๑-๑

บทที่ ๑
ลักษณะ และ คุณสมบัตขิ องผูน าํ
๑-๑ กลาวนํา
ก. ความเปนผูน าํ เปนศิลปะของการจูงใจ หรือ ชักจูงพฤติกรรมใหผทู อ่ี ยูภ ายใตความควบ
คุมหรือผูใ ตบงั คับบัญชาใหความรวมมือใน การปฏิบตั ดิ ว ยความเชือ่ ฟงไววางใจเกิดความเชือ่ มัน่ และ
ความจงรักภักดี
ความสามารถของผูน ําจะปรากฏใหเห็นได โดยไดรับความรวมมืออยางเต็มใจและเต็มไป
ดวยความยินดีของผูเ ขามารวมงาน
การเปนผูบ งั คับบัญชาตามตําแหนงอาจเปนผูน ําทีใ่ ชไมไดแตการเปนผูน ําทีด่ นี น้ั มักจะ
เปนผูบ งั คับบัญชาทีด่ เี สมอ
ข. เปนผูน าได
ํ อยางไร ความเชือ่ แตดง้ั เดิมนัน้ คือ ผูนาเป
ํ นมาโดยกําเนิด ไมอาจสรางขึ้นมา
ไดความเชือ่ ในสมัยปจจุบนั นี้ เชื่อแลววาเราสามารถสรางผูนาขึ
ํ น้ มาไดแตโดยขอเท็จจริงแลว ผูท ไ่ี ด
รับความยินยอมใหเปนผูน ามาจากหลายทางด
ํ
วยกัน กลาวคือ
๑.) โดยธรรมชาติ หรือลักษณะอันมาจากกําเนิดของตนเอง
๒.) โดยความเห็นชอบของหมูค ณะ
๓.) โดยไดรบั การแตงตัง้ จากผูม อี านาจ
ํ
๔.) โดยการนําตนเองขึน้ มาเปนผูน าํ

๑-๒ การเปนผูน าโดยกํ
ํ
าเนิด
บุคคลประเภทนีเ้ กิดมาเพือ่ เปนผูน าโดยแท
ํ
ซึง่ ถือวาเปนอัจฉริยะบุคคลดัง เชน พระพุทธเจา
พระองคทรงเปนพระบรมศาสดาเอกของโลก ทรงตรัสรูพระสัจจะธรรมดวยพระองคเอง และสัจจะ
ธรรมของพระองคไดสถิตสถาพรมานานถึง ๒๕๓๓ ปแลว โดยไมมีการลาสมัย แมพระองคจะเคยมี
ครูอาจารยมากอน แตครูอาจารยกไ็ มสามารถ คนพบหลักแหงความหลุดพนจากอาสวะได พระองค
สําเร็จสัมโพธิญาณดวยพระองคเอง พระพุทธเจาเปนผูนําอริยสัจ ๔ มาแสดงใหโลกเห็นความจริง
พระองคเปนผูชี้ทางแหงการพนทุกข ใหสตั วโลก แตปจ จุบนั มวลมนุษยไมยอมเดินทางตามทีพ่ ระองค
ทรงชี้นําใหเดินโลกจึงมีแตความสับสนวุน วาย พระองคทรงเปนยอดของผูน ําอันไมมใี ครเสมอเหมือน
พระองคไดรบั ความเคารพกราบไหวบชู า จากมหาชนอยางขวางขวางดวยคํากลาวเปนภาษาบาลีวา
อิธตถาคโต โลอุปปนโน แปลวา พระสัมมาสัมพุทธเจา บังเกิดขึน้ แลวในโลก
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกพระองคหนึง่ ไดทรงประกาศอิสระภาพทีเ่ มืองแครง เมือ่ วัน
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๑๒๗ ดวยความกลาหาญอยางยอดเยีย่ ม หรือพอขุนรามคําแหงมหาราช

๑-๒
ไดทรงไสชางเพื่อปองกันพระราชธิดา และไดฟนขุนสามชนเจาเมืองฉอด จนทําใหสามารถรวบรวม
อาณาจักรไทยเปนปกแผนไดตง้ั แตบดั นัน้ พระมหาราชเหลานี้ลวนเปนผูนําโดยกําเนิดทั้งสิ้น
กอนกรุงศรีอยุธยาจะแตกเปนครั้งที่๒สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงพิจารณาแลววา
กรุงศรีอยุธยาจะตองแตกอยางไมตอ งสงสัยพระองค จึงตีฝา วงลอมทีค่ า ยวัดพิชยั มุงไปยังฝงทะเล
ตะวันออก เพือ่ รวบรวมกําลังพลกูเ อกราชใหกลับคืนมา พระองคทรงพิจารณาวาการรวบรวมกําลัง
เพือ่ กูเ อกราชครัง้ นีจ้ ะตองกระทําดวยการยกพลขึน้ บกเพราะ ถาจะนํากําลังทัพเดินมาทางบกฝาย
พมาทีร่ กั ษากรุงศรีอยุธยายอมรูต วั และทหารทีเ่ ดินทางเทายอมจะอิดโรยยากแกการขับไลพมาพระ
องคทรงพิจารณาแลววาหนทางเดียวทีจ่ ะกูเ อกราชใหสาเร็
ํ จก็โดยวิธจี โู จม
ซึ่งการยกพลขึ้นบกจะ
กระทําดวยวิธจี โู จมไดงา ยในทีส่ ดุ พระองคก็ยกพลขึ้นบกขับไลพมาที่คายโพธิสามตนไดสาเร็
ํ จ เมื่อ
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๑๖โดยเริ่มโจมตีเวลา ๐๙๐๐ ภายในเวลา ๑๒๐๐ คายพมาก็แตก
หมดจะเห็นไดวาพระเจาตากสินมหาราชทรงทอดพระเนตรเห็นการณไกล มีความกลาหาญเด็ดเดีย่ ว
ผูใ ตบงั คับบัญชาก็มคี วามเชือ่ มัน่ ศรัทธา และมีความจงรักภักดีตอ พระองค ธรรมชาติไดสรางพระองค
มาใหเปนผูนาโดยกํ
ํ
าเนิดโดยแท
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดขน้ึ ครองราชยตง้ั แตยงั ทรง
พระเยาว ในขณะนัน้ ประเทศในเอเชียอาคเนยทกุ ประเทศ ไดเปนประเทศราชของชาติมหาอํานาจ จน
หมดสิน้ เวนแตประเทศไทยทีพ่ ระองคสามารถรักษาเอกราชและอธิปไตยของไทยไวดว ย พระปรีชา
สามารถอันเลิศลํา้ พระองคทรงเลิกทาสสําเร็จดวยความนุม นวล ทัง้ ยังไดวางรากฐานการปกครอง
การสังคมของประเทศใหเจริญเยีย่ งอารยประเทศทัง้ หลายจริงอยูด ว ยความเปนพระราชโอรสของพระ
มหากษัตริย พระองคจะตองไดเปนพระมหากษัตริยส บื ตอโดยแนนอนแตความเปนอัจฉริยะของพระ
องคไดทรงปรากฏใหเห็นวาพระองคเปนอัจฉจริยะบุคคลโดยกําเนิด
ดวยเหตุดังกลาว คนโบราณจึงมีความเชื่อมั่นวา ผูนาจะต
ํ
องเปนมาโดยกําเนิดแตใน
สมัยปจจุบนั มีความเชือ่ ใหมวา ผูนานั
ํ ้นสามารถสรางขึ้นมาได เรือ่ งนีถ้ า พิจารณาตามเหตุผลวา
มีความจริงเพียงใด ใครจะขอเปรียบเทียบกับการปน หุน ซึง่ จะตองประกอบดวยปจจัย ๒ ประการ คือ
วัตถุหรือดินทีจ่ ะนํามาปน และ ความสามารถของชางผูป น วัสดุหรือดินทีน่ ํามาปนจะตองไมรวน
แตกราวตองเกาะตัวกันแนน ชางตองมีความสามารถในการนัน้ นัน้ ถาขาดอยางใดอยางหนึง่ หุน ปน ก็
ไมเปนหุน ทีส่ วยงามสมความตองการฉันนัน้ บุคคลทีจ่ ะรับการฝกเปนผูน าํ จะตองเปนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ
ลักษณะที่ฝกไดและจะตองไดผฝู ก หรือภาวะแวดลอมทีด่ อี กี ดวยฉะนัน้ ทีว่ า ปจจุบนั สามารถสรางผูน าํ
ขึน้ ได แตเราก็ไมอาจสรางคนทุกคนใหเปนผูน าได
ํ พรอมๆกันจะสรางได.เฉพาะบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีด่ เี อือ้ อํานวยใหสรางเทานัน้

๑-๓
๑-๓ การเปนผูน าโดยความเห็
ํ
นชอบของหมูคณะ
การทีบ่ คุ คลใดจะไดรบั การยกยองจากกลุม หรือหมูค ณะ ใหเปนผูน าหรื
ํ อหัวหนาของกลุม
หรือหมูคณะบุคคลผูนี้จะตองมีลักษณะที่ดีเดนจนไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากกลุมหรือหมูคณะนับ
ตั้งแตกลุมหรือหมูคณะเล็กๆจนถึงประชาชนทั้งประเทศหมูค ณะเล็กๆบางทีก่ ารเลือกหัวหนาเพือ่ เปน
ตัวแทนในการปฏิบตั ภิ ารกิจ เฉพาะอยางใดอยางหนึง่ หรือการเลือกผูน าในการต
ํ
อสู กลุม หรือหมูค ณะ
อาจเลือกหัวหนาขึน้ มาเพือ่ เปนผูน าในการต
ํ
อสูเ ฉพาะเหตุการณ อาทิเชน
การตอสูซ ง่ึ ตองใช
กํ าลังหรือการตอสูในการเรียกรองหรือการเลือกหัวหนาในการปฏิบัติตามคําสั่งตามระเบียบตาม
ประเพณีฉะนัน้ ความเห็นชอบของหมูค ณะในการเลือกหัวหนา หรือ ผูนาํ จึงขึน้ อยูก บั ความตองการ
ของกลุม หรือหมูค ณะเปนหลัก ในสมัยโบราณเมือ่ มนุษยยงั ดํารงชีวติ อยู ยางพเนจร การเลือกหัวหนา
กลุมมักอาจจะมุงถึงความสามารถ และ ความกลาหาญในการตอสูใ นการทํางานบางอยางการ
เลือกผูน ากลุ
ํ ม อาจมุง ถึงความรูค วามสามารถหรือความจัดเจนเฉพาะกิจการนัน้ ๆ บางครั้งก็มุงถือ
อาวุโสเปนหลัก การเลือกหัวหนาหรือผูน าโดยความเห็
ํ
นชอบของหมูค ณะ หรือกลุม ดังกลาว จึงมัก
จะเปนการเลือกเฉพาะภารกิจดังเชน การเลือกประธานกรรมการ การเลือกตัวแทนเฉพาะกิจหรือการ
เลือกหัวหนาซึง่ จะตองควบคุมงานทีจ่ ะตองใชความรูเ ฉพาะเรือ่ ง หรือมีความเชีย่ วชาญทางเทคนิค
โดยเฉพาะ บุคคลทีม่ คี วามรูค วามชํานาญอาจไดรบั ความเห็นชอบใหเปนผูน ํา แตเมือ่ เปนผูน ําแลว
อาจประสบความลมเหลวเพราะไมมีประสิทธิภาพในการควบคุม ไมมีความสามารถที่จะทําใหผรู ว ม
งานใหความรวมมือได ซึง่ ก็มกั จะปรากฏบอย ๆ ความรูค วามชํานาญทางวิชาการ หรือทางเทคนิคที่
ตนมีอยูจ งึ ไมเกิดประโยชน และไมอาจสรางความกาวหนาใหแกหนวยตนได ทัง้ นีเ้ พราะขาดคุณ
ลักษณะที่จะทําใหผรู ว มงานศรัทธาเชือ่ ถือ สวนการแตงตัง้ ผูบ งั คับบัญชาของทางราชการสวนมากมิ
ไดถอื ความเห็นชอบของหมูค ณะ แตยดึ ถือระบบอาวุโสประกอบกับความสามารถ หรือ ความ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนง
แตกม็ รี าชการบางหนวยไดนาเอาความเห็
ํ
นชอบของหมูค ณะมา
ประกอบการพิจารณาดวย ดังเชน การแตงตัง้ อธิการบดี คณบดีของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีนี้มีทั้งผลดี
และผลเสีย ผลดีก็ คือ ถาหมูคณะมีหลักเกณฑ มีความเปนธรรมในการพิจารณา ก็จะไดบคุ คลทีม่ ี
ความรูค วามสามารถและ ไดรบั ความเชือ่ ถือศรัทธามาเปนผูบ ริหาร สวนผลเสียก็คอื เปนการยากทีจ่ ะ
ทําใหผูมีอาวุโสหรือชั้นเงินเดือนสูงกวาจะใหความเคารพศรัทธาเวนแตบุคคลนั้นจะเพียบพรอมไป
ดวยคุณลักษณะ ยิง่ หมูค ณะขาดหลักเกณฑและขาดความเปนธรรม ก็ยิ่งจะเกิดผลเสียหายมากขึ้น
วิธแี กขอ บกพรองอาจจะทําไดโดยกําหนดขอบเขตของอาวุโสและคุณลักษณะขัน้ ตนไว ดังเชนอาจ
กําหนดวาผูที่จะไดรับเลือกจะตองเปนศาสตราจารยแลวและตองเคยทําหนาที่หัวหนาภาควิชามา
แลว เปนการขจัดปญหาเรือ่ งระบบอาวุโสไดบา ง
เทาทีก่ ลาวมาแลว คือการเปนผูน ําโดยการเห็นชอบของหมูค ณะในหนวยงานทีม่ ขี อบเขต
ความรับผิดชอบจํากัด แตโดยขอเท็จจริง การเปนผูน ําโดยความเห็นชอบของหมูค ณะนับวามีความ

๑-๔
สําคัญอยางยิง่ โดยเฉพาะเกีย่ วกับประเทศชาติ ดังเชน การเลือกตัง้ ประธานาธิบดี ประเทศที่
ประธานาธิบดีเปนหัวหนารัฐบาลการเลือกบุคคลมาเปนประธานาธิบดีจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากประชาชนสวนใหญของประเทศ เพราะบุคคลผูน ้ี จะตองรับผิดชอบชีวติ ความเปนอยูค วาม
ปลอดภัยของประเทศและประชาชนฉะนัน้ จะตองเปนผูไ ดรบั ความไววางใจ และ เชื่อมั่นจากประชา
ชน เชนการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกาหรือระบบบริหารแบบรัฐสภาของอังกฤษ
พรรคการเมืองใดมีเสียงขางมากในสภา หัวหนาพรรคการเมืองนัน้ ตองเปนนายกรัฐมนตรี และ ใน
การเลือกบุคคลเปนหัวหนาพรรคการเมืองนัน้
อังกฤษไดกระทําโดยละเอียดรอบครอบมาก โดย
พิจารณาคุณลักษณะอยางละเอียดถีถ่ ว นมิไดยดึ ถือเอาฐานะทางการเงิน มาเปนเครื่องพิจารณา
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ดี นายกรัฐมนตรีองั กฤษก็ดี จึงมิใชเพียงประชาชนในประเทศของเขา
จะใหความนับถือเทานัน้ แมประชาชนในประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลกก็ใหความนับถือไปดวย
ฉะนั้น การเปนผูน ําโดยความเห็นชอบของหมูค ณะ ถาไดดําเนินไปอยางมีหลักเกณฑ และ มี
ความเปนธรรมแลว จึงเปนผูนาที
ํ ไ่ ดรบั ความเชือ่ มัน่ และศรัทธาอยางกวางขวาง แตกอ็ าจจะมีบางครัง้
ไดเหมือนกันที่หมูคณะพิจารณาดีแลว ครัน้ พอไปปฏิบตั หิ นาทีเ่ ขาจริง ๆกลับประสบกับความลม
เหลวไปเสียก็ได
อยางไรก็ดี การเปนผูน ําโดยความเห็นชอบของหมูค ณะนาจะถูกตองและเหมาะสมทีส่ ดุ ถา
ไดกําหนดหลักเกณฑเงือ่ นไขรัดกุมและรอบครอบ และดวยความเปนธรรม แตกเ็ ปนวิธยี ากพอใชและ
อาจมีปญ
 หาเกิดขึน้ ได
ฉะนั้นหนวยงานสวนมากโดยเฉพาะในวงการขาราชการจึงไมนิยมปฏิบัติ
โดยวิธนี ้ี

๑-๔ การเปนผูน าโดยได
ํ
รับการแตงตั้งจากผูมีอานาจ
ํ
การไดเปนผูน าหรื
ํ อหัวหนาโดยไดรบั การแตงตัง้ จากผูม อี านาจหรื
ํ
อทีเ่ รามักจะพูดกันวา สง
มาจากเบือ้ งบน มักมีเปนประจําโดยเฉพาะระบบราชการ โดยปกติการแตงตัง้ จากผูม อี านาจจะต
ํ
องมี
หลักเกณฑ มีเหตุผลและมีความเปนธรรม แตกม็ บี อ ยครัง้ ทีแ่ ตงตัง้ โดยขาดหลักเกณฑ ขาดเหตุ
ผลและขาดความเปนธรรมผูท เ่ี ปนผูน ําโดยการแตงตัง้ ใหเปนหัวหนาระดับรองลงมากอนแลวก็คอ ย ๆ
เลือ่ นฐานะโดยไดรบั การแตงตัง้ ใหสงู ขึน้ ตามลําดับ จนในทีส่ ดุ ก็เปนผูน าระดั
ํ บสูงในวงราชการสวน
มากบุคคลทีจ่ ะไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนผูน ําระดับสูง ก็จะไดรบั การแตงตัง้ จากผูน อ ยมากอนและได
ผานการทํางานมาเปนเวลานาน มีอาวุโสสูง บางคนก็เลือ่ นตําแหนงเร็วเปนพิเศษ ทั้งนี้มักจะขึ้นอยู
กับความรูค วามสามารถและศิลปในการปฏิบตั งิ าน มีคําพังเพยกลาววา ถาอยากไดดเี ร็วตอง “
ทํางานใหนายชอบ ประพฤติตนใหนายรัก” ผูบ งั คับบัญชาก็จะชอบคนทํางานทีด่ ปี ระพฤติตนดี ผู
บังคับบัญชาบางคนมีเจตนาดีแตขาดความรูข าดความสนใจกวางขวาง จึงไมสามารถประเมินผลงาน
ของผูใ ตบงั คับบัญชาไดถกู ตอง มักประเมินผลเพียงเทาที่เห็น หรือเพียงไดยนิ คําบอกเลา จึงเปนเหตุ

๑-๕
ใหการแตงตัง้ ผิดพลาดเสมอเปนเหตุใหคนดีเกิดความทอแทเบือ่ หนาย ขอทีน่ า สังเกตอีกประการหนึง่
ก็คอื คนทีม่ โี อกาสไดทางานที
ํ
่สาคั
ํ ญหรืองานทีป่ รากฏมักไดรบั การยกยอง และไดรับการพิจารณา
กอนคนอืน่ ๆ โดยเหตุนใ้ี นวงราชการจึงมีขา ราชการพยายามหาโอกาสทํางานประเภทนี้ สวนประเภท
ทีเ่ รียกวา ปดทองหลังพระจึงไมคอ ยมีใครอยากทําแมในการศึกษางานประเภทนี้ ก็ไมคอ ยมีใครอยาก
ศึกษา เพราะตองทํางานประเภทปดทองหลังพระ มักจะปรากฏวาการแตงตัง้ จากผูม อี ํานาจเหนือมี
การผิดพลาดบอยครั้ งในปจจั บันจึงนํ าเอาวิธีที่ไดรับความเห็นชอบจากหมูคณะมาประกอบการ
พิจารณาดวย ตามกรมและกระทรวงจึงมีการตั้ง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ก็คอื
อธิบดี ปลัดกระทรวง ซึ่งเปนผูมีอานาจเหนื
ํ
ออยูน น้ั เอง ฉะนัน้ ผลทีไ่ ดรบั ก็คอื เปนการแตงตัง้ จากผูม ี
อํานาจเหนืออยูน น้ั เอง ทางหนวยราชการทหารเราก็คงคลายคลึงกับขาราชการพลเรือน
บางหนวยงานก็จดั เปนรูปสภาทัง้ อ.ก.พ. ก็ดี ทั้งสภาก็ดี ไมสามารถจะชวยอะไรไดมากนัก
และระบบราชการคงจะตองดําเนินตามวิธนี ต้ี อ ไป ฉะนั้นคุณลักษณะและคุณธรรมของผูมีอํานาจ
เหนือจึงนับวาสําคัญอยางหนึง่
ถาผูม อี ํานาจเหนือจะหาขอมูลอยางละเอียดถีถ่ ว นความผิดพลาด
อาจมีนอ ยในยุคเรานีเ้ ปนยุควิชาการ
บางทีผมู อี ํานาจเหนือจะเพ็งเล็งในแงของวิชาการ คือดีกรี
ของผูท จ่ี ะเลือ่ นตําแหนงเปนหลักความจริงวิชาการก็นบั วาสําคัญอยู
แตกม็ ไิ ดหมายความวาผูม ี
ปริญญาเอกจะรอบรูกวาผูที่ไมมีปริญญาคงไมมีใครกลาที่จะใหผูนอยใหคะแนนลับแกผูบังคับบัญชา
ของตน ผูใ ตบงั คับบัญชา มักจะรูถึงประสิทธิภาพของผูบังคับบัญชาของตนชัดเจนกวา

๑-๕ การเปนผูน าโดยการนํ
ํ
าตนเองขึน้ มาเปนผูน าํ
ในกรณีน้ี หากจะพิจารณากันโดยผิวเผินแลวดูเสมือนวาจะคลาย ๆ กับขอ ๒ . คือการเปน
ผูนาโดยกํ
ํ
าเนิด ซึ่งการเปนผูนําโดยกําเนิด บางกรณีกจ็ ะตองนําตนเองขึน้ มาเปนผูน าเหมื
ํ อนกับ
อาทิเชน สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช แตเมือ่ ไดนําตนเองขึ้นมาแลวจะไดรับความศรัทธาเพียงไร
ผูที่นําตนเองขึน้ มาเปนผูน าถ
ํ าขาดคุณสมบัตทิ ด่ี กี จ็ ะไมไดรบั ความเชือ่ ถือศรัทธา บางครัง้ ก็ประสบ
ความลมเหลวหรือกอใหเกิดความพินาศยอยยับแกสว นรวมจนถึงประเทศชาติ สวนการเปนผูน าโดย
ํ
กําเนิดนั้นจะไมมีทางประสบความลมเหลวเลย
การนําตนเองขึน้ มาเปนผูน าํ มีโอกาสทีจ่ ะเปนไดโดย
ก. การนําตนเองขึ้นมาเปนผูนําดวยใชกาลั
ํ ง
โอกาสทีจ่ ะนําตนเองขึน้ มาเปนผูน าโดยการใช
ํ
กาลั
ํ งนั้นมักจะเกิดขึ้น เมือ่ เกิดความยุง ยากใน
ประเทศโดยเฉพาะอยางยิง่ ความยุง ยากทางการเมือง อันเกิดจากผูน ําประเทศออนแอหรือเกิดความ
ปน ปวนทางเศรษฐกิจ ความยุง ยากทางสังคมอันเกิดจากความไมพอใจของมวลชน ซึ่งอาจจะไมพอ
ใจในตัวผูน ําคนเดิม หรือไมพอใจในระบบบริหาร หรือกรณีอน่ื อาจมีบคุ คลทีม่ พี ลังอํานาจฉวยโอกาส
ทีเ่ กิดความยุง ยากอยูน น้ั ลมลางอํานาจผูน ําเดิม แลวสถาปนาตนเองขึน้ มาเปนผูน าํ หรือหมูค ณะ

๑-๖
อาจยกยองใหเปนผูน าก็
ํ ได ในกรณีการใชกําลังเพือ่ สถาปนาตนเองขึน้ มาเปนผูน ํา จะไมเกิดขึ้นแก
ประเทศทีม่ รี ากฐานทางการเมือง สังคมและการเศรษฐกิจทีม่ น่ั คงประชาชนมีการศึกษาดี ประเทศ
ใดมีการปฏิวตั ริ ฐั ประหารบอย ๆเปนการแสดงวา ระบบการเมือง ระบบสังคมของประเทศยังไมมีราก
ฐานทีม่ น่ั คง แตถา ผูน าที
ํ น่ ําตนเองขึน้ มาเปนผูน าเป
ํ นผูร อบรู มีไหวพริบ มองการณไกลก็จะสามารถ
วางรากฐานทางการเมืองและสังคมใหมั่นคงและจะทําใหการลมลางอํานาจหมดไปได ดังเชน นาย
พลฟรังโก หรือ ตีโต เมือ่ ไดนําตนเองขึน้ มาเปนผูน าก็
ํ ไดสรางรากฐานทางการเมืองและสังคม ตลอด
ํ
น่ าํ
จนทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติ แต ประเทศทีเ่ จริญแลวเทานัน้ จะไมพบผูนาประเภทที
ตนเองขึ้นมาเปนผูนําโดยใชกําลังเลย
ข. การนําตนเองขึ้นมาเปนผูนําดวยความเจนจัดของตนเอง
ผูท ม่ี คี วามรอบรูแ ละชํานาญในสาขาใดสาขาหนึง่ หรือ หลายสาขา ยอมจะไดรบั ความเชือ่
ถือ ยกยอง เชน นายแพทยทเ่ี ชีย่ วชาญเฉพาะโรคหรือศัลยแพทยทเ่ี ชียวชาญ มักจะไดรบั การแตงตัง้
ใหเปนหัวหนาหนวยงาน เชนหัวหนาศัลยแพทย หรือเปนผูอ านวยการโรงพยาบาล
ํ
ทํานองเดียว
กันกับผูท ม่ี คี วามเชีย่ วชาญในสาขาอืน่ ๆ เชน ทางไฟฟา อาจไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนผูอ ํานวยการ
องคการไฟฟาหรือผูเ ชีย่ วชาญทางการคลัง ทางธนาคารอาจไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนผูอ านวยการ
ํ
ผู
วาการหรืออาจไดรับการแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่จะตองใชผูเชี่ยวชาญทางการคลังก็
ได แตขาดคุณสมบัตบิ างประการของผูน ํา เชนหลักการปกครอง ขาดความเขาใจทางจิตวิทยา แมได
รับการยกยองใหเปนหัวหนาหนวยงานนัน้ ก็อาจไมไดรบั ความรวมมือจากผูใ ตบงั คับบัญชาก็ได ซึ่งมัก
จะมีคากล
ํ าววา นักวิชาการมักไมมคี วามสามารถในการบริหาร คํากลาวนี้ไมเปนจริงเสมอไป ถาหาก
นักวิชาการไดศลิ ปของการเปนผูน ําสนใจในหลักจิตวิทยา และมีความ
รูใ นหลักการปกครอง ยอมจะเปนนักบริหารทีด่ ไี ดเชนเดียวกัน ถาหัวหนาฝายบริหารไมมคี วามรู แม
จะเชี่ยวชาญในการบริหารสักเพียงใด ก็อาจเกิดความผิดพลาดไดงาย ถาผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาขาด
ความรอบรูไ มสจุ ริต โดยเฉพาะงานทีต่ อ งใชความรูท างเทคนิค ผูนาจะต
ํ
องมีความรูท างเทคนิคของ
งานในสาขานั้น ๆดวย
ค. การนําตนเองขึ้นมาเปนผูนําดวยไดรับการฝกฝน อบรม และไดรบั การศึกษา
มาอยางดี
ในขอนี้พิจารณาเผิน ๆ จะมีลักษณะคลายขอ ๒ ) ขางบนแตโดยขอเท็จจริงในขอ ๒) มุง-ถึง
ความชํานาญ ความเจนจัดในสาขาใดสาขาหนึง่ หรือหลายสาขาทางวิชาการ ทางเทคนิค แตในขอ
นี้มิไดมุงถึงความชํานาญหรือความเจนจัดเฉพาะ
แตมงุ ถึงการฝกอบรมฝกฝนตนเองมาจนเปนที่
เคารพเลื่อมใสศรัทธา
ซึ่งการจะนําตนเองขึน้ มาเปนผูน าก็
ํ ดว ยไดรบั ความเห็นชอบจากหมูค ณะ
หรือไดรบั การแตงตัง้ จากผูม อี ํานาจเหนือนัน่ เอง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะพื้นฐานของตนที่ไดรับการฝกฝน
อบรมมาดีนน่ั เอง เชน พระ-ราชาคณะทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ เปนอธิการวัดหรือเปนเจาคณะ หรือแมทัพที่
กลาหาญ ซือ่ สัตยสจุ ริตมีความชํานาญ ดังเชน พระยาพิชยั ดาบหัก เปนผูม คี วามสามารถใน

๑-๗
เพลงดาบ กลาหาญ มีไหวพริบ จงรักภักดีจึงเปนที่ไววางพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจากรุงธน
บุรี จนไดรบั ตําแหนงใหเปนแมทัพคนสําคัญ แมวาพระยาพิชัยดาบหักจะไดรับแตงตั้งจากพระมหา
กษัตริย แตเพราะพระยาพิชยั ดาบหักเปนผูท ไ่ี ดรบั การฝกฝนอบรมมาดี มีคุณสมบัติประจําตัว จึง
เปนเหตุใหตนเองเปนที่ไววางพระราชหฤทัยของสมเก็จพระเจา-กรุงธนบุรี

๑-๖ บทบาททางจิตวิทยา
ความสําเร็จของผูนําอยูท วี า ผูร ว มงานหรือผูใ ตบงั คับบัญชามีความยินดีใหความรวมมือและ
ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดวยความเต็มใจและมีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ดรบั มอบ หรือทํางานตามคํา
สัง่ ตามหนาทีเ่ พือ่ ใหบรรลุผลดีทส่ี ดุ คนทุกคนตองการมีอสิ ระในความนึกคิดการทําการพูด การทีจ่ ะ
ใหผใู ดทําตามความประสงคของเรานัน้ จะตองใหเขาเห็นพองกับความคิดของเรา
ฉะนั้น ปญหาสําคัญจึงอยูท ผ่ี นู าํ ผูนาจะต
ํ
องหาทางจูงใจใหผูรวมงาน หรือผูใ ตบงั คับบัญชา
เกิดความเชือ่ มัน่ เคารพเชือ่ ถือและศรัทธาในตัวผูน าเสี
ํ ยกอน
ปญหาตอไปนีก้ ค็ อื ผูร ว มงาน หรือ ผูใ ตบงั คับบัญชาอาจมีปญ
 หาสวนตัวอาจเปนปญหาทาง
ครอบครัวปญหาสุขภาพ ตลอดจนการดํารงชีวติ ทีย่ งุ ยาก ผูนาจะต
ํ
องเขาใจในปญหาเหลานี้และจะ
ตองวิเคราะหใหไดถงึ สาเหตุแหงปญหา บางกรณีอาจตองวิเคราะหจติ วิทยาระดับลึก ดังเชนลักษณะ
ทางสมองหรืออาจเคยไดรบั การผาตัด หรือมีความวิตกกังวลในบางกรณี ถาไมสามารถแกปญ
 หา
บุคคลบางคนไดแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหดวยการมีสติสัมปชัญญะและปราศจากอุปทาน
คือความยึดมัน่ ถือมัน่

๑-๗ ลักษณะของความเปนผูนํา
มนุษยทกุ รูปทุกนามประกอบดวยลักษณะ ๕ ประการ ดังนี้
ก. ทางสติปญญา
ข. ทางรางกาย
ค. ทางอารมณ
ง. ทางอุปนิสยั
จ. ศีลธรรม
ลักษณะทั้ง ๕ ประการ ดังกลาวยอมแตกตางกัน นับตัง้ แตพน้ื ฐานดัง้ เดิม ภาวะแวดลอมกา
รอบรมและการศึกษา ดังเคยปรากฏวาบางคนพิการมาแตกาเนิ
ํ ด บางคนเปนขีโ้ รคออนแอ บางคน
แข็งแรงบางคนสติปญ
 ญาดีมาแตกําเนินแตไดรบั การอบรมในทางทีผ่ ดิ มีปญ
 หาทางครอบครัวขาด
การศึกษาจึงใชสติปญ
 ญาในทางทีผ่ ดิ บางคนถึงกับเปนภัยทางสังคม บางคนสติปญ
 ญาไมคอ ยดีนกั
แตไดรบั การอบรมทีด่ ี อยูใ นภาวะแวดลอมดี อาจเปนคนดีทม่ี ปี ระโยชนตอ สังคมบุคคลชัน้ นําหรือผูท ่ี

๑-๘
จะเปนหัวหนาคน จะตองมีลักษณะทั้ง ๕ ประการ ในลักษณะที่และถาเปนระดับสูงลักษณะทั้ง ๕
ประการจะตองดีเลิศ
ก. ลักษณะทางสติปญ
 ญา สติปญ
 ญาถือวาเปนความสําคัญอยางสูงสุด สติปญ
 ญานัน้ ฝก
ฝนไดกจ็ ริงอยู แตขน้ึ อยูก บั พืน้ ฐานเดิมหรือธรรมชาติดง้ั เดิมของบุคคล ๆ ดวย สิ่งสําคัญก็ คือ
ปญญาทีป่ ราศจากสติควบคุมนัน้ แมจะมีไหวพริบฉลาดปานใด ก็มโี อกาสผิดพลาดเกิดโทษได ฉะนั้น
สติปญ
 ญาจึงหมายถึงปญญาทีม่ สี ติควบคุมอยูต ลอดเวลาดวย สติปญ
 ญาอันนีเ้ องเปนเครือ่ งแสดง
ความเดน-ดอย ของผูนําลักษณะทางสติปญญา คือ
๑) สามัญสํานึก ตามความหมายก็คอื ความรูส กึ นึกคิดทีค่ นทัว่ ๆ ไปควรจะรู
ควรจะเขาใจ ควรจะสํานึกได ถาพิจารณาใหถองแทแลวจะพบวาสามัญสํานึกของบุคคลยอมแสดง
ถึง ระดับสติปญ
 ญาของบุคคลดวย สําหรับบุคคลชัน้ นํา สามัญสํานึกมีความสําคัญอยางยิง่ ที
เดียว การทีม่ บี างคนกลาววา สามัญสํานึกนัน้ ยากทีบ่ คุ คลธรรมดาจะมีนน้ั นาจะหมายถึงสามัญ
สํานึกในระดับสูง ซึ่งผูที่มีสติปญญาดีเลิศเทานั้นจะมีได
๒) ความคิดสมเหตุสมผล เหตุยอ มนําไปสูผล และผลทีเ่ กิดยอมมาจากเหตุ ผูใด
คาดไดวา เหตุทเ่ี กิดยอมนําไปสูผลอยางไร และผลเชนนี้เกิดจากอะไร ผูนั้นจะประสบผลสําเร็จในกิจ
การทุกอยางไป ฉะนัน้ การกําหนดแนวความคิดใหสมเหตุผลจึงจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองใชปญ
 ญา
ไตรตรองใหรอบคอบประกอบกับความรู ความรอบรู ผูม คี วามรูด ว ยกัน แตสติปญ
 ญาแตกตางกัน
ความคิดสมเหตุสมผลก็ยอ มแตกตางกัน ปญหาสําคัญอยูว า ทําอยางไรจึงจะมีความคิดสมเหตุสมผล
ประการแรกสุด จิตตองบริสทุ ธิปราศจากอุปทาน (ความยึดมัน่ ถือมัน่ ) สิ่งที่ทาให
ํ เกิดอุปทาน ก็คอื
อคติ ๔ นัน่ เอง คือ ฉันทาคติ (ความลําเอียงเพราะความรัก) โมหาคติ (ลําเอียงเพราะความหลง) โทษ
คติ (ลําเอียงเพราะความโกรธ)ภยาคติ (ลําเอียงเพราะความเกรงกลัวภัย) นอกจากนัน้ จิตทีป่ ราศจาก
สติ (ความระลึกได)สัมปชัญญะ (ความรูส กึ ตัว) ยอมทําใหปญ
 ญาเศราหมอง ผูนาที
ํ พ่ บกับความลม
เหลวหรือตองผิดหวังก็เพราะไมสามารถมองเห็นเหตุผลแต ผูนาที
ํ ม่ คี วามคิดสมเหตุสมผลยอมเปน
หลักประกันในการตัดสินใจดําเนินการทัง้ ปวง
๓) การตัดสินใจ การตัดสินใจเปนงานตอจากดุลพินจิ
คือการเลือกหนทาง
ปฏิบัติที่ไดวิเคราะหและเปรียบเทียบวาดีที่สุดแลวเพื่อตกลงในสั่งการหรือปฏิบัติการตัดสินใจที่ดีจะ
ํ ่ดี ก็คอื ผูน าที
ตองประกอบดวย สามัญสํานึกทีด่ ี มีความคิดสมเหตุสมผล ผูนาที
ํ ใ่ ชสติปญ
 ญาทบ
ทวนขอตัดสินใจ โดไมมีการลังเล ชักชา
๔) การเห็นการณไกล หมายถึงการพยากรณถงึ ผลแหงการปฏิบตั ใิ นอนาคตอัน
ยาว-นานถนนราชดําเนินเมือ่ กอนดูใหญเกินไปเพราะนาน ๆ จะมีรถวิ่งมาสักคันสองคัน แตใน
ปจจุบนั จะเล็กไปเสียแลวการเห็นการณไกลอยางถูกตองจะมีไดกเ็ ฉพาะผูม สี ติปญ
 ญาดี แตบางกรณี
จะมีไดเฉพาะผูมีสติปญญาอันเลิศเทานั้น

๑-๙
๕) ความแนบเนียน อันความแนบเนียนนัน้ ยากทีเ่ ราจะใหคาจํ
ํ ากัดความ เปน
ความหมาย ทีก่ วางเพราะความแนบเนียนนอกจากจะเปนลักษณะทางสติปญ
 ญาแลว ยังเกีย่ วของ
กับอุปนิสยั และอารมณอกี ดวย ผูม คี วามแนบเนียนนอกจากจะมีสติปญ
 ญาแลว จะตองอารมณเยือก
เย็น บางครัง้ ตองใชความอดกัน้ อดทนดังตัวอยาง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตองการ จะพระราชทานอภัยโทษแกแมทพั นายกอง ที่
ตามเสด็จในโอกาสชนชางกับพระมหาอุปราชาไมทนั
แตการใหอภัยโทษก็เปนการขัดตออาญาศึก
ขณะนัน้ พระองคทรงมีความคิดจะพระราชทานอภัยโทษแตตอ งไมลบลางอาญาศึกขณะนัน้ ดวย เมื่อ
โทษอาญาศึกขณะนัน้ จะตองประหารชีวติ แมทพั นายกอง พระองครับสั่งใหพนวันพระเสียกอน เปน
การทอดเวลาออกไปความจริงไดทราบถึงสมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระวันรัตไดทูลขอชีวิตแมทัพนาย
กองไว ซึง่ พระองคทรงแสดงพระอาการอิดเอือ้ น และ กลาวถึงความผิดชัน้ อุกฤษฏใหสมเด็จพระวัน
รัตนทราบ เมือ่ สมเด็จพระวันรัตไดทลู ขอบิณฑบาตร ชีวติ แมทพั นายกองเหลานัน้ จึงยอมยกโทษให
แตตอ งใหไปตีเมืองทวาย และ ตะนาวศรีเปนการแกตวั พฤติกรรมตามทีก่ ลาวมานี้ เปนการแสดง
ความแนบเนียนของสมเด็จพระนเรศวรอยางเห็นไดชดั เพราะถาจะยกโทษใหแกแมทัพนายกองเหลา
นั้นเสียเลย จะทําใหอาญาศึกขณะนัน้ ขาดความศักดิส์ ทิ ธิลงทําใหเสียความเฉียบขาดในภายหนา ผู
นําคนใด ถึงจะมีสติปญญาสักเพียงใดก็ตาม แตถา ขาดความแนบเนียนเสียแลวก็เสมือนหนึง่
ปราศจากสติปญ
 ญาไปเทานัน้ เอง
ข. ลักษณะทางรางกาย
คําโบราณไดกลาวไววา คนเราเกิดมามีอาการครบ ๓๒ ก็นบั วามีบญ
ุ แลว คําวาอาการ๓๒
เทานัน้ ทานหมายถึงรางกายไมพกิ ารสรีระครบถวนบริบรู ณ สําหรับบุคคลทีจ่ ะตองทํางาน โดยเฉพาะ
งานทีต่ อ งตรากตรํา เพียงแตรา งกายสมบูรณครบ ๓๒ ก็ยังไมสามารถทํางานทีต่ อ งใชความอดทนได
โดยเฉพาะอยางยิง่ ไดแกบคุ ลทีเ่ ปนหัวหนาหนวยงาน หรือบุคคลชัน้ นํา ลักษณะทางรางกายจะเปน
เครือ่ งสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการบริการในการควบคุมอยางสําคัญ กลาวคือ
๑) สุขภาพ สุขภาพเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต คนทีส่ ามวันดีสว่ี นั ไข แมจะ
สติปญ
 ญาดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม ก็จะทําใหหยอนประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งปวง โดยเฉพาะ
บุคคลชัน้ นํานั้นถึงแมจะสามารถกําหนดนโยบายไดแตกไ็ มสามารถตรวจสอบ และกํากับดูแลได หรือ
อาจกระทําไดแตกไ็ มสามารถทําโดยสมําเสมอ
่
ฉะนั้นสุขภาพจึงมีความสําคัญตอการเปนผูน ําอยาง
ยิง่ ฉะนั้น ผูนาจะต
ํ
องระวังสุขภาพของตนเองอยูต ลอดเวลา
๒) พลังงาน พลังงานนั้นตางกับประสิทธิภาพในการทํางาน ประสิทธิภาพในการ
ทํางานหมายถึงผลของงาน แตพลังงานในที่นี้หมายถึงการใชเวลาทํางานไดนานโดยไมรสู กึ เหน็ด
เหนือ่ ยตัวอยาง เชน เสมียนพิมพดีดคนหนึ่งมีขีดความสามารถพิมพไดวันละ ๔ ชั่วโมง แตอกี คน
หนึ่งสามารถพิมพไดวันละ ๖ ชั่วโมง โดยไมเหนือ่ ยเมือ่ ยลา เสมียนพิมพดีดคนหลังถือวามีพลัง

๑-๑๐
สูง สวนจํานวนคําที่พิมพไดและ ความถูกตองเปนประสิทธิภาพในการทํางาน เหมือนอยางสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช พระองคตอ งทําศึกตลอดรัชสมัยของพระองค โดยไมไดทรงเบือ่ หนายเลย นับวา
พระองคเปนพระมหากษัตริยที่มีพลังสูง
พลังงานเปนสิ่งแสดงถึงสมรรถภาพของรางกาย ซึ่งสามารถทํางานไดอยางตอเนือ่ ง
โดยไมออ นเพลียหรือเมือ่ ยลา พลังงานเปนคุณลักษณะทางรางกายที่สําคัญอยางหนึง่ ของผูน ํา หรือ
บุคคลชั้นนําเพราะจะตองใชความคิดไตรตรองอยางตอเนื่องตลอดเวลาฉะนั้นผูนําหรือบุคคลชั้นนํา
จําเปนตองมีพลังงานสูง
พลังงานมี ๒ อยางคือ
ก) พลังงานทางสรีระ
ข) พลังงานทางจิต
พลังงานทางจิตทําใหเกิดพลังงานทางสรีระได และ พลังงานทางสรีระอาจสงเสริม
ใหเกิดพลังงานทางจิตไดเหมือนกัน บุคคลชัน้ นําหรือผูน ําจึงตองมีพลังงานทางสรีระและพลังงานทาง
จิตพลังงานทางสรีระ หมายถึง พลังงานทางกาย สวนพลังงานทางจิตอาจมีปญหาวา คือ อะไร และ
เกิดขึ้นไดอยางไรพลังงานทางจิตนาจะหมายถึงขบวนการทางจิตทัง้ ปวงทีเ่ ปนแรงกระตุน ใหเกิดความ
ตั้งใจจะกระทําอยางใดอยางหนึง่
ขบวนการดังกลาวอาจรวมถึงจิตใตสานึ
ํ กและความเก็บกดดวย
และ จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีแรงจูงใจในจิตเกิดพลัง รายละเอียดในเรือ่ งพลังงานจิตอาจคนควาไดในวิชา
จิตวิทยา
๓) ความอดทน หมายถึง ทนตอความเหนือ่ ยยากตรากตรําและความลําบากทัง้
หลายทัง้ ปวงแตความอดทนทีม่ ขี อบเขตจํากัดอยูเ หมือนกัน ทั้งนี้เกี่ยวกับสภาพของรางกาย การใช
ความอดทนจนเกินขอบเขตก็อาจเปนอันตรายได ดังนัน้ เพือ่ ใหรา งกายมีความอดทนตอความยาก
ลําบาก ความเจ็บปวดก็ตอ งมี การฝกทัง้ ทางรางกายและจิตใจตลอดจนฝกควบคุมอารมณอยูเ ปน
ประจําผูท ข่ี าดคุณลักษณะดังวานีจ้ ะไมมโี อกาสไดพบความสําเร็จในชีวิตของเขาเลย ผูนาหรื
ํ อบุคคล
ชั้นนําจึงตองสามารถทนตอความยากลําบากทนตอการบีบคัน้ ทางอารมณได มิฉะนั้นก็ไมสามารถ
เปนผูน าคน
ํ หรือบุคคลชัน้ นําได
๔) บุคลิกลักษณะอันนานิยม บางครัง้ เราจะไดยนิ วา คนนัน้ คนนีม้ เี สนหน า รัก
เสียจริงหรือไม ก็จะไดยนิ วานีห่ รือเจานายของคุณ ดูทาทางไมเขาทาเลย คําวา “บุคลิกลักษณะนา
นิยม ”เปนความหมายกวาง ๆ แตแทที่จริงแลจะเปนที่พอใจของคนที่พบเห็น คนทีม่ บี คุ ลิกลักษณะ
นานิยม ไมไดหมายความวารูปรางสวยงามอยางดาราหรือถาเปนสตรีกไ็ มสวยอยางนางงาม รูปราง
หนาตาจะเปนอยางไรไมสาคั
ํ ญ
แตเมือ่ ใครพบเห็นจะเกิดความนิยม เกิดความพึงพอใจ ถือวา
บุคคลทีล่ กั ษณะนานิยมทัง้ สิน้ ผูม ลี กั ษณะนานิยมเปนผูไ ดเปรียบ ทําใหเปนทีพ่ ออกพอใจเสียตัง้ แต
แรกพบ ถาพิจารณาใหลึกซึ้งลักษณะนานิยมนั้น เปนการแสดงถึงอุปนิสยั และอารมณเพราะอุปนิสยั

๑-๑๑
และอารมณจะสะทอนความรูส กึ ของจิตใจออกมาใหปรากฏคนทีม่ เี มตตาธรรม จะฉายแววใหเห็นได
ทางแววตา คนหฤโหดก็จะสังเกตไดจากแววตาและทาทางการเคลือ่ นไหวของรางกาย
ผูนาที
ํ ม่ ลี กั ษณะทาทางเปนทีป่ ระทับใจยอมเปนผูไ ดเปรียบ เพราะทําใหผูพบเห็น
เกิดความศรัทธาตัง้ แตเริม่ แรก ถึงอยางไรผูนําก็ไมไดหมายความวาตองมีลกั ษณะทาทางดีไปหมด
แตจะตองมีลกั ษณะบางอยางทีท่ ําใหคนยําเกรง
คนที่มีลักษณะหลุกหลิกถึงแมจะมีความรูสักเพียงใดมีสติปญญาเปนเลิศเมื่อไดรับ
การแตงตัง้ ใหเปนผูบ งั คับบัญชา มักจะไมไดรับความเลื่อมใสศรัทธา จากผูใ ตบงั คับบัญชาเลย
ผูที่มีรูปรางไมสงางาม ก็ไมควรจะนอยอกนอยใจ แตถา ไดปรับปรุงอารมณ อุปนิสยั
ใหดเี สียกอนแลวก็เปนสิง่ ชดเชยลักษณะทีไ่ มงามไดมากทีเดียว
อยางไรก็ดี ผูนาหรื
ํ อบุคคลชัน้ นําทุกคนควรจะสํารวจตนเองและเรียนรูถึงวิธีแกไขขอ
บกพรองของตน วิธกี ารดังกลาวจะรูไ ดกด็ ว ยการศึกษาคนควาเทานัน้ ผูนาํ บุคคลชัน้ นําจําเปนจะตอง
ศึกษาคนควาในเรือ่ งนีอ้ ยางละเอียดถีถ่ ว น ทั้งนี้ ก็เพือ่ ประโยชนในการแกไขพัฒนาบุคคลภายใตการ
ปกครองบังคับบัญชาของตน เวนแตบคุ คลทีผ่ ดิ ปกติอยางมาก ซึ่งจําเปนจะตองสงตัวไปใหจติ
แพทยรกั ษา
ค. ลักษณะทางอารมณ อารมณเปนความรูส กึ ตอสิง่ ทีม่ ากระทบสัมผัสประสาททัง้ ๕ คือ
ตา หูจมูก ลิ้น กายใจ เปนตนเหตุใหเกิดอารมณ และอารมณกเ็ ปนตนเหตุใหเกิดพฤติกรรม คือการ
แสดงออกถาการแสดงออกนัน้ ขาดการควบคุมการไตรตรอง
อาจกอใหเกิดความเสียหายไดดว ย
ปรากฏอยูเ สมอ ๆในหนาหนังสือพิมพประจําวันหนา ๑ เหตุนผ้ี นู าหรื
ํ อบุคคลชัน้ นําจะตองไตรตรอง
เพงคิดควบคุมการแสดงออกทางอารมณใหบงั เกิดประโยชน และบังเกิดผลดีตอ สังคม สวนรวม
และในทีส่ ดุ ถึงประเทศชาติดว ยคุณลักษณะตอไปนี.้ ๑) มองแงดี
๒) ปรับตนเองใหเขากังสิง่ แวดลอม
๓) มีความเยือกเย็น
๔) บังคับตนเอง
๕) เปนผูม คี วามกระตือรือรน
๖) วางใหเหมาะสมในสังคม
๗) จงฝกหัดเปนผูมีอารมณขัน
๘) มีความเขาใจผูอ น่ื
ง. ลักษณะทางอุปนิสัย เมื่อพิจารณาโดยผิวเผินแลวจะเห็นวา อารมณกบั อุปนิสยั มี
ลักษณะใกลเคียงกันมาก แตโดยขอเท็จจริงแลว อารมณเปนการแสดงออกจากการกระตุน จาก
สัมผัสทั้ง ๕ ทีม่ ากระ-ทบจึงกอใหเกิดอารมณ สวนอุปนิสยั นัน้ ไมเกีย่ วของกับสัมผัสทัง้ ๕ เลยแต

๑-๑๒
เปนคุณลักษณะพืน้ ฐานของบุคคลซึง่ อาจเปนมาโดยสันดานหรือไดรบั การฝก-อบรม-ปลูกฝง หรือ
อิทธิพลอันเกิดจากสิง่ แวดลอมสันดานเดิมก็ดี การไดรบั การฝกอบรมมาก็ดแี ละอิทธิพลจากสิง่ แวด
ลอมหลอหลอมมาก็ดี จะเกิดอุปนิสยั ฝงลึกลงไปทีละนอย ๆจนในทีส่ ดุ ก็เปนลักษณะประจําตัวของ
คนแตละคนไป การแกไขอุปนิสยั เปนสิง่ ทีท่ าได
ํ ยากมาก ถาไมไดกระทํามาแตเยาววยั อุปนิสยั จึง
เกีย่ วของกับอารมณอยางใกลชดิ จนบางทีแยกจากกันไมออก อุปนิสยั นีแ้ หละจะเปนตัวการสําคัญ
ทีท่ าให
ํ การแสดงออกทางอารมณมลี กั ษณะอยางไร ผูท ม่ี อี ปุ นิสยั ไมดี ไมมีทางที่จะแสดงออกทาง
อารมณทด่ี ไี ดเลย แตกม็ อี ยูไ มนอ ยเหมือนกันทีบ่ คุ คลจะอําพรางอุปนิสยั ไมของตนไวดว ยการแสดง
ออกใหเห็นวาดีได บุคคลจําพวกนีเ้ ปนบุคคลทีป่ ราศจากความจริงใจเปนการแสดงออกดวยมายา
บางคนดูอุปนิสัยยากมากเพราะเขาสามารถซอนอําพรางไวไดอยางแนบเนียนแตถา ใชเวลาสังเกตสัก
หนอยก็ จะทราบความจริงไดอุปนิ สั ยนี้ เปนเรื่ องที่จะตองศึกษาวิเคราะหกันอยางละเอียดถี่ถวน
เพราะอุปนิสยั เปนตัวนําพฤติกรรมทัง้ ปวง ผูนาํ หรือบุคคลชัน้ นําจะเปนผูม อี ปุ นิสยั ดีไดอยางไรศึกษา
จากสิง่ ตอไปนี้
๑) ความจริงใจ ความจริงใจคือความไมหลอกหลวงนัน่ เอง คือไมหลอกลวงผูอ น่ื
และตนเองทีว่ า ไมหลอกลวงตนเองนัน้ คือไมฝา ฝนสัญญาทีต่ นใหไวกบั ตนเอง เชนตั้งใจไววาทุกวัน
พระจะไมดื่มสุราก็ตองไมดื่มจริง ๆ ในวันพระนั้น ๆ ผูนาหรื
ํ อบุคคลชัน้ นําทีม่ คี วามจริงใจตอผูใ ต
บังคับบัญชา นั้นเปนสิ่งสําคัญยิง่ เพราะการขาดความจริงใจตอผูใ ตบงั คับบัญชาแลวก็จะทําใหผใู ต
บังคับบัญชา ขาดความเสือ่ มใสศรัทธา ผูที่ขาดความจริงใจมักเปนผูไมกลารับผิดชอบและไมเผชิญ
กับความจริง ซึง่ สวนมากแลวบุคคลจําพวกนีม้ กั จะเปนผูข าดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ดังนัน้ ผูบ งั คับ
บัญชาที่ไมมีความจริงใจ
มักจะไมไดรบั ความเชือ่ มัน่ และความเชือ่ ถือจากผูใ ตบงั คับบัญชาเลย
สาเหตุทท่ี ําใหผนู าขาดความจริ
ํ
งใจมักจะเกิดการเห็นแกประโยชนสว นตน
การเห็นแกพวกพอง
และการขาดความยุตธิ รรม
๒) ความจงรักภักดี ความจงรักภักดีตา งกับความซือ่ สัตยสจุ ริต หมายถึงไมคดไม
โกงไมหาประโยชนสวนตัวโดยมิชอบ สวนความจงรักภักดีนน้ั ยังพรอมที่จะเสียสละชีวิตอุทิศเพื่อ
ชาติศาสนาพระมหากษัตริยต อ ผูม พี ระคุณ และตอหนวยหรือสถาบันทีต่ นรวมงานอยู ผูนาที
ํ ด่ จี ะตอง
มีความจงรักภักดีตอ ชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย ตลอดจนอบรมผูใ ตบงั คับบัญชาใหมคี วามจงรัก
ภักดีตามไปดวย
๓) ความสํานึกในหนาที่ ทุกคนทีเ่ กิดมาตองประกอบอาชีพ ตองการทํางานตาม
ฐานานุรปู แมบา นตองดูแลบานใหเรียบรอย ผูป ระกอบอาชีพ การทํางาน ก็ตอ งถือวาเปนหนาทีข่ อง
ตน ๆและตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายของบานเมืองดวย กลาวสัน้ ๆ ทุกคนทีเ่ กิดมาตองมีหนาทีท่ ง้ั สิน้
โดยเฉพาะผูทาหน
ํ าทีห่ วั หนาหนวยจะตองรับผิดชอบตองานของหนวยนัน้ ดวย คือ จะตองพยายาม
ทุกวิถที างทีจ่ ะใหงานทีต่ นรับผิดชอบบรรลุผลอยางไร จึงจะใหภารกิจทีตนรับผิดชอบอยูล ลุ ว งไปดวย

๑-๑๓
ความเรียบรอยถูกตองและทันเวลา ซึง่ ตองอาศัย ความริเริม่ การตรวจสอบ ตลอดจนการกํากับดูแล
โดยใกลชดิ
ผูนาจะต
ํ
องระลึกอยูเ สมอวา ตนอยูใ นฐานะอยางไร มีขอบเขตความรับผิดชอบเพียง
ใด ศึกษาหาความรู ตืน่ ตัวอยูเ สมอตองแสวงหาขอตกลงใจอยูต ลอดเวลาดวยเหตุน้ี ผูนาํ จึงตองมี
ความสํานึกในหนาทีจ่ นเปนอุปนิสยั อุปนิสยั ในการสํานึกในหนาทีส่ ามารถฝกได สรางขึ้นได ผูนาที
ํ ด่ ี
จะตองมีความสํานึกในหนาทีอ่ ยูต ลอดเวลา
๔) ความเชื่อมั่นในตนเอง
บางคนกลาววาความเชือ่ มัน่ ในตนเองมิไดเปน
อุปนิสยั ดัง้ เดิมของบุคคล เพราะคนเราจะเชือ่ มัน่ ในตนเองไดจะตองมีปจ จัยอืน่ ประกอบ เชน ความรู ความรอบรูแ ละภาวะแวดลอมอืน่ ๆ ตลอดจนการไดรบั การศึกษาอบรมมาแตเยาวัย ฉะนั้นความเชื่อ
มั่นตนเองจะเปนเรื่องของอารมณ แตโดยขอเท็จจริงแลว
ความรู - ความรอบรูเ ปนเพียงสวน
ประกอบเทานัน้ บางคนมีความรูม าก แตไมคอ ยมีความเชือ่ มัน่ ตนเอง แมการศึกษาจะชวยใหมคี วาม
เชือ่ มัน่ ในตนเองก็ตามแตจะตองมีความเชือ่ มัน่ เปนพืน้ ฐานอยูบ า งแลว
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
สามารถฝกและสรางขึ้นไดบุคคลที่ขาดความเชื่อมั่นตนเองมักไมคอยกลารับผิดชอบงานอีกดวย
คนจําพวกนีจ้ ะอยูภ ายใตอทิ ธิพลของผูบ งั คับบัญชาของตนฝายเดียว มีตวั อยางมากมาย การเปลีย่ น
แปลงแนวความคิด การแกไขขอตกลงใจที่ไมเหมาะสมหรือเมื่อมีสถานการณเกิดขึ้นใหมจะไมใช
ความเชือ่ มัน่ ของตนเอง แตกม็ ผี นู าบางคนที
ํ
เ่ ชือ่ มัน่ ตนเองมากเกินไป โดยไมยอมฟงเหตุผลของคน
อืน่ ๆ ถาพิจารณาดูใหดแี ลว คนทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในตนเองนัน้ จะตองมีความรอบคอบ มองเห็นการณ
ไกล และมีความรอบรู การไมยอมฟงเสียงใครเลยและคิดวาความคิดของตนถูกเสมอ บุคคลประเภท
นี้ไมใชผูมีความเชื่อมั่นในตนเองหรอก แตเปนคนดือ้ รัน้ มากกวาซึง่ มิใชลกั ษณะของผูน าหรื
ํ อบุคคลชัน้
นํา
๕) ความกลาหาญ ทีเ่ รียกวา ความกลาหาญ นัน้ มิไดหมายความแตเพียงความ
กลาในการเผชิญตออันตราย อยางทหารในสนามรบเทานัน้ แตความกลาหาญ หมายถึงความกลาที่
จะเผชิญกับความจริง กลาทีจ่ ะเผชิญกับสถานการณทเ่ี กิดขึน้ ทุกประการไป ความกลาหาญถือ
เปนอุปนิสยั ของบุคคลอยางหนึง่ ดวย แตประการนัน้ ก็สามารถฝก - อบรมใหเปนคนกลาไดโดยจะ
ตองเริม่ ฝกมาตัง้ แตเยาววยั ทหารถือวาการฝกความกลาเปนสิง่ สําคัญ
ดังนัน้ การฝกกําลังใจจึง
เปนหลักสูตรสําคัญของทหาร
ความกลาหาญ ถือเปนลักษณะสําคัญของผูน ําหรือบุคคลชัน้ นํา ทัง้ นีเ้ พราะบุคคล
ระดับนีจ้ ะตองรับผิดชอบตอหนวยจะตองปกครองบังคับบัญชาคน ความผิดพลาดหรือขอบกพรอง
อาจเกิดขึน้ ได ผูนาจะต
ํ
องไมหวาดวิตกตอภยันตรายในภาวะขับขัน ผูบ งั คับบัญชาบางคนเวลาจะลง
โทษผูใ ตบงั คับบัญชายังไมกลาตองคอยหาคนอืน่ มาเปนเกราะกําบัง เชนอาศัยคณะกรรมการบาง
อาศัยผูบ งั คับ-บัญชาหนวยรองบาง ทีเ่ ปนเชนนีก้ ็ เพราะหัวหนาหนวยผูน ม้ี กั มุง แตประโยชนสว นตัว

๑-๑๔
ไมกลารับผิดชอบไมกลาเผชิญตอภยันตราย แตความกลาหาญก็ไมใชความมุทะลุหรือความบาบิน่
ความกลาหาญทีแ่ ทจริงนัน้ จะตองประกอบดวย ความสุขมุ ความเยือกเย็น มีการกลาวสืบตอกันมาวา
“นโปเลียนวางแผนทําสงครามดูอยางเปนคนขลาดแตเวลารบจะรบอยางกลาหาญ” ทีพ่ ดู อยางนัน้
พึงเขาใจวาในการวางแผนการรบนโปเลียน จะวางแผนปองกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ อยางละเอียด
รอบคอบคลายกับวา กลัวอันตรายเสียเหลือเกิน แตพอถึงคราวตองรบ นโปเลียนจะรบอยางไมกลัว
ตาย
ฉะนั้น ผูนาํ หัวหนาหนวยคนใด ถารูต วั วา “ ขาดความกลาหาญ ” แลวจะตองฝก
ฝนตนเองใหเปนคนกลาขึน้ มาใหได มิฉะนั้น จะไมไดรับความนิยมเชื่อถือ และความไววางใจจากผูใ ต
บังคับบัญชาของตนเองเลย
๖) ความเขมแข็ง ความเขมแข็งตางกับความอดทน คือความอดทนหมายถึงทน
ตอความเหนือ่ ยยาก
ความลําบากตรากตรํา สวนความเขมแข็งหมายถึงความไมยอ ทอตองานที่
ยากลําบากหรืองานทีต่ อ งเสียงอันตราย นอกจากนัน้ แลวจะทํางานอยางจริงจัง เพื่อใหภารกิจนั้น
สําเร็จลุลวงอยางดีที่สุด การทํางานอยางเขมแข็งแนนอนจะตองมีความอดทน มีความสํานึกในหนา
ที่สูง และอาจตองมีความกลาหาญในโอกาสทีต่ อ งเสียงอันตรายจะเห็นไดวา ลักษณะของความเขม
แข็งนั้น จะตองรวมเอาลักษณะอืน่ ๆ มาประกอบดวย อาจกลาวไดวา เมื่อรวมเอาความอดทน
ความสํานึกในหนาที่ และ ความกลาหาญเขาดวยกันแลวพฤติกรรมที่แสดงออกจากผล
รวมของลักษณะทั้ง ๓ ประการ จะเปนความเขมแข็ง และนอกจากนั้น ความเขมแข็งที่
จะทําใหเกิดประสิทธิภาพตองประกอบดวยความเยือกเย็น และความสุขุมรอบคอบ
๗) ความยุติธรรม
คือความตรง ความตั้งอยูไมเอนเอียงไปทางหนึ่งทางใด
อยางงายๆ ซึ่งในทางธรรมกลาววา คือ การปราศจากอคติ ๔ อันไดแก ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะ
รักใครพอใจโมหาคติ ลําเอียงเพราะความหลงผิด โทษคติ - เพราะโกรธ ภายาคติ - เพราะ
ความเกรงกลัวภัย ผูนาคนใดปฏิ
ํ
บตั หิ นาทีด่ ว ย อคติ ๔ นี้แลว จะทําใหผใู ตบงั คับบัญชา เสื่อมใส
ศรั ทธาและพากันเกลียดชังหรือผูบังคับบัญชาที่ปราศจากความยุติธรรมมีโอกาสจะพบกับความ
พินาศยอยยับไดงาย งานสวนรวมตองประสบความเสียหาย การเห็นแกตวั เห็นแกญาติ ถือเปน
ฉันทาคติ ทําใหผูตั้งใจทํางานเกิดความทอแท จะเห็นไดวา การปราศจากความยุตธิ รรมเปนสาเหตุ
ของความหลาหลังไมเจริญกาวหนา สังคมปน ปวนจนในทีส่ ดุ ประเทศชาติกด็ อ ยพัฒนา เพราะความ
ไมยุติธรรมของผูนําระดับสูง
บางครัง้ ผูบ งั คับบัญชาตัง้ ใจดํารงความยุตธิ รรม แตมเี หตุเกิดจากความผิดพลาดเพราะเชือ่ งายรูเ ทา
ไมถงึ การณหรือเห็นแกประโยชนสว นตัว ฉะนั้นจึงจําเปนทีผ่ นู าต
ํ องระมัดระวังคําบอกกลาวคําราย
งาน โดยเฉพาะบุคคลทีใ่ กลชดิ ตองศึกษาลักษณะอุปนิสยั ของผูบ งั คับบัญชาใหถอ งแทความยุตธิ รรม
นีเ้ ปนความละเอียดออน ถารูเทาไมถึงการณ อาจเสียความยุตธิ รรมโดยไมเจตนาไดงา ย ฉะนั้น ผูนาํ

๑-๑๕
หรือบุคคลชัน้ นําจะตองระมัดระวังอยางมาก เพราะถาหากพลาดจากความยุตธิ รรมเสียแลว แมจะ
ไมเจตนาก็ตามความเสือ่ มศรัทธา ความไมไววางใจจะเกิดขึ้นทันที
๘) ความไมเห็นแกตัว ตามธรรมดาคนเราตองรักตัวเองดวยกันทัง้ นัน้ แตเปน
คนละความหมายกับการเห็นแกตวั คนเห็นแกตวั คือบุคคลมุง เห็นประโยชนสว นตัวโดยไมคํานึงถึงศีล
ธรรมแมจะเบียดเบียนผูอื่นตลอดถึงผลประโยชนของสวนรวมจนถึงประเทศชาติก็ไมคํานึงถึงบุคคล
ประเภทนีไ้ มเคยรูจ กั กับคําวา “เสียสละ”มุง แตประโยชนสว นตัวเปนทีต่ ง้ั บางคนฉลาดอาจพลางตัว
เขาในสังคมไดแตอปุ นิสยั แทจริงไมยอมเสียใหใครไดเปนดี แมพลางสังคมไดก็ไมนาน อุปนิสยั ทีแ่ ท
จริงยอมปรากฏออกมาจนได ถาบุคคลเชนนีเ้ ปนหัวหนาหนวย เปนผูบ งั คับบัญชา เขาจะมุงแตผล
ประโยชน ทัง้ จะไมยอมรับผิดมุง รับแตชอบอยางเดียว บางครัง้ ดูเหมือนจะเปนผูร เิ ริม่ แตเบือ้ งหลัง
ความริเริ่มนั้นมุงชื่อเสียงมุงความกาวหนา ของตนเองมากกวาความเจริญของหนวย หัวหนาหนวย
ประเภทนี้ไมมีเจตนาจะสรางความเจริญใหแกหนวยอยางสุจริตใจ
สวนผูนําทีไ่ มเห็นแกตวั นัน้ มุงประโยชนและความสําเร็จของงานโดยสวนรวม ไมใช
มุง ทีต่ นเองเปนผูส รางประโยชนแกสว นรวมโดยแท ผูนาประเภทนี
ํ
้เปนผูเสียสละ เปนที่พึ่งได ไววาง
ใจไดไมเห็นประโยชนสวนตัวและพวกฟอง เปนผูมุงมั่นที่จะรักษาผลประโยชนของสวนรวม และ
ประเทศชาติ จึงมั่นใจไดวา ผูนาดั
ํ งกลาวสามารถดํารงความยุตธิ รรมไวได แมจะสิ้นชีวิตก็ไมยอม
เปลีย่ นแปลง
๙) ความสนใจผูอื่น คนเราจะอยูใ นโลกแตเพียงลําพังไมได มนุษยจาเป
ํ นตองพึง
พาอาศัยกันและกันดวยเหตุน้ี มนุษยจงึ อยูร ว มกันในสังคม เมือ่ ตองอยูร ว มกันดังนีแ้ ลวจึงมีความจํา
เปนทีจ่ ะตองสนใจทีอ่ ยูใ นสังคมดวยการเกีย่ วของสัมพันธกนั มิฉะนัน้ จะกลายเปนผูโ ดดเดีย่ ว แตกม็ ี
บุคคลบางประเภททีไ่ มสนใจใคร ชอบอยูแ ตลาพั
ํ ง เงียบขรึม หรือทีเ่ รียกกันเปนภาษาฝรัง่ วา SHUT
IN หรือบุคคลประเภท “ เก็บตัว ” เปนคนใจแคบ ขาดเพือ่ น ขาดผูส นับสนุน โดยเฉพาะอยางยิง่
บุคคลระดับหัวหนาหนวยหรือบุคคลชัน้ นํา จําเปนจะตองสัมพันธกับคนจํานวนมากและที่สาคั
ํ ญก็คอื
ขาวสาร นอกจากนัน้ จําเปนจะตองทราบถึงสถานภาพของผูใ ตบงั คับบัญชา ผูบังคับบัญชาชั้นสูงจึง
ตองสนใจผูรวมงาน ความสนใจผูอ น่ื จึงเปรียบประดุจกุญแจทีไ่ ดรบั ความรวมมือในทุกทาง แตก็
ตองระวังไวดว ยวาอยาใหกลายเปนคนชอบยุง เรือ่ งของคนอืน่ หรือไปสอดรูส อดเห็นเรือ่ งของคนอืน่
ๆเขา
ฉะนัน้ ความสนใจผูอ น่ื จะตองมีขอบเขตทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชน และที่
สําคัญก็คอื ตองรักษาจรรยามารยาทดวย ขอบเขตของความพอดีหรือความเหมาะสมนัน้ ไมอาจกลาว
ใหชดั เจนได ทัง้ นีย้ อ มแลวแตสถานภาพและสถานการณทจ่ี ะปฏิบตั พิ อเหมาะพอควร คนทีม่ ี
อุปนิสยั ไมชอบเกีย่ วของกับใคร หรือคนทีม่ นี สิ ยั ไมชอบยุง เกีย่ วกับเรือ่ งคนอืน่ จนเกินไป บุคคลทัง้

๑-๑๖
สองประเภทนี้เปนผูนําไมไดแมจะไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนหัวหนาหนวย
ก็จะไมเกิดผลในการ
ปฏิบัติภารกิจเลย
๑๐) ความสนใจกวางขวาง ความสนใจกวางขวางนี้ แตกตางกับความสนใจผูอ น่ื
เพราะความสนใจผูอ น่ื หมายถึงสนใจตัวบุคคล สวนความสนใจกวางขวางนัน้ หมายถึงสนใจในกิจการ
ในเหตุการณตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันควรแกการสนใจบุคคลบางคนมักจะหมกมุน อยูก บั เฉพาะ
งานในหนาทีห่ รือในความรับผิดชอบเทานัน้ กิจการอืน่ ๆ ไมสนใจ บุคคลบางคนรูเ ฉพาะกิจการงานที่
ตนทําอยู ไมมีความสนใจเรื่องอื่นเลย กิจการอืน่ ๆ ความสนใจกวางขวางนั้นก็คือ สนใจแสวงหา
ความรอบรูนั่นเอง ผูนาที
ํ ข่ าดความรอบรูม ผี ลเสียหายหลายประการ อาทิเชน อาจถูกหลอกไดงา ย
นอกจากนัน้ อาจกอใหเกิดปมดอยและอาจทําใหถกู ดูแคลน ทั้งจะทําใหผใู ตบงั คับบัญชาและผูร ว ม
งานไมมีความเชื่อมั่นและไมไดรับความนับถือศรัทธา และบางโอกาสทําใหเกิดความลังเลใจในการ
ตัดสินใจเพราะปราศจากความเชือ่ มัน่ ตนเอง โดยเฉพาะอยางยิง่ คนทุกคนจําเปนตองสนใจเหตุการณ
บานเมืองของตนเองเพราะการปราศจากความสนใจในเหตุการณบา นเมือง เปนเหตุใหมคี วามเห็น
คลอยตามคนอืน่ ไดงา ยจนกลายเปนความวุน วายทัง้ ประเทศ ยิง่ เปนบุคคลชัน้ นําดวยแลว ตองสน
ใจและตองทราบขอเท็จจริงโดยทองแท
จ. ศีลธรรม สําหรับบุคคลระดับหัวหนาหรือบุคคลชัน้ นําจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองมีศีลธรรม
ประจําใจและศีลธรรมนั้นมิใชเพียงมีจรรยามารยาทที่ดีเทานั้น แตจะตองมีความสํานึกทีด่ อี กี ดวย
ผูนาที
ํ ด่ ี จะตองมีดี “ ดี ” ๓ ประการ คือ
๑) ความรูด ี
๒) ความสารมรถดี
๓) ความประพฤติดี
๑) ความรู หมายถึง ความรูใ นการปฏิบตั งิ านตามตําแหนงหนาที่ เชนเปนผูต รวจ
การณหนาก็ตอ งรูแ ละรับผิดชอบในการปรับการยิงปนใหญ รักษาการติดตอสือ่ สารกับศูนยอํานวย
การยิงไวตลอดเวลาสงขาวสารตาง ๆถึง ฝอ.๒ ตามระยะเวลาที่นัดหมาย
๒) ความสามารถ หมายถึง นอกจากจะมีความรูแ ลว ก็ตอ งนําเอาความรูน น้ั ไป
ประยุกตเพือ่ ใหเกิดประโยชนหรือพัฒนาความรูใ หมากยิง่ ขึน้ ไปอีก
และที่สาคั
ํ ญตองมีสติปญ
 ญา
เพราะมิฉะนั้นก็จะนําความรูที่มีไปใชในทางที่ไมชอบ ซึ่งมีผลรายยิ่งกวาคนที่ไมมีความรูเสียอีก
๓) ความประพฤติ คนจะประพฤติดนี น้ั ก็คอื จะตองมีความสุจริตทัง้ ทางกาย
วาจาและใจนั่นเอง ฉะนัน้ บุคคลชัน้ นํา หรือผูน ําไมเพียงแตจะตองมีความดี ความสามารถ มีสติ
ปญญาดี แลวจะเปนผูสุจริต จะตองประพฤติปฏิบตั อิ บรมใหเปนคนสุจริต และจะตองทําตนใหเปน
ตัวอยางทีด่ อี กี ดวย

๑-๑๗
หลักธรรมสําคัญทีจ่ ะชวยใหการปฏิบตั งิ านปราศจากความผิดพลาด และไมเกิด
ความประมาทซึง่ บุคคลชัน้ นําหรือผูน ําจะตองยึดถือตลอดเวลาคือ
ก)! สติสัมปชัญญะ
ข)! หิรโิ อตตัปปะ
ค)! ปราศจากอคติ ๔
ง)! มีพรหมวิหารธรรม ๔
จ)! ยึดมัน่ ในฆารวาสธรรม ๔
ก) สติสมั ปชัญญะ หมายถึง ความรูส กึ ตัวอยูเ สมอ ในการทํา การคิด
การพูด จะตองระลึกไดวา เราทําอะไร คิดอะไร พูดอะไรและขณะทํา - คิด - พูด ตองรูว า เรากําลังทํา
อะไรอยู คิดวาจะทําอะไรเรากําลังพูดอะไร สติสัมปชัญญะจะเปนผูกํากับประคับประคองมิใหเกิด
ความผิดพลาดมิใหเกิดขอบกพรองและความเสียหายในทุก ๆกรณี
สติสัมปชัญญะชวยใหเกิด
ความรอบคอบมีความคิดสุขมุ และจะทําใหเกิดความคิดไมผดิ พลาด
ข) หิริโอตตัปปะ ผูนาที
ํ ด่ จี ะตองมีหริ โิ อตตัปปะประจําใจ คือ หิริ หมาย
ถึง ความละอายหรือความเกลียดตอการกระทําชั่ว , สวน โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวตอ
การกระทําชั่ว หากจะเปรียบหิรโิ อตตัปปะประดุจเหล็ก ๒ ทอน คือ ทอนหนึง่ ทีม่ สี ง่ิ ปฏิกลู เปอ นเปรอะ
เราจะไมแตะตองเพราะสกปรกเปรียบไดดงั หิริ อีกทอนหนึ่งเผาไฟจนรอนจัด เราไมกลาจับ เพราะ
กลัวอันตราย อันเปรียบไดกบั โอตตัปปะ
ผูนาหรื
ํ อหัวหนาหนวยทีข่ าดหิรโิ อตตัปปะ มักจะทําความเสียหายและ
ความเลือ่ มเสียมาสูห นวยและประเทศชาติมามากตอมากแลว บางรายตนตองเสียเกียรติเสียชือ่ เสียง
ไดรบั ความอัปยศความดีทเ่ี คยมีใครพูดถึง จึงอยาลืมวาแมทําความดีไวสกั เพียงใดก็ตาม ถาทําชั่ว
เพียงครัง้ เดียวมันจะลบลางความดีไดหมดสิน้ บุคคลชัน้ นํา หรือผูน ําพึงวังวรในเรื่องนี้ใหจงดี
ค) อคติ ๔ อคติหมายถึง ความลําเอียง ความไมยุติธรรมซึ่งเกิดจาก
(๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรักใครชอบพอ หรือ เพราะเปนญาติ
มิตร ญาติของมิตรสหาย
(๒) ภายาคติ ลําเอียงเพราะความกลัวภัย ซึ่งมิไดหมายถึงกลัว
อันตรายเทานัน้ ถึงกลัวถูกยายกลัวไมไดเลือ่ นตําแหนง ฯลฯ อีกดวย
(๓) โทษาคติ ลําเอียงเพราะความโกรธแคน อาฆาต
(๔) โมหาคติ ลําเอียงเพราะความหลงผิด สําคัญผิด ขาดการ
พินิจพิจารณา
ความยากของผูน าํ คือ การดํารงความยุตธิ รรม ผูนาคนใดถ
ํ
าปราศจาก
อคติ ๔ ผูนาคนนั
ํ
น้ จะเปนผูน าที
ํ ด่ เี ยีย่ มคนหนึง่

๑-๑๘
ง) พรหมวิหารธรรม ๔ พรหมวิหารธรรม เปนธรรมของผูใหญ เปน
ธรรมที่จะสรางความเคารพนับถือ ใหเกิดขึน้ มีดงั นี้
(๑) เมตตา ตองการใหเขามีความสุข
(๒) กรุณา ปรารถนาใหเขาพนทุกข
(๓) มุทิตา ยินดีทเ่ี ขามีความสุข ประสบความสําเร็จ
(๔) อุเบกขา วางเฉยเมื่อไมสามารถชวยเขาใหพนทุกขได หรือ
วางเฉยเสียเมื่อตนเองไมประสบความสําเร็จ ควบคุมอารมณใหสงบเมือ่ มีเหตุการณไมดี หรือมีภัย
เกิดขึน้ ยึดอุเบกขาเปนหลักขจัดความโกรธและความพยาบาทไดอกี ดวย
บางคนกลาววา พรหมวิหาร เปนหลักธรรมที่ทาให
ํ เสียความเด็ดขาด และ
ทําใหเกิดออนแอความจริงแลว พรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรมที่ทาให
ํ เกิดความเขมแข็งเสียดวยซําไป
้
ทั้งนี้เพราะผูนาที
ํ ่มีพรหมวิหาร ๔ ยอมไดรบั ความศรัทธา และความเชือ่ มัน่ จากผูใ ตบงั คับบัญชา
และกลุมชนยอมทําใหไดรบั ความรวมมืออยางเต็มใจในการปฏิบตั ภิ ารกิจ การลงโทษผูป ระพฤติผดิ
กฎหมาย ผูผ ดิ ระเบียบวินยั ไมใชขาดพรหมวิหาร ตรงขามผูบังคับบัญชายังสามารถใชพรหม
วิหาร ในการวิเคราะหวา ผูใ ตบงั คับบัญชาทําผิดดวยเจตนาอยางไร การลงโทษในการตําหนิท่ี
ไมเปนธรรมเปนการทําใหเกิดความชิงชังเสียมากกวา ฉะนั้นผูนาที
ํ ่มีพรหมวิหาร ๔ แลว จะไมเกิดให
ผิดพลาดในเรือ่ งนี้
จ) ฆารวาสธรรม ๔ ผูนาจะต
ํ
องยึดมัน่ ในฆารวาสธรรม ๔ อันไดแก
(๑) สัจจะ คือ ความจริงใจ ไมหลอกลวง
(๒) ทมะ คือ ความขมใจ ความอดกลัน้ ไมหวัน่ ไหวตาม
อารมณที่สัมผัส
(๓) ขันติ คือ ความอดทนตอความยากลําบาก
(๔) จาคะ คือ การเสียสละ เมือ่ ถึงคราวจะตองให ก็เสียสละ
(ฉ) สังคหวัตถุ ๔ สังคหวัถุ เปนหลักธรรมในการยึดเหนีย่ วใจผูอ น่ื ซึ่ง ผู
นํา หรือบุคคลชัน้ นําจะตองใหผใู ตบงั คับบัญชาผูร ว มงานทีม่ นี าใจไมตรี
้ํ
ตอ เรา สังคหวัตถุ เปนหลัก
ธรรมที่ทําใหผอู น่ื นิยมรักใครนน่ั เอง ประกอบดวย
(๑) ทาน คือ การใหปน สิง่ ของตามควรแกกาล การใหรางวัล ให
เครือ่ งบริโภค อุปโภคตามควรแกกาลสมัย
(๒) ปยวาจา เจรจาไพเราะ
(๓) อัตถจริยา ประพฤติแตสง่ิ ทีเ่ ปนประโยชนแกผอู น่ื
(๔) สมานัตตา ตัง้ ตนไวชอบ หมายถึง วางตัวเหมาะสมกับฐานะ
เสมอตนเสมอปลายไมเยอยิ่งไมแข็งกระดาง ไมออ นแอ

๑-๑๙
ผูนาคนใดยึ
ํ
ดมัน่ ในหลักธรรมทีก่ ลาวมาแลว และถากระทําได ผูนาสามารถรั
ํ
กษาศีล ๕ ซึ่ง
หมายถึงไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมเสพของมึนเมา ไมผิดลูกเมียเขา ไมพูดเท็จพูดยุยงสอเสียดก็จะ
เปนผูน าที
ํ ม่ โี อกาสพลาดไดยาก และจะเปนผูนาที
ํ ไ่ ดรบั ความนิยม เปนทีเ่ คารพนับถือ และชื่นชมแกผู
ใตบงั คับบัญชาตลอดจนบุคคลทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วของดวย
แมชีวิตหาไมแลว ก็จะมีแตคนยกยอง
สรรเสริญแตเพียงสวนเดียว

๑-๘ คุณสมบัติของผูนาํ
คุณลักษณะผูนาที
ํ ก่ ลาวมาแลวในขอ ๗ นัน้ เปนลักษณะทีท่ กุ คนจะตองมี สวนจะเปน
ลักษณะดีเลวนัน้ ยอมแลวแตกําเนิด ภาวะแวดลอม การอบรม และการศึกษา และโดยเฉพาะบุคคล
ชั้นนํา หรือผูน ําจะตองมีลกั ษณะทีด่ ดี งั กลาวแลวยังจะตองมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตน ซึ่งจําเปนจะตอง
ไดทําใหมขี น้ึ โดยการศึกษาอบรม หรือการฝกฝนตนเอง มีอยูด ว ยกัน ๑๔ ประการดังตอไปนี้
๑) ความรู ( KNOWLEDGE )
ความรูเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะความรูใ นกิจการทีต่ นรับผิดชอบ
ตามตําแหนงหนาที่ ผูนาจะต
ํ
องมีความรู ความสามารถดีจงึ จะสามารถควบคุมกํากับดูแลใหคาแนะ
ํ
นําตลอดจนตรวจสอบไดนอกจากจะมีความรูตามตําแหนงหนาทีแ่ ลวจะตองมีความรอบรูอ ยางกวาง
ขวางแมจะไมเกีย่ วของกับตําแหนงหนาทีโ่ ดยตรง ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชนในการประสานงานกับผูอ น่ื และ
อาจจะตองปฏิบตั งิ านรวมกับผูอ น่ื
ผูนาที
ํ ด่ อ ยความรู และไมมีความรอบรูมักจะไมไดรับความเชื่อถือ ความเคารพและ
ความศรัทธาจากผูใ ตบงั คับบัญชาและผูร ว มงาน
ความรูแ ละความรอบรูเ ปนปจจัยสําคัญในการประมาณการ การใชดุลยพินิจและ
การตัดสินใจความไมรอบรูใ นขอเท็จจริง ความไมรอบรูใ นภาวะแวดลอมทีจ่ ําเปน เปนมูลเหตุใหตดั
สินใจผิดพลาดไมสามารถตกลงใจอยางถูกตองได และเปนโอกาสใหเกิดความลังเล
ผูนาํ หรือบุคคลชัน้ นํา จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองใชเวลาวางใหเปนประโยชนสนใจ
ในเรือ่ งราวตางๆ นโปเลียนเปนผูน ําทีม่ ที ง้ั ความรูแ ละความรอบรู ดังปรากฏวา เกวียนสัมภาระของน
โปเลียนในการรบ จะตองมีเกวียนบรรทุกหนังสือติดตามไปดวย สมเด็จพระจุลจอมเกลา ทรงมีความ
รอบรูอ ยางกวางขวาง ยากทีจ่ ะหาบุคคลใดในยุคนัน้ ทัดเทียม ดังปรากฏวา มีพระบรมวงศานุวงศ
บางพระองคและขุนนางไดเสนอเรือ่ งเพือ่ เปลีย่ นระบบการปกครองใหเปนระบอบประชาธิปไตย โดย
บุคคลเหลานัน้ ไดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา
พระองคไดอธิบายหลักประชาธิปไตยให
ทานเหลานัน้ ทราบโดยละเอียดซึง่ คนไทยในยุคนัน้ ไมมผี ใู ดเขาใจเรือ่ งนี้ แมทา นทีเ่ สนอความเห็นก็
ยังไมเขาใจถองแท พระองคไดเปรียบเทียบฐานะของคนอังกฤษทัง้ ดานการศึกษา และความเปนอยู
กับคนไทยในยุคนั้นยิ่งกวานั้นพระองคยังทรงแสดงใหเห็นวาขั้นตอนการปกครองที่พระองคกาลั
ํ งทรง

๑-๒๐
กระทําอยู ก็เพือ่ จะไปสูป ระชาธิปไตยในอนาคต พระองคไดอธิบายหลักประชาธิปไตย โดยแสดงถึง
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝายบริหาร จะตองรับผิดชอบอยางไร จนเปนใหทา นทีเ่ สนอความคิดเห็นเหลานัน้
ยอมจํานนในเหตุผล แทนที่พระองคจะทรงตําหนิหรือกลาวโทษทานเหลานัน้ พระองคกลับแสดง
ความชอบใจที่เห็นแกบานเมืองอีกดวยความรอบรูในหลักประชาธิปไตยของพระองคดูเหมือนพระ
องคจะรูด กี วาคนไทยยุคปจจุบนั นีด้ ว ยซํ้าพระองคจงึ ทรงเปนมหากษัตริยท ไ่ี ดรบั ความเคารพรัก และ
กราบไหวบชู าอยูจ นกระทัง่ ปจจุบนั นี้ และตอไปอีกนานเทานาน
ฉะนั้น จึงจะเห็นไดแลววา ผูนาํ หรือบุคคลชัน้ นํายิง่ มีความรูแ ละความรอบรูม าก
เพียงใด ก็ยอ มเกิดประโยชนตอ สวนรวมและประเทศชาติมาก และยังทําใหบคุ คลผูน น้ั เปนผูมี
เกียรติไดรบั ความเคารพยกยองจากบุคคลทัว่ ไปอีกดวย
๒) ความกลาหาญ ( COURAGE )
ความกลาหาญ คืออํานาจทางใจอยางหนึ่งที่ทาให
ํ สามารถควบคุมตนเองได ไมวา
จะอยูใ นสถานการณอยางไร เชนกําลังประสบอันตรายก็สามารถควบคุมอารมณมใิ หตน่ื ตระหนก
หวาดกลัว และสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกลาทีจ่ ะเผชิญกับความจริง
กลาทีจ่ ะรับผิดชอบไมสะทกสะทานหรือหวัน่ ไหวกลาทีจ่ ะรับโทษ รับคําตําหนิ
ผูนาํ หรือบุคคลชัน้ นําจะตองสํารวจตนเองวาตนนัน้ มีอารมณแหงความกลาหาญ
อยูห รือไม ถาพบวาไมมจี ะตองรีบแกไขโดยการฝกตนเองใหปราศจากอารมณแหงความกลัวนัน้ ถาไม
สามารถขจัดมันออกไปไดกไ็ มสมควรจะเปนผูน าอี
ํ กตอไป
เพราะถายังขืนเปนผูนาอี
ํ กตอไปเมือ่ มี
สถานการณทจ่ี ะตองความกลา ก็จะไมสามารถแกปญ
 หาได จะทําใหหนวยทีต่ นรับผิดชอบตอง
ประสบความเสียหาย ทัง้ ตนเองก็จะเสือ่ มเสียเกียรติ มีแตความอัปยศและขาดความศรัทธาเสือ่ มใส
การขจัดอารมณแหงความกลัวใหหมดสิ้นนั้นอาจฝกไดโดย
ก) ฝกสอบใจควบคุมอารมณดว ยวินยั
ข) ควบคุมไมใหตนื่ ตูม
ค) พยายามกระทําในสิง่ ทีเ่ คยกลัวซํา้ ๆจนรูส กึ กวาสิง่ นัน้ ไมนา กลัวอีกตอไปแลว
ง) ยืนหยัดในสิง่ ทีต่ นเห็นวาถูกตอง
จ) แสวงหาความรับผิดชอบ
ฉ) ยอมรับขอตําหนิเมือ่ รูว า ตนบกพรองหรือเปนผูผ ดิ
ช) ฝกหัดเผชิญตออันตรายและความยากลําบากจนสามารถควบคุมจิตใจใหเปนปกติได
การฝกใหกลา หรือกลาหาญนีส้ ามารถฝกมาแตเยาววยั ซึ่งจะไดผลดี แตเมือ่ ไดรบั
การแตงตัง้ ใหเปนหัวหนาหนวยและผูร ตู วั วายังมีความกลัวอยู ก็ตอ งรีบแกไขโดยฝกตนเองใหเร็วทีส่ ดุ
ผูนาจะต
ํ
องเปนผูก ลาหาญซึง่ จะเปนตัวอยางทีด่ แี กผใู ตบงั คับบัญชาไปพรอมดวย

๑-๒๑
ใครก็ตาม ถายังมีความกลัว หรือเปนคนประเภททีเ่ รียกวา มักจะตื่นตกใจระงับ
ไวไมอยูในเมื่อมีเหตุการณรุนแรง หรือนากลัวอันตราย ถายังแกไขไมไดกอ็ ยาคิดทีจ่ ะเปนผูน ํา
บุคคลชัน้ นําหรือหัวหนาตอไปเลย
๓) ความริเริม่ ( INITIATIVE )
ความริเริม่ หมายถึง ความคิดทีจะหาหนทาง พัฒนางานทีต่ นรับผิดชอบใหเจริญ
กาวหนาโดยเฉพาะถาจะพูดถึงประเทศชาติ ก็เพือ่ ทีจ่ ะใหประเทศชาติมคี วามมัน่ คงประชาชนมีราย
ไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต มีสขุ ภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยรวมทัง้ หนทางแกไขขอบกพรอง
ความเสือ่ มโทรม ใหหมดสิ้นความริเริ่มมิไดหมายความเพียงนําเอาสิง่ ใหมทไ่ี มเคยมีผใู ดดําเนินการ
หรือปฏิบัติมากอนเอามาทําดําเนินการแตหมายถึงนําเอาสิ่งที่ดีที่ผูอื่นเขาปฏิบัติไดผลมาแลวนําเอา
มาพัฒนาหนวยงานหรือประเทศชาติของตนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและกาลเวลา แตถา
สถานการณไมเอื้ออํานวยหรือยังไมเหมาะกับกาลเวลาก็ไมควรหักหาญดวยอํานาจดังเชนที่พระบาท
สมเด็จพระจุล-จอมเกลาเจาอยูห วั ไดทรงปฏิรปู การปกครองประเทศชาติ พระองคก็มิไดนําเอาระบบ
ของตางประเทศมาใชทง้ั หมดโดยทันที หรือการเลิกทาสของพระองค แตไดทรงดําเนินการเปนขัน้ ๆ
จนในทีส่ ดุ ก็สามารถเปลีย่ นแปลงการปกครองเดิมไดทง้ั หมด ทัง้ ยังไดทรงวางรากฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไวใหดว ยการเลิกทาสก็เลิกโดยละมุนละมอมไมมกี ารเสียเลือดเนือ้ เหมือนอยาง
สหรัฐอเมริกา โดยใชเวลาถึง ๓๐ ป จึงเลิกทาสไดสาเร็
ํ จ
ความริเริ่มเปนการแสดงถึงสติปญญาและประสิทธิภาพของผูนําอยางสําคัญยิง่ เคย
ปรากฏวาหัวหนาหนวยบางคนเมือ่ ไดรบั การแตงตัง้ ใหไปดํารงตําแหนง หรือ ไดเลือ่ นตําแหนงขึ้นไป
อยากจะเปลี่ยนแปลงแกไขพัฒนาหนวยงาน ก็ทาการปรั
ํ
บปรุงเปลีย่ นแปลงโดยทันที แทนที่จะไดผลดี
กลับกลายเปนการสรางความยุง ยากใหเกิดขึน้ โปรดจําไวแตเดียวนีเ้ ลยวา “ ผลแหงการริเริม่ นัน้
จะตองคํานึงถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระยะเวลาอันยาวนานดวย มิใชจะเกิดผลดี ชัว่ ระยะเวลา
หนึง่ เทานัน้ ”ผูนาที
ํ ส่ ามารถจะตองมองการณไกล สามารถมองเห็นผลที่จะสะทอนในระยะเวลาอัน
ยาวนาน มิใชเปนระยะแรกดูเปนผลดีแตตอ ไปกลายเปนผลเสียหาย และสิ่งสําคัญทีส่ ดุ ขอบกพรอง
และความเสียหายบางอยางเมือ่ เกิดขึน้ แลวไมอาจแกไขได เปนผลเสียหายแกสวนรวมและประเทศ
ชาติไปดวย
เพื่อที่จะใหการริเริ่มไมบังเกิดผลเสียหายนั้นกอนจะริเริ่มดําเนินการอยางไรหรือจะ
แกไขเปลี่ยแปลง หรือจะพัฒนาใหเจริญกาวหนา จะตองศึกษาขอเท็จจริงใหชดั เจนเสียกอน โดยหา
ขอมูลใหละเอียดดวยความรอบคอบ กําหนดแผนใหแนนอน พิจารณาถึงผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ตลอดจนผลทีจ่ ะสะทอนในอนาคต แลงจึงไดริเริ่มลงมือปฏิบัติ โดยจะตองหาหนทางปฏิบตั ใิ หเหมาะ
สมถูกตองโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับหนทางปฏิบตั ทิ กุ หนทางเสียกอน เมือ่ ไดดาเนิ
ํ นการไปแลวจะ
เปลี่ยนแปลงแกไขใหมเปนเรื่องยุงยาก

๑-๒๒
สิ่งที่สาคั
ํ ญทีส่ ดุ อีกประการหนึง่ คือ การริเริ่มใด ๆ จะตองมุงถึงผลที่เกิดขึ้นแกสวน
รวมอยางแทจริง มิใชเอาผลประโยชนสวนรวมเปนสิ่งบังหนา แตโดยขอเท็จจริงนัน้ มุง ผลประโยชน
สวนตัวมากกวา เชน เพือ่ ใหตนมีชอ่ื เสียง หวังประโยชนแกตนและพวกพอง ฉะนัน้ การริเริม่ จะตอง
กระทําโดยปราศจากอคติและอุปทานใด ๆ ทั้งสิ้น อนึง่ ในการโฆษณาผลงาน ถาโฆษณานัน้ มุง หมาย
ที่จะไดรับความรวมมือจากสวนรวมมุงใหสวนรวมเขาใจเพื่อจะไดชวยกันสรางสรรคจรรโลงไมฝาฝน
รวมกันรักษาประโยชนการโฆษณาเปนสิง่ จําเปน หรือการโฆษณาเพือ่ กระตุน หรือเราสวนรวมใหเห็น
ความจําเปนทีจ่ ะตองดําเนินการเชนนี้ ก็นบั วาเปนสิง่ จําเปนทีจ่ ะตองโฆษณา แตถา การโฆษณาผล
งานหรือการริเริม่ นัน้ เพียงเพือ่ ใหตนเองเกิดความสําคัญหรือตองการความชอบ การโฆษณาเชนนีจ้ ะ
ไมบงั เกิดประโยชน คนทีม่ ปี ญ
 ญาเทานัน้ ทีจ่ ะเขาใจไดดี
ดังกลาวแลววา ความริเริม่ ของผูน ํา หรือบุคคลชัน้ หัวหนา หรือบุคคลระดับผูน ํามิใช
ของงาย ตัวอยางเชน ประธานาธิบดีมอนโรแหงสหรัฐอเมริกา
พิจารณาวาประเทศอเมริกา
ทรัพยากรสมบูรณประเทศก็กวางใหญไพศาลมีประชากรมากพอสมควร ทัง้ ยังอยูห า งไกลประเทศอืน่
ๆ มีทะเลลอมรอบ ฉะนั้น อเมริกาไมมีความจําเปนจะตองเกีย่ วของกับใคร อเมริกาก็ดํารงอยูไ ด
ดวยตนเอง ขณะนัน้ คนอเมริกนั ก็เห็นดวยถึงกับมีคําวา “ ลัทธิมอนโร ” คือ อยูแ ตลําพัง แตแลวผลก็
ปรากฏออกมาวา ลัทธิมอนโรใชไมได เพราะอเมริกาจะไมเกี่ยวของกับประเทศอื่นเปนสิ่งเปนไปไมได
แสดงใหเห็นวา ความริเริม่ ของประธานาธิบดีมอนโรมิไดบงั เกิดผลอยางถาวร ในทีส่ ดุ ก็ตอ งลมเลิกแต
ก็ไมไดกอ ใหเกิดความเสียหายสวนประธานาธิบดีมอนโรมิไดบงั เกิดผลอยางถาวร ในทีส่ ดุ ก็ตอ งลม
เลิกแตกไ็ มกอ ใหเกิดความเสียหาย สวนประธานาธิบดีไอเซนฮาวมคี วามเห็นวาอเมริกา จะดํารงอยูไ ด
ก็เพราะมิตรประเทศ จึงมีความเห็นวาควรเพิม่ งบประมาณชวยเหลือมิตรประเทศแตประชาชนกลับ
ไมเห็นดวย ประธานาธิบดีจงึ ไดออกโทรทัศนชแ้ี จงใหกบั ประชาชนเขาใจ ถาอเมริกาทอดทิง้ มิตร
ประเทศแลวอเมริกาก็จะอยูอ ยางโดดเดีย่ วซึง่ จะตองพินาศ ในที่สุดประชาชนจึงเขาใจและยินยอมรับ
นโยบายของไอเซนฮาวนบั แตบดั นัน้ มาจนกระทัง่ ปจจุบนั นีอ้ เมริกาถือวาการชวยเหลือมิตรประเทศยัง
มีความสําคัญอยู ฉะนัน้ ความริเริม่ ของผูนําหรือบุคคลชัน้ นําจึงเปนการแสดงถึงสติปญ
 ญาและประ
สิทธิภาพของผูนาที
ํ ส่ ําคัญยิง่ ดังกลาว
๔) ความเด็ดขาด ( DECISIVENESS )
ความเด็ดขาด คือ ความสามารถในการตกลงใจไดถกู ตองโดยไมมกี ารเปลีย่ น
แปลงมีความมัน่ คงแนนอน ปราศจากการลังเล และตกลงใจทันกับเหตุการณ อยาไดเอาความหมาย
ของความเด็ดขาดไปปนกับความเอะอะโผงผาง ความมุทะลุ ความดือ้ รัน้ ซึ่งไมใชความเด็ดขาด สิ่งที่
กลาวภายหลังนี้เปนกิเลส เปนโทษจริต
ความเด็ดขาดจะเกิดขึน้ ไดจาก
ก) มีความรูใ นกิจการนัน้ ๆ อยางแทจริง

๑-๒๓
ข) มีความรอบรู
ค) มีการศึกษาอยางถองแท วิเคราะห วินิจฉัย และหาทางปฏิบตั โิ ดย
ใชดุลยพินิจ และการ
ง) ตัดสินใจอยางถูกตอง
จ) ยึดถือความจริง
ฉ) ปราศจากอคติ
ช) มีประสบการณมากพอควร
การตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาดแลวไมยอมแกไข ไมใชความเด็ดขาดแตเปนความดือ้ ดึงดัง
กลาวแลววา การตัดสินใจ คือ ขัน้ สุดทายของการใชดลุ ยพินจิ กอนตกลงใจปฏิบตั ิ ฉะนั้น ถาปรากฏ
วาผิดพลาดหรือสถานการณเปลีย่ นแปลงไป ก็อาจเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจใหมได แตการตกลงใจ
ลงมือกระทําแลวจะตองไมเปลี่ยนแปลง เวนเสียแตมคี วามจําเปนอยางยิง่ บางกรณีกอ็ าจเปลีย่ น
แปลงใหมได
ผูนาจะมี
ํ
ความเด็ดขาดไดนน้ั จะตองตืน่ ตัวอยูเ สมอ และจะตองแสวงหาขอตกลงใจ
อยูตลอดเวลาเพราะไมเชนนั้นก็จะมีโอกาสผิดพลาดไดความเด็ดขาดเชนนี้จะไมเปลี่ยนแปลงขอตก
ลงใจซึ่ง ขอตกลงใจนัน้ จะถูกตองและทันกับเหตุการณจงึ จะถือวาเปนความเด็ดขาดของผูน ําชนชั้น
นําและหัวหนาหนวย ตัวอยางเชน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดใหพระราชมนูคุมกําลังเขาตี
เชียงใหมขณะนั้นฝายขาศึกมีกําลังมาก ซึ่งกองทัพพระรามนูกําลังรบติดพันอยู สมเด็จพระนเรศวร
ตองการลอใหขา ศึกรุกเขามาในพืน้ ทีซ่ ง่ึ พระองคเตรียมกําลังซุม โจมตีขา ศึกษา จึงใหคนไปบอกพระ
ราชมนูถอย พระราชมนูพิจารณาวาถาถอยจะเสียขบวน เพราะฝายขาศึกกําลังมาก ตองการตรึง
ขาศึกไวกอ นจึงไมยอมถอย สมเด็จพระนเรศวรใชคนที่ไปบอกพระราชมนูแพใหถอย ถาไมถอยใหเอา
หัวพระราชมนูมา พระราชมนูจาเป
ํ นตองถอย ฝายขาศึกคิดวาพระราชมนูแพ จึงไลตดิ ตามไปดวย
ความฮึกเหิม สมเด็จพระนเรศวรจึงนํากําลังเขาตัดกําลังขาศึกจึงไลตติ ตามจนขาศึกเสียขบวน แลว
พระองคจึงไดใชกําลังอีกสวนหนึง่ เขาบดขยีข้ า ศึก จะเห็นไดวาสมเด็จพระนเรศวรไดตกลงพระทัยเด็ด
ขาด ตอพระราชมนูอกี คํารบหนึง่ จะเห็นไดวา สมเด็จพระนเศวรไดทรงพิจารณาอยางรอบคอบแลววา
ควรจะดําเนินการอยางไร จึงตัดสินพระทัยตามแนวความคิดนัน้ แตเมื่อพระราชมนูไมเขาใจขัดพระ
บรมราชโองการ ก็ดว ยความหวังดี จึงตองทรงใชความเด็ดขาดตอพระราชมนูดว ย
ฉะนั้น ความเด็ดขาดของผูน ํา เมือ่ มีความเชือ่ มัน่ วาจะตองตกลงใจทําอยางนีก้ ็
ตองไมยอมใหอปุ สรรคใดๆ มาขัดขวางอีกดวย จะตองกระทําใหจงไดและทันกับเหตุการณดว ย
๕) ความแนบเนียน ( TACT )
ความแนบเนียนนีไ้ ดเคยกลาวมาแลวในเรือ่ งลักษณะทางปญญาของผูน าํ แตการที่
นํามากลาวไวในคุณสมบัตกิ เ็ พือ่ จะเนนใหเห็นวา ผูนาจะต
ํ
องมีความแนบเนียนเปนคุณสมบัตปิ ระจํา

๑-๒๔
ตัว ( บางทานแปลวา “ ไหวพริบ ” ก็คงเหมือกันโดยนัย ) และถาผูนาคนใดขาดความแนบเนี
ํ
ยน ก็จะ
ปลูกฝงหรือสรางสรรคขน้ึ ใหได ผูนาคนใดขาดความแนบเนี
ํ
ยน ผูนาคนนั
ํ
น้ จะเปนผูน าที
ํ ่ดีไมไดเลย
ในการสรางความแนบเนียนเปนคุณสมบัตปิ ระจําตัวนัน้ จะตองปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี.้ ก) สํารวจขอบกพรอง และจุดออนของตนใหพบวาอะไรเปนสาเหตุใหขาด
ความแนบเนียน
ข) ฝกใหมีมนุษยสัมพันธอันดี กับคนทุกคน
ค) มีความสุภาพและความแชมชื่น
ง) พิจารณาผูอื่นใหเขาใจ ( รูใ จคนอืน่ )
จ) ศึกษามนุษยวทิ ยา และจิตวิทยา
ฉ) ใหความรวมมือกับผูอ น่ื ดวยความจริงใจ
ช) พูดดวยความสุภาพและจริงใจ
ซ) ฝกสังเกตุบคุ คลทีม่ ศี ลิ ปในการจูงใจผูอ น่ื ใหคลอยตามและตองพยายาม
ฝกตนเองใหเปนคนมีศลิ ปในการชักจูงผูอ น่ื ใหคลอยตามใหได
ด) อยาใชสํานวนโวหาร จนมองดูวา เปนคนเลนลิน้
ต) อยาพูดใหผอู น่ื หลงดวยการยกยองทีไ่ มเปนจริง
ถ) อยาทําตนเปนนักจิตวิทยา เพราะจะทําใหผอู น่ื รูส กึ วา ไมมีความ
จริงใจ
๖) สํานึกในความยุตธิ รรม ( SENSE OF JUSTTCE )
ไดกลาวแลวในเรือ่ งลักษณะทางอุปนิสยั
ผูนาจะต
ํ
องสํานึกถึงเรือ่ งความยุตธิ รรม
ในการนําคนนั้นเปนการยากถามีอุปนิสัยไมยุติธรรมฉะนั้นจะตองสํารวจตัวเองอยูเสมอวาตนมีอคติ
และอุปทานอันเปนมูลเหตุใหเกิดความไมยุติธรรมหรือไมและถาสํารวจพบวาไมมอี ปุ นิสยั ในความยุติ
ธรรมแลวตองพยายามปลูกฝงสรางขึน้ โดยขจัดอคติ และอุปทานใหหมดสิน้ พึงระลึกวา ผูนาขาด
ํ
ความยุตธิ รรมแลวคนดี ๆ มีความสามารถจะไมใหความรวมมือและจะทอดทิ้งไปในที่สุด
ขอผิด
พลาดทีม่ กั จะเกิดขึน้ แกผนู ําบุคคลชัน้ นําหรือหัวหนาหนวยก็คอื เพราะหลงงมงาย มีอคติ มีอุปทาน
อันเกิดจากความอําเอียงเพราะความหลงนั้นเอง
๗) ความเชือ่ ถือ หรือ ไววางใจได ( RELIABILITY )
คนเราจะเปนที่เชื่อถือหรือเปนที่ไววางใจแกบุคคลอื่นนั้นจะตองประกอบดวยปจจับ
หลายประการดวยกันโดยเฉพาะอยางยิง่ ผูน าํ หรือบุคคลชัน้ นํา ฉะนัน้ บุคคลชัน้ นําจะตองมีลักษณะ
ทีด่ ดี งั กลาวเปนคุณสมบัตปิ ระจําตัวปจจัยตาง ๆ ดังกลาวประกอบดวย มีความรู - ความสามารถ
และที่สาคั
ํ ญตองมีความกลาหาญ มีความจริงใจ กลารับผิด มิใชคอยรับแตชอบ ซึ่งจะชวยใหคนอื่น
เชือ่ ถือ และไววางใจในที่สุด

๑-๒๕
๘) ความอดทน ( ENDURANCE )
ความอดทน คือกุญแจทีจ่ ะนําไปสูค วามสําเร็จในกิจการทัง้ ปวง งานบางอยางมี
ความยากลําบากซึง่ ตองใชความอดทนและอดกลัน้ สมเด็จพระเจาตาก-สินมหาราชกวาจะกูเ อกราช
สําเร็จนอกจากพระองคจะมีพระปรีชาญาณอันเลิศแลว
พระองคกท็ รงมีความอดทนตอการ
ตรากตรําและความยากลําบากอยางทีส่ ดุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชความอด
ทนอดกลัน้ อยางมากในการปฏิรปู การปกครองโดยเฉพาะการเลิกทาส พระองคตอ งใชเวลาถึง ๓๐ ป
ทาสจึงหมดสิน้ จากแผนดินไทยในการเลิกทาสถาพระองคไมทรงอดกลัน้ แลว จะตองเกิดการจลาจล
ในบานเมืองอยางสหรัฐอเมริกาอยางแนนอน นโปเลียนเมือ่ ถูกเนรเทศไปยังเกาะเอลบา นโปเลียนมิ
ไดทอ แทหรือหมดหวังแตมคี วามเชือ่ มัน่
วาจะตองกลับไปเปนมหาจักรพรรดิแหงฝรัง่ เศลอีกนโป
เลียนก็กลับเปนจนได เมือ่ พระองคไดกลับมายังปรารีสแลว ไดทรงกลาวถึงมูลเหตุที่ทาให
ํ พระองค
สามารถกลับมาเปนจอมจักรพรรดิอกี ครัง้ หนึง่ วา
“ อยาหมดหวัง อยาทอใจ แมทองฟาจะมืดมัวดวยพายุ แมหนทางแสนจะมืดแม
วาจะมีความลําบากสักปานใด แมเราจะพบกับความลมเหลวซํ้าแลวซํ้าเลาก็ตาม จงกระทําตอไป
จงมุงหนาตอไป และตอ ๆ ไป.
ความสําเร็จของมหาบุรษุ นัน้ มิใชไดมาดวยการตอสูท นั ทีทนั ใด แตขณะทีผ่ อู น่ื หลับ
ไหล(ประมาท) มหาบุรษุ ตองทํางานอยางครําเคร
่ งตลอดวันตลอดคืน
จากความอดทนไมทอแทและความตั้งใจอันแนวแนของนโปเลียนก็จะกลับเปนจอม
จักรพรรดิฝรัง่ เศลก็บรรลุผล ทั้งนี้ไมเพียงแตความตั้งใจเทานั้น แตนโปเลียนตองใชความอดทนอยาง
ยอดเยีย่ ม ยิ่งจะทําใหผใู ตบงั คับบัญชาเปนผูอ ดทนไปอีกดวย และที่สาคั
ํ ญก็คอื
ความอดทน
สามารถทําใหผนู าสามารถดํ
ํ
ารงความมุง หมายในการปฏิบตั ไิ ดอกี ดวย
๙) ลักษณะทาทางดี ( GOOD POSTURE )
ไดกลาวถึงบุคลิกลักษณะนานิยมแลวในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับลักษณะผูน าํ บุคลิกลักษณะ
นานิยมนัน้ เปนลักษณะทีเ่ ปนไปโดยธรรมชาติหรือเปนมาแตกาเนิ
ํ ดของบุคคลนัน้
อาจมีการปรับ
ปรุงไดบา ง
แตลกั ษณะทาทางทีด่ ที เ่ี กีย่ วกับคุณสมบัตเิ ปนลักษณะทีส่ ามารถฝกได ปรับปรุงได
อาทิเชน ลักษณะทาทางขณะพูด การวางตัวอันเหมาะสมในสังคม ลักษณะทาทางมิไดหมายถึงรูป
รางหนาตาอันเปนรูปธรรม แตหมายถึงอากัปกิรยิ าทีป่ รากฏแกบคุ คลทัว่ ไป ซึ่งรวมทั้งความประพฤติ
การพูด การใชภาษา ทวงทีวาจา การวางตัวอันเหมาะสมในสังคม ลักษณะดังกลาวนีฝ้ ก ไดปรับปรุง
แกไขได ผูไ ดรบั การแตงตัง้ ใหเปนหัวหนาหนวยหรือบุคคลชัน้ นําหรือผูน ํา จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมี
ลักษณะทาทางที่นาศรัทธา นานับถือ ลักษณะทาทางไมเพียงแตเปนการแสดงใหเห็นอากัปกิรยิ าอัน
นานับถือ และนาเคารพของบุคคลชัน้ นํา ผูนาหรื
ํ อหัวหนาหนวยเทานัน้ แตยงั เปนการแสดงถึง
ความมัน่ ใจและสมรรถภาพหรือความสามารถของเขาอีกดวย

๑-๒๖
๑๐) ความกระตือรือรน ( DECISION )
ผูนาํ บุคคลชัน้ นํา หรือหัวหนายอมมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิง่ จะตองให
ภารกิจในความรับผิดชอบบรรลุผลสําเร็จอยางดีทส่ี ดุ
และบางโอกาสจําเปนจะตองทํางานแขงกับ
เวลา ฉะนั้นจึงตองเรงรัด กวดขันใหเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยไมตอ งทอดทิง้ ไมเฉื่อยชา
และจะตองกระทําอยางตอเนือ่ ง ถาหัวหนาหนวย หรือผูน ําเปนคนเฉือ่ ยชา เปนของธรรมดาลูกนองก็
จะพลอยเฉือ่ ยชาตามไปดวย ดังนัน้ ในการเปนบุคคลระดับหัวหนา ผูนาหรื
ํ อบุคคลชัน้ นําจะตอง
มานะบากบัน่ มุงมั่นกระทําภารกิจทีไ่ ดรบั มอบโดยปราศจากความทอแท เบือ่ หนายทัง้ จะตองกระทํา
ดวยอารมณแจมใสเบิกบานแลวดังนัน้ ความกระตือรือรนก็จะเกิดขึน้ ได ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้ ก็จะตอง
ก) เขาใจและเกิดความเชื่อมั่นในผลสําเร็จของภารกิจ (มีความรูค วาม
ชํานาญ)
ข) มีความพอใจในการกระทํา
ค) มีความเพียรที่จะกระทําใหสาเร็
ํ จ
ง) พิจารณาใหถองแทกอนมีที่จะลงมือกระทํา
จ) ไมรสู กึ เบือ่ หนาย และอารมณราเริงที่ไดกระทํา
ฉ) มีความปตเิ บิกบานเมือ่ ภารกิจสําเร็จ
หรือถากลาวโดยสรุปตามหลักธรรม ก็คอื ความกระตือรือรนจะเกิดขึน้ ได โดยหลัก
อิทธิบาท ๔ นัน่ เอง คือเกิดจาก
ก) ฉันทะ ความพอใจที่จะกระทํา
ข) วิรยิ ะ ความพรากเพียรพยายามที่จะกระทําใหสาเร็
ํ จ
ค) จิตตะ มีใจจดจอ หรือเอาใจใส
ง) วิมังสา พินจิ พิจารณาโดยรอบคอบ
บุคคลระดับ ผูนาํ หรือหัวหนา ถาขาดความกระตือรือรนจะทําใหไมกา วหนา และ
อาจเสือ่ มโทรมในทีส่ ดุ ความกระตือรือรนมีความจําเปนตอผูน าทุ
ํ ก ๆระดับชัน้
๑๑) ความไมเห็นแกตวั ( UNSELFISHNESS )
คนทีเ่ ห็นแกตวั ก็คอื คนถือวาประโยชนสว นตัวมีความสําคัญโดยไมคํานึงถึงผูอื่น
คนเห็นแกตัวจะไมยอมเสียสละ ยิง่ ไปกวานัน้ ยังจะชอบเอาเปรียบคนอืน่ ชอบแตไดไมยอมเสีย เปน
คนใจแคบไมเอือ้ เฟอ บุคคลอยางนีถ้ า ดํารงตําแหนงสําคัญ ก็จะมุง แตประโยชนสว นตนมากกวา
ประโยชนสว นรวมและขาดความยุตธิ รรม
บุคคลทีเ่ ห็นแกตวั นี้ ถาเปนผูน า,
ํ บุคคลชัน้ นํา, หรือหัวหนาหนวย จะไมอาจสราง
ประโยชนใหแกสว นรวมไดอยางแทจริง และในทีสดุ ก็จะประพฤติชว่ั รายแรง คือฉอราษฎรบงั หลวง
อันเปนภัยแกสงั คมและประเทศชาติ

๑-๒๗
ฉะนั้น ความไมเห็นแกตวั จึงเปนคุณสมบัตสิ าคั
ํ ญของบุคคลชัน้ นํา ผูนาหรื
ํ อหัว
หนาหนวย ทีไ่ มเห็นแกตวั ก็สามารถดํารงความยุตธิ รรมไวได สามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนา
ใหแกหนวยงาน จนในทีสดุ แกประเทศชาติได บุคคลผูไ มเห็นแกตวั จะไมฉวยโอกาสเอาผลงานของผู
ใต-บังคับบัญชามาเปนความดีความชอบของตนเอง และ ความไมเห็นแกตวั นีจ้ ะชักนําใหไดรบั ความ
รวมมือทัง้ จากผูใ ตบงั คับบัญชาและเพือ่ รวมงานเปนอยางดี
๑๒) ความซือ่ สัตยสจุ ริต ( INTEGRITY )
ความซือ่ สัตยสจุ ริต คือ ความไมหลอกลวงทัง้ ตนเองและผูอ น่ื อันประกอบดวย การ
กรรม วจีกรรม และมโนกรรม กลาวคือ กายสุจริต วจีสุจริต และใจสุจริต ความซือ่ สัตยนเ้ี ปนคุณ
สมบัตสิ าคั
ํ ญยิง่ ของบุคคลระดับผูน ํา ชนชั้นนํา ผูนาคนใดปราศจากความซื
ํ
อ่ สัตยไมเพียงแตไม
สามารถสรางความเจริญใหแกหนวยงานหรือแกสงั คม แตยังจะเปนผูทาลายอี
ํ
กดวย ทั้งนี้เพราะผู
นําทีป่ ราศจากความซือ่ สัตยสจุ ริตจะเปนผูม อี คติ คือปราศจากความยุตธิ รรม เห็นแกประโยชนสว น
ตัว ไมมีความจริงใจ ในทีส่ ดุ ก็ไมไดรบั ความเชือ่ ถือศรัทธา และความไววางใจจากผูใ ตบงั คับบัญชา
เพื่อรวมงาน เปนการยากเหลือเกินทีจ่ ะทราบวาผูใ ดซือ่ สัตยสจุ ริตหรือไม จําเปนตองใชเวลา บางครัง้
ไมมโี อกาสจะทราบไดจนกวาจะเกิดความเสียหายจนไมอาจแกไขไดเสียแลว
ฉะนัน้ การแตงตัง้
บุคคลใหดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ควรจะไดพนิ จิ พิเคราะหถงึ เรือ่ งความซือ่ สัตยสจุ ริตเปนกรณีพเิ ศษ
๑๓) ความจงรักภักดี ( JUDGEMENT )
สวนมากคนมักเขาใจความหมายของคําวาจงรักภักดีนน้ั หมายถึง ความจงรักภักดี
ตอองคพระมหากษัตริย ความจริงแลวความจงรักภักดีมคี วามหมายกวางขวาง นอกจากจะหมายถึง
จงรักภักดีตอพระองคพระประมุขของประเทศแลว ยังหมายถึง ชาติศาสนาตลอดจนหนวยงานทีต่ น
สังกัดอยูอ กี ดวยความจงรักภักดีกอ ใหเกิดการเสียสละ ทัง้ ยังเปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วทีส่ าคั
ํ ญทีจ่ ะทําให
เกิดความเชือ่ มัน่ มุง ประโยชนของชาติบา นเมือง สําคัญเหนืออืน่ ใด แมยามขับขันก็สามารถเสียสละ
ชีวติ เพือ่ ปองกันพิทกั ษรกั ษาไวซง่ึ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความจงรักภักดีน้ี เปนเครือ่ งกอ
ใหเกิดความปติ และเสียสละ ฉะนั้นผูนาบุ
ํ คคลชัน้ นําระดับสูงจะตองจงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย
นอกจากนีย้ งั ตองแสดงความจงรักภักดีใหเปนตัวอยางอันดีแกผใู ตบงั คับบัญชาอีก
ดวย สิง่ ใดทีแ่ สดงออกซึง่ ความจงรักภักดี ผูนาจะต
ํ
อง เต็มใจกระตือรือรนและตองกระทําดวยความ
จริงใจ และปลืม้ ปติ
๑๔) การตัดสินใจ ( DECISSION )
กอนตกลงใจปฏิบตั กิ ารใด ๆ ก็ตาม หรือกอนจะออกคําสั่งใด ๆ จะตองตัดสินใจ
อยางถูกตองเสียกอน การตัดสินใจทีถ่ กู ตองยอมเกิดจากการไดขอ มูล ขาวสารทีถ่ กู ตองและละเอียด
พอ แลวจึงนําขอมูล ขอเท็จจริง ขาวสารทีไ่ ดรบั มอบนัน้ มาพินจิ พิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบดวย
ความรูค วามรอบรูแ ละสติปญ
 ญา ฉะนั้น บุคคลระดับหัวหนา ผูนาํ หรือบุคคลชัน้ นํา ตลอดจนเจา

๑-๒๘
หนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบงานจะตองสรางคุณสมบัตสิ ําคัญ คือ งานทุกขัน้ ตอนงานทุกชนิด ตองไดขอ มูลขอ
เท็จจริงถูกตองเสมอและพิจารณาประมาณการณอยางถูกตอง จึงคอยตัดสินใจ ตองฝกฝนตนเอง
ใหเปนคนละเอียดถีถ่ ว นรอบคอบ พินิจพิจารณาใหเห็นถองแท ดังตัวอยางเชน นายแพทยกอ นตัดสิน
ใจกําหนดวิธรี กั ษาหรือผาตัด ตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ จนมั่นใจวาจะไมเกิดผิดพลาดจึง
กําหนดวิธรี กั ษาหรือผาตัด เมือ่ มัน่ ใจแลวจึงตัดสินใจปฏิบตั ิ
ผูนาที
ํ ต่ ดั สินใจโดยไมผดิ พลาด ปกติจะตองมัน่ แสวงหาขอตกลงใจ คือ หาขอมูลขอ
เท็จจริงและนํามาวิเคราะหการตัดสินใจเปนความคิดทีจ่ ะกระทํา การตกลงใจเปนการปฏิบตั ติ ามที่
คิดไวการตกลงใจไมผดิ พลาด ยอมเกิดจากการตัดสินใจทีถ่ กู ตองดังนัน้ ผูนาที
ํ ด่ จี งึ ตองตืน่ ตัวอยู
เสมอ เพือ่ ใหไดขอ ตัดสินใจอันถูกตองแนนอนผูน าที
ํ ต่ กลงใจไมแนนอน ก็เพราะมิไดแสวงหาขอตกลง
ใจไว ขาดการตัดสินใจทีถ่ กู ตองแนนอน
การตัดสินใจทีด่ จี ะตองประกอบดวย
ก) ความรู
ข) ความรอบรู
ค) การหาขอมูล
ง) ขาวสารทีแ่ นนอน
จ) การรูจ กั ประมาณสถานการณ
ฉ) การวิเคราะหหาเหตุผล
ซึง่ ทัง้ นีก้ ข็ น้ึ อยูก บั ลักษณะทางสติปญ
 ญาเปนสําคัญ

๑-๙ สรุป
ในสมัยปจจุบนั นีเ้ ชือ่ วา ความเปนผูน านั
ํ น้ สามารถสัง่ สมฝกอบรมได แตกม็ ใิ ชจะเปนกันได
เสียทุกคนไปซึ่งลักษณะของผูนาและคุ
ํ
ณสมบัตขิ องผูน ําทีป่ รากฏอยูใ นแนวสอนนี้ ถาผูใ ดใฝใจใคร
ศึกษาดวยความพินจิ ใหเห็นถองแทและนําไปพัฒนาปรับปรุงตนเองแลว ก็จะไดเชือ่ วาเปนผูน าบุ
ํ คคล
ชั้นนําไปถึงตัวแลวหากไดมปี ระสบการณเพิม่ ขึน้ ก็สามารถจะเปนผูนาที
ํ ด่ เี ดนไดบา งเหมือนกัน
********************

