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“ผูนํา” (Leader) คือ “บุคคล หรือสมาชิกคนหนึ่งในองคการหรือสังคม ที่มี
อํานาจในการบริหารจัดการใหคนหรือสมาชิกในองคการของสังคมมีความอยูรอด สงบสุข และมี
ความเจริญงอกงาม” หากในองคการ สังคม ประเทศ หรือแมแตโลกขาดผูนํา สังคมก็ยากทีจ่ ะอยู
รอดได เพราะขาดซึ่งระเบียบ สิ่งเหนียวยึดในหลักการปฏิบัติ และการดําเนินชีวิตซึ่งจะกอใหเกิด
ความวุนวายสับสนเปนสังคมที่ไรที่พึ่ง ดังนั้นผูนําจึงเปนกลไกตัวหลักที่สําคัญในการชี้เปนชี้ตาย
หรือเปนตัวกําหนดความอยูร อด ความเจริญรุงเรืองขององคการสังคมนั้นๆ
หากองคการสังคมใดไดผูนําที่ดี มีวิสัยทัศน เสียสละ นาเชื่อถือ และมีจริยธรรม
นับเปนความโชคดีตอสังคมนั้นๆ อยางลนเหลือ แตในทางตรงกันขามสังคมใดที่มีผูนําที่ขาดความ
นาเชื่อถือ เห็นประโยชนสวนตัวมากกวาผูอื่น รวมถึงไรจริยธรรม สังคมที่มีผูนําเชนนีย้ อมหา
โอกาสแหงความเจริญไดยาก จะนํามาซึง่ หายนะและความลมจมของสังคม และประเทศชาติไม
รูจักจบจักสิ้น การไดมาซึ่งผูนําที่ดีในอันที่จะสรางคุณสรางประโยชนใหกับประเทศชาติและสังคม
รวมถึงองคการตางๆ จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปน และเปนหนาที่ของทุกคนที่จะสามารถตรวจสอบ
และเลือกเฟนรวมถึงกําจัดผูน ําที่ขาดคุณสมบัติอันไมพึงประสงคของผูนําที่ดี การไดมาและการ
หลุดพนแหงการเปนผูนํานั้นมีหลากหลากวิธีและมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องมาโดยตลอดตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ทั้งในรูปของการสถาปนา แตงตั้ง และการเลือกตั้ง รวมถึงการถดถอนยกเลิก ขับไล
และการลาออก สิ่งสําคัญที่ใชเปนหลักในการพิจารณาถึงภาวะผูนํา หรือคุณสมบัติของผูนําที่ดี ณ
ที่นี้จะขอเรียกวา “ดัชนีแหงความเปนผูนํา”
ดัชนี หรือตัวชี้วดั ความเปนผูนําที่ดี เปรียบเสมือนเปนตราชั่งที่ใชชั่งวัดวาผูนําคน
นั้นๆ มีน้ําหนักมากพอทีจ่ ะเปนผูนําหรือเปลา ในการศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัติ หรือภาวะผูนํา
ทั้งหลายทั่วโลกไมวาจะเปนระดับผูปกครองประเทศที่สูงสุด จึงถึงผูปกครองหรือผูนําในทองถิ่งอัน
เปนระดับลางสุด ทําใหพอจะสรุปคุณลักษณะของผูนําทีด่ ีที่จาํ เปนจะตองมีอยูในตัวผูน ําทั้งหลายอยู
5 ประการ ซึ่งจะเรียกวา 5 ดัชนีชี้วัดความเปนผูนํา โดยดัชนี้เหลานี้จงึ เปรียบเสมือนกับมาตรฐาน
หรือบันทัดฐานในการตัดสินใจ ประเมิน และลงความเห็นวาผูน ําคนนั้นๆ สมควรจะไดรับบทบาท
แหงการเปนผูนําตอไปหรือไม โดยดัชนีเหลานี้สามารถใชไดกับการประเมินผูนําในการองคการ
ระดับตางๆ ทั้งระดับโลก ระดับประเทศ จนถึงระดับภูมภิ าคทองถิ่น และในองคการเอกชน
ตอไปนี้ใหลองใชจินตนาการ และสํารวจผูนําของทานวาในดัชนีในแตละขอผูนาํ คนนั้นๆ มี
คุณสมบัติอยางสมบูรณถูกตองในทุกๆ ดานของแตละดัชนีหรือไม การประเมินวาผูนําในแตละคน
จะผานในแตละดัชนีนั้นจะตองมีความสมบูรณครบถวนในทุกๆ ดานของแตละดัชนีนั้นๆ ดังนี้

ประการแรก ผูนําตองเปนผูท ี่มีความรูสึกถึงเปาหมาย (A Strong Sense of
Purpose) หมายความวา ผูนําที่ดีตองเปนผูรูวาอะไรคือสิ่งที่สําคัญอยางแทจริงสําหรับองคการ
สังคม ประเทศชาติในระยะยาว กลาวคือ ผูนําตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนอันแจมชัด มีสัญชาติญาณอัน
แมนยําในการทํานายอนาคต สามารถหลอมรวมภาพลักษณ และภารกิจที่ตองกระทํารวมกันได
อยางชาญฉลาด
คุณลักษณะในดานดังกลาวนีจ้ ึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่ผูนําทุกคนควรพึงมี
กลาวโดยสรุปในดัชนีแรกนีค้ ือ ผูนําตองเฉลียวฉลาด คาดการอนาคตไดนั่นเอง
ประการที่สอง ผูนาํ ตองเปนผูที่มีความสามารถในการถายทอด และสื่อสารวิสัยทัศน
ไดอยางชัดเจนดวยความเรียบงาย เนื่องจากคนในสังคมหรือองคการมีหลากหลาย การถายทอดให
คนที่ตางกันรับรูไดตรงกันจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูนําควรมี และการทําใหผูเกี่ยวของทราบจะชวยทําให
การดําเนินงานตามนโยบายงายสะดวก และไดรับความรวมมือมากขึน้ อดีตประธานาธิบดี โรนัล
แรแกน ไดรับการยกยองวาเปน “นักสื่อสารผูยิ่งใหญ” เขามักจะใชอุปมาอุปมัยอยางชาญฉลาด
และสรางสรรค ใหเรื่องที่เขาใจยากๆ เปนเรื่องที่งายขึ้น คําพูดของผูนําจึงมีความสําคัญยิ่งผูนําที่มี
ความกาวราว
และชอบใชคํารุนแรงจึงมักจะประสบปญหาอันเนือ่ งมาจากคําพูดของตนเสมอๆ
ดัชนีประการที่สองคือเรื่องของการสื่อสาร และการใชคําพูดในการสื่อสารกับคนรอบขาง ผูนําตอง
เปนผูประสานสิบทิศ
กลาวโดยสรุปในขอนี้คือการพิจารณาวาผูนาํ ใชคําพูดในเชิงสรางสรรค
มากกวาการสรางความขัดแยง
ประการที่สาม ผูนําตองมีความนาเชื่อถือ นับเปนสิง่ สําคัญที่สุดของการเปนผูนาํ ที่
ไดรับการยอมรับ และครองหัวใจผูคน ความนาเชื่อถือเปนคุณลักษณะที่ผูนําทุกคนตองมี และขาด
ไมได คุณลักษณะอยางอื่นอาจหาจากแหลงอื่นได แตความเชื่อถือผูนําตองสรางขึ้นมาเอง หรือตอง
มีอยูในตนเองอยางแทจริง ความนาเชื่อถือของผูนําจะมีมากหรือนอยนั้นตนทุนทางสังคมจะเปน
ตัวกําหนด ตนทุนทางสังคมของผูนําคือคุณงามความดีที่สั่งสมมาแตในอดีตไมวาจะเปนความรู
ความสามารถ ภาพพจน ภาพลักษณ การยอมรับจากสังคม สิ่งสําคัญคือทุนทางสังคมก็เหมือนกับ
ทุนดานอื่นๆ คือใชไปเรื่อยๆ มีวันรอยหรอและหมดไป ทุนทางสังคมของผูนําจึงตองหมั่นสรางสม
ใหพอกพูนอยูเ สมอ ดังนั้นผูนําที่มีความนาเชื่อถือในระยะยาว ตองหมั่นสรางคุณงามความดี มี
ความตรงไปตรงมา พูดจริงทําจริงไมโกหก มีวาจาที่สภุ าพนาเชื่อถือ ไมคดโกงหรือคอรรัปชั่น ไม
มีสวนไดสว นเสียตอการดําเนินงานขององคการ หนวยงาน หรือประเทศ
ประการที่สี่ ผูนําตองมีจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล จริยธรรมคือสิ่งดีงามที่คน
โดยทั่วไปยึดถือ และใชเปนบันทัดฐานในการดําเนินงาน กิจกรรม หรือชีวิตใหถูกตองตามครรลอง
ครอง ถึงแมวา จริยธรรมจะไมใชกฎหมาย นั่นคือฝาฝนหรือไมกระทําก็ไมผิดหลักกฎหมาย ไมถูก
จับหรือไมถูกดําเนินคดี แตจริยธรรมคือธรรมของคนดี คือสิ่งที่คนดีตองกระทํา หากฝาฝนอาจถูก
มองวาเปนคนชั่ว และไดรบั การตอตาน และตําหนิงจากสังคม หากจะถามวาในสังคมใครควรมี
จริยธรรมมากที่สุด คําตอบคือผูนํา ยิ่งเปนผูนําในระดับสูงเพียงใดตองมีจริยธรรมสูงสงมากขึ้น

เทานั้น ผูนําที่มีจริยธรรมสูงตองเปนผูมีคุณธรรม รูผิดชอบชั่วดี มีการดําเนินชีวิตและการงานตาม
หลักธรรม
ประการสุดทาย ผูนําตองมีความกลาหาญ และเสียสละ ผูนําตองมีความกลาที่จะ
รับผิดชอบ คือกลารับผิดเมื่อทําผิด รับชอบเมื่อทําคุณงามความดี ผูนําเมื่อกระทําผิดจะตองไดรับ
โทษอยางตรงไปตรงมา หรืออาจมากกวาคนอื่นๆ ที่ไมใชผูนาํ นั่นคือสิ่งที่ถูกตองและสมควร ผูนํา
จะไมใชอํานาจหนาที่ที่มีอยู ในการลบลางความผิดของตนเอง กลาวงายๆ ผูนําตองเปนบุคคลที่มี
ใบหนาบางกวาทุกคน กลาวคือ ผูนําเมื่อทําผิดแมจะเล็กนอยตองแสดงความรับผิดชอบอยางชัดเจน
มากกวาผูอื่นนั่นเอง ดังนัน้ ผูนําจึงตองมีความกลาในทุกเรื่อง และตองเสียสละเพือ่ ความผาสุขของ
คนในสังคม โดยเฉพาะเมื่อสังคมเกิดความแตกแยก แบงฝกแบงฝายอันเปนผลจากการดําเนินงานที่
ผิดพลาดของผูนํา
ดัชนีชี้วดั ความเปนผูนําทั้ง 5 ประการนี้เมื่อประเมินผลดวยขอมูล ความรูสึก หาก
ผูนําคนใดมีคณ
ุ สมบัติเชิงบวกครบทุกดัชนี ถือวาองคการนั้นไดผูนําที่ดีจะสรางคุณ สรางประโยชน
ตอองคการ ถาประเมินแลวมี 4 ประการถือวาอยูในเกณฑที่ดพี อใชคือมีคุณงามความดีมากพอที่จะ
เปนผูนําไดถงึ จะไมสมบูรณแบบแตก็สามารถพัฒนาได ในขณะทีห่ ากผูนํามี 3 ประการคิดวาใน
สังคมนั้นๆ นาจะมีคนทีด่ กี วานีเ้ พราะผูน ําตองเปนบุคคลที่สมบูรณพิเศษมากกวาคนธรรมดาทั่วๆ
ไป หากนําคนธรรมดาๆ มาเปนผูนําองคการจะเจริญไดอยางไร หากผลการประเมินคุณสมบัตขิ อง
ผูนําต่ํากวา 3 ประการ ผูนําคนๆ คนนั้นไมควรเปนผูนาํ ตองรีบถอดถอน ปลดหรือขับไลเพราะ
จะสรางความปนปวนความเสื่อมเสียใหกับสังคมอยางใหญหลวงตอไป
ดังนัน้ หนาทีใ่ นการกําหนดผูนําจึงเปนหนาที่ของคนทุกคน ผูนํามาจากเหลาบรรดา
สมาชิกในองคการสังคม และผูนําก็จะจากไปจากเหลาสมาชิกเชนกัน การที่จะสนับสนุนใหใครมา
เปนผูน ําจึงไมใชแคพิจารณาผลกระทบตอเราเพียงประการเดียวแตตองพิจารณาผลกระทบในระดับ
สังคม ประเทศชาติ เราไมสามารถสรางผูนําที่ดไี ด แตเราสามารถเลือกคนดีที่สมบูรณแบบมาเปน
ผูนําได และอยางลืมวาประเทศชาติ สังคมไมเคยขาดคนดี
…………………………………………………………………….

