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คุณสมบัติของการเป็นผู้นําที่พงึประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร 

  DESIRABLE LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF ROYAL THAI ARMY 

OFFICERS AT THE SIGNAL DEPARTMENT  

อิสสรญาณ จนัทร์แกว้ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 

ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง คุณสมบัติของการเป็นผู ้นํา ท่ีพึงประสงค์ของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร  มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์อง

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารแตกต่างกนั 2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านลกัษณะงานมี

ความสัมพนัธ์ต่อ การเป็นผูน้ําท่ีพึงประสงค์ ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร        

3) เพื่อศึกษาปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํมีความสัมพนัธ์ต่อ การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค์

ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 4) เพื่อศึกษาคุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึง

ประสงค์ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารทั้งระดบัสัญญาบตัรและตํ่ากว่าสัญญาบตัร ยกเวน้ 

พลทหารกองประจาํการ เท่านั้น มีจาํนวนกาํลงัพลทั้งหมด 2690 คน ซ่ึงมีตวัแปร

อิสระคือ ปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  ปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํ โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

 

  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาํหรับผูบ้ริหาร 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2   อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
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ผลการวิจยัพบว่า ผูน้ ําท่ีพึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร

จะตอ้ง มีความคิดริเร่ิม มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั ซ่ึงระดบัความเห็นท่ี

แตกต่างกันเกิดจาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตําแหน่งงานปัจจัยลักษณะงาน 

ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความพึง

พอใจในงาน 

คําสําคัญ  : คุณสมบติัของการเป็นผูน้าํ,ขา้ราชการกองทพับก,กรมการทหารส่ือสาร 

  

Abstract 

The purpose of this research is to study the correlation of desirable 

leadership characteristics of Royal Thai Army officers at the Signal Department. 

The objectives of this research will be stated as follows: 1) To study biographical 

data of Royal Thai Army officers at the Signal Department. 2) To study the 

relationship between job characteristics and desirable leadership of Royal Thai 

Army officers at the Signal Department. 3) To study related 

factors of leadership associated with desirable leadership of Royal Thai Army 

officers at the Signal Department.4) To study desirable leadership characteristic of 

Royal Thai Army officers at the Signal Department. The samples used in this 

research are commission officers and non-commission officers of the Royal Thai 

Army at the Signal Department except privates so that the total amount of samples 

is 2690 personnel. Independent variables are including: personal characteristics, job 

characteristics and characteristics of leadership style. Questionnaires are used for 

collecting data and statistics received are analyzed by SPSS program for processing 

significant results.  

        The results of this research indicate that the desirable leadership characteristics 

of Royal Thai Army officers at the Signal Department are initiative, loyalty and 

modesty. The degree of differences is originated from personal characteristic, which 
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is position of job and job characteristics, which are freedom at work, the opportunity 

to interact with others and job satisfaction. 

KEY WORD:  LEADERSHIP CHARACTERISTICS, PERSONEL THE ROYAL 

THAI ARMY, THE SIGNAL DEPARTMENT 

บทนํา 

  ผูน้ ําเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของการบริหารงานในองค์การ องค์การจะ

ประสบความสําเร็จหรือลม้เหลวในการดาํเนินงานนั้น ปัจจยัสําคญัท่ีสุดก็คือผูน้าํ ถา้

องค์การใดได้ผู ้นํา ท่ี มี  ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังาน  ตลอดจนทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์ารให้สําเร็จลุล่วง

ไปไดด้ว้ยดี  แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้องคก์ารใดไดผู้น้าํท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  ก็จะไม่

สามารถสั่งการและใชอิ้ทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เช่ือฟัง และปฏิบติัตามคาํสั่งได ้ 

และยงัเป็นการทาํลายขวญัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อผูน้าํ  ซ่ึงจะเป็นผลทาํให้การ

ปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ในองคก์ารประสบความลม้เหลว 

 ผูน้าํจะไม่ไดรั้บมอบอาํนาจทางสายงานแต่มีอาํนาจโดยวิธีอ่ืน  มีบทบาทท่ีกวา้ง

กวา่บทบาทผูบ้ริหารและบ่อยคร้ังท่ีไม่ไดมี้ส่วนในองคก์ารอย่างมีรูปแบบ  ผูน้าํจะเนน้ท่ี

กระบวนการกลุ่ม  การรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  และการใชอ้าํนาจ

กบับุคคลอ่ืน ดงันั้นภาวะผูน้าํจึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อตวัผูน้าํ เพราะภาวะผูน้าํจะเป็นเคร่ือง

ช้ีให้เห็นความสําเร็จของหน่วยงาน งานจะดําเนินไปด้วยดีและบรรลุวตัถุประสงค์

ยอ่มข้ึนอยู่กบัทกัษะและศิลป์ในการบริหารงานของผูน้าํ ซ่ึงทกัษะและศิลป์ท่ีใช้ในการ

บริหารงาน คือ ภาวะผูน้าํ 

 ผูน้าํเกิดจาการพฒันาตนเองให้เป็นผูน้าํ ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติโดย

กาํเนิด ทุกคนมีศกัยภาพท่ีเป็นผูน้าํท่ีดีได ้การเป็นผูน้าํเป็นการพฒันาตนเองท่ีไม่มีท่ี

ส้ินสุด เป็นกระบวนการการเรียนรู้  การศึกษา การอบรม และการสร้างสม

ประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง ในการท่ีจะเป็นหัวหน้า เป็นผูน้าํ พนักงาน ทีมงาน ให้

ปฏิบติังานในมาตรฐานท่ีสูงนั้นได้นั้น ไม่ใช่เป็นการบงัเอิญ ไม่ใช่เป็นเพียงเร่ือง

สามญัสํานึก หรือเป็นไปโดยธรรมชาติ หากแต่เป็นส่ิงท่ีผูน้าํตอ้งเป็น ตอ้งรู้ และตอ้ง
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ทาํ  ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ตอ้งอาศยัประสบการณ์และอาศยัการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อ

พฒันาทกัษะภาวะผูน้าํ 

ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกขอ้มูลข่าวสาร การแข่งขนัท่ีไร้

พรมแดน ภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจและภาวะท่ีมีทรัพยากรอยา่งจาํกดั   ผูน้าํจึงตอ้งเป็น

ผูมี้วสิัยทศัน์ และมีความสามารถในการกระตุน้ให้บุคลากรในองคก์ารไดใ้ชศ้กัยภาพ

อยา่งเตม็ท่ี ทาํงานใหเ้กิดผลสูงสุด รวมทั้งการสร้างพนัธมิตรภายนอก องคก์ารส่ือสาร

กับลูกค้า และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกันและเป็นผูน้ําท่ีมีทักษะ

ทางการบริหารการจดัการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิของงานสูงสุด   

ดงันั้นภายใตภ้าวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในลกัษณะเช่นน้ี  ผูน้าํองคก์ารจึงตอ้งมี

วิสัยทัศน์ท่ีกวา้งไกล มีทกัษะมีวุฒิภาวะในการนํา มีการติดต่อส่ือสารทั้ งภายใน

องคก์ารและภายนอกองคก์รท่ีดี   

 เช่นเดียวกบักรมการทหารส่ือสารท่ีให้ความสําคญัดา้นผูน้าํท่ีดีขององคก์าร ทาํ

ใหผู้น้าํของกรมการทหารส่ือสารนั้นตอ้งนาํความความรู้ความสามารถของตน เพื่อนาํ

ใหอ้งคก์ารดาํเนินการใหบ้รรลุภารกิจท่ีกาํหนด โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาในอดีตท่ีผา่นมาก็

ไดเ้ป็นผูน้าํท่ีดีท่ีในการพฒันา กรมการทหารส่ือสาร มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั ใน

ปัจจุบนัปัญหาทางดา้นการเมืองของประเทศมีการขดัแยง้กนัมากข้ึน ทาํให้เกิดปัญหา 

โดยเฉพาะคุณสมบติัของผูน้าํท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั  

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวจิยัเร่ือง คุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค์

ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัไว้

ดงัน้ี 

   1.เพื่ อ ศึกษาปัจจัย ส่วนบุคคลของข้าราชการกรมการทหารส่ือสา ร

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายงุาน ยศ ตาํแหน่งงาน  

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 

แตกต่างกนั 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านลกัษณะงานของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 

ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์

ของงาน ผลป้อนกลบัของงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความกา้วหน้าใน
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การทาํงาน ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพนัธ์ต่อ การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์อง

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร   

 3. เพื่อศึกษาคุณสมบติัของผูน้าํ ประกอบดว้ย  มีความรู้  มีความคิดริเร่ิม มี

ความกลา้หาญและความเด็ดขาด  การมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความยุติธรรมและซ่ือสัตย์

สุจริต  มีความอดทน มีความต่ืนตวั  มีความภกัดี  มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั มี

ความสัมพนัธ์ต่อ การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร   

4. เพื่อศึกษาคุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการ

ทหารส่ือสาร  

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมการทหาร

ส่ือสาร มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณสมบติัของผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการ

กรมการทหารส่ือสาร 

2. นาํผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัลกัษณะงาน มาใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาคุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 

3. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั  คุณสมบติัของผูน้าํ ท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาการเป็นผูน้าํของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารในทุกระดบั  

4. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั รูปแบบของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์อง

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร  ท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความเป็นผูน้าํ

ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารในทุกระดบั  

5. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารกบัการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการ

ทหารส่ือสาร มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณสมบติัของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค์

ของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร    

6. นาํผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะงาน

กบัการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร  มาใชป้ระโยชน์ใน

การพฒันาความเป็นผูน้าํ 
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7. นาํผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณสมบติัของ

ผูน้ํา กับการเป็นผู ้นําท่ีพึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร มาใช้

ประโยชน์ในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบัหน่วยของกรมการทหารส่ือสาร โดยมี

ขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี  

  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาเร่ือง คุณสมบติัของผูน้าํท่ีพึงประสงค์ของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร ศึกษาเฉพาะ ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมการ

ทหารส่ือสาร ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุงาน ยศ 

ตาํแหน่งงาน ปัจจยัลักษณะงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทาํงาน ความ

หลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ผลป้อนกลบัของงาน งานท่ีมีโอกาส

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความก้าวหน้าในการทาํงาน ความพึงพอใจในงาน ปัจจยั

คุณสมบติัของผูน้าํ ประกอบดว้ย มีความรู้ มีความคิดริเร่ิม มีความกลา้หาญและความ

เด็ดขาด การมีมนุษยสัมพนัธ์ ความยุติธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความ

ต่ืนตวั มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั 

ขอบเขตประชากร   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็น ขา้ราชการกรมการ

ทหารส่ือสารทั้ งระดับสัญญาบัตรและตํ่ ากว่าสัญญาบัตรยกเว้น พลทหารกอง

ประจาํการ เท่านั้น มีจาํนวนกาํลงัพลทั้งหมด 2690 คน 

ขอบเขตระยะเวลา  การวิจยัคร้ังน้ีสํารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ เดือน 

มกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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 กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ  

• สถานภาพสมรส  

• ระดบัการศึกษา  

• อายุงาน 

• ยศ 

• ตําแหน่งงาน 

 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

• ความมีอสิระในการทํางาน  

• ความหลากหลายของงาน  

• ความมีเอกลกัษณ์ของงาน  

• ผลป้อนกลบัของงาน  

• งานที่มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบั

ผู้อืน่ 

• ความก้าวหน้าในการทํางาน 

• ความพงึพอใจในงาน 

 

การเป็นผู้นําทีพ่งึประสงค์ของ

ข้าราชการกรมการทหารส่ือสาร  

• มลีกัษณะผู้นํา 

• มวีสัิยทศัน์ 

• สร้างและนําทมีงาน 

• แก้ไขสถานการณ์ความ

ขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ได้

ทั้งสองฝ่าย 

• เข้าถึงเหตุการณ์ต่างๆได้

อย่างฉับไว ถูกต้อง ถูกเวลา 

 

 

 

ปัจจัยคุณสมบัติของผู้นํา  

• มีความรู้ 

• มีความคดิริเร่ิม 

• มีความกล้าหาญและความ

เดด็ขาด 

• การมีมนุษยสัมพนัธ์ 

• มีความยุติธรรมและซ่ือสัตย์

สุจริต 

• มีความอดทน 

• มีความตื่นตัว 

• มีความภกัด ี

• มีความสงบเสงีย่มไม่ถือตัว 
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สมมุติฐานในการวจัิย  

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร 

แตกต่างกนั  

สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึง

ประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร   

สมมุติฐานท่ี 3  ปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํมีความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึง

ประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร   

การทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายเกีย่วกบัคุณลกัษณะงาน 

คุณลกัษณะงาน (Job Characteristics) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบติังานในมิติ

ต่างๆ เป็นการสร้างงานท่ีมีคุณลกัษณะท่ีจะสร้างเง่ือนไขให้เกิดแรงจูงใจในงานอยา่ง

สูง เกิดความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยความหลากหลาย

ของทกัษะ ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน ความมีอิสระในการทาํงาน 

และผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Hackman and Oldham ,1980 อา้งถึงใน ศลินา ทวีวฒันะ

กิจบวร,2548)  

แนวคิดเกีย่วกบัคุณลกัษณะงาน 

องค์การท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีดี ผูบ้ริหารต้องมีการออกแบบ

คุณลกัษณะของงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร

เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการออกแบบลกัษณะงานจะเร่ิมท่ี

จากงานท่ีมีความง่ายไปหางานท่ีมีความยากดงัน้ี(Schermerhorm,1996 อา้งถึงใน มยุรา 

สาํเร็จกิจ,2551) 

1. การกาํหนดลกัษณะงานตามความเรียบง่าย (Job simplification) เป็นการ

ออกแบบลกัษณะงานโดยมีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติัไวอ้ย่างชดัเจนขอบเขต

ของงานมีความเฉพาะเจาะจงและไม่เนน้รายละเอียดของงานมากนกัเน่ืองจากผูป้ฏิบติั

ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หรือการวางแผนงานใดๆทั้งส้ิน 
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2. การกาํหนดลกัษณะงานโดยการขยายงาน (Job enlargement) เป็นการ

ออกแบบลกัษณะงาน โดยมีการกาํหนดขอบเขตงานแบบกวา้งๆ ผูป้ฏิบติังานตอ้ง

สามารถปฏิบติักิจกรรมหลายๆอยา่งไปพร้อมๆกนั 

3. การกาํหนดลกัษณะงานโดยวิธีการหมุนเวียนงาน (Job rotation)เป็นการ

ออกแบบลกัษณะงาน โดยมีการหมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ี ผูป้ฏิบติังานสามารถ

ปฏิบติังานไดทุ้กลกัษณะ 

4. การกาํหนดลกัษณะงานโดยการเพิ่มคุณค่าของงาน (Job enrichment) เป็น

การออกแบบลกัษณะงาน โดยเพิ่มคุณค่าของงานเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีความสนใจใน

งาน 

Hackman and Oldham (1980 อา้งถึงใน มยุรา สําเร็จกิจ,2551) กล่าวว่า 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลคือความสามารถของบุคคล และผลลัพธ์ของงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ เกิดข้ึนกบัคุณลกัษณะเฉพาะของงาน (Core JobDimensions) 5 ลกัษณะ 

ดงัน้ี 

1. ความหลากหลายในการใชท้กัษะในงาน (Skill Variety) หมายถึง ลกัษณะ

งานท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งใช้ทกัษะ ความสามารถ ความชาํนาญ หรือมีความสามารถ

พิเศษในการปฏิบติังาน  ซ่ึงงานในลกัษณะน้ีจะสามารถจูงใจให้ผูป้ฏิบติังาน ทาํ

กิจกรรมหลายๆอยา่งของหน่วยงานไดส้าํเร็จผล 

2. ความมีเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง ลกัษณะงานท่ีแสดงถึง

ทุกส่วนของงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินกระบวนการและเกิดผลงาน ลกัษณะของ

งานท่ีมีเอกลักษณ์ของงานสูงจะสามารถจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงานได้ดี เ น่ืองจาก

ผูป้ฏิบติังานไดคิ้ดและปฏิบติังานนั้นเอง ตั้งแต่เร่ิมตน้จนงานนั้นเสร็จส้ิน  

3. ความสําคญัของงาน (Task Significance) หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีมี

ผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตหรือบุคคลอ่ืนทั้งในและนอกองค์การ ผูป้ฏิบติังานจะมี

ความรู้สึกท่ีมีความสุขกบังาน เม่ือคิดวา่งานท่ีปฏิบติัมีความสาํคญัต่อส่ิงอ่ืน 

4. ความมีอิสระในการทาํงาน (Autonomy) หมายถึง ระดบัของงานเปิด

โอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณท่ีจะตดัสินได้ด้วย
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ตนเองในการดาํเนินงาน และกาํหนดเวลาในการทาํงาน บุคคลจะเพิ่มความรู้สึกใน

ความรับผดิชอบต่อผลงานของงานท่ีเกิดข้ึนอยา่งมาก 

5. ผลป้อนกลบัของงาน (Feedback) หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีแสดงให้

ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงขอ้มูลโดยตรง และชดัเจนของผลลพัธ์ท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ โดย

รับรู้จากความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานท่ีมีต่อการ

ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานนั้นๆ 

 ดังนั้ นองค์การท่ีมีการบริหารงานท่ีดี ผู ้บริหารจะต้องมีการออกแบบ

คุณลกัษณะงานใหส้อดคลอ้งกบั 5 มิติทั้งน้ีเพื่อใหง้านท่ีทาํมีทกัษะหลากหลายไม่จาํเจ

จนเกินไป มีความสาํคญัในงาน มีเอกลกัษณ์ของงาน ทั้งน้ีไม่เพียงเพื่อให้เหมาะสมกบั

ความรู้ ความสามารถของพนกังานเท่านั้น แต่ยงัตอ้งออกแบบงานให้มีความอิสระใน

การทาํงานเพื่อสามารถคิด แกปั้ญหา ตดัสินใจในงานไดอ้ยา่งรวดเร็วประหยดัทั้งเวลา

และขั้นตอนในการทาํงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ในงานอีกดว้ย และเพื่อให้

ได้มาซ่ึงผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ ตอ้งมีการออกแบบงานให้

สามารถมองเห็นผลกระทบจากงานท่ีทาํดว้ยเพื่อจะไดแ้กไ้ขและปรับปรุงใหม้ากข้ึน 

แนวคิดเกีย่วกบัผู้นํา 

ไดมี้นกัวชิาการไดท้าํการศึกษาวจิยัถึงเร่ืองผูน้าํ  ไดพ้ยายามประมวลความคิด

ในเร่ืองน้ีออกมาในลกัษณะต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น R.M.Stogdill ได้มาํการวิจยัและ

รวบรวมผลการวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะของผูน้าํ ( Leadership  Trait) และได้สรุป

ผลการวจิยัในเร่ืองคุณลกัษณะของผูน้าํทาํให้เราไดเ้ขา้ใจถึงคุณลกัษณะบางประการท่ี

ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมี  ประกอบดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี  ( สถิต , 2525 :  279 อา้งถึงใน วิเชียร 

วทิยอุดม,2550 ) 

 1. ปัจจยัทางร่างกาย ( Physical  and  Constitutional  Factors ) ผูน้าํส่วนใหญ่

สูงหนกั  ตวัใหญ่  แขง็แรง สุขภาพดีกวา่คนอ่ืน ๆ แต่งตวัดี 

 2. ปัจจยัทางดา้นเฉลียวฉลาด ( Inelligence ) มีเชาวสู์ง 

 3. ปัจจยัทางดา้นลกัษณะบุคลิกภาพ ( Personality  Traits ) มีความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง  มีความสามารถในการปรับตวั  หรือความกลมกลืนของบุคลิกภาพ   
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( Personality  Integration or  Adjustment )  มีความเด่น เด่นทางดา้นมีอาํนาจเกียรติยศ

ช่ือเสียง  และเป็นคนท่ีสร้างประโยชน์แก่กลุ่ม ในสายตาของคนทัว่ไปเห็นวา่ เป็นคน

ดีท่ีสุด เป็นคนประเภทเปิดเผย  ( Extravert ) มีความสามารถในการเขา้ใจในผูอ่ื้น   

( Empathy  or Interpersonal  Sensitivity ) 

 นอกจากท่ีกล่าวมาน้ีแล้ว  ผูน้าํยงัตอ้งมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะอย่างอ่ืน

ประกอบอีกหลายอยา่งท่ีจะทาํให้ผูเ้ป็นผูน้าํไดรั้บการยอมรับ และสามารถจูงใจโน้ม

นา้วจิตใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามเพื่อให้บรรลุซ่ึงความสําเร็จตามความคิดและ

นโยบายของผูน้าํ  และเพื่อท่ีจะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นว่าผูน้ ําท่ีประสบความสําเร็จมี

ลกัษณะอยา่งไร  ซ่ึงจะเป็นช่องทางใหส้ามารถพฒันาและปรับปรุงสู่การเป็นผูน้าํท่ีดี 

 จากการสรุปผลงานวิจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัการเป็นผูน้าํของ  Stogdill  ทั้งในปี  

ค.ศ.  1948  และ  1970  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่  ลกัษณะของผูน้าํท่ีดีดงัน้ี 

( Stogdill ,  1974 : 74 – 75 อา้งถึงใน วเิชียร วทิยอุดม,2550) 

 1. ลกัษณะทางกาย  ผูน้าํเป็นผูท่ี้แขง็แรง  มีร่างกายเป็นสง่า 

 2. ภูมิหลงัทางสังคม  ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีการศึกษา  และมีสถานะทาง  

                                                             สังคมดี 

 3. สติปัญญา   ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีสติปัญญาสูง  มีการตดัสินใจ   

                                                             มีทกัษะในการส่ือความหมาย  และการพดู  

 4. บุคลิกภาพ   ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอควบคุม 

                                                            อารมณ์ไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มี  

                                                             จริยธรรม  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

5. ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ผูน้าํเป็นผูมี้ความปรารถนาจะทาํดีท่ีสุด    

                                                ปรารถนาท่ีจะรับผดิชอบ  ไม่ยอ่ทอ้ต่อ 

                                                      อุปสรรค  มุ่งท่ีงาน 

 6. ลกัษณะทางสังคม  ผูน้าํเป็นผูท่ี้ปรารถนาจะร่วมมือกบัคนอ่ืน   

                                                                    มีเกียรติและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกและ 

                                                                    คนอ่ืน ๆ  เขา้สังคมไดเ้ก่ง 

มีความเฉลียวฉลาดในสังคม 
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ผูน้าํท่ีดีควรมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ มีความรู้  มีความคิดริเร่ิม มีความกลา้

หาญและความเด็ดขาด การมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความยติุธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ

อดทน มีความต่ืนตวั มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

    ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารทั้งระดบัสัญญา

บตัรและตํ่ากว่าสัญญาบตัรยกเวน้พลทหารกองประจาํการ เท่านั้น มีจาํนวนกาํลงัพล

ทั้งหมด 2690 คน ซ่ึงวธีิการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชสู้ตรคาํนวณหา

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967)  (อา้งถึงใน กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ และ คณะ , 2552)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ ระดบัความคลาดเคล่ือน  ± 

5 % (α = 0.05) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 348 นาย 

            ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะงานและผูน้าํมาเป็น

องค์ประกอบในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม (questionnaire) 

โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน รวม 105 ขอ้โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการให้คะแนนตาม

ความเห็นดว้ยจากนอ้ยไปหามาก 0-10 คะแนน 

            การหาคุณภาพเคร่ืองมือ ทดสอบความเ ท่ียงตรง (validity)  โดยนํา

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปนาํเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

ในเน้ือหา(content validity) และภาษาท่ีใช้ของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ เพื่อพิจารณา

ตดัสินวา่แบบสอบถามนั้นมีความเท่ียงตรงมากนอ้ยเพียงใด โดยผลการทดสอบพบวา่

แบบสอบถามในแต่ละหวัขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence : 

IOC) 1.00 ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)   โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้

( try out)  กบัขา้ราชการ กองการส่ือสาร จาํนวน  30  ราย  และนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient)ตามวิธีการ

ของครอนบาร์ค (Cronbatch)  

R           R  จากนั้นแจกแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั

ทาํการบนัทึกขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

โดยสถิติ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่ าความถ่ี  (Frequency) ค่ า ร้อยละ 
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(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Χ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ และ

ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ANOVA F-test การ

ทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  โดยกาํหนดระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการวจัิยและอภิปรายผล          

 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคล มีเฉพาะปัจจยัดา้น

ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05และเม่ือทดสอบความแตกต่างของการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคจ์าํแนก ตาม

ตาํแหน่งงาน เป็นรายคู่  พบว่า ตาํแหน่งงานต่างๆมีผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ได้แก่ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง มีผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์มากวา่ ผูบ้ริหารระดบักลาง/ผอ.กอง/ผบ.

พนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกันจะมีความความต้องการผูน้ําท่ีพึง

ประสงค์แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อายุงาน ยศ ไม่มีผลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพยน์รา (2551) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่วา่จะเป็น

อายุ การศึกษา ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ตลอดจนปัจจยัดา้นพื้นท่ีไม่มีผล

ต่อความคิดเห็นต่อรูปแบบภาวะผูน้าํ รัชนี หาญสมสกุล (2550) สภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสมในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความสุขใน การทาํงานของ

บุคลากรพยาบาลประจาํ  ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมี 3 ดา้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

ความมีอิสระในการทาํงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ความพึงพอใจในงาน 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัก็จะตอ้งการผูน้าํท่ีพึงประสงค์แตกต่างกนั

โดยเฉพาะในด้านความมีอิสระในการทาํงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น  

ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศลินา ทวีวฒันะกิจบวร (2548) 
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ท่ีพบว่า คุณลกัษณะงานโดยรวมเป็นตวัแปรท่ีมีอาํนาจในการทาํนายการเสริมสร้าง

พลงัอาํนาจในงานภายในตนมากท่ีสุด ภทัรา  เผอืกพนัธ์ (2545) ท่ีพบวา่ลกัษณะงาน มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลประจาํการ หน่วยงาน

อุบติัเหตุและฉุกเฉินอยา่ง   มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํมี 3 ดา้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 

มีความคิดริเร่ิม มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั ทั้งน้ีเน่ืองจาก กรมการทหาร

ส่ือสารเป็นหน่วยทหารท่ีรับผิดชอบงานด้านการส่ือสารซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งติดตาม

อยา่งต่อเน่ืองเพราะเทคโนโลยมีีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองถา้ไดผู้น้าํท่ีมีความคิดริเร่ิม ก็

จะนาํกรมการทหารส่ือสารให้มีความเจริญกา้วหนา้ยิ่งๆข้ึนไป และตอ้งมีความจงรัก

ภคัดีต่อหน่วยงานเน่ืองจากเราเป็นทหารตอ้งมีความจงรักภคัดีต่อ ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์ดงันั้น ถา้ไดผู้น้าํท่ีมีความจงรักภคัดีก็จะเป็นตวัอยา่งท่ีดีกบักาํลงัพล 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพยน์รา (2551) ท่ีพบวา่ ลกัษณะความ

เป็นผูน้าํท่ีประชาชนตอ้งการ คือ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีความซ่ือสัตย์

สุจริตมีการทาํงานเพื่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริงโดยการทาํงานตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่าง

ดา้นวฒันธรรมประเพณีของคนในทอ้งถ่ิน   
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.324 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.126 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.720 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.510 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.338 ปฏิเสธ 

ยศ F-Test 0.716 ปฏิเสธ 

ตาํแหน่งงาน F-Test 0.025 ยอมรับ 

สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

ความมีอิสระในการทาํงาน MRA 0.007 ยอมรับ 

ความหลากหลายของงาน  MRA 0.471 ปฏิเสธ 

ความมีเอกลกัษณ์ของงาน MRA 0.574 ปฏิเสธ 

ผลป้อนกลบัของงาน MRA 0.785 ปฏิเสธ 

งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น MRA 0.000 ยอมรับ 

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน MRA 0.761 ปฏิเสธ 

ความพึงพอใจในงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมุติฐานท่ี 3  ปัจจยัคุณสมบติัของผูน้าํ 

มีความรู้    MRA 0.376 ปฏิเสธ 

มีความคิดริเร่ิม    MRA 0.002 ยอมรับ 

มีความกลา้หาญและความเด็ดขาด    MRA 0.512 ปฏิเสธ 

การมีมนุษยสมัพนัธ์        MRA 0.092 ปฏิเสธ 

มีความยติุธรรมและซ่ือสตัยสุ์จริต   MRA 0.275 ปฏิเสธ 

มีความอดทน  MRA 0.124 ปฏิเสธ 

มีความต่ืนตวั   MRA 0.903 ปฏิเสธ 

มีความภกัดี   MRA 0.000 ยอมรับ 

มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั MRA 0.000 ยอมรับ 
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    สรุปผลการวจัิย  

             จากการศึกษาวิจัยเ ร่ือง “คุณสมบัติของการเป็นผู ้นําท่ีพึงประสงค์ของ

ขา้ราชการกรมการทหารส่ือสาร” สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยัในภาพรวมไดว้า่ 

ผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องขา้ราชการกรมการทหารส่ือสารจะตอ้ง มีความคิดริเร่ิม มีความ

ภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั   ซ่ึงระดบัความเห็นท่ีแตกต่างกนัเกิดจาก ปัจจยัส่วน

บุคคล ได้แก่ ตาํแหน่งงาน ปัจจยัลักษณะงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการ

ทาํงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น ความพึงพอใจในงาน ดังนั้น ผูน้ ําของ

กรมการทหารส่ือสารจะต้อง มีความคิดริเร่ิมเพื่อท่ีจะนําความเจริญก้าวหน้าและ

พฒันาให้ทนักบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง มีความจงรักภคัดีต่อ ชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ เป็นผูน้ําท่ีมีความสงบเสง่ียมไม่ถือตัว เป็นตัวอย่างท่ีดี ให้

ผู ้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการทํางานและปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน ซ่ึงก็จะทําให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความพึงพอใจในงานมากข้ึนทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานมาก

ข้ึนไปดว้ย 

 ขอ้เสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังน้ีควรกาํหนดนโยบายในการอบรมและ

พฒันาภาวะผูน้าํของ กรมการทหารส่ือสารเพื่อให้กาํลงัพลทุกระดบัมีการพฒันาดา้น

ภาวะผูน้าํอยา่งต่อเน่ือง ควรกาํหนดนโยบายใหผู้บ้งัคบัหน่วย  มีความคิดริเร่ิม มีความ

ภกัดี มีการเปิดโอกาสให้กาํลงัพลมีอิสระในการทาํงานแลว้วดัผลการปฏิบติังานวา่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนหรือไม่ ควรมีการให้รางวลักบัผูน้าํองคก์ารดีเด่นโดยวดัผลจาก

ประสิทธิภาพของงานและผูร่้วมงานทั้งระดบัท่ีสูงกว่าและตํ่ากว่าผูบ้ริหารควรเป็น

ตวัอย่างท่ีดีในเร่ือง มีความคิดริเร่ิม มีความภกัดี มีความสงบเสง่ียมไม่ ถือตวั  และ

ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารระดบักลางและระดบัตน้นาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองควรสนบัสนุน

กาํลงัพลให้  มีอิสระในการทาํงาน มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และทาํให้กาํลงัมี

ความพึงพอใจในงาน ควรมีการฝึกอบรม เร่ืองลกัษณะผูน้าํอยา่งต่อเน่ือง และมีแบบ

แผนการฝึกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้ในแต่ละระดับเพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการทาํงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาวจิยัคุณสมบติัของ 

การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์โดยเนน้ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  ควรมีการศึกษาวิจยัคุณสมบติัของ

การเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคโ์ดยใชว้ธีิการวจิยัแบบอ่ืนๆ หรือใชแ้นวคิดหรือทฤษฎีอ่ืนๆ

นอกเหนือจากงานวิจยัน้ี ควรมีการเจาะลึกในเร่ืองลกัษณะผูน้าํประเด็นอ่ืนๆท่ีส่งผล

กบัการปฏิบติังาน ควรมีการวิจยัภาวะผูน้าํในแต่ละระดบัยอ่ยๆในองคก์าร ควรมีการ

วจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแบบต่างๆกบัประสิทธิภาพงาน 

บรรณานุกรม 

กาญจนา ธานะ. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์  

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และภาวะผูน้าํการปรับเปล่ียนของหวัหนา้หอ

ผูป่้วย โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์พยาบาล 

ศาสตรมหาบณัฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเกียรติ และคณะ.  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สาํนกั 

พิมพเ์พียร์สัน, 2552. 

กุลนรี ถนอมสุข. “การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางออ้มของภาวะผูน้าํการ 

เปล่ียนแปลงของครูท่ีมีต่อคุณภาพนกัเรียน.” วทิยานิพนธ์ครุศาสตร 

มหาบณัฑิต, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 

จนัทรัศม ์ภูติอริยวฒัน์. “ภาวะผูน้าํของคณบดีท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 

วชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน.” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต, 

บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551. 

ตรีสรา ภิมุข. “ทศันมิติของผูน้าํทางการพยาบาลในการพฒันาวชิาชีพ : กรณีศึกษา  

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ.”วทิยานิพนธ์พยาบาลศาสตร 

มหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

ธิญารัตน์ ช่วยรักษ.์ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ภาวะผูน้าํ 

เชิงกลยทุธ์ของหวัหนา้หอผูป่้วย กบัผลผลิตของหอผูป่้วย โรงพยาบาลชุมชน 

เขตภาคใต.้” วทิยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์, 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 
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พิชยั อุ่นนนักาศ. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา 

กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ลคัก้ียเูน่ียนฟู้ ดส์ จาํกดั.”

วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 

ภวภทัร ภทัรหิรัญกนก. “ภาวะผูน้าํแบบบารมี และ การจูงใจของผูน้าํทีมบริหาร ท่ีมี 

ต่อ แรงจูงใจในการทาํงาน ความพึงพอใจในงาน ความผกูพนัต่อองคก์ร และ 

การรับรู้ประสิทธิภาพของทีมบริหารในธุรกิจผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ    

โคเจเนอเรชนั.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, คณะศิลปศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548. 

ภทัรา เผือกพนัธ์. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะงาน การ 

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของหวัหนา้หอผูป่้วย กบัคุณภาพชีวติการทาํงาน

ของพยาบาลประจาํการหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ 

กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต, คณะพยาบาล

ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545. 

มยรุา สาํเร็จกิจ. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาตนเอง ลกัษณะงาน ภาวะผูน้าํการ 

เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย กบัประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน

ตามการรับรู้ของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร.” 

วทิยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2551. 

ยพุดี จนัทร์หอมกุล. “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร.”วทิยานิพนธ์ครุ     

ศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยัสถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา, 

2545. 

รังสรรค ์ประเสริฐศรี1. ภาวะผู้นาํ. กรุงเทพฯ : ธนธชัการพิมพ,์ 2544. 
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รัชนี หาญสมสกุล. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มท่ี 

เหมาะสมในการทาํงาน ลกัษณะงานกบัความสุขในการทาํงานของบุคลากร

พยาบาลประจาํสถานพยาบาล สังกดักรมราชทณัฑ.์” วทิยานิพนธ์พยาบาล 

ศาสตรมหาบณัฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 255. 

รัตนา เพช็รสูงเนิน. “คุณลกัษณะของผูน้าํเทศบาลท่ีประสบความสาํเร็จในการบริหาร 

จดัการบา้นเมืองท่ีดี.” วทิยานิพนธ์พฒันาชุมชนมหาบณัฑิต, คณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  

 กรุงเทพฯ: อกัษร เจริญทศัน์, 2526.   

วณิชชา อนุกลูประเสริฐ. “แบบภาวะผูน้าํของอธิการบดีมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น.”  

วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 

วจิิตร นนัทวงศ.์ “แบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานีตาํรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี 

ตาํรวจภูธรจงัหวดันครปฐม.” วทิยานิพนธ์ศิลปมหาบณัฑิต, คณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 

วเิชียร วทิยอุดม. ภาวะผู้นาํ. กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2550. 
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