๔-๑

บทที่ ๔
คุณลักษณะพิเศษของผูน าํ
๔-๑ กลาวนํา
ครัง้ หนึง่ ในสมัยนโปเลียนมหาราช มีสบิ เอกผูห นึง่ ไดบอก กับพลทหารหนุม คนหนึง่ วา “นีท่ หาร
สมเด็จพระจักรพรรดิ เสด็จมาแลว พระองคอยูท น่ี น่ี ะ ” ทหารคนนัน้ จึงถามวา ผูหมูรูไดอยางไร ? ก็ผมไป
ที่ บก.ของพระองคมาไมเคยไดเห็นและไมเคยไดยินวา พระองคประทับอยูเ ลย ” สิบเอกผูน น้ั จึงตอบวา
“หมูร วู า พระองคทา นอยูน ่ี ทหารยังไมเขาใจรึ ?ไมเห็น หรือวาเวลานีโ้ ลกทัง้ โลกกําลังสั่นสะเทือน จงดูมา
เร็วทีก่ ําลังหอเหยียดไปตามถนนซิ ดูซเิ ห็นไหมวาทุกสิง่ ทุกอยางกําลังเคลือ่ นไหวผิดปกติ ขาศึกของเราไม
จําเปนตองมีกลองคอยสองดูหรอกวา สมเด็จพระจักรพรรดิของเรานั้นจะทรงอยูกับเราหรือไม ขาศึกจะได
เห็นผลในไมชา นีห้ รอกคอยดูไปซิ
สิบเอกผูน พ้ี ดู ถูก เพราะเขาเปนทหารผานศึกมามาก และ รูจ กั ดีวา นโปเลียนเปนมนุษยทําจริง
และมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ ซึง่ ไดฉายใหเห็นประจักษในจิตใจของผูใ ตบงั คับบัญชาเปนอยางดี

๔-๒ คุณลักษณะพิเศษของผูนํา
สงครามในปจจุบนั ยอมใชเวลานานและดวยกําลังรบทีไ่ มคอ ยจะเปนกลุม นอยอยางสมัยโบราณ
ดังนัน้ เจตนจานงค
ํ
ในการรบของทหารจะมีหรือไมเพียงไรนั้น ยอมขึน้ อยูก บั นายสิบ นายรอย นายพัน มาก
กวาอยูก บั นายพล จึงเปนหนาที่ของนายทหารเหลานั้นทั้งหมด ทีจ่ ะตองถายทอดคุณสมบัตพิ เิ ศษและ
ความสามารถของผูน ําทีม่ ใี นตน กองทัพแมจะจัดระเบียบดีเพียงใดก็ตามก็ยอ มไมสามารถจะตัดผูน าทหาร
ํ
ชัน้ ผูน อ ยออกเสียได ยิง่ สงครามในปจจุบนั นีน้ ายทหารชัน้ ผูน อ ยยิง่ เปนสวนประกอบของกองทัพสําคัญ
อยางมากทีเดียว
คุณลักษณะพิเศษของผูน ําทีก่ ลาวถึงตอไปนี้ ทําใหทา นเปนทีเ่ คารพนับถืออยางสูงสุด ของผูใ ต
บังคับบัญชาของทาน และ พรอมทีจ่ ะตามทานดวยความเต็มใจ อันไดแก.๑) จําชือ่ บุคคลไดแมนยํา
๒) เปนผูม ศี ลิ ป
๓) มีความเชือ่ มัน่ ตนเอง
๔) มีอปุ นิสยั และบุคลิกลักษณะดี
๕) มีความศรัทธา
๖) มีเกียรติ
๗) เปนนักพูด

๔-๓ จําชื่อบุคคลไดแมนยํา

๔-๒
เดล คารเนที เปนผูร จู ติ วิทยาประยุกต ในเรือ่ งมนุษยสมั พันธดกี วาใคร ๆ ไดกลาววา “A man
‘sname is to bim the most important thing in English Lanue” ชื่อของมนุษยเปนสิ่งสําคัญทีส่ ดุ ใน
ภาษาพูด เราจะเห็นไดเชนเมือ่ เราดูรปู ถายหมู เราจะคนหาตัวเรากอนวาอยูต รงไหน ถามีตวั อักษรชือ่
เบือ้ งลางรูปเราจะคนดูตวั อักษรชือ่ เราแลวกลับไปดูรปู
อีกวาหนาตาทาทางของเราหนุมสงาเพียงไร ใน
ลายเซ็นตชอ่ื ของเราตองนึกวาลายเซนตของเราสวยทีส่ ดุ ใครจะมาเซนตปลอมใหเหมือนไมได ถามีคน
มาบอกเราวา “ ชือ่ ของคุณไปปรากฏในหนังสือพิมพรายวันฉบับหนึง่ ” เราก็จะวิ่งหาซื้อหนังสือพิมพฉบับ
นั้นเพื่อดูวาเขาลงวาอยางไร เขียนชือ่ นาสกุลเราถูกตองหรือไม และ ถาบังเอิญหองขางเคียงมีคนเอยชือ่
ของทาน ทานจะตองตะแคงหูฟง วาเขาวาอะไรเกีย่ วกับทานบาง
ผูนาทหารที
ํ
ด่ จี งึ ควรถือวาทหารทุกคนในหนวยของตนมีความสําคัญทีส่ ดุ เปนคน เสมอ การทีเ่ รา
ยกยองความสําคัญใหแกทกุ คนนัน้ ทําใหผไู ดรบั ยกยองภูมใิ จ และ ตั้งใจจะทําความดีตอ ไป เพือ่ รับการ
ยกยองนอกจากนัน้ ยังเปนการกอใหเกิดความเชือ่ ถือ ในการทีผ่ นู าจํ
ํ าชือ่ ทหารของเขาไดทกุ คนเปนการยก
ยองทหารใหรสู กึ วาเขาเปนคนสําคัญ ผูบ งั คับบัญชาเห็นความสําคัญของเขาฉะนัน้ ทหารจะตองเชือ่ ถือผู
บังคับบัญชาของเขาและนําไปพูดบอกกันตอๆ ไปวา ผูบ งั คับบัญชาเปนคนดีมากคุยถามเรือ่ งสวนตัว
อยางเปนกันเองไมถอื ตัวพูดจาเรียบรอยนาฟง ฯลฯ เหลานีเ้ ปนการเพิม่ บุคลิกลักษณะแกผนู าผู
ํ น น้ั นัน่ เอง
จอมพล ลอรด รอเบิรด ไมเกงทางจําชือ่ คน แตทา นมีศลิ ปหาวิธรี จู กั ชือ่ คนและใชศลิ ปนน้ั อยาง
ดีมาก วิธกี ารของทานคือ ทานแอบไปถามนายทหารในหนวยนัน้ วา “ กองรอยนีก้ องรอยอะไร ” ไดรบั ตอบ
จากนายทหารนัน้ วา “กองรอย ๓”ทหารเดินกระโผลกกระเผลกคนนัน้ ชือ่ อะไร ไดรบั ตอบวาชือ่ “สนุกส”นาย
สิบขางขวามือสนุกสชื่ออะไร ? ไดรบั ตอบวาชือ่ “ สนิฟกิ้นส ” และทหารคนยืนหนา สนุกสชื่อ โอ แกรดดี้
เมือ่ ไดรบั คําตอบแลว ทานก็จาชื
ํ อ่ ไวอยางมัน่ คง ตรงไปยังแถวทหารและทักทายวาไงพลทหาร
สนุกส เทาเจ็บมากไหม ? ฉันเสียใจดวยแตขอชมวา เธอคงเดินเขมแข็งดีมากวิเศษจริงๆ เดินตอไปนะ ออ
หมวด คุณตองดูแลใสยา พลฯสนุกส กอนใคร ๆ นะ เมือ่ มีโอกาสตองจัดการใหเขาหายเจ็บเร็วทีส่ ดุ ทีจ่ ะเร็ว
ได
“ ออไง สิบตรี สนิฟกิ้นส วิเศษมากทีไ่ ดชว ยสพายปนของ พลฯสนุกส อยางนีเ้ ปนสิง่ ทีฉ่ นั ตองการ
เห็นนําใจของนายทหารประทวนทุ
้
ก ๆ คนดวยขอบใจมาก หมูข อบใจ”
ครัน้ แลวจอมพลผูน ก้ี ห็ นั ไปทักทายพลทหาร โอ แกรดดี้ “ออ พลฯแกรดดีอ้ ยูก องรอยนีด้ ว ยนะ ?
เขามาเปนทหารกีเ่ ดือนแลว ? เอะ เพิ่งเขามาใหม ทําไมจึงดูเดินเกงอยางกับวาเปนทหารเกาเปนคนเขม
แข็งสงาสมเปนทหารดีมาก
จากนัน้ จอมพลก็กลาวปราศรัยกับทหารกองรอยที่ ๓ วา “ กองรอยนีด้ มี ากขอชมเชยทหารทุก
คน ขอใหทา นแสดงนําใจนั
้ กสูใ หดอี ยางนีเ้ พือ่ ใหขา ศึกรูว า กองทัพอังกฤษนัน้ ประกอบดวยทหารอยางไร
บาง เอา - เดินตอไป ” คําพูดเหลานีย้ งั ผลใหทหารกองรอยที่ ๓ เดินทางตอไปดวยควากระฉับกระเฉง
เพราะไดกําลังใจจากคําพูดของจอมพล ซึง่ เริม่ ตนดวยการเรียกชือ่ นายสิบและพลทหารไดถกู ตองทัง้ ๆที่

๔-๓
ไมเคยรูจ กั มากอน นับเปนวิธกี ารทีด่ มี าก ขอใหทานทั้งหลายจงสนใจในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ แตสาคั
ํ ญเชน
นี้
จากตัวอยางของ ลอดร รอเบิรด นีอ้ าจมีปญ
 หาวา “ วิธีการเชนนั้นมิเปนการวางเลหกลไปหรือ ?
” ความจริงไมใชเลหกลเลย เพราะใครที่จะรักอาชีพทหารจริง ๆ อยางจอมพลผูน ย้ี อ มหายาก เปนผูม คี วาม
ดีพอทีจ่ ะเรียกชือ่ ตัวทหาร ( ชาวยุโรปนิยมเรียกชือ่ สกุล ถาเรียกชือ่ ตัวแสดงวามีความสนิทสนมรักใครไม
ถือตัว ) ฉะนั้น จึงตองสอบถามชือ่ ทหารในใตบงั คับบัญชา ๒ - ๓ คนใหไดเพราะตองการรูจ กั ชือ่ ทหาร
จริงๆ เมือ่ รูช อ่ื ก็จดจําไวอยางแมนยํา
การเรียกชือ่ ทหารไดอยางถูกตอง แสดงใหเห็นวาทหารคนหนึง่ ๆ เปนบุคคลสําคัญไมไชเปนบุคคล
ทีไ่ รคา ซึง่ ไมมใี ครเหลียวแลเปนการยกยอง ใหทหารแตละคนมีความสําคัญอันจะยิง่ ใหทหารเกิดความเชือ่
ถือ และ นับถือจิตใจ ของผูบ งั คับบัญชา โดยเหตุนก้ี ารรูจ กั ชือ่ บุคคล จึงไมใชเปนเลหกลอะไรเลย แตถา
เราเพิกเฉยเสียใชวาจะเปนการแสดงความจําไมดีเทานั้น และจะแสดงวาเราไมเอาใจใสตอทหารของเรา
ฉะนั้นจึงควรที่ผูนาทหารจะต
ํ
องฝกฝนและเอาใจใสจดจําชือ่ ทหารในบังคับบัญชาไวใหไดทกุ คน แมจะมี
ความลําบากอยูบ า งในการจําก็ตอ งทํา

๔-๔ เปนผูม ศี ลิ ป
การเปนผูน ําตองมีศลิ ปทจ่ี ะเขาใจธรรมชาติของมนุษย หรือ จะกลาวใหกระชับวา เปนศิลปของ
การมีอิทธิพลเหมือนหมูคน โดยการชักจูงใจหรือการทําตัวอยางใหเห็นเพือ่ ใหคนทัง้ หลายเหลานัน้ กระทํา
ตามแนวทางทีต่ นวางไว แตจะตองไมเขาใจไขวเขวไปในทางบังคับดวยอํานาจ (Duiucrship )ซึง่ เปนศิลป
ของการบังคับหมูค นโดยการกอใหเกิดความตกใจกลัวหรือดวยการใชอํานาจ หรือกําลังบังคับหมูต นนัน้ ๆ
ใหกระทําตามแนวทางทีต่ นวางไว ผูท เ่ี ชือ่ วาตนสามารถทีใ่ หผใู ตบงั คับบัญชาของเขาทําอะไรไดดที ส่ี ดุ โดย
ความกลัวนัน้ ไมควรจะเปนผูนาไม
ํ ควรใหบคุ ลิกชนิดนีม้ อี านาจเหนื
ํ
อคนอืน่ เลย
ขอยําว
้ า “ จงปกครองดวยศิลปการเปนหัวหนาคน ”หากทานเปนผูม อี ํานาจก็จงใชอํานาจไปใน
ทางทีด่ ี ขอใหระลึกไวเสียแตบดั นี้ แมทา นจะมีอํานาจเหนือผูใ ตบงั คับบัญชาของทานทุกประการก็ตาม
แตทา นก็หาไดมอี ํานาจอยูเ หนือจิตใจเขาไดเลย ดังนั้นทานจําเปนจะตองปลูกศรัทธาความนิยมเลือ่ มใส
ความนับถือใหเกิดแกผใู ตบงั คับบัญชาของทานเสียกอน

๔-๕ มีความเชื่อมั่นตนเอง
การใหผใู ตบงั คับบัญชา มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ไดนน้ั นับวามีความสําคัญเทา ๆ กับใหเขาเชือ่
มัน่ ในตัวผูน ําของเขา เพราะวาความเชือ่ มัน่ ในตนเองนีเ้ ปนสาระสําคัญของขวัญทหารอยางยิง่ ผูน าทหารที
ํ
่
ยิ่งใหญจริง ๆ นัน้ ควรเปนบุคคลทีเ่ ปนตัวอยางอันดีแกทหารทัง้ หลายในอันทีจ่ ะใหทหารเหลานัน้ มีความ

๔-๔
เชือ่ มัน่ ในตนเองอยางเด็ดเดีย่ ว เพื่อที่จะทําใหสิ่งใด ๆ ทีไ่ ดรบั มอบหมายโดยฉับพลัน
สําเร็จสมบูรณ หรือสามารถจูงใจใหผใู ตบงั คับบัญชามีความริเริม่ ทําการดวยตนเองได

อยางสุขุมและ

๔-๖ มีอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะดี
ผูนาทหารที
ํ
ห่ วังความสําเร็จจะตองสัมพันธกบั หนวยทหารทีต่ นนํา โดยการแสดงความเห็นอกเห็น
ใจและเปนกันเอง กลาแสดงตัวอยางทุกวิถที างการทีจ่ ะเปนเชนนีไ้ ดผนู าทหารจะต
ํ
องมีอปุ นิสยั
และ
บุคลิกลักษณะดีเปนพิเศษ
คําวา “อุปนิสยั ”( Character) และคําวา “ บุคลิกลักษณะ ” ( Personality)“จิตแพทยชาว
อเมริกันผูหนึ่งชื่อ ดร.เฮ็นรีล่ งิ ค ( Dr. Henry Link ) ไดอธิบายไววา
คนทีม่ อี ปุ นิสยั ดี คือ คนทีม่ คี วามดีทางสังคมเปนคนขยันเรียบรอย ซือ่ ตรงถือสัตยในคําพูดและมี
นิสยั มัน่ คง ไมเหลาะแหละคนมีอปุ นิสยั ดีอาจเปนคนทีม่ ลี กั ษณะไมดงึ ดูดใจคน และ เปนคนขาดคุณ
สมบัตอิ ยางหนึง่ ซึ่ง เรียกวา บุคลิกลักษณะหรือเสนห
สวนคําวา บุคลิกลักษณะ ( Personality ) นั้นยังไมพบ คําอธิบายชัดเจนแตเปนของ S.
Stanstcld Sargent Ph.D อาจจารยผชู ว ยวิชาจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบียใหนยิ ามไวกระทัดรัด
ดีวา “ By Personality we mean the seem total of our ways to behaving especially towards
other persons ” อยางไรก็ดเี ราพอทีจ่ ะอธิบายดวยการยกบุคลาธิฐานเชน มีคนสองคนมีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ๆ
เทากันคนหนึง่ มีความรูป านกลางแตสามารถเลนเปยรโนไดหรือขับรถยนตไดคน ๆ นีย้ อ มมีกําลังบุคลิก
ลักษณะดีกวาอีกคนหนึง่ ซึ่งแมจะมีความรูเทา ๆ กัน แตเลนเปยรโนหรือขับรถยนตไมได
บุคลิกลักษณะจึงเปนคุณสมบัตใิ นตัวคนเกิดจากผลของความชํานิชานาญ
ํ
ซึง่ บุคคลสามารถปลูก
ฝงใหเกิดมีขึ้นไดทั้งทางการงานและการเลน ซึ่งผลอันนี้จะทําใหบคุ คลนัน้ มีอํานาจดึงดูดใจคนอืน่ ใหอยูใ น
อิทธิพลทางใจของเขาไดกลาวคือ ทําใหคนอืน่ มีใจจดจออยูก บั ตัวผูน น้ั เราเรียกวา ผูน น้ั เปนคนมีเสนหห รือ
เปนคนมีบคุ ลิกลักษณะดีกวาผูอ น่ื
ดังนั้นจึงเห็นวา บุคลิกลักษณะของคนถาจะใหสูงเดนไมใชแตเพียงวาจะตองมีความชํานิชานาญ
ํ
หลายอยางเทานัน้ แตจะตองเกงหรือเดนอยางใดอยางหนึง่ โดยเฉพาะจริง ๆและมีความชํานิชานาญทาง
ํ
อืน่ บางพอสมควร ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชดั เจน ในเรือ่ งนีไ้ ดแก พ.ต.อานัติ รัตนพล ทีไ่ ดไปทําชือ่ เสียงใหแก
ประเทศไทยในเอเซียนเกมส ครัง้ ที่ ๗ ณ กรุงเตหรานประเทศอิหรานปรากฏวาในดานความเร็วแลวไมวา จะ
เปนการวิง่ ผลัด ๔ x ๑๐๐, ๑๐๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร พ.ต.อานัติ ฯ ก็ควาเหรียญทองมาครองเหมือนที่
ปาฏิหาร
สมัยปจจุบนั นี้ ทัว่ โลกถือวาการกีฬาเปนการพักผอนรางกายและจิตใจ จากการตรากตรํางาน
อาชีพ ฉะนั้นผูนาที
ํ ด่ คี วรจะหันมาสนใจตอกีฬาอยางหนึง่ ในยามวางเพือ่ เพิม่ บุคลิกของตนไว

๔-๕
อยางไรก็ตามเรือ่ งของการกีฬานีม้ ขี อ พึงระลึกอยู ๓ ประการ คือ
๑) ผูนาที
ํ ส่ าคั
ํ ญบางคนมีลักษณะไมเหมาะแกการเลนกีฬา ถาเปนเชนนีก้ อ็ ยาเลนเสียด
กวา
๒) ไมวากรณีใด ๆ ไมควรถือวา การเลนกีฬาสําคัญกวาการทํางานหรือทําหนาทีใ่ ด ๆ
๓) คนทีไ่ มเหมาะแกการเลนกีฬาตาง ๆ นัน้ คือคนทีไ่ มมหี วั ทางการกีฬาเลย เมือ่ เปน เชน
นีไ้ มควรบังคับใหเลนกีฬาเพราะเปนการฝนใจ และ เปนการบัน่ ทอนบุคลิกลักษณะใหลดลงมากกวาจะเพิม่
ขึ้น

๔-๗ มีความศรัทธา
คุณสมบัตขิ องผูน าอี
ํ กประการหนึง่ ซึง่ ควรฝกใหเปนอุปนิสยั คือ การมีศรัทธาซึง่ เปนคุณสมบัตทิ ม่ี ี
คามาก สามารถทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไมคิดวาจะสําเร็จใหสาเร็
ํ จไดผล ในประวัติ-ศาสตร มีตวั อยาง เชน
ตามหลักยุทธศาสตร แสดงวา Wolfe ไมสามารถจะยึดนคร Quebec ได
แตศรัทธา ของ Wolfe เชือ่ วาตีได ในทีส่ ดุ ก็ตไี ดจริง
ผูนาทหารจึ
ํ
งตองฝกกําลังใจใหเกิดศรัทธาอยางแนวแนไมโลเล เชน ตัง้ มติวา “ขาพเจาจะตอง
ทํางานนี้ใหสาเร็
ํ จ ถาเราไปถามทีท่ างานใด
ํ
ๆ ไดรับผลสําเร็จแลววาเคล็ดลับของความสําเร็จเหลานัน้ คือ
อะไร เราจะไดรบั คําตอบทํานองคลายกันวา” เมื่อทานไดเริ่มทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลวจงอยาละทิ้งงานนั้นเสีย
จงพยายามอยางเข็มแข็งอดทนไปกวางานนั้นจะประสบความสํ าเร็จในปนปลายเมื่อทานสําเร็จไปอยาง
หนึง่ ก็จงตัง้ ตนกําลังทําสิง่ อืน่ ตอไปอยายอมแพเปนอันขาด

๔-๘ มีเกียรติ
เกียรติ คืออะไร ? บางคนวาผูม รี ถยนต ๓ คัน เปนผูม เี กียรติแลว บางคนเห็นวาใครสามารถยืน
หยัดดืม่ สุราอยูไ ดตลอดไป ขณะที่เพื่อน ๆ ลงไปหมอบอยูใ ตโตะ ก็ไดชอ่ื วาเปนผูม เี กียรติ บางคนเปนนักขี่
มาหรือนักกีฬาทีเ่ ดนเปนดาราก็วา เปนผูม เี กียรติ แตทกุ กรณีเหลานัน้ ไมมกี รณีใดทีจ่ ะกอใหเกิดความเชือ่
มัน่ ในการเปนผูน ําไดเลย เกียรติทเ่ี ปนสาระสําคัญของผูน ํานัน้ เปนเรือ่ งของจริยธรรม ในใจมากกวาการ
แสดงออกภายนอกทางกาย ทหารหรือผูใ ตบงั คับบัญชา ตองการเห็นหรือรูส กึ วา ผูนาของเขามี
ํ
อปุ นิสยั ดี
หรือมีอํานาจทางจิตใจสูง ในอันทีจ่ ะนําไปในทางทีถ่ กู ตองไดไมวา จะอยูใ นสถานการณอยางไร และ เปนผู
ทีเ่ ขาไววางใจและเชือ่ ถือได แตทง้ั นีม้ ไิ ดหมายความวา เกียรติทางภายนอกนัน้ ไมสาคั
ํ ญก็หามิได เนือ้ แทก็
เปนเรื่องสําคัญอยูเ หมือนกัน ซึ่งผูนาทหารจะต
ํ
องพยายามอยางมากทีจ่ ะตองมีเกียรติภายนอก เชน การ
แตงกายจะตองเรียบรอยเหมาะสมกับรางกาย แมแตจะเปนคนรางเล็กก็ใหคดิ วาผูน าสํ
ํ าคัญ ๆหลาย ๆ คน
เชน นโปเลียน รอเบิรด ก็มรี า งกายเล็กแตกม็ คี วามรูถ งึ วิธกี ารเชือ่ ฟงคําสั่งและทําใหคนเชือ่ ฟงคําสั่งได ผู
นําทีด่ จี ะตองพยายามทํางานอยูทุกขณะและหาความรูพิเศษเพิ่มเติมอยูเสมอ ๆตองเปนคนตืน่ ตัวและทัน

๔-๖
สมัยหรือทันเหตุการณ ตองเปนคนทีเ่ พงเล็งถึงความสุขของหมูค นถาเปนคนโออวดก็รจู กั ถอมตัวไวเปนคุณ
สมบัตเิ สียบาง
ความเขาใจวาความโออวดใชอานาจหรื
ํ
อทีเ่ รียกวา “วางทา” หรือ “เตะทา” จะเปนคุณสมบัตขิ องผู
นําทีด่ นี น้ั เปนความเขาใจผิดการใชอํานาจบังคับทหาร สูการจูงใจทหารไมได เพราะการใชอานาจบั
ํ
งคับไม
สามารถจะบังคับบัญชาใหทหารทํางานพิเศษนอกเหนือคําสั่ง หรือ เมือ่ ทหารอยูล บั หลังตนไดซง่ึ ถาใชวธิ จี งู
ใจ แมอยูล บั หลังถาทหารรักนับถือก็จะทําเอง ผูนาที
ํ ด่ ที ํางานไดสําเร็จดวยความเต็มใจทําของทหารมากที่
สุด แตดว ยการบังคับนอยทีส่ ดุ ไมควรลืมภาษิตของนโปเลียนทีว่ า “ Moral force to the physical is as
three to one ” (พลังอํานาจทางขวัญตอทางรางกายเปนอัตราสวน ๓ : ๑)
ผูนาจะต
ํ
องพิจารณา และเอาใจใสในทุกแงทกุ มุมของงานตองเปนคนเชือ่ ตนเอง และ มีประสิทธิ
ภาพอยางเยี่ยม ตองยุติธรรมและเที่ยงตรงจริง ๆ ตองกลาอดทน และ เมตตา กรุณา ตองมองสิ่งใด ๆ ได
ทัง้ แงผบู งั คับบัญชาและในแงผใู ตบงั คับบัญชา เมือ่ เจนจัดตอการออกคําสั่ง ก็ตอ งออกคําสัง่ ดวยความ
นุม นวลแตแนนอน วาจะตองมีผเู ชือ่ ถือดวยมติวา “ขาพเจาก็เปนผูมีอํานาจออกคําสั่ง ซึ่งมีทหารอยูใน
บังคับบัญชา และ เมือ่ สัง่ ใหทหารคนหนึง่ ไปทหารคนนัน้ ก็ตอ งไป เมือ่ สัง่ ใหทหารอีกคนหนึง่ มาทหารคน
นัน้ ก็ตอ งมา ” ดังนีจ้ งึ ไดชอ่ื วาเปนผูน ําทหารทีม่ เี กียรติ

๔-๙ เปนนักพูด
“ The word is mightier than the sword ” ( คําพูดเปนอาวุธทีด่ ที ส่ี ดุ ) จากภาษิตนี้จึงทําให
เห็นวาผูน ามี
ํ บคุ ลิกลักษณะดีจะตองเปนคน “พูดเปน” แตไมใช “พูดมาก” เพราะคําพูดเปนเครือ่ งแสดง
ออกซึง่ ความประสงค วาเราตองการอะไรและพูดอยางไรจึงจะใหผูฟงเห็นอกเห็นใจในตัวผูพูด
การพูดเปนศิลปสาคั
ํ ญสําหรับผูน ําทหาร เพราะเปนการจูงใจใหคนนิยมชมชื่น เราทานคงเคยได
ยินกันวานักการเมืองคนนัน้ คนนีพ้ ดู เกง เขาไปนัง่ เกาอีร้ ฐั มนตรี และตอบโตกระทู หรืออภิปรายดวยถอย
คําอันทําใหเรา เห็นอกเห็นใจเห็นจริงและนิยมวา เขาผูนั้นพูดดีมีหลักฐานมีความรูปฏิภาณเฉียบแหลม
การทีเ่ ราเห็นตาม และ เชือ่ คําพูดของเขานัน้ นอกจากมีความรูแ ลวเขายังพูดชัดเจน มีความสัมพันธติดตอ
กันในเรื่องที่พูด รูจักเนนและวางนําหนั
้ กคําพูด เขาจึงเปนผูนําได ขึน้ ครองตําแหนงรัฐมนตรีสมกับคําที่
กลาวไวขา งตนวา การเปนผูน ํานัน้ เปนศิลปของการกอใหเกิดอิทธิพลการจูงใจตอหมูช นหมูห นึง่
โดยวิธี
การจูงใจหรือทําตัวอยางใหดู ใหหมูบ คุ คลนัน้ กระทําตามหรือเชือ่ ตามแนวทีเ่ ราวางไวนน่ั คือฝูงชนนัน้ ถูกชัก
นําไปดวย “ คําพูด ”

๔-๑๐ สรุป
ทานจะเปนผูนําทหารทีด่ กี ด็ ว ยการสรางเสริมคุณสมบัตพิ เิ ศษของผูน าํ เชน วามาจงอยาไดเขาขาง
ตนเองใหจนเกินไป จงสํารวจ ตรวจสอบตนเองโดยความบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมถาพบวายังบกพรองหรือยังยิง่

๔-๗
หยอนอยู ก็จงรีบจัดการเสีย และ ตองไมลืมไปวา “ จงสรางสรรคหรือพัฒนาใหผใู ตบงั คับบัญชาของทานมี
ลักษณะผูนาอั
ํ นเหมาะสม อีกโสดหนึง่ ดวย”
****************************

