ สามารถควบคุมอารมณของตนเอง
ไดดี มีความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน และยอมรับในความแตกตาง 

9) Problem Solving & Decision Making  หมายถึง ใชเหตุและผลในการ
แกไขปญหา  รับฟงความคิดเห็นของเสียงสวนใหญ และสามารถควบคุม
ภาวะอารมณไดเปนอยางดีโดยไมใชอารมณในการตัดสินใจในการ
แกปญหา 

10) Managing Knowledge  หมายถึง มีการบริหารจัดการขอมูลความรู โดย
จดบันทึกความรูและประสบการณตาง  ๆเพ่ือสามารถนําไปใชในวันขางหนา 

11) Resources Management  หมายถึง ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคุณคา
และใชใหเกิดประโยชนสูงสดุ จัดการทรัพยากรที่มีอยางเหมาะสม และ
มองเห็นคุณคาของสิ่งของเหลือใชโดยการนํามาใชใหม 

12) Religion Acumen  หมายถึง ไหวพริบในทางศาสนา ซ่ึงเปนคําศัพทที่
ผูเขียนกําหนดขึ้นมาเอง โดยประยุกตจากคําวา Business Acumen หรือ
ไหวพริบในทางธุรกิจ ซ่ึงเปน Competency ที่สาํคัญของผูนําภายใน
องคการ  ไหวพริบทางศาสนา หมายถึงการที่พระพรหมคุณาภรณได พยายาม
ทําใหธรรมะเปนสวนประกอบของสังคมไทยที่แยกกันไมออก โดยใหธรรมะ
เขาไปอยูในการปฏิบัตขิองแตละคน เพ่ือนําไปสูการเปนสังคมแหงธรรม 
โดยเนนการนําเอาธรรมะมาชวยแกไขปญหาในสังคมมนุษย 

 
4. Moral Precept หรือศีล 

ในดานการรักษาศีลและปฏิบัติธรรม ตลอดระยะเวลาที่พระพรหมคุณาภรณ
ครองสมณะเพศมาเปนเวลายาวนานนั้น ทานเปนพระเถระชั้นผูใหญที่รักษาวินัยสงฆ
อันเปนขอหามหรือศีลทั้งหมด 227 ขอ อยางเครงครัด จากหนังสือเร่ือง “วิถแีหง
ปราชญ” จะพบวาทานมีจริยวัตรของสงฆที่เครงครัดและงดงามเสมอ พรอมกับมีวินัยใน
ตนเองและอยางเสมอตนเสมอปลาย ซ่ึงหากเปรียบกับบุคคลทั่วไปแลว ผูเขียนตองการ
สื่อใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับมุมมองทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ที่
จะทําใหเปนผูมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพที่พรอมสมบูรณ คือเปนทั้ง “คนเกง” 
และเปน “คนดี”  

บทสรุป 
          จากการศึกษาถึงภาวะผูนําของพระพรหมคุณาภรณในหนังสือ ”วิถีแหงปราชญ”ฉบับ
สมบูรณแลว ผูเขียนไดพบวา แนวทางในการใชชีวิตเชนผูมีปญญารอบรูของทาน ประกอบไปดวย
คุณลักษณะเดนของผูนํา ตามทฤษฎี Traits Theory และมีลักษณะของพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรม
ผูนํา (Behavioral Theory) ผานมุมมองทั้งที่เกี่ยวของกับการทํางาน และมุมมองที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธระดับบุคคล อยางเดนชัดตามที่ไดกลาวมาแลว โดยเนนบทบาทของการเปนผูเรียนรู 
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(Learner) ไปสูการเปนนักออกแบบสังคม (Designer) และครูผูสอน (Teacher) ซ่ึงเห็นไดจากการที่
ทานไดอุทิศตนใหกับการเผยแผพระศาสนา ทั้งดานการบรรยายทางวิชาการ การแสดงพระธรรม
เทศนา ตลอดจนงานดานนิพนธ เอกสารวิชาการ และตําราตาง ๆ จํานวนมาก ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  รวมถึงการแสดงบทบาทผู ใหบริการและนักพัฒนาสังคมใหเจริญดีงาม 
(Steward/Development) ทั้งๆ ที่ทานเองประสบปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ก็ไมเคยที่จะยอทอ ยังคงมุงม่ัน
ในการสรางสรรควรรณกรรมพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติธรรมเปนตัวอยางที่ดีใหกับพุทธศาสนิกชน 
จนนับไดวาทานเปน “เพชรเม็ดเอก” ของวงการสงฆไทยอยางแทจริง และภาวะผูนําของทานที่ไดกลาว
มาแลวทั้งหมด เปนสิ่งที่สามารถใชเพ่ือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตสําหรับบุคคลโดยทั่วไปได
เปนอยางดีและมีคุณคายิ่ง 
 
 
 

----------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
 

รายชื่อบุคคล คณะบุคคล และสถาบันการศึกษาตางๆ 
ที่ไดยกยองเชิดชูเกียรตคิุณของพระพรหมคุณาภรณ 

 
พระพรหมคุณาภรณไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติคุณในหลายๆดาน จากบุคคล คณะบุคคล 

และสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในและตางประเทศรวม 14 สถาบัน ไดแก 
 ป พ.ศ.2525 ไดรับปริญญาพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
ลงกรณราชวทิยาลัย 

 ป พ.ศ.2529   ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎบีัณฑิตกติตศิกัดิ์ สาขาปรัชญา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ป พ.ศ.2529 ปริญญาศึกษาศาสตรดษุฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ปพ.ศ.2530 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาศึกษาศาสตร-การสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ป พ.ศ.2531 ปริญญาอักษรศาสตรดษุฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ป พ.ศ.2531 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาภาษาศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ป พ.ศ.2533 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาปรัชญาการศกึษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 ป พ.ศ.2536 ปรัชญาดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

 ป พ.ศ.2537 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 
 ปพ.ศ.2538 ตรีปฏกาจารยกิตติมศักดิ์ จากนวนาลันทามหาวิหาร รัฐพิหาร ประเทศ
อินเดีย  

 ป พ.ศ.2538 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาจริยศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ป พ.ศ.2541 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
 ป พ.ศ.2542 ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย  

 ป พ.ศ.2545 ศิลปศาสตรบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 ป พ.ศ.2546 เปนศาสตราจารยพิเศษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯ  
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          นอกจากนี้ยังไดรับประกาศเกียรติคุณและรางวัลอีก 8 รางวัล คือ ผูทําคุณประโยชนแก
พระพุทธศาสนาในการฉลอง 200 ป กรงุรัตนโกสินทร, รางวัลวรรณกรรมชั้นที่ 1 ประเภทรอยแกว 
สําหรับงานนิพนธพุทธธรรม จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, โลรางวัลมหิดลวรานุสรณ, โลผูทํา
คุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ 20 ป คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
รางวัลกิตติคณุสัมพันธ สังขเงิน สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จาก
องคการ ยูเนสโก, ประกาศเชิดชูเกยีรตผิูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม จากคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย ถวายรางวัล TTF Award 
สาขาสังคมศาสตรและมานุษยวทิยา สาํหรับผลงานทางวิชาการดเีดน หนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เปนตน  
 


