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ภาวะผู้น าของข้าราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ 
LEADERSHIP OF THE OFFICER UNDER SUPERVISION OF THE QUARTER 

MASTER DEPARTMENT OF THE ROYAL THAI AIR FORCE 
เรืออากาศเอกอ านาจ สุดสอน 1   ดร.เกสรา สุขสวา่ง 2 

                                 ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
จ าแนกตามข้อมูลลักษณะทัว่ไปของขา้ราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ กลุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 161 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และสถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 
(mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติแบบ t-
test โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05  

จากผลการวิจยั พบวา่ 1) ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีชั้น
ยศระดบันาวาอากาศโท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ตามล าดบั 2) ภาวะผูน้ าของ
ข้าราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่า ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการ
ทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าด้านบุคลิกภายนอก อยู่ในระดบัมาก รองลงมา
ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าในระดบัปานกลาง 
คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง และดา้นการแสดงออก ตามล าดบั 3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ า
ของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี การศึกษา และระดบัชั้นยศท่ีต่างกนั มี
ความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 4) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของ
ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ า
ของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ  
 __________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 5) ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี เพศ และอายท่ีุ
ต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ:  ภาวะผูน้ า, ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
 

ABSTRACT 
The independent research about the leadership of the office under supervision of 

the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force includes the purposes: 1) To study 
about the leadership of the officer under supervision of the Quartermaster Department, 
Royal Thai Air Force, 2) To study in the comparative way about the leadership of the 
officer under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, 
categorize based on the general information of the officer under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force. The sample group comprises of 161 
officers under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force by 
using the questionnaire as the tool for the research, and the statistics being used on the 
research are the percentage, mean, standard deviation and assumption test using the 
statistics of t-test by determining the statistically significant value at the level 0.05.  

From the research, it is found that: 1) Officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, are included in the sample group. Most 
of them are male aged between 41 – 50 years and graduate in the bachelor degree and in 
the rank of Wing Commander. Most of them are married respectively.  2) The leadership 
of the officers under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force 
in perspective is in the intermediate level. Upon the individual consideration and 
arranging in order respectively, it is found that the officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, have opinions about the leadership on 
the external personality in the considerable level. In the following order, the officers 
under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, have opinions 
about the leadership in the intermediate level; self value and expression respectively.  3) 
From the comparative study about the leadership of the officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force with the different education and rank, 
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the opinions about the leadership of the officers under supervision of the Quartermaster 
Department, Royal Thai Air Force, are in perspective different on significant statistics at 
the level 0.01. 4) From the comparative study about the leadership of the officers under 
supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force with the different 
status, the opinions about the leadership of the officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, are in perspective different on 
significant statistics at the level 0.05. 5) From the comparative study about the leadership 
of the officers under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force 
with the different sex and age, the opinions about the leadership of the officers under 
supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, are in perspective 
not different 
Keywords:  LEADERSHIP, THE OFFICER UNDER SUPERVISION OF THE 
QUARTER MASTER DEPARTMENT OF THE ROYAL THAI AIR FORCE 
 
บทน า 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมประเภทหน่ึงจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมาอยู่อาศยัรวมกนัเป็น
สังคมกลุ่มใหญ่ การรวมกนัของสังคมมนุษยก่์อให้เกิดความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่าง
สมาชิกในสังคม ในขณะเดียวกนักลุ่มสังคมก็จะมีการรวมตวักนัท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม หรืออาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่แนวทางท่ี
กลุ่มตอ้งการ บุคคลท่ีจะเนน้ใหค้วามสะดวกแนะน าสนบัสนุน ช่วยเหลือท าให้คนอ่ืนคลอ้ย
ตามไปสู่วตัถุประสงคด์งักล่าวเรียกวา่ผูน้ า 

ผูน้ า (Leader) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งประการหน่ึงต่อความส าเร็จขององคก์ร เพราะ
ผูน้ ามีภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตอ้งวางแผนสั่งการดูแล และควบคุม
ให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ปัญหาท่ีเป็นท่ีสนใจของนกัวิชาการและบุคคลทัว่ไปอยูต่รงท่ีวา่ ผูน้  า
ท าอยา่งไรหรือมีวิธีการน าอยา่งไรจึงท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูต้ามเกิดความผกูพนักบั
งานแลว้ทุ่มเทความสามารถ และพยายามท่ีจะท าให้งานส าเร็จดว้ยความเต็มใจ ในขณะท่ี
ผูน้ าบางคนน าอย่างไร นอกจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไม่เต็มใจในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเกลียดชงัและพร้อมท่ีจะร่วมกนัขบัไล่ผูน้ าให้ไปจากองค์กร 
การศึกษานั้นได้ศึกษาตั้งแต่คุณลักษณะ (Traits) ของผูน้ า อ านาจ (Power) ของผูน้ า 
พฤติกรรม (Behavior) ของผูน้ าแบบต่างๆ ในปัจจุบนัน้ี ก็ยงัมีการศึกษาภาวะผูน้ าอยู่
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ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผู ้น าท่ีมีประสิทธิภาพในแต่ละองค์การและใน
สถานการณ์ต่างๆ กนั เพื่อใหเ้ขา้ใจภาวะผูน้ า (Leadership) และผูน้ าดีข้ึน 

ภาวะผูน้ าหรือความสามารถในการน าเป็นค าท่ีมีความหมายในทางบวกเป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปหากมีการกล่าวถึงบุคคลใดวา่มีภาวะผูน้ าดีเป็นการแสดงวา่บุคคลนั้น
ไดรั้บการยอมรับเช่ือถือจากผูค้นในสังคมนั้นภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองของนามธรรมไม่มีตวัตน
ตรวจวดัไม่ได้ไม่อาจทราบไดว้่าผูมี้ภาวะผูน้ าท่ีดีนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะท่ีดี
อยา่งไรบา้งไม่วา่จะเป็นความช่ือสัตย ์ความกลา้หาญ ความเสียสละ หรืออ่ืนใด รวมทั้งแต่
ละคุณลกัษณะจะตอ้งมีจ านวนเท่าใดก่ีขีดก่ีกิโลกรัม  หากแต่เม่ือรวมๆ กนัแลว้ท าให้บุคคล
ผูน้ั้นได้รับการยอมรับเช่ือถือให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจปฏิบติัภารกิจเพื่อส่วนรวมได้
ส าเร็จเป็นส่ิงท่ีสามารถสัมผสัรับรู้จากผูเ้ก่ียวขอ้งได้ว่าบุคคลใดมีภาวะผูน้ าอยู่ในตนเอง
หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

ทหารกับความเป็นผูน้ านั้นได้มีการปลูกฝังกนัมาตั้งแต่เร่ิมเป็นทหาร หลายคน
ไดรั้บการปลูกฝังในสมยัท่ีเป็นนกัเรียนทหาร แต่หลงัจากท่ีเขา้รับราชการมาระยะหน่ึง จะ
พบว่าไม่ได้มีการปลูกฝังเพิ่มเติม ซ่ึงเร่ืองน้ีก็ไม่ไดแ้ตกต่างอะไรไปจากอุดมการณ์ความ
เป็นทหารอาชีพ ท่ีไม่มีกระบวนการท่ีปลูกฝังหรือตอกย  ้าอยา่งต่อเน่ือง ท าให้พบวา่ หลายๆ 
คนไดลื้มไปแลว้ว่า ความเป็นผูน้ าคืออะไร ท าอย่างไรถึงจะเป็นผูน้ าได ้ถึงแมใ้นปัจจุบนั 
เราอาจจะกล่าวกนัวา่ คงไม่มีสงครามขนาดใหญ่เกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้แต่ความเป็นผูน้ า
นั้นจะตอ้งไม่ห่างหายไปจากผูท่ี้ทหาร ซ่ึงเม่ือหันไปมองพลเรือนแล้วจะพบว่าปัจจุบนั
องคก์รต่างๆ ไดห้นัมาให้ความสนใจในภาวะผูน้ า และไดมี้การผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ มา
ท าการฝึกฝนและสร้างภาวะผูน้ า เพราะการบริหารจดัการสมยัใหม่มีความต้องการให้
ผูบ้ริหารในระดับต่างมีความเป็นผูน้ าท่ีกล้าตัดสินใจบนความเส่ียงต่างๆ เน่ืองจากมี
สารสนเทศหรือขอ้มูลไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นคนท่ีเป็นทหารควรท่ีจะตระหนกัไวว้่า พล
เรือนในปัจจุบนัน้ีมีความเป็นผูน้ าไม่น้อยไปกว่าทหาร และในบางคนอาจจะมีมากกว่า
ทหารหลายๆ นาย ทหารเองนั้นตอ้งอาศยัภาวะผูน้ าเป็นอยา่งมากเพราะหลายคนจะตอ้งน า
ทหารเขา้ท าการรบ (ไม่ว่าสนามรบนั้นจะเป็นอย่างไร) อย่างไรก็ตาม ความเป็นผูน้ าและ
อุดมการณ์ความเป็นทหาร ทุกคนมีอยู่ในตวั ข้ึนอยู่กบัว่าเรามีส่ิงเหล่าน้ีอย่างเพียบพร้อม
หรือไม่ หรือวา่เราตอ้งเติมเตม็อะไรเพิ่มเติมลงไปบา้ง 

ทหารบุคลากรท่ีเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีมีคุณค่า เป็นก าลังหลักในการป้องกัน
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาฝึกอบรมวิชาการทหาร เพื่อให้เป็นก าลงัพลทีมี
ประสิทธิภาพ เป็นผูมี้ระเบียบวนิยั มีลกัษณะการเป็นผูน้ า มีสุขภาพอนามยัแข็งแรงสมบูรณ์
ทั้งร่ายการและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และสามารถปรับตวัให้ทนัต่อกระแส
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การเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตามรัฐธรรมนูญยงัคงก าหนด
และระบุหนา้ท่ีของทหารในการสร้างความมัน่คงของชาติไวว้า่ “รัฐตอ้งจดัให้มีก าลงัทหาร
ไวเ้พื่อรักษาเอกราชความมัน่คงของรัฐ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ผลประโยชน์แห่งชาติ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และเพื่อการพฒันา
ประเทศ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 72) 

กรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นหน่วยข้ึนตรงกองทพัอากาศท่ีมีหน้าหลกัในการ
บริการทางดา้นการสนบัสนุนดา้นการส่งก าลงับ ารุงให้กบักองทพัอากาศ ในเตรียมก าลงั
เพื่อป้องกนัประเทศ และเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีการส่งเสริมและพฒันาขา้ราชการสังกดั
กรมพลาธิการทหารอากาศมีลกัษณะภาวะผูน้ าท่ีดี โดยใช้แนวคิดท่ีว่าผูน้  าทางทหารท่ีจะ
ประสบความส าเร็จนั้น จะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา หมัน่ศึกษาหาความรู้ ปรับ
ตนเองเขา้กบัสถานการณ์ ทนัต่อเหตุการณ์เป็นโดยพลวตั โดยใช้ระบบสารสนเทศและ
นวตักรรมทางเทคโนโลยีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงาน ดว้ยสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีตอ้งตอบสนองต่อ
ภารกิจหลกักองกองทพั ท่ีจะตอ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถ และความเป็นผูน้ าในการท่ี
ปฏิบติัภารกิจใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงในดา้นความรู้ความสามารถขา้ราชการเหล่าน้ีจะได้
ผา่นกระบวนการการพฒันาบุคคลากรในส่วนของกองทพัอากาศเป็นล าดบัอยู่เสมอ ซ่ึงมี
การพฒันาภาวะผูน้ าสอดแทรกอยู่บา้ง แต่ยงัคงไม่เพียงพอ จึงควรมีการให้ความรู้และ
พฒันาในส่วนดงักล่าวใหม้ากข้ึน 

จากเหตุผลและความส าคญัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น จะเห็นวา่การพฒันาประเทศให้มี
ความเจริญกา้วหนา้และมีความมัน่คงในทุกๆ ดา้นนั้น จะตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
คุณภาพเป็นส าคญั โดยเฉพาะทหารจะตอ้งไดรั้บความรู้และประสบการณ์ท่ีดีเพียงพอ มี
ภาวะความเป็นผูน้ าสามารถด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจศึกษา ภาวะผูน้ าของขา้ราชการทหารสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อทราบถึง
ความมีภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ และสามารถน างานวิจยั
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรของกองทพัให้มีคุณภาพ
ต่อไป  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 

จ าแนกตามขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เป็นการขยายองคค์วามรู้ดา้นภาวะผูน้ าใหแ้ก่ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการ

ทหารอากาศและสร้างโอกาสการเป็นผูน้ าทางดา้นการทหารในอนาคต 
2. สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงโครงสร้างการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศใหมี้ความสามารถในการเป็นผูน้ าชุมชนในการ
พฒันาประเทศต่อไป 

3. เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจในดา้นภาวะผูน้ าไดใ้ชใ้นการอา้งอิงทางวชิาการ
และวจิยัต่อไป 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
                        ตัวแปรอสิระ                                                                               ตัวแปรตาม 
      
ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของข้าราชการสังกดั

กรมพลาธิการทหารอากาศ 
 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 ชั้นยศ 
 สถานภาพสมรส           

 
สมมติฐานของการวจัิย 

ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมีขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของขา้ราชการ
สังกดักรมพลาธิการทหารอากาศต่างกนั มีภาวะผูน้ าแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศเท่านั้น 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของขา้ราชการสังกดั
กรมพลาธิการทหารอากาศ, ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ใน

ภาวะผู้น าของข้าราชการ 
กรมพลาธิการทหารอากาศ 

 ดา้นบุคลิกภายนอก 
 ดา้นคุณค่าในตวัเอง 
 ดา้นการแสดงออก 
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คร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ าทางทหารซ่ึงมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
บุคลิกภาพภายนอก ดา้นคุณค่าในตวัผูน้ า และดา้นการแสดงออกของผูน้ าเท่านั้น 

3.  ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 เท่านั้น 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของนายทหารสัญญาบตัร สังกดักรม
พลาธิการประกอบดว้ย ดา้นบุคลิกภายนอก ดา้นคุณค่าในตวัเองและดา้นการแสดงออก 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการ หมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคลของนายทหารสัญญา
บตัร สังกดักรมพลาธิการ มีดงัน้ี 

2.1 อายุ หมายถึง อายุจริงของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่ 30 ปี 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี และ50 ปีข้ึนไป 

2.2 การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของขา้ราชการสังกัดกรม
พลาธิการทหารอากาศ ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป 

2.3 ชั้นยศ หมายถึง ชั้นยศนายทหารสัญญาบตัร ไดแ้ก่ เรืออากาศตรี เรือ
อากาศโท เรืออากาศเอก นาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท และนาวาอากาศเอก 

2.4 สถานภาพ หมายถึง พิจารณาสถานภาพสมรสของขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศ ไดแ้ก่ โสด สมรส หมา้ย 

3. ภาวะผูน้ าของขา้ราชการ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของขา้ราชการ ในการ
ปฏิบติังานจ าแนกตาม ดา้นบุคลิกภายนอก ดา้นคุณค่าในตวัเอง และดา้นการแสดงออก มี
ดงัน้ี 

3.1 ดา้นบุคลิกภาพภายนอก ไดแ้ก่ ท่าทางสง่าผา่เผย มารยาทสุภาพเรียบร้อย 
ปฏิบติัตนอยู่ในระเบียบวินัยของทหาร กระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการท างาน ตั้งใจ
ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ให้เกียรติผูอ่ื้น วางตวัได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประพฤติตนเป็นคนดี แสดงออกเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูอ่ื้น เป็นตน้ 

3.2 ดา้นคุณค่าในตวัเอง ไดแ้ก่ แสดงความคิดเห็นไดดี้และถูกตอ้ง มีความรอบ
รู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความเป็นประชาธิปไตย มีความเด็ดขาด
และกลา้ตดัสินใจ สามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว มีเหตุผลและใชว้ิจารณญาณใน
การตดัสินใจ ให้ความเสมอภาคและยุติธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง มีความอดทน มีความซ่ือสัตย ์ ยึดมัน่ในคุณธรรม ไม่มีอคติต่อผูอ่ื้น ไม่หว ัน่เกรง
อิทธิพลใดๆ เป็นตน้ 
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3.3 ด้านการแสดงออก ได้แก่ มีความคิดริเร่ิมในการท างานไม่เห็นแก่ตวั 
ภาคภูมิใจในการเป็นทหาร มีความน่าเช่ือถือและน่าไวว้างใจ จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน เป็น
ตน้ 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ ต่อไปน้ี   
แนวคิดเกีย่วกบัภาวะผู้น า 

กฤช ไวยากรณ์ (2542 : 15) ใหค้วามหมายภาวะผูน้ าไวว้า่ ภาวะผูน้ า คือ การท่ีผูน้ า
ใช้อิทธิพลและอ านาจหน้าท่ีในความสัมพนัธ์ซ่ึงมีอยู่ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อปฏิบติัการและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซ่ึงกนัและกนั เพื่อมุ่งให้
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2546 : 126) ให้ความหมายภาวะผูน้ าไวว้า่ ภาวะผูน้ า คือ 
การท าใหส่ิ้งต่างๆ ส าเร็จลุล่วงโดยผา่นคนอ่ืน โดยมีจุดประสงคท่ี์ตอ้งท าให้งานสัมฤทธ์ิผล 
ผูน้ าท่ีสามารถน าเฉพาะส่ิงท่ีตอ้งการสนบัสนุนของทีมงาน ซ่ึงถูกชกัจูงให้ด าเนินการตาม
ภาวะผูน้ าจึงเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและดลบนัดาลให้เอกบุคคลหรือทีม เพื่อให้สามารถ
ท าใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดเพื่อใหผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ สรุปภาวะของผูน้ าไดว้า่เป็นความสามารถของบุคคลท่ี
มีอ านาจ บทบาท และอิทธิพลของหน่วยงานในการปกครองบงัคบับญัชา การวางแผน การ
จดัองคก์าร การส่ือสาร การแกปั้ญหา การตดัสินใจและการจูงใจ หรือการน าให้ผูอ่ื้นปฏิบติั
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ หรือภาวะผูน้ า คือ การใช้ความสามารถ ทกัษะ ในการน าพา
องคก์ารไปสู่เป้าหมาย โดยใชห้ลกัการกระบวนการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง
การเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร 

บทบาทของภาวะผูน้ า (Leadership roles) ภาวะผูน้ าท่ีดีขององคก์าร ควรมีลกัษณะ 
ดงัน้ี (รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2544 : 16) 

1) เป็นตวัแทนในทุกสถานการณ์ (Figurehead) ผูน้ าท่ีมีต าแหน่งสูงขององคก์าร 
จะตอ้งเป็นตวัแทนท ากิจกรรมต่างๆ คือ (1) เป็นตวัแทนท่ีดีขององคก์าร (2) เป็นตวัแทนท่ี
จะรวบรวม ขอ้มูลท่ีอยูภ่ายนอกองคก์าร (3) ใหก้ารตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน 

2) เป็นนักพูดท่ีดี (Spokesperson) ผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถในการพูดและ
น าเสนอกิจกรรม ตลอดจนมีการวางแผน มีความสามารถในดา้นต่างๆ และมีวิสัยทศัน์ท่ีดี
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กบับุคคลหรือ ฝ่ายต่างๆ คือ (1) ฝ่ายบริหารระดบัสูง (2) ลูกคา้ (3) บุคคลภายนอก เช่น 
สหภาพแรงงาน (4) เพื่อนร่วม อาชีพ (5) ชุมชน 

3) เป็นนกัเจรจาต่อรอง (Negotiator) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการเจรจาต่อรอง ดงัน้ี 
3.1) สามารถเจรจาต่อรองกบัผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือกวา่ในการเจรจา 

ดา้นขอเงินทุน ส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือการสนบัสนุนอ่ืนๆ 
3.2) สามารถต่อรองกบัหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ เพื่อท่ีจะต่อรองดา้น

พนกังาน และเจรจากบัหน่วยงานภายนอกในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และรูปแบบ
การ สนบัสนุนอ่ืนๆ 

3.3) สามารถต่อรองกบัลูกคา้ผูข้ายปัจจยัการผลิต และผูข้ายสินคา้หรือผู ้
ใหบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดการซ้ือขาย การก าหนดตารางเวลา และเง่ือนไขการขนส่ง 

4) การสอนงาน (Coach) ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะตอ้งมีเวลาและความสามารถ ท่ีจะ
สอนทีมงาน ดงัน้ี 

4.1) ตอ้งพยายามช่วยใหที้มงานประสบความส าเร็จ 
4.2) ช่วยใหส้มาชิกทีมงานมีการป้อนกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน 
4.3) เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่วา่สมาชิกทีมงานมีขั้นตอนการท างานและมีการ 

ปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 
5) เป็นผูส้ามารถสร้างทีมงานได้ (Team builder) ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมี 

ดงัน้ี 
5.1) เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่วา่สมาชิกทีมงานมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จ 

เช่น มีการใชจ้ดหมายชมเชยแก่ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 
5.2) ริเร่ิมกิจกรรมท่ีสร้างขวญัและก าลงัใจแก่กลุ่ม เช่น การจดัเล้ียงสังสรรค ์

และการสนบัสนุนดา้นกีฬา 
5.3) จดัประชุมพบปะสังสรรคเ์ป็นช่วงๆ เพื่อกระตุน้ให้สมาชิกในทีมงานมี 

การอภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองความส าเร็จ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
6) แสดงบทบาทการท างานเป็นทีม (Team player) มีพฤติกรรมท่ีผูน้ าจะตอ้ง 

ปฏิบติั 3 ประการ ดงัน้ี 
1) การวางตวัเป็นสมาชิกและผูน้ าทีมท่ีเหมาะสม 
2) มีความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในองคก์าร 
3) แสดงความจริงใจต่อผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยให้การ

สนบัสนุนแผนการท างานเป็นทีมและกระตุน้ใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่งเตม็ท่ี 



340 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

7) สามารถแกปั้ญหาดา้นเทคนิคได ้ (Technical problem solver) เป็นส่ิงส าคญั 
ส าหรับผูบ้ ังคับบัญชาระดับต้นและผูบ้ริหารระดับกลางท่ีจะช่วยสมาชิกของทีมงาน
แกปั้ญหาดา้นเทคนิคโดยมีกิจกรรม 2 ประการ ดงัน้ี 

7.1) ผูน้ าควรใหบ้ริการในฐานะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูแ้นะน าดา้นเทคนิค 
7.2) เป็นผูส้ร้างผลประโยชน์เก่ียวกบัการท างานประจ า เช่น สนบัสนุนการ 

สร้างยอดขาย หรือปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองจกัรต่างๆ 
8) การประกอบการ (Entrepreneur) เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าความคิดริเร่ิมมี ความคิด

เชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) และมีความรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการการ 
พฒันาเปล่ียนแปลงธุรกิจ ถึงแมจ้ะไม่ใช่กิจการของตนเอง ซ่ึงมีกิจกรรมของการเป็นผูน้ าท่ี
มีบทบาทเป็น ผูป้ระกอบการ 3 ประการ ดงัน้ี 

8.1) หาวิธีการท่ีจะตอ้งปรับปรุงการปฏิบติังานของหน่วยงาน ซ่ึงจะตอ้งมี
ความ เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ภายนอก เช่น การเยี่ยมเยียนธุรกิจ การจดัประชุมกลุ่มอาชีพ 
หรือการจดัแสดง สินคา้ หรือการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษา 

8.2) มีการพูดคุยกบัลูกคา้และพนกังานถึงความจ าเป็น และความตอ้งการท่ี 
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงขององคก์าร 

8.3) มีการอ่านส่ิงตีพิมพ ์บทความ นิตยสารของกลุ่มวิชาชีพ เพื่อท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ี 
จะเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมและในวงการอาชีพนั้น 
 

กล่าวโดยสรุป บทบาทของภาวะผูน้ า คือ การเป็นผูน้ าในทุกสถานการณ์ มีศิลปะ
การเป็น นกัพูดท่ีดี สามารถเจรจาต่อรองกบับุคคลหรือฝ่ายต่างๆ อย่างไดผ้ล เป็นผูมี้
ความสามารถในการสร้าง ทีมงาน การวางตวัเป็นสมาชิกและผูน้ าทีมท่ีเหมาะสม สามารถ
สอนงาน แกปั้ญหาดา้นเทคนิคของทีมให้ ประสบความส าเร็จได้ รวมทั้งมีการตดัสินใจใน
สภาวะต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทนัเวลาอยา่งเหมาะสม 
แนวคิดเกีย่วกบัภาวะผู้น าของทหาร 

แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของทหาร เป็นจินตนาการท่ีจะท าให้ผูน้ ารู้จกัความ
รับผดิชอบของตน รู้จกัใชคุ้ณลกัษณะอนัเขม้แข็งต่างๆ ของตนให้เกิดประโยชน์ รู้จกัแกไ้ข
ความอ่อนแอของตน และรู้จกัใช้หลกัการของความเป็นผูน้ าต่างๆ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน ในระหวา่งท่ีผูน้  าท าการ ปกครอง บงัคบับญัชาหน่วยของตนอยูน่ั้น ผูน้ าจะใช้
เทคนิคของความเป็นผูน้ าบางประการ โดยวธีิเลือก 

1. ความรับผดิชอบชั้นมูลฐานของผูน้ าและ/หรือผูบ้งัคบับญัชา 
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ผูบ้งัคบับญัชาทางทหารจะตอ้งรับผิดชอบต่อการปฏิบติัการต่างๆ ทั้งปวงภายใน 
หน่วยของตน ผูบ้งัคบับญัชาแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
หน่วย ของตน ได้กระท าลงไปหรือไม่กระท า ขอบเขตแห่งความรับผิดชอบของ
ผูบ้งัคบับญัชาอนักวา้งขวางน้ีสามารถจะท าให้แคบลงได ้โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งส านึก
อยูเ่สมอวา่ ความรับผิดชอบ ต่างๆ ของตนแต่ละอยา่งนั้น จะตอ้งพยายามกระท าให้ส าเร็จ
ลุล่วงไป ภายในขอบเขตแห่งความรับผิดชอบขั้นมูลฐานของผูบ้งัคบับญัชา กล่าวคือ การ
ปฏิบติัใหภ้ารกิจส าเร็จลุล่วงไป และการดูแลสวสัดิภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้ความ
รับผดิชอบทั้งสองประการน้ีส าเร็จลงดว้ยดี ผูบ้งัคบับญัชาท่ีดีจะตอ้ง พยายามใชศิ้ลปะของ
ความเป็นผูน้ า คือ ใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล 

2. ผูน้ าจะตอ้งใชคุ้ณลกัษณะอนัเขม้แขง็ของตนใหเ้กิดประโยชน์ 
ผูน้ าจะตอ้งเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนตามหน้าท่ีของเขาเหล่านั้น ทั้งเป็น

รายบุคคล และเป็นกลุ่มเล็กๆ และจะตอ้งเขา้ใจตวัของตวัเองดว้ย ทั้งน้ี เพราะวา่ผลของ
ความเป็นผูน้ านั้นจะเกิดข้ึน ไดก้็ต่อเม่ือมีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมีการปฏิบติัต่อกนั ผูน้ า
จ  าเป็นจะตอ้งประเมินค่าตนเองและ พิจารณาคุณลกัษณะของตนท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะตอ้งท าให้ผูใ้ต้
บงับญัชาของตน ความเช่ือฟัง มีความมัน่ใจ มี ความเคารพนบัถือต่อตนอยา่งจริงใจและให้
ความร่วมมืออยา่งจงรักภกัดี แต่ขอ้ส าคญัอยูท่ี่วา่ ผูน้ าจะตอ้ง ท าการประเมินค่าตวัเองดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อตรวจดูวา่ตนมีคุณลกัษณะของผูน้ ามากนอ้ยเพียงไร หลงัจากผูน้ า
ไดท้  าการพิจารณาหาคุณลกัษณะอนัดีเด่นของตนแล้ว ผูน้ าควรจะไดน้ าคุณลกัษณะอนั 
ดีเด่นของตนนั้นไปใชใ้ห้บงัเกิดประโยชน์ และในขณะเดียวกนัก็ควรจะไดป้รับปรุงแกไ้ข
คุณลกัษณะ อนัเป็นจุดอ่อนของตนไปพร้อมๆ กนัดว้ย 

3. ผูน้ าตอ้งใชห้ลกัการของผูน้ าเป็นเคร่ืองน าทางตนเอง 
หลกัการของผูน้ า จะเป็นเคร่ืองช่วยท าให้ปกครองบงัคบับญัชา หน่วยไดอ้ย่าง 

เหมาะสมหลกัการของผูน้ าเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงหลกัการท่ีดีท่ีสุดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความ เป็นผูน้ าท่ีผูบ้งัคบับญัชาผูมี้ช่ือเสียงในอดีตไดแ้สดงไวใ้ห้เห็น  ในการ
พิจารณาถึงแนวความคิดเก่ียวกบั การสงครามทั้งในปัจจุบนัและอนาคต แสดงให้เห็นไดว้า่
หลกัการของผูน้ าเหล่าน้ียอ่มจะน าไปใชใ้น อนาคตไดเ้ช่นเดียวกนั 

4. การปฏิบติัและการสั่งการของผูน้ า 
การปฏิบติัและการสั่งการของผูน้ า คือ วิธีการต่างๆ ท่ีผูน้  าใช้เพื่อส่งเสริมให้

หนทาง ปฏิบติัท่ีไดพ้ิจารณามาแลว้ บงัเกิดผลดีตามความเหมาะสมท่ีจะให้ความรับผิดชอบ
ของตนส าเร็จลุล่วง ไปตั้งแต่หน่ึงอยา่งข้ึนไป ผูน้ าไม่ควรจะมัน่ใจวา่การปฏิบติัหรือการสั่ง
การอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะตอ้ง ประสบผลส าเร็จโดยสมบูรณ์เสมอไป ทั้งน้ีมีปัจจยัต่างๆ ท่ี
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เก่ียวข้องอยู่หลายประการ ซ่ึงได้แก่ความรู้ เก่ียวกับบุคลิกลักษณะของตนเอง 
บุคลิกลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ การประเมินค่า
เก่ียวกบัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีหน่วยของตนก าลงัเผชิญอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง หลงัจาก ท่ี
เร่ิมปฏิบติัการหรือออกค าสั่งการไปแลว้ ผูน้ าจะตอ้งต่ืนตวัอยูเ่สมอ และจะตอ้งพร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงผูน้ าจะตอ้งสั่งการต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูน้ าไม่เพียงแต่
จะตอ้งสั่ง การเร่ืองต่างๆ ท่ีตนคิดวา่จะสั่งการเท่านั้น แต่ผูน้ าจะตอ้งมีความมัน่ใจวา่เร่ืองท่ี
ตนสั่งการนั้นผูรั้บค าสั่ง ตอ้งสามารถเขา้ใจอยา่งถ่องแทด้ว้ย ค าสั่งการต่างๆ นั้นถึงแมว้า่จะ
มีความเหมาะสมดีสักเพียงไรก็ตาม แต่ถ้าไม่มีการสั่งการต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างมี
ประสิทธิภาพแลว้ ค าสั่งก็อาจจะไร้ค่า 

5. การก ากบัดูแล 
ผูน้ าท่ีดีย่อมจะตระหนักดีว่าตนเองจะต้องใช้เวลาไป เพื่อการก ากบัดูแลและ

ปฏิบติังาน ท่ีก าลงัด าเนินการอยูม่ากกวา่การใชเ้วลา เพื่อท าและออกค าสั่งการให้ปฏิบติังาน
ในการก ากบัดูแลท่ี ถูกตอ้งนั้น ผูน้ าจะตอ้งพยายามเสริมสร้างสมรรถภาพในการท างาน
ของตนเองในเร่ืองท่ีตรวจนั้นๆ ให้ มีความรู้อยา่งเพียงพอ เพื่อให้ตนสามารถทราบไดว้่า
งานนั้นไดด้ าเนินไปอยา่งเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ ผูน้ าจะตอ้งท าการก ากบัดูแลในลกัษณะ
ของการตรวจความคืบหน้าของการปฏิบติังานตามค าสั่ง และ การน้ีจะตอ้งกระท าใน
ลกัษณะท่ีไม่เป็นการรบกวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหไ้ดรั้บ ความล าบากใจจนเกินไป 

6. ผูน้ าตอ้งประเมินค่าหน่วยของตนอยา่งต่อเน่ือง 
ผูน้ าจะตอ้งประเมินค่าหน่วยของตนอยา่งต่อเน่ือง โดยใชเ้คร่ืองช้ีความเป็นผูน้ า ส่ี

ประการเป็นเคร่ืองวดั ซ่ึงไดแ้ก่ ขวญั ความรักหมู่คณะ วินยั และสมรรถภาพ การประเมิน
ค่าน้ีจะเป็น เคร่ืองช่วยให้ผูน้  าไดมี้การพิจารณาถึงปัญหาความเป็นผูน้ าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
หน่วยประสิทธิภาพของ ผูน้ าและประสิทธิภาพในการรบของหน่วย ความสามารถในการ
ปกครองบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนๆ ก็คือ ศิลปะของความเป็นผูน้ า ศิลปะของความเป็นผูน้ าน้ี
ยอ่มประกอบดว้ย การท าความเขา้ใจ การคาดหมาย และการควบคุม พฤติกรรมของบุคคล
เหล่านั้น ผูบ้งัคบับญัชาจะสามารถท างานของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถา้มีความพยายาม อยา่ง
แน่วแน่ท่ีจะท าความเขา้ใจตวัของตวัเอง และทหารท่ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของตนทุกๆ 
คน โดยตลอด ผูบ้งัคบับญัชาไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นนกัจิตวิทยา แต่จ าเป็นจะตอ้งมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกั พื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย ์ เพื่อให้การปกครองบงัคบับญัชาทหารใน
หน่วยของตนบงัเกิดผล อยา่งสูงสุด ผูน้ าจะตอ้งส านึกอยูเ่สมอวา่ การปฏิบติัการและการสั่ง
การต่างๆ ของตนนั้น ย่อมจะบงัเกิดผลต่อทหารภายใตบ้งัคบับญัชาของตนแตกต่างกนั
ออกไปเป็นรายบุคคล และทหารแต่ละบุคคล เหล่านั้น ก็ยอ่มจะมีความรู้สึกตอบสนอง
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แตกต่างกนัออกไปดว้ย ความสัมพนัธ์ของปฏิกิริยาตอบโตต่้างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งทหาร
เป็นบุคคลของกลุ่มน้ี จะเป็นผลท าใหผู้น้  าไดท้ราบถึงทศันคติของกลุ่ม 

7. บทบาทของผูน้ า 
ก่อนอ่ืนผูน้ าจะตอ้งรู้จกัตวัเอง ผูน้ าจะรู้จกัตวัเอง ตนจะตอ้งมีใจกล้าพอท่ีจะ

ประเมินค่า ความเขม้แข็ง ความอ่อนแอของตนในเร่ืองเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางคุณธรรม 
ทางกาย และทางใจอย่าง เท่ียงธรรมท่ีสุด ผูน้ าจะต้องพยายามล่วงรู้ให้ได้ว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนมองตนในแง่ใด ขั้นต่อไป ผูน้ าจะตอ้งท าความเขา้ใจและสามารถ
จดจ าความแตกต่างของบุคคลท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองบงัคบั บญัชาของตนได้ทุกคน 
จะตอ้งสามารถจดจ าลกัษณะต่างๆ ของแต่ละบุคคล วิเคราะห์ไดเ้ป็นคนๆ ไป จึงจะท าให้
ตนสามารถเลือกวิธีการชกัจูงใจ และการเขา้ถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การท่ีผูน้ ามีความเขา้ใจในเร่ืองแบบอยา่งของพฤติกรรมของมนุษย ์ความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล และ วิธีการกระตุน้ให้ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยบ์รรลุผลส าเร็จนั้นจะท าให้
หน่วยมีพื้นฐานดีในอนัท่ี จะท าให้เกิดความสัมพนัธ์ในการท างานและท าให้ทุกคนภายใน
หน่วยมีการปฏิบัติต่อกันดีตามท่ีต้องการดังนั้ น ผูน้ าจะต้องพยายามเสริมสร้างให้
ผูใ้ต้บังคับบัญชาของตนเกิดทัศนคติเก่ียวกับความเช่ือมั่นและความเคารพนับถือต่อ
ความสามารถในความเป็นผู ้น าของตนผูใ้ต้บังคับบัญชาทุกคนมักจะมีความรู้สึกว่า 
ผูบ้งัคบับญัชาของตนนั้นย่อมเป็นท่ีพึ่งของตนได ้ เพราะผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้นเป็นผูดู้แล
ทุกขสุ์ขของตน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนจะพร้อมท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มในชีวิต
ทหารไดดี้ยิ่งข้ึน และผล ประการสุดทา้ยหน่วยนั้นจะเป็นหน่วยทหารท่ีมีสมรรถภาพและ
เป็นหน่วยท่ีไดรั้บการปลูกฝังอบรมมา เป็นอยา่งดีแลว้ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าและแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของทหาร 
ผูว้จิยัไดส้รุปภาวะผูน้ าของทหารท่ีจะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือคุณลกัษณะและ พฤติกรรม
ของผูน้ าของขา้ราชการชั้นสัญญาบตัร 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพภายนอก ดา้นคุณค่าใน
ตวัเองและดา้นการแสดงออก 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิตย์ (2547) ไดศึ้กษา การศึกษาภาวะผูน้ าทางการทหาร : 
กรณีศึกษานายทหารนกัเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นท่ี 64 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาภาวะผูน้ าและรูปแบบ ภาวะผูน้ าทางการทหารท่ีควรจะเป็นของนายทหารนกัเรียน
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นท่ี 64 โดยไดน้ าทฤษฎีการบริหารระบบ 4 ของลิเคริร์ทมา
เป็นกรอบในการศึกษาวิจยั ใช้การวิจยัเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถามประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC+ ประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณาและ
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สถิติเชิงวิเคราะห์หาค่าระดับความคิดเห็นท่ีแปลความหมายตามมาตรวดัของลิเคร์ิต 
ผลการวิจยั สรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรท่ีท าการศึกษาโดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 35-39 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัทางทหารในประเทศอายุ
ราชการ 10-14 ปี พรรคเหล่าทหารเรือ (ทร.) มีชั้นยศนาวาตรีหรือเทียบเท่าสังกดังานฝ่าย
ปฏิบติัการ เงินเดือน 15,00-20,000 บาท และระยะเวลาปฏิบติังานในต าแหน่งเดิม 2-5 ปี 
ภาวะผูน้ าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของนายทหารนกัเรียน ฯ เป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบ
เผด็จการอยา่งมีศิลป์กบัผูน้ าแบบปรึกษาหารือเช่นเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมมุติฐานใน
การวจิยัท่ีวา่ภาวะผูน้ าท่ีควรจะเป็นคือผสมผสานแบบเผด็จการอยา่งมีศิลป์กบัปรึกษาหารือ 
ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งภาวะผูน้ าท่ีเป็นอยูก่บัรูปแบบภาวะ ผูน้ าทางการทหาร
ท่ีควรจะเป็นมีความคลา้ยคลึงกนัแต่แตกต่างอยูท่ี่กระบวนการส่ือสารในความเป็นจริงของ
ยคุปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารไดเ้จริญไปมาก  การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัเป็นไป
อยา่งคล่องตวั สะดวก และรวดเร็วทุกคนจึงสามารถเขา้ถึงการส่ือสารไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั
และอุปกรณ์ขวางกั้นแต่ในความคิดเห็นทางด้านการส่ือสารในวงการทหารนายทหาร
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาคิดว่าน่าจะยงัตอ้งรักษาระดับความลบัทาง
การทหารไวค้วรท่ีจะมีความเด็ดขาดเขม้งวดในการส่ือสารมากกว่าสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบนัโดยเฉพาะข่าวสารและการส่ือสารทางดา้นความมัน่คงของประเทศชาติ 
 พชัรี จิรจีรังชยั (2545 : 116) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดั กรมสามญัศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ผลการศึกษาสรุปไดว้่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพอยูใ่น
ระดบัมากแต่ใชภ้าวะผูน้ าแบบ แลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 Leithwood และ Jantzi (2000) ไดท้  าการศึกษา ภาวะผูน้ าของครูใหญ่และครูท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิต่อความกา้วหนา้ของนกัเรียน โดยการวจิยัไดแ้ยกการวิจยัภาวะผูน้ าของครูใหญ่ 
และภาวะผูน้ าของครูออกจากกนั หลงัจากนั้นจึงน าเอาผลการศึกษาของทั้งสองกลุ่ม มา
เปรียบเทียบกนั ส่ิงหน่ึงท่ีคน้พบและเป็นประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ความมีภาวะผูน้ าของครูใหญ่ 
และครู ต่างมีผลกระทบต่อผูเ้รียนในระดบัปานกลาง คือ ในราว 66% ของสภาพการณ์อ่ืนๆ 
ในสถานศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ าของครูจะมีผลต่อผูเ้รียนมากกว่าความมีภาวะผูน้ าของ
ครูใหญ่ รวมถึงได้เสนอแนะว่า การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดคิดอาจเกิดข้ึนได้เสมอใน
ทศวรรษท่ี 21 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ต้องการวิธีปฎิบติัท่ีจะเป็นทางเลือกในการปฏิรูป
สถานศึกษาและความมีภาวะผูน้ า เช่น หากสถานศึกษามุ่งท่ีจะสร้างให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาจจะไม่เหมาะสมหากจะใช้ภาวะผูน้ าของบุคคลใด
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บุคคลหน่ึง โดยเสนอว่า ความมีภาวะผูน้ าร่วมในสถานศึกษาย่อมดีกว่าความมีภาวะผูน้ า
ของบุคลากรเพียงไม่ก่ีคน 
 Bass (1997) ไดท้  าการศึกษาและรวบรวมงานวิจยัท่ีพิสูจน์ยืนยนัวา่ ความสัมพนัธ์
ท่ีเป็นล าดบัขั้น (hierarchy of correlations) ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ าแบบต่างๆ และ
ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ความพยายามและความพึงพอใจ ผลการศึกษา พบวา่ ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่า และท าให้เกิดความพยายามและความพึงพอใจ
มากข้ึนกวา่ภาวะผูน้ าแบบให้รางวลัตามสถานการณ์ (contingent reward) การบริหารแบบ
วางเฉย (management-by-exception) แบบเชิงรุก (MBE-A) แบบเชิงรับ (MBE-P) และการ
ปล่อยตามสบาย(laissez-faire) ตามล าดบั ผลการศึกษาน้ีพบในสหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน 
สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น จีน ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด ์อิตาลี สวเีดน และเยอรมนั 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นายทหารสัญญาบตัร สังกดักรมพลาธิการทหาร

อากาศ ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชา นายทหารฝ่ายอ านวยการ หวัหนา้หน่วย แผนก/ฝ่าย /
หมวด โดยก าหนดสุ่มตวัอย่างผูบ้ริหารระดบัสูง และฝ่ายอ านวยการ 43 คน นายทหาร
สัญญาบตัรระดบัรองลงไป 118 คน รวมทั้งส้ิน 161 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของขา้ราชการสังกดั

กรมพลาธิการทหารอากาศลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  
ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรม

พลาธิการทหารอากาศ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบัตามแนว
ประเมินของเบสท ์(Best, 1981) ดงัน้ี  
  5            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบัมากท่ีสุด 
  4            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบัมาก 
  3            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบัปานกลาง 
  2            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบันอ้ย 
  1            หมายถึง มีภาวะผูน้ าในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของข้าราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร

อากาศ 
จากผลการวเิคราะห์ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.4 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.5 มีชั้นยศระดบันาวาอากาศโท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และมีสถานภาพ
สมรส จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าของข้าราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ 

จากผลการวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศโดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (X =3.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ย พบวา่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้น
บุคลิกภายนอกมากท่ีสุด (X =3.67) รองลงมา คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง (X =3.24) และดา้น
การแสดงออก (X =3.21) ตามล าดบั 

3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของข้าราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ 

จ าแนกตาม ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของข้าราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
ตารางแสดงภาพรวมการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ จ าแนกตามขอ้มูลลกัษณะทัว่ไป 
 

 
ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศใน

ภาพรวม พบวา่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี การศึกษา และระดบัชั้นยศ
ท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดย

ภาวะผู้น า เพศ อายุ การศึกษา ช้ันยศ สถานภาพ 

1. ดา้นบุคลิกภายนอก 0.01 0.05 0.01 0.01 0.05 
2. ดา้นคุณค่าในตวัเอง - 0.01 0.05 - 0.01 
3. ดา้นการแสดงออก - 0.01 0.01 0.01 0.01 
รวม - - 0.01 0.01 0.05 
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ภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส าหรับขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดั
กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี เพศ และอายุท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
สรุปผลการวจัิย 

1) ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีชั้นยศระดบันาวาอากาศ
โท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ตามล าดบั 

2) ภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ขา้ราชการ
สังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าด้านบุคลิกภายนอก อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง และดา้นการแสดงออก ตามล าดบั 

3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ี
มี การศึกษา และระดบัชั้นยศท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

4) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ี
มีสถานภาพท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ี
มี เพศ และอายุท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
อภิปรายผล 

ในการวจิยัเร่ืองภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ คร้ังน้ี มี
ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผลในเร่ือง ภาวะผูน้ าของข้าราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศ ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าดา้นบุคลิกภายนอกมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะขา้ราชการทหารควรมี
ความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการท างาน ตั้ งใจปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทหาร ให้เกียรติผูอ่ื้นเสมอ มีความประพฤติท่ีดีเป็น
แบบอยา่งแก่ผูอ่ื้น รวมทั้งประพฤติตนเป็นคนดีอยูเ่สมอ การสร้างความเป็นผูน้ าดว้ยตนเอง
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สามารถกระท าไดด้ว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงของคนทุกคน แมว้่าจะเป็นเร่ืองยากท่ีจะตอ้ง
เขม้งวดต่อตนเองไม่ยอมท าส่ิงใดตามสบายดว้ยความเคยชินจะตอ้งคิดถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน หากค าว่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมีอยู่ในจิตใจตลอดเวลา การกระท าตาม
หลกัการท่ีถูกตอ้งจะตามมาเสมอ ต าราเก่ียวกบัภาวะผูน้ ามีวิธีการหลากหลายในการสร้าง
ความเป็นผูน้ าตามวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั แต่มีวิธีการท่ีน่าสนใจ คือ หลกัการสร้าง
ความเป็นผูน้ าดว้ยตนเองโดยการใช้ความเป็นคนทั้ง ๔ ดา้นอย่างฉลาด คือ ดา้นร่างกาย 
ดา้นสมอง ดา้นจิตใจ และดา้นจิตวิญญาณของ ดร.Stephen R Covey ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาวะ
ผูน้ าชาวอเมริกนัท่ีไดรั้บการยกย่องในระดบัสากลไดร้วบรวมขอ้มูลจากหลายประเทศทัว่
โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของจิตวิญญาณและทางสายกลางตามแนวทางพุทธศาสนา
น ามาพิจารณาไตร่ตรองจนตกผลึกทางความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นหนงัสือ“ อุปนิสัยท่ี ๘ 
จากประสิทธิผลสู่ความยิง่ใหญ่ ”น่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะกบัสังคมไทย ท่ีให้ความส าคญั
เก่ียวกบัจิตใจและจิตวิญญาณไดเ้สนอความคิดในการสร้างผูน้ าดว้ยตนเอง  โดยการใช้
ร่างกายอย่างฉลาดเร่ิมจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไดรั้บการพกัผอ่นท่ีพอเพียง 
ท าการฝึกฝนร่างกายใหเ้กิดความสามารถพิเศษดา้นต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การพูด การร้อง
เพลง ตลอดไปถึงความสามารถต่างๆในการประกอบอาชีพ โดยการมีวินัยในตนเอง 
ควบคุมตนเองท าการฝึกอย่างสม ่าเสมอจนเกิดความสามารถพิเศษหรือความเก่งตามท่ี
ตนเองตอ้งการในดา้นจิตใจเป็นการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อผูอ่ื้นเป็น
ความฉลาดทางอารมณ์เขา้ใจผูอ่ื้นรู้จกัตนเองพอใจในส่ิงท่ีตนมี มีไฟในตวัท่ีจะต่อสู้เพื่อ
ความส าเร็จท่ีตอ้งการในด้านสมองเป็นการหาความรู้พฒันาตนเองท าให้เกิดปัญญาเกิด
ความตอ้งการจะท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนเกิดวิสัยทศัน์และสุดทา้ย คือ ดา้นจิตวิญญาณเป็นการ
น าพลงัดา้นดีในตนเองออกมาให้เหนือกวา่ความเห็นแก่ตวั ท าให้เห็นคุณค่าทางดา้นจิตใจ
มากกวา่ดา้นวตัถุท าใหเ้กิดความดีประจ าใจเป็นผูมี้คุณธรรม  หากผูใ้ดใชค้วามเป็นคนทั้ง ๔ 
ดา้นอยา่งฉลาดแลว้ จะท าใหเ้กิดความมัน่ใจในตนเอง สงบน่ิง เขม้แขง็ กลา้หาญ มีน ้ าใจต่อ
ผูอ่ื้น ท าให้บุคคลรอบขา้งเกิดความเช่ือถือ เช่ือฟัง ภาวการณ์น ายอ่มเกิดข้ึน  แมว้า่ไม่มียศ
ต าแหน่งแต่ก็เป็น “ ผูน้ าแห่งการท าความดี ” รองลงมา คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง ทั้งน้ีเพราะ
ขา้ราชการทหารควรมีการควบคุมอารมณ์ตนเองได ้มีความยุติธรรมให้ความเสมอภาคแก่
ทุกคน และมีความซ่ือสัตย ์เช่ือมัน่ในตนเองและผูอ่ื้น ความเป็นผูน้ าท่ีดีจึงจะบงัเกิดข้ึนใน
ตวัเอง การเรียนรู้แลว้น าไปปฏิบติัจนกลายเป็นธรรมชาติ  ความเคยชินของตนเองท าให้
ไดรั้บการยอมรับเช่ือถือ มากกวา่การเสแสร้งน าไปปฏิบติั เพราะการเสแสร้งนั้น อาจตบตา
ผูร่้วมงานไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึงแต่ไม่อาจหลอกลวงไดต้ลอดไป โดยเฉพาะในช่วงเวลา
ยากล าบาก หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอนัตราย ตวัตนท่ีแทจ้ริงของแต่ละบุคคลย่อมแสดง
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ออกมา เป็นการท าลายเกียรติภูมิของผูน้ าอยา่งน่าอดสูท่ีสุด ประสิทธิภาพของผูน้ าสามารถ
ตรวจวัดได้จากความส าเ ร็จของงานและความพอใจของเพื่อนร่วมงาน  ผู้น า ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงจะตอ้งมีความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการบริหารจดัการ จิตวิทยาและภาวะผูต้าม 
เพื่อใช้คนให้เป็นอีกดว้ย เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูน้  าเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึนว่า
ผูน้ ามิได้ควบคุมบงัคบัผูค้นแต่ต้องน าพวกเขา จึงต้องเร่ิมต้นจากการควบคุมตนเองน า
ตนเองให้ได้เสียก่อน จากนั้นแสดงความรู้ความสามารถในการท างานและแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจะท าให้บุคคลรอบขา้งเกิดความศรัทธาให้การยอมรับ แต่ความส าเร็จของงานท่ี
เกิดข้ึนนั้ นจะไม่ย ั่งยืนยาวนาน  ถ้าเกิดจากความต้องการของผู ้น าแต่เพียงฝ่าย
เดียว จ าเป็นตอ้งให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในความส าเร็จอนันั้นโดยการร่วมคิดร่วมคุย
และร่วมท าเพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกนัจะไดทิ้ศทางท่ีชัดเจนให้หน่วยรองน าไปปฏิบติั 
ทุกคนในหน่วย จะมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ตน้ ช่วยกนัดูแล
รักษาให้คงอยูต่ลอดไป และดา้นการแสดงออก เน่ืองจากขา้ราชการทหารจะตอ้งค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลกั และควรมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ท่ี
ส าคัญการแสดงความภาคภูมิใจในการเป็นทหาร อี กทั้ งย ังต้องปฏิบัติหน้า ท่ี เป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดีอยู่เสมอ ค าว่าเพื่อนร่วมงานหมายถึงบุคคลภายในหน่วยทั้ง 3 ระดบั 
คือ ผูบ้งัคบับญัชา ระดบัเดียวกนัและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การปฏิบติังานใดก็ตามจนไดรั้บ
ความส าเร็จแลว้ท าใหบุ้คคลทั้งสามระดบัน้ีมีความพอใจเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก โดยเฉพาะ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีมุมมอง มีความตอ้งการท่ีแตกต่างออกไปอาจ ไม่มีความไวว้างใจผูน้ า
หน่วยรอง ไม่มีความเขา้ใจในภารกิจของหน่วยรองอยา่งแทจ้ริง หรือตอ้งการผลประโยชน์
อ่ืนใด ในส่วนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เช่นเดียวกนัหากเกิดความรู้สึกวา่ตนเองไม่มีส่วนร่วม
ไม่ไดรั้บความส าคญัตอ้งท างานหนกัมากข้ึน รวมทั้งเสียผลประโยชน์ท่ีเคยไดรั้บก็จะเกิด
ความไม่พอใจแมว้า่งานนั้น ไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ส าหรับเพื่อนระดบัเดียวกนัอาจไม่มี
ปัญหามากนกันอกจากผูท่ี้คอยช่วงชิงต าแหน่งหนา้ท่ีอาจไม่ยินดีนกัท่ีเกิดความส าเร็จ ผูน้  า
ท่ีต้องการให้งานส าเร็จและได้รับความพอใจจากเพื่อนร่วมงาน จึงต้องให้เกียรติให้
ความส าคญัต่อการท าหนา้ท่ีของทุกคนทุกฝ่าย ผูน้ าจะตอ้งยึดหลกั “เขม้งวดในเร่ืองส าคญั
และผอ่นปรนในบางเร่ือง”  โดยจะตอ้งเขม้งวดจริงจงัผลกัดนัให้กระท าดว้ยความถูกตอ้ง  
ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผูท่ี้ไม่ตอบสนองหรือขดัขวางต่อความส าเร็จภารกิจ ส่วนเร่ืองราว
อย่างอ่ืนท่ีมิได้กระทบต่อความส าเร็จภารกิจมากนักหรือเป็นการเพิ่มก าลังใจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและครอบครัวสามารถยอมรับผอ่นปรนได ้

ส่วนผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ
ในภาพรวม พบวา่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี การศึกษา และระดบัชั้น
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ยศท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส าหรับขา้ราชการสังกดักรม
พลาธิการทหารอากาศท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดั
กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทั้งน้ีเพราะระดบัการศึกษา ชั้นยศ และสถานภาพสมรส มีส่วนในการแสดงความมีภาวะ
ผูน้ าของขา้ราชการทหาร เช่น ขา้ราชการทหารท่ีมีชั้นยศสูง จะมีความเป็นผูน้ าเน่ืองดว้ยมี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคอยรับฟังค าสั่งในการปฏิบติัหนา้ท่ี จึงตอ้งปฏิบติัตนเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ี
ดี ต่างจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติังานตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชา ปฏิบติั
ตนเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดีอยู่เสมอ และขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศท่ีมี 
เพศ และอายุท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้ าของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะไม่วา่จะเพศชายหรือหญิง อายุต่างกนั ต่างมี
หน้าท่ีต้องปฏิบติัและรับใช้ชาติเช่นเดียวกัน ท าให้มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าไม่
แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นบุคลิกภายนอก ควรให้ความส าคญัต่อภาวะผูน้ าในการแสดงออกเพื่อสร้าง
ความประทบัใจแก่ผูอ่ื้น 

2. ดา้นคุณค่าในตวัเอง ควรให้ความส าคญัต่อภาวะผูน้ าในเร่ืองความเด็ดขาดกลา้
ตดัสินใจ และการท างานเสร็จตามก าหนดเวลา 

3. ดา้นการแสดงออก ควรให้ความส าคญัต่อภาวะผูน้ าในเร่ืองการแสดงความรัก
และเสียสละต่อหมู่คณะ และการปฏิบติัตนเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

ควรศึกษาวิจยัถึงพฒันาการของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อ
เป็นการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ และเพื่อด ารงคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
บรรณานุกรม 
กฤช ไวยากรณ์. “ผลการวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
 ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชน จ.สระบุรี.”  กรุงเทพมหานคร : 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542. 
ชาญชยั อาจินสมาจาร. วธีิปรับกลยุทธ์สร้างประสิทธิผลขององค์การ.  กรุงเทพมหานคร:  

ธรรมสารการพิมพ,์ 2546. 



351 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

พชัรี จิรจีรังชยั. “ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู.” วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหา

 บณัฑิต,สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี, 
 2545. 
ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิตย์. “การศึกษาภาวะผู้น าทางการทหาร: กรณีศึกษานายทหาร
 นักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ 64” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย 
 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต, 2547.  
รังสรรค ์ประเสริฐศรี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2544. 
"รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540." ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 114 ตอนท่ี 
 55ก. (ตุลาคม 2540): 15. 
Best, John W.  Research in Education.  4th ed.  Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 
 1981. 
Bass, Bernard M. “Does the Transactional-Transformational Leadership Paradigm 

Transcend Organizational and National Boundaries?.”  American Psychologist.  
52 (2) (February 1997): 130-139. 

Leithwood, K., and Jantzi, D.  “Principal and Teacher Leader Effects: a Replication.”  
 School Leadership and Management.  20 (4) (2000): 415-434. 
 
 


