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ความเป็นผู้น า 
กับการพัฒนาคุณภาพชีวติและงาน 
            ระพี   สาคริก 
            

บทน า 
 

 ทกุสิ่งทกุอยา่งมีเหตสืุบเน่ืองมาจากรากฐานจิตใจคน ไมเ่พียงเทา่นัน้ หลงัจากคนได้น าปฏิบตัจิาก
เง่ือนไขซึง่เป็นเหตท่ีุอยูใ่นใจตนเอง ผลจากสิ่งตางๆ ซึ่งตนมุง่มัน่ท าไปแล้ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากใจเพ่ือน
มนษุย์แตล่ะคนท่ีไมเ่หมือนกนั ยอ่มหวนกลบัมาสอนใจให้รู้ความจริงจากทัง้สองด้าน ดงัท่ีความจริงได้ชีไ้ว้
ชดัเจนวา่ คนเราเกิดมาย่อมมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 

ดงันัน้ หากแตล่ะคนรักและสนใจปฏิบตัิตอ่เพ่ือนมนษุย์ทกุคน จากความจริงซึง่มีอยูใ่นรากฐานจิตใจ
ตนเองอยา่งปราศจากการเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั อีกทัง้ในมมุกลบั หลงัจากได้รับผลกระทบ สามารถรักษาความจริง
ซึง่ตนมีอยูแ่ล้วไว้ให้มัน่คงอยู่ได้ ยอ่มสามารถรู้เท่าทันแตล่ะสิ่ง ซึง่มีการเปล่ียนแปลงอยูใ่นกระบวนการ
สิ่งแวดล้อม กว้างขวางยิ่งขึน้อยา่งเป็นธรรมชาติ 
 หากสามารถรู้ความจริงจากใจตนเองได้ลึกซึง้ยิ่งขึน้ ย่อมรู้ความจริงจากใจเพื่อนมนษุย์รวมถึงสรรพสิ่ง
ตา่งๆ ท าให้ชีวิตอนาคตมีใจเปิดกว้างมากขึน้ จงึมองเห็นโอกาสสร้างประโยชน์สขุให้คนในสงัคม ท่ีมีกระแส
เช่ือมโยงเหตผุลถึงตน ชว่ยให้เกิดความรับผิดชอบลกึซึง้ยิ่งขึน้ 
 อนึง่หลงัจากมองเห็นทกุสิ่งทกุอยา่งมีเหตมีุผลสานถึงกนัได้หรืออีกนยัหนึง่มีความคดิซึ่งชว่งนีม้กัน ามา
กลา่วย า้ความส าคญั คือ บูรณาการ ยอ่มเข้าใจได้ถึงความจริงวา่ ทกุสิ่งซึง่ตนน าปฏิบตั ิ ยอ่มมีผลถึงสงัคม
รวมทัง้ถึงตนเองร่วมกนั ใจจึงไม่มีการแบ่งแยกว่า สิ่งนีท้ าเพื่อสังคม สิ่งนัน้ท าเพื่อส่วนตัว 

 สภาพจิตใจท่ีกลา่วมาแล้ว นา่จะหมายถึง สิ่งซึง่น ามากลา่วเป็นครัง้คราววา่ เกิดจิตใต้ส านึก ท่ีรู้
ความส าคญัของความรับผิดขอบตอ่สงัคม บคุคลลกัษณะนีย้อ่มปฏิบตัหิน้าท่ี น าทกุสิ่งทกุอยา่งได้อย่างอิสระ 
อีกทัง้มีการแสดงออกจากใจตนเองกบัทกุคนอยา่งเป็นธรรมชาติ 
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ความเป็นผู้น ามีอยู่ที่ไหน? 
 
 ชว่งหลงัๆ เม่ือกลา่วถึง ผู้น า คนสว่นใหญ่มกัเกิดความรู้สกึท่ีมุง่มองความส าคญัไปยงัคนซึ่งขึน้ไปยืน
อยู่ด้านบน ไมว่า่จะเป็นผู้ มีต าแหนง่สงูมากน้อยแคไ่หน ยิ่งยืนอยู่บนจดุซึง่ถืออ านาจสงูสดุของประเทศ 
 ธรรมชาตคิวามรู้สกึจากใจของ ผู้ ท่ีมองความหมายของผู้น าขึน้ไปสูท่ี่สงูด้านเดียว ยอ่มอา่นจิตใจผู้มอง
ได้วา่ มีวิญญาณท่ีขาดการเห็นความส าคญัของรากฐานตนเอง  หรืออีกนยัหนึง่อาจกลา่ววา่ ชีวิตคนเหลา่นีห้่าง
จากความจริงท่ีอยู่ในรากฐานจิตใจ ซึง่แนน่อนท่ีสดุ อาจจะกลา่ววา่ เป็นคนลืมตัว ก็ไมน่า่จะขดักบัเหตแุละผล 
 หากรากฐานจิตใจคนส่วนใหญ่ในสงัคมตกอยูใ่นสภาพดงักลา่วย่อมเป็นสิ่งบง่ชีใ้ห้รู้ความจริงได้ชดัเจน
ยิ่งขึน้วา่สงัคมก าลงัเส่ือมถอย โดยท่ีมีผลท าให้เส่ือมศีลธรรม มีความเห็นแก่ตวัสงูขึน้ อีกทัง้มีการชอ่ราษฎร์บงั
หลวงทกุรูปแบบ ติดตามมาด้วยสภาวะเศรษฐกิจจ าต้องทรุดหนกัย่ิงขึน้ 
 จากสิ่งท่ีกลา่วมาแล้วนา่จะสรุปได้วา่ ถ้ารากฐานจิตใจคน ขาดการเป็นหลกัท่ีช่วยให้สามารถยืนหยดั
เป็นผู้น าตนเองให้อยู่กบัสจัจะได้อยา่งมัน่คง แตมุ่ง่ไปเกาะยดึอยูก่บัเคร่ืองประดบัจากภายนอก ไมว่า่จะเป็น
ต าแหนง่ อ านาจ การถกูยกย่องสรรเสริญจากคนรอบข้าง รวมถึงความสะดวกสบายตา่งๆ ยอ่มขาดคณุสมบตัิท่ี
จะน าสงัคมไปสูค่วามเจริญ ถือเป็นความหวงัแก่คนในระดบัพืน้ฐานได้ 
 ดงันัน้ นา่จะสรุปไว้ในชัน้นีไ้ด้วา่ ทุกคนท่ีเกิดมา ธรรมชาตไิด้มอบความเป็นผู้น ามาให้ภายใน

รากฐานจิตใจตนเองแล้ว บนเส้นทางชีวิตท่ีเตบิโตยิ่งขึน้ จากผลกระทบโดยสิ่งท่ีลอ่ตาลอ่ใจก็ดี หรือสิ่งซึง่ท า
ให้เราไมพ่อใจก็ดี จากภายนอก ถ้ารากฐานจิตใจมีความมัน่คงแข็งแกร่งอยูไ่ด้ ย่อมมีโอกาสเจริญเติบโตยิ่งขึน้ 
บนพืน้ฐานความเป็นผู้น าท่ีมีความสมบรูณ์พร้อมทกุด้าน แม้จะมีโอกาสขึน้ไปสูท่ี่สงูหรือไมก็่ตาม 
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ผู้น าภายในภาพรวมของสังคม 
 

 หลายคนมกัสะท้อนแนวโน้มความรู้สกึท่ีแสดงออกมาวา่ ภายในสงัคมจะต้องมี ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
ประเดน็นีส้ะท้อนให้เห็นวา่ผู้มองมีความเข้าใจท่ียงัลงไมถ่ึงรากฐานตนเอง ซึง่ควรจะลึกซึง้ยิ่งกวา่นัน้ ทัง้นีแ้ละ
ทัง้นัน้ ความรู้สกึดงักลา่ว สะท้อนให้เห็นความจริงวา่ ยงัคงมองความเป็นผู้น าขึน้ไปสู่บคุคลผู้ ยืนอยูใ่นระดบัสงู 
แทนการมองเห็นภาพทัง้ด้านบนและด้านลา่ง ซึง่มีเหตผุลเช่ือมโยงถึงกนั อยา่งสอดคล้องกนั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง นา่จะถือวา่ด้านลา่งคือพืน้ฐานส าคญัท่ีสดุของความส าเร็จ 
 หากเข้าใจธรรมชาตขิองจิตใจคนได้ลกึซึง้ถึงระดบัหนึง่ น่าจะรู้ความจริงได้วา่ แต่ละคนที่เกิดมา 
ธรรมชาตไิด้มอบความเป็นผู้น าไว้ในรากฐานจิตใจอย่างทั่วถึง เพียงอาจมีโอกาสแสดงออกได้มาก
น้อยต่างกันเท่านัน้ 
 สิ่งแรกท่ีควรจะเข้าใจให้ถึงความจริงก็คือทกุคนท่ีเกิดมาตา่งก็มีจิตใจเป็นรากฐานการด าเนินชีวิต 
ดงันัน้ความจริงซึง่อยูใ่นรากฐานจิตใจมาแตก่ าเนิด หากการด าเนินชีวิตท่ีจ าเป็นต้องสมัผสักบัสภาพแวดล้อม
ภายนอก ผู้ ถือรากฐานท่ีมีจิตใจมัน่คงแข็งแกร่ง สามารถรักษาสิ่งท่ีอยูใ่นใจตนเองมาแตก่ าเนิดไว้ได้ โดยไมถ่กู
อิทธิพลจากสิ่งภายนอก ไมว่่าสิ่งนัน้จะท าให้รู้สกึพงึพอใจจนถึงขัน้กลายเป็นอ่ืนไปได้ ความเป็นผู้น าท่ีดีซึง่มีอยู่
แล้วยอ่มไมส่ญูไป 
 บคุคลลกัษณะนีย้อ่มมีความภมูิใจในตนเอง โดยไมค่ดิวิ่งเต้นอยากเป็นผู้น าสงัคม แม้เข้าไปน าคนกลุม่
ใดกลุม่หนึง่ กบัอีกด้านหนึง่ หากมีผู้คนสว่นใหญ่ให้ความเคารพรักและศรัทธามาขอร้องหรือเลือกให้เป็นผู้น า 
ตนควรมองสูม่มุกลบั เพ่ือการประเมินตนเองหนึง่ และเพื่อหวนกลบัไปพิจารณาถึงความรู้สกึนึกคิดของกลุม่
บคุคลผู้ เข้ามาหา เพ่ือประเมินเหตผุลวา่มีความจริงใจแคไ่หน 
 การประเมินทัง้สองด้านดงักลา่ว น่าจะถือวา่มีผลดีแก่ตนเอง เน่ืองจากเป็นสิ่งฝึกฝนความมีสต ิช่วยให้
สามารถค้นหาความจริงจากทัง้สองด้านน ามารวมกนั เพ่ือหาเหตผุลท่ีมีความสมดลุให้เห็นได้อยา่งชดัเจน 
 สภาพความรู้สกึดงักลา่ว ควรจะเกิดจากการมีรากฐานจิตใจเป็นกลาง เป็นพืน้ฐานส าคญั ร่วมกบั
ความรู้สกึรับผิดชอบสงูสดุตอ่สงัคม อนัพงึมีอยูใ่นรากฐานจิตใจตนเอง 
 จากเหตผุลดงักลา่ว จงึท าให้สามารถสรุปได้วา่ ภายในภาพรวมของสงัคม ทัง้ด้านบนซึง่อยูส่งูสดุ และ
ด้านลา่ง ซึง่เป็นพืน้ฐาน หาใชผู่้อยูด้่านบนคือผู้น าเท่านัน้ไม ่เน่ืองจากผู้น าท่ีอยูด้่านบน คือผลท่ีเกิดจากพืน้ฐาน
ด้านลา่ง ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ และท าหน้าท่ีรองรับอยา่งรู้เหตรูุ้ผล 
 จงึสรุปไว้ในชัน้นีไ้ด้ว่า ทัง้ผู้ ท่ีอยู่ด้านบนและคนสว่นใหญ่ซึง่อยูด้่านลา่ง ตา่งก็ควรท าหน้าท่ีเป็นผู้น า
ตนเองท่ีเข้มแข็งเชน่กนั หากขาดการคดิและรู้ความจริงดงัได้กลา่วไว้แล้ว คงหาผู้น าท่ีดีมีคณุภาพขึน้ไปปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้านบนได้ยาก 
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 หากมองเห็นวา่คนท่ีอยู่ด้านลา่งซึง่เป็นคนสว่นใหญ่เป็นผู้ตาม ควรจะเข้าใจได้วา่ทกุคนตา่งก็มีความ
เป็นตวัของตวัเอง การท าตามจงึหาใชต่ามตวับคุคลหรือตามค าสัง่ หากผู้น าท่ีอยู่ด้านบนขาดการรู้เหตรูุ้ผล ผู้
อยูด้่านลา่งย่อมมีจิตส านกึรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยไมย่อมปฏิบตัิตามได้เชน่กนั 
 

ผู้ที่ตกอยู่ในสภาพผู้ตามมีเหตุมาจากไหน 
 

 ส าหรับผู้ ท่ีมีรากฐานจิตใจท่ีอิสระ ยอ่มสามารถรู้ความจริงได้วา่ ความหมายท่ีแท้จริงของผู้ น ากบัผู้ตาม 
มีเหตผุลอยู่กนัคนละด้าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผู้ ท่ีมีรากฐานจิตใจอิสระยอ่มรู้ได้ลกึซึง้วา่ จิตใจคนมีเหตุและ
ผลอยู่เหนือส่ิงอ่ืนทัง้หมด  

ดงัได้กลา่วแล้ววา่ ผู้น าหมายถงึผู้ท่ีมีรากฐานจิตใจรู้เหตุรู้ผล สามารถปฏิบัตตินให้ม่ันคงอยู่กับ
ความจริงจากใจตนเองได้อย่างอิสระ สว่นผู้ตามนา่จะหมายถึงรากฐานจิตใจซึง่ตกเป็นทาสอิทธิพลสิ่งท่ีอยู่
ภายนอก ท าให้ขาดคณุสมบตัคิวามเป็นคน ซึง่ควรจะมีความภมูิใจในตนเอง  
 ดงันัน้ หากมองภาพรวมจากภายนอกอาจรู้สกึวา่ มีผู้น ายืนอยูด้่านบน สว่นด้านรองลงมาจนถึงระดบั
ลา่งนา่จะเป็นผู้ตาม ซึง่ปฏิบตัติามล าดบัชัน้ แตถ้่าหากรากฐานจิตใจตนตกเป็นทาสสิ่งตา่งๆ แม้จะยืนอยู่ด้าน
บนสดุ ก็น่าจะขาดคณุสมบตัคิวามเป็นผู้น าได้  ดงันัน้ หากผู้น าประเทศมีใจเป็นทาส ย่อมน าชาตไิปเป็น
ทาสชนชาตอ่ืินอย่างหลีกเล่ียงได้ยาก ยิ่งคนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ด้านล่างขาดความเป็นผู้น าตนเองด้วย 
 ดงันัน้ เหตซุึง่ท าให้คนขาดความเป็นผู้น า นา่จะได้แก่การท่ีรากฐานจิตใจ ขาดความแข็งแกร่งในการยืน
หยดัอยูท่า่มกลางอิทธิพลสิ่งแวดล้อม ซึง่มีผลครอบง าจิตใจให้ตกเป็นทาส ไมว่า่จะเป็นรูปวตัถ ุทรัพย์สินเงิน
ทอง ต าแหนง่  และมีอ านาจ  รวมถึงการประจบสอพลอ โดยคนรอบข้างซึง่ตนเคยได้รับในชีวิตประจ าวนั 
จนเคยชิน 
 แม้บคุคลผู้ซึง่เคยสัง่สมความมัน่คงแข็งแกร่งมาแล้วเป็นเวลานาน จนถึงขัน้พิสจูน์ตนเองได้วา่ แม้ไมมี่
ต าแหนง่อ านาจและทรัพย์สินเงินทอง หากมีคนเคารพรักและยกย่องสรรเสริญรวมทัง้มีการสนองตอบ โดยการ
น าความสะดวกสบายมาให้ หากตกอยูใ่นความประมาท ในท่ีสดุอาจตกเป็นทาสสิ่งเหลา่นัน้ได้เชน่กนั 
 อนึง่ ผู้ซึง่มีธรรมชาตท่ีิมุง่มัน่ท างาน โดยอทุิศใจตนให้กบัผู้ อ่ืน จากการก าหนดทิศทางในการท างานลง
สูร่ะดบัพืน้ดนิอยา่งมีความสขุ นา่จะมีผลชว่ยให้เกิดหลกัประกนัทางจิตใจถือเป็นภมูิคุ้มกนัการตกเป็นทาสสิ่ง
ดงักลา่วมาแล้วได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 
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บุคลกิภาพของผู้น าย่อมมีความสง่างามเป็นธรรมชาต ิ
อยู่ในตนเอง 
 
 สิ่งท่ีกลา่วมาแล้วทัง้หมด หากมองภาพโดยรวม และสามารถเห็นความจริงได้ลึกซึง้ถึงรากฐานจิตใจ 
นา่จะเข้าใจได้วา่ ความเป็นผู้น าท่ีเกิดจากใจจริง น่าจะสะท้อนภาพท่ีอิสระ โดยท่ีไมค่ดิวา่ตนจะยืนอยู ่ ณ  
ด้านบน ด้านลา่ง หรืออยูใ่นสภาพจดุยืนอยา่งไร ดงัเชน่ท่ีคนแตก่่อนเคยกลา่วฝากไว้ให้ลกูหลานคดิเองวา่ คน
ดีจริงอยู่ท่ีไหนก็ด ารงความดีไว้ได้ทัง้นัน้ 
 บคุคลท่ีมีรากฐานจิตใจถึงระดบันีแ้ล้ว คงไมค่ดิว่า การจะสร้างสมคณุประโยชน์ให้แก่สงัคม ตนจะต้อง
ขึน้ไปยืนอยู ่ณ จดุนัน้จดุนี ้หากมองเห็นความจริงว่า ยืนอยูจ่ดุไหนและอยูใ่นสภาพอยา่งไรก็ตาม ยอ่มมองเห็น
โอกาสสร้างความดีความงามได้ทัง้สิน้ สภาพความรู้สกึดงักลา่วน่าจะเกิดจากการเอาชนะใจตนเองได้ลึกซึง้
ถึงระดบัหนึง่แล้ว 
 บคุลิกภาพของผู้น า หาใชส่ิ่งท่ีแตล่ะคนพงึได้รับการฝึกอบรมจากด้านการจดัการ โดยบคุคลใดหรือคน
กลุม่หนึง่กลุม่ใดไม ่ หากเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นธรรมชาต ิ จากรากฐานจิตใจตนเองของแตล่ะคนท่ีไม่
เหมือนกนั บคุคลผู้ มีคณุสมบตัิดงักลา่ว ย่อมไม่มีความรู้สึกว่าตนมีปมด้อย จึงไม่คิดยกตนข่มผู้อ่ืน คงมี
แตก่ารอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคน และมีความซาบซึง้อยา่งยิ่ง โดยเฉพาะในขณะท่ีอยูก่บัเยาวชนและคน
ระดบัลา่ง 
 บคุคลผู้ มีบคุลิกภาพจากใจท่ีสงูสง่จริง ยอ่มสามารถยืนอยูท่า่มกลางอิทธิพลวตัถุ เชน่ ผู้ มีอ านาจสงู 
รวมทัง้ผู้ มีเคร่ืองประดบัตา่งๆ ท่ีเหนือกวา่ตนได้อยา่งมัน่ใจ โดยไมรู้่สกึสะทกสะท้าน จงึท าให้ความรู้สกึจาก
ผู้ อ่ืน โดยทัว่ไปรู้สกึว่ามีความสง่างาม เกิดแรงดลใจ ท าให้รู้สึกเคารพรักและศรัทธา 
 ในบรรยากาศการจดัการศกึษา ซึง่ถือวา่เป็นพืน้ฐานส าคญัของการพฒันาสงัคม ย่อมไมย่ดึติดอยูก่บั
ปริญญาสงูๆ แม้ตนมีปริญญาระดบัต ่า แตก็่สามารถยืนอยา่งสง่างามทา่มกลางผู้ ท่ีสวมใสค่รุยปริญญาสงูๆ ได้
อยา่งปราศจากความรู้สกึสะทกสะท้าน หากกลบัท าให้คนทัว่ไปรู้สกึเกรงขามมากขึน้โดยไมต้่องแสดงอ านาจ
ขม่ผู้ อ่ืน 
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สัญลักษณ์จากภาพในอดตี 
 
 ในอดีตกาลท่ีผา่นพ้นมาแล้วเป็นเวลานาน การส่ือพลงัท่ีเกิดจากจิตใจ ซึง่ปกติคงไมส่ามารถน ารูปแบบ 
แม้ภาพเขียนภาพถ่ายมาแสดงให้เห็นของจริงได้ แตส่ร้างสิ่งสมมตุนิ าออกมาทดแทน เพ่ือใช้เป็นส่ือความหมาย
ได้ ดงันัน้สิ่งท่ีสะท้อนออกมาปรากฏจากภาพเขียนในอดีตอนัยาวนาน มาถึงปัจจบุนั อาจเห็นภาพท่ีเขียน
ออกมาเป็นรูปรัศมีบ้าง เป็นแสงท่ีเปลง่ออกมาจากรอบด้านบคุคลผู้ มีความสงูสง่ทางด้านจิตใจ 
 ส าหรับยคุปัจจบุนั คนจ านวนไมน้่อย ซึง่มีรากฐานจิตใจขาดความละเอียดออ่น เน่ืองจากถกูอิทธิพล
วตัถคุรอบง าหนามากย่ิงขึน้ ท าให้ไมอ่าจแปลความหมายอนัลกึซึง้ดงักลา่วให้สามารถมองผา่นเข้าไปเห็นความ
จริงในด้านท่ีเป็นนามธรรมได้ จงึท าให้รู้สึกเป็นเร่ืองไมน่า่เช่ือถือ ซึง่ในยคุนีผู้้ ท่ีมีความไมรู้่ ไมเ่ข้าใจจริง นบัวนั
ยิ่งมีมากขึน้ ท าให้เกิดชอ่งวา่งทางความรู้สกึนกึคดิท่ีเช่ือมโยงถึงกนัได้ยากยิ่งขึน้ 
 

สรุป 
 
 สิ่งท่ีกลา่วมาแล้วทัง้หมดเกิดจากความรู้ความเข้าใจ อนัเป็นธรรมชาตจิากใจผู้ เขียนเองอนัมีผลสืบ
เน่ืองมาจากการปฏิบตัิบนพืน้ฐานจากความจริงซึง่อยูใ่นใจตนองอยา่งมัน่คงมาตลอด ตนขอยอมรับวา่ วิถีชีวิต
ตนยงัต้องเรียนรู้ตอ่ไปอีกมาก อาจมีบางสิ่งบางอยา่งซึง่ยงัรู้ได้ไมถ่ึง ดงัท่ีคนแตก่่อนเคยกลา่วฝากไว้วา่ สิ่งซึง่
แตล่ะคนพบเห็นเฉพาะหน้า อยา่เพิ่งปฏิเสธวา่ไมเ่ป็นความจริง แตค่วรจะรู้สึกวา่ทุกสิ่งที่ปรากฏย่อมมี
เหตุผล สิ่งซึง่ตนยงัรู้ไมถ่ึงอยา่เพิ่งไมเ่ช่ือ ขอให้ค้นหาความจริงตอ่ไป ไมว่า่สิ่งนัน้จะปรากฏออกมาในลกัษณะ
อยา่งไรก็ตามและวิถีทางส าคญัท่ีสดุ ควรสนใจหวนกลบัมาค้นหาความจริงจากใจตนเอง หากมีคนในสงัคม 
ด าเนินชีวิตไปสูก่ารเปิดรากฐานจิตใจให้กว้างมากขึน้ ยอ่มมีผลสง่เสริมให้สงัคมบงัเกิดความร่มเย็นเป็นสขุ
ร่วมกบัตนเอง ซึง่น าชีวิตไปสู่ความสขุด้วยเชน่กนั 
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