144
คุณสมบัติของการเป็ นผู้นําที่พงึ ประสงค์ ของข้ าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
DESIRABLE LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF ROYAL THAI ARMY
OFFICERS AT THE SIGNAL DEPARTMENT
อิสสรญาณ จันทร์ แก้ว 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร2
------------------------------------------บทคัดย่ อ
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง คุ ณ สมบัติ ข องการเป็ นผู ้นํ า ที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารแตกต่างกัน 2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะงานมี
ความสัม พันธ์ ต่อ การเป็ นผูน้ ําที่พึงประสงค์ ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
3) เพื่อศึ กษาปั จจัยคุ ณสมบัติของผูน้ าํ มีความสัมพันธ์ต่อ การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร 4) เพื่อศึกษาคุ ณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึง
ประสงค์ของข้า ราชการกรมการทหารสื่ อสาร ประชากรที่ ใช้ใ นการวิจยั ครั้ ง นี้ คื อ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารทั้งระดับสัญญาบัตรและตํ่ากว่าสัญญาบัตร ยกเว้น
พลทหารกองประจําการ เท่านั้น มีจาํ นวนกําลังพลทั้งหมด 2690 คน ซึ่ งมีตวั แปร
อิสระคือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะงาน ปั จจัยคุณสมบัติของผูน้ าํ โดยใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
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ผลการวิจยั พบว่า ผูน้ ํา ที่ พึ งประสงค์ข องข้า ราชการกรมการทหารสื่ อสาร
จะต้อง มีความคิดริ เริ่ ม มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ซึ่ งระดับความเห็นที่
แตกต่ า งกัน เกิ ด จาก ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ตํา แหน่ ง งานปั จ จัย ลัก ษณะงาน
ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทํางาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ความพึง
พอใจในงาน
คําสํ าคัญ : คุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ,ข้าราชการกองทัพบก,กรมการทหารสื่ อสาร
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 ําเป็ นองค์ป ระกอบที่ สําคัญของการบริ หารงานในองค์ก าร องค์ก ารจะ
ประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลวในการดําเนิ นงานนั้น ปั จจัยสําคัญที่สุดก็คือผูน้ าํ ถ้า
องค์ ก ารใดได้ ผู้นํา ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ ก็ จ ะสามารถสั่ ง การและใช้ อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนทํากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การให้สําเร็ จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผูน้ าํ ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะไม่
สามารถสั่งการและใช้อิทธิ พลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เชื่อฟั ง และปฏิบตั ิตามคําสั่งได้
และยังเป็ นการทําลายขวัญของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่มีต่อผูน้ าํ ซึ่ งจะเป็ นผลทําให้การ
ปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ในองค์การประสบความล้มเหลว
ผูน้ าํ จะไม่ได้รับมอบอํานาจทางสายงานแต่มีอาํ นาจโดยวิธีอื่น มีบทบาทที่กว้าง
กว่าบทบาทผูบ้ ริ หารและบ่อยครั้งที่ไม่ได้มีส่วนในองค์การอย่างมีรูปแบบ ผูน้ าํ จะเน้นที่
กระบวนการกลุ่ม การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการใช้อาํ นาจ
กับบุคคลอื่น ดังนั้นภาวะผูน้ าํ จึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อตัวผูน้ าํ เพราะภาวะผูน้ าํ จะเป็ นเครื่ อง
ชี้ ให้เห็ นความสํ าเร็ จของหน่ วยงาน งานจะดําเนิ นไปด้วยดี และบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์
ย่อมขึ้นอยู่กบั ทักษะและศิลป์ ในการบริ หารงานของผูน้ าํ ซึ่ งทักษะและศิลป์ ที่ใช้ในการ
บริ หารงาน คือ ภาวะผูน้ าํ
ผูน้ าํ เกิดจาการพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าํ ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่เกิดตามธรรมชาติโดย
กําเนิ ด ทุกคนมีศกั ยภาพที่เป็ นผูน้ าํ ที่ดีได้ การเป็ นผูน้ าํ เป็ นการพัฒนาตนเองที่ไม่มีที่
สิ้ น สุ ด เป็ นกระบวนการการเรี ยนรู้ การศึ ก ษา การอบรม และการสร้ า งสม
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่ อง ในการที่จะเป็ นหัวหน้า เป็ นผูน้ าํ พนักงาน ทีมงาน ให้
ปฏิ บ ตั ิ ง านในมาตรฐานที่ สู ง นั้นได้น้ ัน ไม่ใ ช่ เป็ นการบัง เอิ ญ ไม่ใ ช่ เป็ นเพีย งเรื่ อง
สามัญสํานึ ก หรื อเป็ นไปโดยธรรมชาติ หากแต่เป็ นสิ่ งที่ผนู้ าํ ต้องเป็ น ต้องรู้ และต้อง
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ทํา ซึ่ งจะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ และอาศัยการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
พัฒนาทักษะภาวะผูน้ าํ
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันที่ไร้
พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรอย่างจํากัด ผูน้ าํ จึงต้องเป็ น
ผูม้ ีวสิ ัยทัศน์ และมีความสามารถในการกระตุน้ ให้บุคลากรในองค์การได้ใช้ศกั ยภาพ
อย่างเต็มที่ ทํางานให้เกิดผลสู งสุ ด รวมทั้งการสร้างพันธมิตรภายนอก องค์การสื่ อสาร
กับ ลู ก ค้า และผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งด้วยความรู้ สึ ก ที่ ดีต่อ กัน และเป็ นผูน้ ํา ที่ มี ท ัก ษะ
ทางการบริ หารการจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของงานสู งสุ ด
ดังนั้นภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ ผูน้ าํ องค์การจึงต้องมี
วิสั ย ทัศ น์ ที่ ก ว้า งไกล มี ท กั ษะมี วุฒิ ภ าวะในการนํา มี ก ารติ ด ต่ อสื่ อสารทั้ง ภายใน
องค์การและภายนอกองค์กรที่ดี
เช่ นเดี ยวกับกรมการทหารสื่ อสารที่ให้ความสําคัญด้านผูน้ าํ ที่ดีขององค์การ ทํา
ให้ผนู ้ าํ ของกรมการทหารสื่ อสารนั้นต้องนําความความรู ้ความสามารถของตน เพื่อนํา
ให้องค์การดําเนินการให้บรรลุภารกิจที่กาํ หนด โดยที่ผบู ้ งั คับบัญชาในอดีตที่ผา่ นมาก็
ได้เป็ นผูน้ าํ ที่ดีที่ในการพัฒนา กรมการทหารสื่ อสาร มาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั ใน
ปัจจุบนั ปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศมีการขัดแย้งกันมากขึ้น ทําให้เกิดปั ญหา
โดยเฉพาะคุณสมบัติของผูน้ าํ ที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้
ดังนี้
1.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลของข้ า ราชการกรมการทหารสื่ อสาร
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน ยศ ตําแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
แตกต่างกัน
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านลัก ษณะงานของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์
ของงาน ผลป้ อนกลับของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ความก้าวหน้าใน
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การทํางาน ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์ต่อ การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผูน้ าํ ประกอบด้วย มีความรู้ มีความคิดริ เริ่ ม มี
ความกล้าหาญและความเด็ดขาด การมีมนุ ษยสัมพันธ์ มีความยุติธรรมและซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีความอดทน มีความตื่นตัว มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว มี
ความสัมพันธ์ต่อ การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
4. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการ
ทหารสื่ อสาร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุคคลของข้าราชการกรมการทหาร
สื่ อสาร มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณสมบัติของผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการ
กรมการทหารสื่ อสาร
2. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับ ปั จจัยลักษณะงาน มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
3. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ คุณสมบัติของผูน้ าํ ที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการเป็ นผูน้ าํ ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารในทุกระดับ
4. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ รู ปแบบของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร ที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ
ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารในทุกระดับ
5. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การเปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารกับการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการ
ทหารสื่ อสาร มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
6. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านลักษณะงาน
กับการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร มาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ
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7. นําผลการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณสมบัติของ
ผูน้ ํา กับ การเป็ นผู ้นํา ที่ พึ ง ประสงค์ ข องข้า ราชการกรมการทหารสื่ อ สาร มาใช้
ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ งั คับหน่ วยของกรมการทหารสื่ อสาร โดยมี
ขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ า นเนื้อหา การศึกษาเรื่ อง คุ ณสมบัติของผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร ศึกษาเฉพาะ ปั จจัยส่ วนบุคคลของข้าราชการกรมการ
ทหารสื่ อสาร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน ยศ
ตํา แหน่ ง งาน ปั จจัย ลัก ษณะงาน ประกอบด้วย ความมี อิส ระในการทํา งาน ความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ ของงาน ผลป้ อนกลับของงาน งานที่มีโอกาส
ปฏิ สั มพันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น ความก้าวหน้าในการทํา งาน ความพึงพอใจในงาน ปั จจัย
คุณสมบัติของผูน้ าํ ประกอบด้วย มีความรู้ มีความคิดริ เริ่ ม มีความกล้าหาญและความ
เด็ดขาด การมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความยุติธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความอดทน มีความ
ตื่นตัว มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว
ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ น ข้าราชการกรมการ
ทหารสื่ อ สารทั้ง ระดับ สั ญ ญาบัต รและตํ่า กว่า สั ญ ญาบัต รยกเว้น พลทหารกอง
ประจําการ เท่านั้น มีจาํ นวนกําลังพลทั้งหมด 2690 คน
ขอบเขตระยะเวลา การวิจยั ครั้งนี้สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือน
มกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
•
•
•
•
•
•
•

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อายุงาน
ยศ
ตําแหน่ งงาน

ปัจจัยด้านลักษณะงาน
•
•
•
•
•
•
•

ความมีอสิ ระในการทํางาน
ความหลากหลายของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ผลป้อนกลับของงาน
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ กบั
ผู้อนื่
ความก้าวหน้ าในการทํางาน
ความพึงพอใจในงาน

การเป็ นผู้นําทีพ่ งึ ประสงค์ ของ
ข้ าราชการกรมการทหารสื่อสาร
•
•
•
•

มีลกั ษณะผู้นํา
มีวสิ ัยทัศน์
สร้ างและนําทีมงาน
แก้ ไขสถานการณ์ ความ
ขัดแย้ งให้ เกิดประโยชน์ ได้
ทั้งสองฝ่ าย
• เข้ า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆได้
อย่ างฉับไว ถูกต้ อง ถูกเวลา

ปัจจัยคุณสมบัติของผู้นํา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มีความรู้
มีความคิดริเริ่ม
มี ค วามกล้ า หาญและความ
เด็ดขาด
การมีมนุษยสั มพันธ์
มีความยุติ ธรรมและซื่ อสั ต ย์
สุ จริต
มีความอดทน
มีความตื่นตัว
มีความภักดี
มีความสงบเสงีย่ มไม่ ถือตัว
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สมมุติฐานในการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึง
ประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
สมมุติฐานที่ 3 ปั จจัยคุณสมบัติของผูน้ าํ มีความสัมพันธ์ต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึง
ประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายเกีย่ วกับคุณลักษณะงาน
คุณลักษณะงาน (Job Characteristics) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติงานในมิติ
ต่างๆ เป็ นการสร้างงานที่มีคุณลักษณะที่จะสร้างเงื่อนไขให้เกิดแรงจูงใจในงานอย่าง
สู ง เกิดความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วยความหลากหลาย
ของทักษะ ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในการทํางาน
และผลสะท้อนกลับจากงาน (Hackman and Oldham ,1980 อ้างถึงใน ศลินา ทวีวฒั นะ
กิจบวร,2548)
แนวคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะงาน
องค์ก ารที่ มี โครงสร้ า งการบริ หารงานที่ ดี ผูบ้ ริ หารต้องมี ก ารออกแบบ
คุณลักษณะของงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการออกแบบลักษณะงานจะเริ่ มที่
จากงานที่มีความง่ายไปหางานที่มีความยากดังนี้(Schermerhorm,1996 อ้างถึงใน มยุรา
สําเร็ จกิจ,2551)
1. การกําหนดลักษณะงานตามความเรี ยบง่าย (Job simplification) เป็ นการ
ออกแบบลักษณะงานโดยมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนขอบเขต
ของงานมีความเฉพาะเจาะจงและไม่เน้นรายละเอียดของงานมากนักเนื่ องจากผูป้ ฏิบตั ิ
ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ หรื อการวางแผนงานใดๆทั้งสิ้ น
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2. การกําหนดลักษณะงานโดยการขยายงาน (Job enlargement) เป็ นการ
ออกแบบลักษณะงาน โดยมีการกําหนดขอบเขตงานแบบกว้างๆ ผูป้ ฏิบตั ิงานต้อง
สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมหลายๆอย่างไปพร้อมๆกัน
3. การกําหนดลักษณะงานโดยวิธีการหมุนเวียนงาน (Job rotation)เป็ นการ
ออกแบบลักษณะงาน โดยมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ทุกลักษณะ
4. การกําหนดลักษณะงานโดยการเพิ่มคุณค่าของงาน (Job enrichment) เป็ น
การออกแบบลักษณะงาน โดยเพิ่มคุณค่าของงานเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความสนใจใน
งาน
Hackman and Oldham (1980 อ้างถึงใน มยุรา สําเร็ จกิจ,2551) กล่าวว่า
ผลลัพธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ บุ ค คลคื อความสามารถของบุ ค คล และผลลัพ ธ์ข องงานที่ มี
ประสิ ทธิภาพ เกิดขึ้นกับคุณลักษณะเฉพาะของงาน (Core JobDimensions) 5 ลักษณะ
ดังนี้
1. ความหลากหลายในการใช้ทกั ษะในงาน (Skill Variety) หมายถึง ลักษณะ
งานที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานต้องใช้ท กั ษะ ความสามารถ ความชํา นาญ หรื อมีค วามสามารถ
พิเศษในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งงานในลัก ษณะนี้ จะสามารถจูงใจให้ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ทํา
กิจกรรมหลายๆอย่างของหน่วยงานได้สาํ เร็ จผล
2. ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง ลักษณะงานที่แสดงถึง
ทุกส่ วนของงานตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นกระบวนการและเกิดผลงาน ลักษณะของ
งานที่ มี เ อกลัก ษณ์ ข องงานสู ง จะสามารถจู ง ใจให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านได้ ดี เนื่ อ งจาก
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้คิดและปฏิบตั ิงานนั้นเอง ตั้งแต่เริ่ มต้นจนงานนั้นเสร็ จสิ้ น
3. ความสําคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง ลักษณะของงานที่มี
ผลกระทบต่อการดํารงชี วิตหรื อบุคคลอื่นทั้งในและนอกองค์การ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะมี
ความรู ้สึกที่มีความสุ ขกับงาน เมื่อคิดว่างานที่ปฏิบตั ิมีความสําคัญต่อสิ่ งอื่น
4. ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) หมายถึง ระดับของงานเปิ ด
โอกาสให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการใช้วิจารณญาณที่ จะตัดสิ น ได้ด้ว ย
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ตนเองในการดําเนิ นงาน และกําหนดเวลาในการทํางาน บุคคลจะเพิ่มความรู้สึกใน
ความรับผิดชอบต่อผลงานของงานที่เกิดขึ้นอย่างมาก
5. ผลป้ อนกลับของงาน (Feedback) หมายถึง ลักษณะของงานที่แสดงให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ทราบถึงข้อมูลโดยตรง และชัดเจนของผลลัพธ์ที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้ว โดย
รั บรู ้ จากความรู้ สึกของเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับ บัญชา หรื อหน่ วยงานที่ มีต่อการ
ปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานนั้นๆ
ดัง นั้ นองค์ ก ารที่ มี ก ารบริ หารงานที่ ดี ผู ้บ ริ หารจะต้อ งมี ก ารออกแบบ
คุณลักษณะงานให้สอดคล้องกับ 5 มิติท้ งั นี้เพื่อให้งานที่ทาํ มีทกั ษะหลากหลายไม่จาํ เจ
จนเกินไป มีความสําคัญในงาน มีเอกลักษณ์ของงาน ทั้งนี้ไม่เพียงเพื่อให้เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถของพนักงานเท่านั้น แต่ยงั ต้องออกแบบงานให้มีความอิสระใน
การทํางานเพื่อสามารถคิด แก้ปัญหา ตัดสิ นใจในงานได้อย่างรวดเร็ วประหยัดทั้งเวลา
และขั้นตอนในการทํางาน รวมทั้งเป็ นการเพิ่มการเรี ยนรู้ในงานอีกด้วย และเพื่อให้
ได้มาซึ่ งผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลจริ งๆ ต้องมีการออกแบบงานให้
สามารถมองเห็นผลกระทบจากงานที่ทาํ ด้วยเพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุ งให้มากขึ้น
แนวคิดเกีย่ วกับผู้นํา
ได้มีนกั วิชาการได้ทาํ การศึกษาวิจยั ถึงเรื่ องผูน้ าํ ได้พยายามประมวลความคิด
ในเรื่ องนี้ ออกมาในลัก ษณะต่า ง ๆ ตัวอย่างเช่ น R.M.Stogdill ได้มาํ การวิจยั และ
รวบรวมผลการวิจยั เรื่ องคุ ณลักษณะของผูน้ าํ ( Leadership Trait) และได้สรุ ป
ผลการวิจยั ในเรื่ องคุณลักษณะของผูน้ าํ ทําให้เราได้เข้าใจถึงคุณลักษณะบางประการที่
ผูน้ าํ จําเป็ นต้องมี ประกอบด้วยปั จจัยดังต่อไปนี้ ( สถิต , 2525 : 279 อ้างถึงใน วิเชียร
วิทยอุดม,2550 )
1. ปั จจัยทางร่ างกาย ( Physical and Constitutional Factors ) ผูน้ าํ ส่ วนใหญ่
สู งหนัก ตัวใหญ่ แข็งแรง สุ ขภาพดีกว่าคนอื่น ๆ แต่งตัวดี
2. ปั จจัยทางด้านเฉลียวฉลาด ( Inelligence ) มีเชาว์สูง
3. ปั จจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพ ( Personality Traits ) มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง มีความสามารถในการปรับตัว หรื อความกลมกลืนของบุคลิกภาพ
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( Personality Integration or Adjustment ) มีความเด่น เด่นทางด้านมีอาํ นาจเกียรติยศ
ชื่อเสี ยง และเป็ นคนที่สร้างประโยชน์แก่กลุ่ม ในสายตาของคนทัว่ ไปเห็นว่า เป็ นคน
ดีที่สุด เป็ นคนประเภทเปิ ดเผย ( Extravert ) มีความสามารถในการเข้าใจในผูอ้ ื่น
( Empathy or Interpersonal Sensitivity )
นอกจากที่กล่ าวมานี้ แล้ว ผูน้ าํ ยังต้องมีคุณสมบัติและคุ ณลักษณะอย่างอื่น
ประกอบอีกหลายอย่างที่จะทําให้ผเู ้ ป็ นผูน้ าํ ได้รับการยอมรับ และสามารถจูงใจโน้ม
น้าวจิตใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามเพื่อให้บรรลุซ่ ึ งความสําเร็ จตามความคิดและ
นโยบายของผูน้ าํ และเพื่ อที่ จะเป็ นเครื่ องชี้ ให้เห็ นว่า ผูน้ ํา ที่ป ระสบความสําเร็ จมี
ลักษณะอย่างไร ซึ่งจะเป็ นช่องทางให้สามารถพัฒนาและปรับปรุ งสู่ การเป็ นผูน้ าํ ที่ดี
จากการสรุ ปผลงานวิจยั ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าํ ของ Stogdill ทั้งในปี
ค.ศ. 1948 และ 1970 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ลักษณะของผูน้ าํ ที่ดีดงั นี้
( Stogdill , 1974 : 74 – 75 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม,2550)
1. ลักษณะทางกาย
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่แข็งแรง มีร่างกายเป็ นสง่า
2. ภูมิหลังทางสังคม
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่มีการศึกษา และมีสถานะทาง
สังคมดี
3. สติปัญญา
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่มีสติปัญญาสู ง มีการตัดสิ นใจ
มีทกั ษะในการสื่ อความหมาย และการพูด
4. บุคลิกภาพ
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่มีความตื่นตัวอยูเ่ สมอควบคุม
อารมณ์ได้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี
จริ ยธรรม มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
5. ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ผูน้ าํ เป็ นผูม้ ีความปรารถนาจะทําดีที่สุด
ปรารถนาที่จะรับผิดชอบ ไม่ยอ่ ท้อต่อ
อุปสรรค มุ ่งที่งาน
6. ลักษณะทางสังคม
ผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่ปรารถนาจะร่ วมมือกับคนอื่น
มีเกียรติและเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกและ
คนอื่น ๆ เข้าสังคมได้เก่ง
มีความเฉลียวฉลาดในสังคม
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ผูน้ าํ ที่ดีควรมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ คือ มีความรู้ มีความคิดริ เริ่ ม มีความกล้า
หาญและความเด็ดขาด การมีมนุษยสัมพันธ์ มีความยุติธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความ
อดทน มีความตื่นตัว มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารทั้งระดับสัญญา
บัตรและตํ่ากว่าสัญญาบัตรยกเว้นพลทหารกองประจําการ เท่านั้น มีจาํ นวนกําลังพล
ทั้งหมด 2690 คน ซึ่ งวิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรคํานวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) (อ้างถึงใน กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ และ คณะ , 2552) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ ระดับความคลาดเคลื่อน ±
5 % (α = 0.05) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 348 นาย
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับลักษณะงานและผูน้ าํ มาเป็ น
องค์ประกอบในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (questionnaire)
โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน รวม 105 ข้อโดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนตาม
ความเห็นด้วยจากน้อยไปหามาก 0-10 คะแนน
การหาคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ ทดสอบความเที่ ย งตรง (validity) โดยนํ า
แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นไปนําเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ในเนื้ อหา(content validity) และภาษาที่ใช้ของข้อคําถามในแต่ละข้อ เพื่อพิจารณา
ตัดสิ นว่าแบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรงมากน้อยเพียงใด โดยผลการทดสอบพบว่า
แบบสอบถามในแต่ละหัวข้อมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence :
IOC) 1.00 ทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้
( try out) กับข้าราชการ กองการสื่ อสาร จํานวน 30 ราย และนํามาหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient)ตามวิธีการ
ของครอนบาร์ ค (Cronbatch)
จากนั้นแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั
ทําการบันทึกข้อมูลและทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ
โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
R

R

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

156
(Percentage) ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่เป็ นตัวแปรเชิ งคุณภาพ และ
ตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้ ANOVA F-test การ
ทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) โดยกําหนดระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล มีเฉพาะปั จจัยด้าน
ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05และเมื่อทดสอบความแตกต่างของการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์จาํ แนก ตาม
ตําแหน่ งงาน เป็ นรายคู่ พบว่า ตําแหน่ งงานต่างๆมีผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 มี จาํ นวน 1 คู่ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู ง มีผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ มากว่า ผูบ้ ริ หารระดับกลาง/ผอ.กอง/ผบ.
พัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก ตํา แหน่ ง งานที่ แตกต่ า งกันจะมี ความความต้องการผูน้ ํา ที่ พึง
ประสงค์แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ คคลไม่ว่าจะเป็ น เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อายุงาน ยศ ไม่มีผลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา (2551) ที่พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลไม่วา่ จะเป็ น
อายุ การศึกษา ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ตลอดจนปั จจัยด้านพื้นที่ไม่มีผล
ต่อความคิดเห็ นต่อรู ปแบบภาวะผูน้ าํ รัชนี หาญสมสกุล (2550) สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการทํา งาน มี ค วามสั ม พันธ์ ท างบวกกับ ความสุ ข ใน การทํา งานของ
บุคลากรพยาบาลประจํา ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานมี 3 ด้านที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
ความมีอิสระในการทํางาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ความพึงพอใจในงาน
ทั้งนี้ เนื่ องจาก ลักษณะงานที่แตกต่างกันก็จะต้องการผูน้ าํ ที่พึงประสงค์แตกต่างกัน
โดยเฉพาะในด้า นความมี อิส ระในการทํา งาน งานที่ มี โอกาสปฏิ สัม พันธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ น
ความพึงพอใจในงาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ศลินา ทวีวฒั นะกิจบวร (2548)
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ที่พบว่า คุ ณลักษณะงานโดยรวมเป็ นตัวแปรที่มีอาํ นาจในการทํานายการเสริ มสร้าง
พลังอํานาจในงานภายในตนมากที่สุด ภัทรา เผือกพันธ์ (2545) ที่พบว่าลักษณะงาน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชี วิตการทํางานของพยาบาลประจําการ หน่วยงาน
อุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นอย่าง มีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปั จจัยคุณสมบัติของผูน้ าํ มี 3 ด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
มีความคิดริ เริ่ ม มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ทั้งนี้เนื่องจาก กรมการทหาร
สื่ อสารเป็ นหน่ วยทหารที่ รับ ผิดชอบงานด้านการสื่ อสารซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งติ ดตาม
อย่างต่อเนื่องเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าได้ผนู้ าํ ที่มีความคิดริ เริ่ ม ก็
จะนํากรมการทหารสื่ อสารให้มีความเจริ ญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป และต้องมีความจงรัก
ภัคดีต่อหน่วยงานเนื่ องจากเราเป็ นทหารต้องมีความจงรักภัคดีต่อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ ดังนั้น ถ้าได้ผนู ้ าํ ที่มีความจงรักภัคดีก็จะเป็ นตัวอย่างที่ดีกบั กําลังพล
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา (2551) ที่พบว่า ลักษณะความ
เป็ นผูน้ าํ ที่ประชาชนต้องการ คือ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตมีการทํางานเพื่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ งโดยการทํางานต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของคนในท้องถิ่น
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อายุงาน
ยศ
ตําแหน่งงาน
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านลักษณะงาน
ความมีอิสระในการทํางาน
ความหลากหลายของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ผลป้ อนกลับของงาน
งานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ความก้าวหน้าในการทํางาน
ความพึงพอใจในงาน
สมมุติฐานที่ 3 ปั จจัยคุณสมบัติของผูน้ าํ
มีความรู ้
มีความคิดริ เริ่ ม
มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด
การมีมนุษยสัมพันธ์
มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริ ต
มีความอดทน
มีความตื่นตัว
มีความภักดี
มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.324
0.126
0.720
0.510
0.338
0.716
0.025

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

0.007
0.471
0.574
0.785
0.000
0.761
0.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

0.376
0.002
0.512
0.092
0.275
0.124
0.903
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “คุ ณ สมบัติ ข องการเป็ นผู้นํา ที่ พึ ง ประสงค์ข อง
ข้าราชการกรมการทหารสื่ อสาร” สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ในภาพรวมได้วา่
ผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่ อสารจะต้อง มีความคิดริ เริ่ ม มีความ
ภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ซึ่ งระดับความเห็นที่แตกต่างกันเกิดจาก ปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ ตํา แหน่ ง งาน ปั จจัย ลัก ษณะงาน ประกอบด้วย ความมี อิส ระในการ
ทํา งาน งานที่ มี โอกาสปฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ น ความพึง พอใจในงาน ดังนั้น ผูน้ ํา ของ
กรมการทหารสื่ อสารจะต้อ ง มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม เพื่อที่ จะนํา ความเจริ ญก้า วหน้า และ
พัฒนาให้ทนั กับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง มีความจงรักภัคดีต่อ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัต ริ ย ์ เป็ นผูน้ ํา ที่ มี ค วามสงบเสงี่ ย มไม่ ถื อตัว เป็ นตัวอย่า งที่ ดี ให้
ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี อิ ส ระในการทํา งานและปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผู้อื่ น ซึ่ งก็ จ ะทํา ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความพึงพอใจในงานมากขึ้นทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมาก
ขึ้นไปด้วย
ข้อเสนอแนะสํา หรั บการวิจยั ครั้ง นี้ ค วรกํา หนดนโยบายในการอบรมและ
พัฒนาภาวะผูน้ าํ ของ กรมการทหารสื่ อสารเพื่อให้กาํ ลังพลทุกระดับมีการพัฒนาด้าน
ภาวะผูน้ าํ อย่างต่อเนื่อง ควรกําหนดนโยบายให้ผบู้ งั คับหน่วย มีความคิดริ เริ่ ม มีความ
ภักดี มีการเปิ ดโอกาสให้กาํ ลังพลมีอิสระในการทํางานแล้ววัดผลการปฏิบตั ิงานว่ามี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นหรื อไม่ ควรมีการให้รางวัลกับผูน้ าํ องค์การดีเด่นโดยวัดผลจาก
ประสิ ทธิ ภาพของงานและผูร้ ่ วมงานทั้งระดับที่สูงกว่าและตํ่ากว่าผูบ้ ริ หารควรเป็ น
ตัวอย่างที่ดีในเรื่ อง มีความคิดริ เริ่ ม มีความภักดี มีความสงบเสงี่ยมไม่ ถือตัว และ
ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารระดับกลางและระดับต้นนําไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องควรสนับสนุน
กําลังพลให้ มีอิสระในการทํางาน มี โอกาสปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และทําให้กาํ ลัง มี
ความพึงพอใจในงาน ควรมีการฝึ กอบรม เรื่ องลักษณะผูน้ าํ อย่างต่อเนื่อง และมีแบบ
แผนการฝึ กอย่า งเป็ นระบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถนํา ไปใช้ไ ด้ใ นแต่ ล ะระดับ เพื่ อสร้ า ง
แรงจูงใจในการทํางาน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั คุณสมบัติของ
การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์ โดยเน้นปั จจัยด้านอื่นๆ ควรมีการศึกษาวิจยั คุณสมบัติของ
การเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์โดยใช้วธิ ี การวิจยั แบบอื่นๆ หรื อใช้แนวคิดหรื อทฤษฎีอื่นๆ
นอกเหนื อจากงานวิจยั นี้ ควรมีการเจาะลึกในเรื่ องลักษณะผูน้ าํ ประเด็นอื่นๆที่ส่งผล
กับการปฏิบตั ิงาน ควรมีการวิจยั ภาวะผูน้ าํ ในแต่ละระดับย่อยๆในองค์การ ควรมีการ
วิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารแบบต่างๆกับประสิ ทธิ ภาพงาน
บรรณานุกรม
กาญจนา ธานะ. “ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และภาวะผูน้ าํ การปรับเปลี่ยนของหัวหน้าหอ
ผูป้ ่ วย โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุ งเทพมหานคร.” วิทยานิ พนธ์พยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิเกียรติ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุ งเทพฯ : สํานัก
พิมพ์เพียร์ สัน, 2552.
กุลนรี ถนอมสุ ข. “การวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงของครู ที่มีต่อคุณภาพนักเรี ยน.” วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร
มหาบัณฑิต, คณะครุ ศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
จันทรัศม์ ภูติอริ ยวัฒน์. “ภาวะผูน้ าํ ของคณบดีที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงาน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2551.
ตรี สรา ภิมุข. “ทัศนมิติของผูน้ าํ ทางการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ : กรณี ศึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรี สุพรรณ.”วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
ธิ ญารัตน์ ช่วยรักษ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทํางาน ภาวะผูน้ าํ
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย กับผลผลิตของหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลชุมชน
เขตภาคใต้.” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
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พิชยั อุ่นนันกาศ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ งั คับบัญชา
กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั ลัคกี้ยเู นี่ยนฟู้ ดส์ จํากัด.”
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
ภวภัทร ภัทรหิ รัญกนก. “ภาวะผูน้ าํ แบบบารมี และ การจูงใจของผูน้ าํ ทีมบริ หาร ที่มี
ต่อ แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และ
การรับรู ้ประสิ ทธิ ภาพของทีมบริ หารในธุ รกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กแบบ
โคเจเนอเรชัน.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548.
ภัทรา เผือกพันธ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ลักษณะงาน การ
บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย กับคุณภาพชีวติ การทํางาน
ของพยาบาลประจําการหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลรัฐ
กรุ งเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาล
ศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
มยุรา สําเร็ จกิจ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเอง ลักษณะงาน ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย กับประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของงาน
ตามการรับรู ้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุ งเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551.
ยุพดี จันทร์ หอมกุล. “ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร.”วิทยานิพนธ์ครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,
2545.
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี . ภาวะผู้นาํ . กรุ งเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2544.
1
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รัชนี หาญสมสกุล. “ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการทํางาน ลักษณะงานกับความสุ ขในการทํางานของบุคลากร
พยาบาลประจําสถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ์.” วิทยานิพนธ์พยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255.
รัตนา เพช็รสู งเนิน. “คุณลักษณะของผูน้ าํ เทศบาลที่ประสบความสําเร็ จในการบริ หาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี.” วิทยานิพนธ์พฒั นาชุมชนมหาบัณฑิต, คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุ งเทพฯ: อักษร เจริ ญทัศน์, 2526.
วณิ ชชา อนุกลู ประเสริ ฐ. “แบบภาวะผูน้ าํ ของอธิ การบดีมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น.”
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย,
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