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บทคัดย่อ 
 

         วิทยานิพนธ์เร่ืองแนวคิดเร่ืองภาวะผูน้ าในชาดกมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย 
ประเภท ลกัษณะ และคุณสมบติั เก่ียวกบัภาวะผูน้ าท่ีปรากฏในคมัภีร์ชาดก  โดยศึกษาค้นควา้ 
รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฉบบัมหามกุฎราชวิทยาลยัและพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 2539 และเอกสารงานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์แลว้น าเสนอในเชิงพรรณนา 

   ผลการวิจยัพบวา่ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถของพระโพธิสัตวใ์นการน าพาตนเอง
ให้ตั้ งตนอยู่ในศีลธรรมท่ีดีจนเป็นแบบอย่างให้ผูอ่ื้น และอบรมสั่งสอนผูอ่ื้นให้เป็นคนดี   มี
ความสามารถในการน าพาผูอ่ื้นใหร้อดพน้จากอนัตราย พร้อมทั้งสามารถท างานให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยใช้หลกัคุณธรรมเป็นแนวในการปฏิบติั อีกทั้งมีความสามารถในการปกครอง
หมู่คณะให้เกิดความสงบร่มเยน็ มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม  ผูน้  าจะมีภาวะท่ีดีไดน้ั้น
จะตอ้งมีคุณธรรมท่ีดีในตนเองเป็นพื้นฐานส าคญั โดยยดึหลกัธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบติั 
              ประเภทผูน้ าในชาดกมี 6 ประเภทดว้ยกนั คือ 1.ผูน้ าแบบพ่อพระ เป็นศูนยก์ลางแห่งความ
รักและความศรัทธา 2.ผูน้ าแบบอัตตาธิปไตย หรือ แบบเผด็จการ 3.ผู้น าแบบประชาธิปไตย             
4.ผูน้ าแบบปิตุราชา 5.ผูน้ าท่ียดึระเบียบแบบแผนเป็นเกณฑใ์นการปฏิบติังาน 6.ผูน้ าแบบจูงใจ 
               ลกัษณะผูน้ าในชาดกท่ีคน้พบ คือ  1. ผูน้ าท่ีมีคุณธรรม เช่น มีความมานะอดทน มีวาจาสัจ 
มีความเด็ดขาดกลา้หาญในการตดัสินใจ   เอาการเอางานเอาใจใส่ต่องานของตน มีความยุติธรรม  มี
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ความกตญัญูรู้คุณต่อผูมี้พระคุณ เป็นผูเ้สียสละ รู้จกัสามคัคีปรองดอง มีความรอบคอบไม่ประมาท 
หนกัแน่นมีเหตุผล 2. ผูน้ าท่ีขาดคุณธรรม เช่น มีความอกตญัญู ผกูใจพยาบาทผูอ่ื้น เป็นคนท่ีมีจิตใจ
โลเล ลุ่มหลงในกามคุณ   สร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น ไม่รู้จกัประมาณตน มีจิตใจท่ีโหดร้าย ไม่
มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ี  
                คุณสมบติัของผูน้ าในชาดกมีอยู่ 2 ขอ้ใหญ่ ๆ คือ 1.คุณสมบติัทางด้านกายภาพ เช่น          
มีพละก าลงัมีร่างกายท่ีแข็งแรง มีหน้าตาดี 2.คุณสมบติัทางด้านจิตใจ อารมณ์ และความคิด จาก
การศึกษาพบวา่ ตอ้งมีการมองการไกล มีวิสัยทศัน์ สามารถมองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ  มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ  ให้ค  าปรึกษาแก่ผูอ่ื้น รู้จกัคบมิตรเขา้หาผูรู้้  ท่ีส าคญัคุณสมบติั
ผูน้ าท่ีดีนั้นตอ้งประกอบดว้ยหลกัธรรมต่าง ๆ  หลกัธรรมท่ีเก่ียวกบัผูน้ าในทางพระพุทธศาสนา 
ดงัท่ีปรากฏในชาดกคือ  ทศพิธราชธรรม  สัปปุริสธรรม 7  สังคหวตัถุ 4  อิทธิบาท 4  พรหมวิหาร 4 
มีความยติุธรรม ละเวน้จากอคติ  4 
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Abstract 
 

           The thesis’s objective is to study the meaning type characteristic and qualification of 
leadership in Jātakas. Its methodology is documentary research by collecting data from Tipitaka 
and its commentary in Thai of Mahachulalongkaranarajavidyalaya, 2539 B.E., and the other 
related documents, analyzing and presenting it in a descriptive way. 
          The results of study are as followings; leadership means Bodhisattva’s capacity in 
establishing oneself in the virtue being exemplified for the others, preaching the others in a good 
way, being able to save the other from all kinds of dangers, being able to finish one own works in 
time, being able to administrate the public in peace and harmonious and happy way in both 
worldly and religious way. 
            The types of leaders in Jātakas can be divided into 6 categories, 1.god-father-type, and the 
leader who is the centre of love and faith 2.Autocracy-type or dictatorship 3.Democracy-type, 
4.Father-king-type 5.The leader who follow the rule and regulation strictly and 6.Persuasive 
leader. 
             The characteristics of leaders in Jātakas are found in two types, 1. The  leaders with virtue 
who lead the others with various virtues such as, patient, truth, shaping in decision-making, 
delicious in one own works, justice, grateful, sacrifice, knowing the way of harmony, mindfulness 
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and reasoning. 2.The leaders without virtue who lead others with bad element in mind such as, 
ungrateful, hatred, indecisive mind, sensual pleasure, doing harm to others, not knowing one own 
limit, ruthless, unfaithful to duty etc. 
            The qualification of leaders in Jatakas is as follow, 1.Physical qualification, such as good 
healthy, having strong body and pleasant personality, 2.Mental qualification including emotion 
and thought, having good vision, able to read and understand the looming situations and solve the 
problems wisely, able to give good advise to the others, able to deal with various kinds of people 
properly. Furthermore, the leaders must follow principle as found in Jātakas, they are, 
Dasavitharajadhamma, 7 Suppurisadhamma, 4 sangahavatthu, 4 Iddhipada, 4 Brhmavihara, and 
avoiding from 4 Agati. 
 


