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ภาวะผู้น าของนายปรีดี  พนมยงค์ กบับทบาทการบริหารราชการแผ่นดิน 
 THE LEADERSHIP OF PRIDI PANOMYONG WITH ROLE OF  
   GOVERNMENT ADMINISTRATION 

 อธิพงศ ์ณ ถลาง1 และ นพปฎล สุนทรนนท ์2 

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

การศึกษาการคน้ควา้อิสระน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) เพื่อ
ศึกษาภาวะผู ้น าของนายปรีดี  พนมยงค์  กับบทบาทการบริหารราชการแผ่นดิน 
วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีคือศึกษาถึงภาวะผูน้ าของนายปรีดี พนมยงค ์กบับทบาทการ
บริหารราชการแผน่ดินและศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทการบริหารราชการแผน่ดิน
ของนายปรีดี  พนมยงค ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีอาศยัรูปแบบการวิจยัเชิงเอกสาร 
(documentary study) โดยผูศึ้กษาได้น าทฤษฎีภาวะผูน้ ามาท าการศึกษาและวิเคราะห์
ร่วมกบัภาวะผูน้ าของ    นายปรีดี  พนมยงค ์ในการบริหารราชการแผน่ดินของไทย 
 จากการศึกษาพบวา่ นายปรีดี  พนมยงค ์มีลกัษณะภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตย 
และมีบทบาทภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป มีเจตนารมณ์ในการบริหารราชการแผน่ดินโดยเนน้การ
พฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืน มีการก าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารปกครองของ
ประเทศอย่างเป็นระบบไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   การปกครอง และการ
ต่างประเทศ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
และค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคญั น าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน 

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาเห็นว่าภาวะผูน้ าและบทบาทการบริหารราชการ
แผ่นดินควรเป็นผู ้น าแบบประชาธิปไตย เป็นผู ้น ากล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง ยึดหลัก
กระบวนการยุติธรรม จากการศึกษาและวิเคราะห์นายปรีดี  พนมยงค์  ถือได้ว่าเป็น
แบบอยา่งท่ีดีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเป็นผูน้ ารัฐบาลโดยไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต
ยดึมัน่ในอุดมการณ์จนน าไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค,์ บทบาทการบริหารราชการแผน่ดิน 

 
 

__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
This independent study is the qualitative study for studying the leadership of Mr. 

Predi Panomyong with the role of government administration. The objective of this study 
is to study the leadership of Mr. Predi Panomyong with the role of government 
administration and the factors that influence the role of the government administration of 
Mr. Pridi Panomyong. The data collection in this study will use the gathering, 
examination and analyzing information by the method of documentary study. The study 
has brought the theories in connection with the leadership to collaborate with the analysis 
of the leadership of Mr. Pridi Panomyong especially  the leadership role for Thai 
government administration. 

From the study found that Mr. Pridi Panomyong had democratic and  
transformational leadership style with the intention for government administration 
emphasizing on sustainable development in the policy and direction for the systematic 
administration of the country, especially in the economic, social, political and foreign 
affairs to be aligned on the philosophy of sufficiency economy concerning the national 
interests as priority leading to interest and happiness of the people. 

The suggestion from the study is that the leadership and the role for government 
administration should be a democratic leader daring to change with justice principle. 
From the study and analysis Mr. Pridi Panomyong is deemed as a good leadership style, 
especially the government leader conducting honestly and ideologically leading to the 
maximum benefit of the people and nation. 
KEYWORDS : LEADERSHIP OF MR.PRIDI PANOMYONG, THE ROLE OF 
GOVERNMENT ADMINISTRATION  
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บทน า 
 ภาวะผูน้ าถือไดว้่าเป็นบทบาทท่ีแสดงถึงการมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือ     
กลุ่มปฏิบติัตามความคิดเห็นความตอ้งการของตนเองโดยการจูงใจบุคคลเหล่าน้ีปฏิบติัตาม         
ดว้ยความเตม็ใจ ใหค้วามร่วมมือเพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายตามท่ีก าหนด  
(Dubrin, 1998: 418-429) โดยพบวา่บทบาทของผูน้ าทางการเมืองของแต่ละประเทศใน
สภาวการณ์อดีตและปัจจุบนันั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ
ทั้งในทางบวกและทางลบได ้เช่น ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
มีบทบาทของผูน้ าทางการเมืองของประเทศมหาอ านาจยิ่งมีอิทธิพลและอาจส่งผลกระทบ
ต่อต่างประเทศได ้(วรีะยทุธ์ แรกช านาญ, 2552: 1) 
 ส าหรับในประเทศไทยนั้นบทบาทภาวะผูน้ าทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบนั
ถือไดว้า่เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในระบอบประชาธิปไตย ท่ีผา่นมาพบวา่มีผูน้ า
ทางการเมืองท่ีมีบทบาทในสังคมไทยจ านวนมาก โดยพบว่าผูน้ าทางการเมืองแต่ล่ะสมยั
นั้นมีความเป็นภาวะผูน้ าแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับุคลิกลกัษณะของบุคคล วิธีการปฏิบติั
หรือการปกครอง ถึงแม้ว่าผูน้  าจะมีความแตกต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกนัของผูน้ าทาง
การเมืองนั้นคือการเป็นผูน้ าประเทศน าไปสู่ความส าเร็จให้บรรลุเป้าหมาย โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่มุ่งผลประโยชน์
แห่งตนและพวกพอ้ง 
 นายปรีดี  พนมยงค์ ถือไดว้่าเป็นอีกบุคคลหน่ึงท่ีมีความส าคญัในประวติัศาสตร์ 
ถึงแมว้่าท่านจะเกิดข้ึนในสังคมเกษตรกร แต่ท่านถือได้ว่าเป็นผูท่ี้มีความบากบัน่วิริยะ
อุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เม่ือสมยัวยัเรียนท่านมีผลการเรียน
ท่ีระดบัดีเยีย่ม    เม่ือท่านไดป้ระกอบอาชีพท่านก็มีความประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
(บริบูรณ์ ศรัทธา, 2554: 8) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีบทบาทภาวะผูน้ าทางการเมืองท่ีส าคญั
ในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ท่านมีความเป็นภาวะผูน้ า
ทางการเมือง มีอุดมการณ์ และมีผลงานอย่างมากมายจนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองทั้งทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา และวฒันธรรม จากผลงานท่ี
ผ่านมาจะเห็นได้ว่านายปรีดี  พนมยงค์ เ ป็นอีกบุคคลหน่ึงท่ี มีภาวะผู ้น า ท่ีสร้าง
คุณประโยชน์แก่ประเทศไทยอยา่งมากมาย 
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์
โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีน ามาวิเคราะห์อย่างมีระบบ โดยเน้นลกัษณะภาวะผูน้ าทาง
การเมือง บทบาทการบริหารราชการแผ่นดินว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นภาวะผูน้ า
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และบทบาททางการเมืองของนายปรีดี  พนมยงค์ เป็นอย่างไรท่ีน าไปสู่บทบาทการเป็น
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการเกิดการยอมรับของคนไทยทัว่ประเทศ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงภาวะผูน้ าของนายปรีดี พนมยงค์ กบับทบาทการบริหารราชการ
แผน่ดิน 
 2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีต่อบทบาทการบริหารราชการแผน่ดินของนาย
ปรีดี  พนมยงค ์
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ี  เพื่อศึกษา “ภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ กบับทบาทการ
บริหารราชการแผน่ดิน”  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการตรวจสอบขอ้มูลและการวิเคราะห์
ขอ้มูล  ผูศึ้กษาจึงใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์และในทางพฤติกรรมท่ีแสดงออก (historical 
and behavioral approach)  เป็นหลกัส าคญัดว้ยเหตุน้ีการศึกษาคุณลกัษณะและพฤติกรรม
ของนายปรีดี  พนมยงค์ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งขยายสาระของเร่ืองให้ครอบคลุมออกไปถึง
พฤติกรรมท่ีเป็นภาวะผูน้ าตั้งแต่เกิดจนส้ินอายุขยั  วิธีการศึกษาจึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาภาวะผูน้ าของนายปรีดี พนมยงค์ อนัประกอบด้วย (1) บทบาทภาวะผูน้ า 
ลกัษณะและคุณสมบติัภาวะผูน้ า (2) ภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค ์และ (3) คุณลกัษณะ
ส าคญัภาวะผูน้ าในการบริหารราชการแผน่ดินของไทย สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจยั
ตามภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทภาวะผู้น า 
ลกัษณะ และคุณสมบัติ

ภาวะผู้น า 
-แนวคิดทฤษฎี 
ความหมายของภาวะผูน้ า 
-คุณลกัษณะภาวะผูน้ าท่ี
เหมาะสม 
-บทบาทของภาวะผูน้ า 
-คุณสมบติัภาวะผูน้ าต่อ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบใน
องคก์าร 
 
 
 

ภาวะผู้น าของ 
นายปรีดี  พนมยงค์ 

-ภาวะผูน้ าทางการเมือง 
-ภาวะผูน้ านกัปกครอง 
-ภาวะผูน้ านกักฎหมาย 
-ภาวะผูน้ านกั
เศรษฐศาสตร์ 
-ภาวะผูน้ าขบวนการเสรี
ไทย 
 

คุณลกัษณะส าคัญภาวะ
ผู้น าในการบริหาร

ราชการแผ่นดินของไทย 
-บทสรุปการเปล่ียนแปลง
การปกครองในระบบการ
ปกครองจากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ 
มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ี เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ กับ
บทบาทการบริหารราชการแผ่นดินโดยท าการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นผูน้ าทางการเมือง 
เน่ืองจากท่านเป็นบุคคลส าคญัของประเทศ ขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย (1) 
บทบาทภาวะผูน้ า ลกัษณะภาวะผูน้ า และคุณสมบติัภาวะผูน้ า  (2) ภาวะผูน้ าของนายปรีดี  
พนมยงค ์และ (3) คุณลกัษณะส าคญัภาวะผูน้ าในการบริหารราชการแผน่ดินของไทย  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปรีดี  พนมยงค์ หมายถึง การศึกษาคร้ังน้ีขอใชค้  าวา่ “นายปรีดี  พนมยงค”์ 
 ผู้น า หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจหรือมีอิทธิพลในการสั่งการบุคคล ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
สามารถรวบรวมเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 ภาวะผู้น า หมายถึง บุคคลหน่ึงท่ีใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลกลุ่มอ่ืน เพื่อปฏิบติัการณ์โดย
ใชก้ระบวนการต่างๆ ใหป้ฏิบติัตามจนกระทัง่บรรลุความตอ้งการของกลุ่มหรือจุดมุ่งหมาย
ขององคก์าร  
 บทบาท หมายถึง บุคคลหน่ึงท่ีมีการก าหนดขั้นตอนเป้าหมาย แนวคิดอยา่งชดัเจน 
โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการก่อนการลงมือปฏิบติัตามแผน โดยไดรั้บการยอมรับและ
สนับสนุนจากบุคคลอ่ืนหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อให้ด าเนินการไปในแนวทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกนั  
 การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การก าหนดนโยบายและทิศทาง การปกครอง
ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ว่าควรไปใน
ทิศทางใดรวมทั้งการใชก้ลยทุธ์ ในการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจท่ีไม่จ  าเป็น 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด  
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ กบั
บทบาทการบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการทบทวนจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น า  
 ส าหรับในส่วนน้ีขอน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า (leadership) 
ประกอบดว้ย (1) ความหมายของภาวะผูน้ า (2) ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า (3) บทบาทของ
ภาวะผูน้ า และ (4) ลกัษณะและคุณสมบติัของภาวะผูน้ า สรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ความหมายของภาวะผู้น า 
 ไซมอน (Simom et al, 1968: 69-73) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง เป็น
ความสามารถของบุคคลท่ีจะใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืนเพื่อให้บุคคลอ่ืนยอมรับฟัง เห็นคลอ้ย
ตามและยอมปฏิบติัตามค าแนะน าช้ีแจงรวมทั้งการด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
 คอทเตอร์ (Kotter, 1999: 192) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง เป็นความสามารถใน
การเผชิญกับภาวะการเปล่ียนแปลงได้ โดยมีผูน้ าเป็นผูส้ร้างวิสัยทศัน์ให้เป็นตวัก ากับ 
ทิศทาง ขององค์การในอนาคต จากนั้นจึงจดัวางคนพร้อมทั้งส่ือความหมายให้เข้าใจ
วสิัยทศัน์และสร้างแรงดลใจแก่คนเหล่านั้นให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วิสัยทศัน์
ดงักล่าว 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2547: 40-52) ได้ให้ความหมายว่าภาวะผู ้น า หมายถึง 
กระบวนการมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูน้ าและผูต้าม เพื่อให้เกิดการด าเนินการตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารและเกิดการเปล่ียนแปลง 
2. ทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น า 
 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู ้น า พบว่าได้มีนักวิชาการได้ศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับภาวะผู ้น าไว้หลายแนวคิด ซ่ึงได้มีวิว ัฒนาการทฤษฎีภาวะผู ้น า  ตามการ
เปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาและยุคสมยัโดยแบ่งตามระยะการพฒันา ประกอบดว้ย (1) 
ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะ  ผูน้ า (trait theories) (2) ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ า (behavioral 
theories) (3) ทฤษฎีตามสถานการณ์ (situational or contingency leadership theories) และ 
(4) ทฤษฎีความเป็นผูน้ าเชิงปฏิรูป (transformational leadership theories) สรุปสาระส าคญั
ดงัน้ี (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2530: 42-43) 
3. ทฤษฎคุีณลกัษณะภาวะผู้น า (trait theories) 
 แนวคิดน้ีมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ (greatman theory of leadership) ของกรีกและ
โรมนัโบราณโดยมีความเช่ือว่าภาวะผูน้ าเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดยก าเนิด (born 
leader) ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาข้ึนได้ ลักษณะผู ้น าท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพ  ซ่ึงแสดงถึงการเป็นผู ้น า
และตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ  
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4. ทฤษฎพีฤติกรรมผู้น า (behavioral theories)  
 แนวคิดน้ีเช่ือว่า มองในส่ิงท่ีผูน้ าปฏิบติัและช้ีให้เห็นวา่ทั้งผูน้  าและผูต้ามต่างก็มี
อิทธิพล โดยการแบ่งผูน้ าตามลกัษณะของการใชอ้  านาจหน้าท่ีไดเ้พื่อการบงัคบับญัชาสั่ง
การต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ธงชยั สันติวงษ,์ 2539: 128)  
5. ทฤษฎตีามสถานการณ์ (situational or contingency leadership theories) 
 ทฤษฎีตามสถานการณ์น้ีไดเ้นน้สถานการณ์ท่ีเป็นวุฒิภาวะ (maturity) ของบุคคล
เพียงอย่างเดียวในการวิเคราะห์ธรรมชาติของสถานการณ์ โดยวุฒิภาวะน้ีจะหมายถึง 
ความสามารถท่ีตั้งเป้าหมายไวสู้งแต่อยูใ่นวิสัยท่ีจะปฏิบติัได ้นอกจากน้ียงัหมายถึงความ
เต็มใจและความสามารถท่ีจะรับผิดชอบ และประสบการณ์ของบุคคลหรือของกลุ่ม ซ่ึง
บุคคลท่ีมีระดับวุฒิภาวะท่ีเก่ียวข้องกับงานสูง ไม่เพียงแต่จะมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีจะท างานแลว้ ยงัมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และยอมรับตนเอง 
(self-respect) อีกดว้ย ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลมีระดบัวุฒิภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต ่าจะ
ขาดความสามารถ แรงจูงใจ และความรู้ในการปฏิบติังานในขณะเดียวกนัก็ขาดวุฒิภาวะ
ทางจิตวทิยา (Hersey & Blanchard, 1982: 161) 
6. ทฤษฎคีวามเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป (transformational leadership theories) 
 แนวคิดทฤษฎีความเป็นผูน้ าเชิงปฏิรูป เบิร์นส์ (Burns, 1978: 426) เช่ือวา่ การเป็น
ผูน้ าควรมีลกัษณะความเป็นผูน้ าเชิงเป้าหมาย โดยอธิบายว่าการ เป็นผูน้ าควรมีวิธีการท่ีจะจูง
ใจผูต้ามใหป้ฏิบติัตามท่ีคาดหวงัไว ้ดว้ยการระบุขอ้ก าหนดงานอยา่งชดัเจน และให้รางวลั เพื่อ
การแลกเปล่ียนกบัความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายของผูต้าม การแลกเปล่ียนน้ีจะช่วยให้
สมาชิกพึงพอใจในการท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายของงาน 
7. บทบาทของภาวะผู้น า 
 บทบาทของภาวะผูน้ ามีบทบาทท่ีส าคญั สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ไดแ้ก่      
(พรทิพย ์อยัยมิาพนัธ์, 2547: 68) 
 ประการแรก การก าหนดแนวทางหลกั (path finding) ผูน้ าควรเร่ิมตน้ดว้ยการ
ก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดท่ีชดัเจน บทบาทดงักล่าวจะช่วยให้ผูน้  าสร้างแผนงาน
แม่แบบ (blueprint of action) ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการก่อนจะลงมือปฏิบติัตามแผน 
นอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ตอ้งรู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่ผูน้ าตอ้ง
ไดรั้บการสนบัสนุนและความมุ่งมัน่จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบรรลุถึงเป้าหมายดว้ย  
 ประการที่สอง การสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิผล (aligning) กล่าวคือ การ
ลงมือสร้างแผนหลกัท่ีก าหนดข้ึนในขั้นตอนท่ีหน่ึง ทุกระดบัชั้นขององค์การควรมีการ
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ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์เดียวกัน ในฐานะผูน้ าต้อง
เปล่ียนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างานและโครงสร้างองคก์ารให้สอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายขององคก์ารท่ีไดว้างไวแ้ลว้ 
 ประการที่สาม การมอบอ านาจ (empowering) หากผูน้ ามีการมอบอ านาจให้แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งจริงจงัจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนั การส่ือสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลพัธ์ใหม่ๆ ท่ี
สร้างสรรค์ ซ่ึงมาจากการท่ีสมาชิกของกลุ่มหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถแสดงความ
คิดเห็นและศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งอิสระ วิธีการน้ีจะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึนในองคก์าร 
 ประการทีส่ี่ ซ่ึงเป็นประการสุดทา้ยคือ การสร้างตวัแบบ (modeling) หวัใจของการ
เป็นผูน้ า คือ ตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือเพราะไม่เพียงแต่รู้วา่จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร แต่
ผูน้ ายงัตอ้งมีคุณสมบติัของผูน้ าท่ีดีด้วยกล่าวคือ ตอ้งเขา้ใจถึงความส าคญัของดุลยภาพ 
ระหวา่งคุณลกัษณะ (characteristics) กบัความรู้ความสามารถ (competence) เพราะไม่ว่า
บุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผูน้ าท่ีแทจ้ริงได้ หากปราศจากซ่ึง
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม 
 8. ลกัษณะและคุณสมบัติของภาวะผู้น า 
 ลกัษณะและคุณสมบติัของผูน้ าโดยแยกตามตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีประกอบ
เป็นค าเตม็วา่ “LEADERSHIP” ดงัน้ี (รัศมี ภิบาลแทน, 2527: 40-47) 
 L (love) หมายถึง ความรัก ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้ าตอ้งเร่ิมดว้ยการมีความรัก
เสียก่อน คือ รักในหน้าท่ีการงาน รักผูร่้วมงาน รักผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รักความกา้วหน้า รัก
ความยติุธรรม 
 E (education and experience) มีคุณสมบติัทางดา้นการศึกษาและประสบการณ์ท่ี
ดีพอสมควร เพื่อเป็นแบบอยา่งและเพื่อสั่งสอนแนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดถู้กตอ้ง 
 A (adaptability) มีความสามารถในการพิจารณาตดัสินใจได้รวดเร็ว ถูกตอ้ง
แน่นอน กลา้ไดก้ลา้เสีย 
 D (decisiveness) มีความสามารถในการพิจารณาตดัสินใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง
แน่นอน กลา้ไดก้ลา้เสีย 
 E (enthusiasm) มีความกระตือรือร้น มีความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบติังานและ
สนบัสนุนชกัน า (encourage) ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 
 R (responsibility) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบทั้ งในหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเองและของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ทอดทิ้งหรือปัดความรับผดิชอบใหผู้อ่ื้น 
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 S (sacrifice and sincere) ต้องเป็นผูเ้สียสละเพื่อส่วนรวมซ่ึงจะท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเคารพนบัถือ 
 H (harmonize) เป็นผูมี้ความนุ่มนวล ผอ่นปรน เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีและ
ความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในหมู่ผูร่้วมงาน อาจรวมถึงการถ่อมตน (humble)  
 I (intellectual capacity) เป็นผูมี้ความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทนัคน ทนัต่อ
เหตุการณ์ เป็นผูร้อบรู้ และมีความคิดริเร่ิม 
 P (persuasiveness) เป็นผูมี้ศิลปะในการจูงใจคน ซ่ึงจ าเป็นจะต้องใช้หลัก
จิตวทิยา (psychology) และตอ้งมีอ านาจ (power) ในตวัเองพอสมควร 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พันต ารวจเอกชัย พิมลศรี (2536) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของนาย              
ปรีดี พนมยงค ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคน้หาอิทธิพลของปัจจยัส่วนตวัของ นายปรีดี พนม
ยงค ์   ต่อพฤติกรรมทางการเมืองของท่านในดา้น “การแสวงหา” การใช ้“การรักษา” และ 
“การสูญเสีย” อ านาจทางการเมือง จากการคน้ควา้พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของ นายปรีดี 
พนมยงค ์ซ่ึงมาจากภูมิหลงัมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมทางการเมืองของท่าน ส าหรับ
รูปแบบในการแสวงหาอ านาจของท่าน จดัอยู่ในแบบของ “ผูน้ าวีรบุรุษ” รูปแบบการใช้
อ านาจทางการเมืองของท่านจดัไดว้า่เป็นแบบ “ประชาธิปไตย” ส่วนใหญ่การตดัสินใจทาง
การเมืองของท่านตั้งอยู่บนประชามติท่ีมีอยู่ในขณะนั้น นอกจากน้ีพบว่าการต่อสู้ทาง
การเมืองของนายปรีดี พนมยงค ์ถือไดว้า่เป็นบทเรียนอยา่งดีส าหรับนกัการเมืองส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือการสร้างภาพพจน์ของตวัท่านวา่เป็นนกัการเมืองท่ีซ่ือสัตย ์ไม่ล าเอียง และไม่โกง
 อนุสรณ์ ไตรสังค์ (2548) ไดศึ้กษาบทบาทของนายปรีดี พนมยงค ์ในขบวนการ
เสรีไทย การวิจยัน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินการของ
ขบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และศึกษาถึงบทบาทของนายปรีดี พนมยงค ์
ในขบวนการเสรีไทย จากการศึกษาพบวา่ขบวนเสรีไทยไดร่้วมมือกบัฝ่ายพนัธมิตรในการ
ต่อสู้กบักองทพัญ่ีปุ่นโดยไดป้ระกอบกิจกรรมในทางยุทธศาสตร์หลายประการ คือ การฝึก
พลพรรคเสรีไทย การสร้างสนามบินลบั การล าเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์กบับุคลากร การ
ประสานงานกบันายปรีดี พนมยงค ์ เพื่อวางแผนยทุธศาสตร์ร่วมกบัฝ่ายพนัธมิตร ตลอดจน
จดัตั้งสถานีวทิยเุพื่อรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของกองทพัญ่ีปุ่น โดยนายปรีดี พนมยงค ์
เขา้ร่วมกบัฝ่ายพนัธมิตรในการต่อสู้กบักองทพัญ่ีปุ่น ในขณะเดียวกนัไดท้  าความเขา้ใจกบั
ฝ่ายพนัธมิตรวา่การกระท าการต่างๆ โดยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นการกระท าท่ี
ขดัต่อเจตนารมณ์ของชาวไทยส่วนใหญ่ อีกทั้ งได้ช่วยเชลยศึกไม่ให้ถูกกองทัพญ่ีปุ่น
ควบคุมตวั และทา้ยท่ีสุดได้เปล่ียนแปลงรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และเจรจากับ
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ประเทศสหราชอาณาจกัรเพื่อยกเลิกการประกาศสงครามท่ีกระท าไปโดยรัฐบาลชุดก่อน
 วีระยุทธ์ แรกช านาญ (2551) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบปัจจยัและวิธีการข้ึนสู่ต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของนายปรีดี พนมยงค์ และพล .อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจยัและเปรียบเทียบปัจจยัวิธีข้ึนสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและของนายปรีดี พนม
ยงค์ และพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้ข้ึนสู่ต าแหน่งของทั้งสองท่านคือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การศึกษา 
บุคลิกลกัษณะ และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่วนวิธีการคือได้รับการ
สนบัสนุนจากกลุ่มพลงัอ านาจต่างๆ ท่ีมีบทบาทในทางการเมืองในขณะนั้น ส าหรับปัจจยั
วธีิการข้ึนสู่ต าแหน่งไม่มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐสภา แต่การ
สนบัสนุนจากกลุ่มพลงัอ านาจต่างๆ ส่งผลท าใหร้ะยะเวลาในการด ารงต าแหน่งแตกต่างกนั 
คือ นายปรีดี พนมยงค์ เป็นข้าราชการพลเรือนและไม่มีฐานอ านาจทางทหารรองรับ 
ประกอบกบัมีกลุ่มศตัรูทางการเมืองท่ีคอยโค่นลม้ แตกต่างไปจาก พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ ท่ีรับราชการทหาร มีฐานอ านาจทางการทหารรองรับ และยงัด ารงต าแหน่งผู ้
บญัชาการทหารบกควบคู่ไปอีกดว้ย ซ่ึงเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบบัประชาธิปไตยคร่ึง
ใบ ท าให้กลุ่มพลังอ านาจต่างๆ ท่ีมีบทบาททางการเมืองย  าเกรงและพร้อมท่ีจะให้การ
สนบัสนุนย่อมจะส่งผลให้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีความ
มัน่คงเป็นปึกแผน่ยิง่ข้ึน 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) เพื่อศึกษา “ภาวะ
ผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ กบับทบาทการบริหารราชการแผ่นดิน” ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลคร้ังน้ี มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจากเอกสารต่างๆ 
ท่ีมีการบันทึกไว ้เช่น ต าราทางวิชาการ บทความ หนังสือพิมพ์ วารสาร ค าปราศรัย 
ปาฐกถา และจากการสืบคน้ขอ้มูลผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ โดยผูศึ้กษาพิจารณา
ภาวะผูน้ าของนายปรีดี พนมยงค ์จากแหล่งขอ้มูลน ามาวเิคราะห์ถึงประวติัความเป็นมาและ
ความเป็นไปของท่านในดา้นภาวะผูน้ า และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทการบริหารราชการ
แผน่ดินของนายปรีดี  พนมยงค ์
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาคุณลกัษณะส าคญัภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค ์    
ในการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อให้เกิดความครอบคลุมผูศึ้กษาไดน้ าทฤษฎีภาวะผูน้ ามา
ท าการศึกษาร่วมกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีเป็นภาวะผูน้ าตั้งแต่วยัเด็กจนส้ินอายุขยั 
ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาใช้วิธีศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีมีการบนัทึกไว ้ เพื่อ
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ประกอบการศึกษา    ซ่ึงตวัผูศึ้กษาเองถือวา่เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 
มีขั้นตอนการด าเนินการ     อนัประกอบดว้ย (1) การใช้แนวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบ
แนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ (2) การเก็บรวบรวมขอ้มูล (3)  การตรวจสอบขอ้มูล และ (4) 
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1) การใช้แนวคิดทฤษฎแีละการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวเิคราะห์  
การใชแ้นวคิดทฤษฎีในการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาปรากฏการณ์สังคม

สภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริงในทุกมิติ  เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนกับสภาพแวดล้อมเป็นการแสวงหาความรู้โดยเน้นความส าคญัของข้อมูลด้าน
ความรู้สึกนึกคิด  การใหค้วามหมายหรือการใหค้  านิยามสถานการณ์   

2) การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) แบบการวิจยั

เอกสาร (documentary study) โดยผูศึ้กษาไดศึ้กษามาจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ เช่น  
ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ  ต าราทางวิชาการ บทความ หนังสือพิมพ์ วารสาร ค าปราศรัย 
ปาฐกถา และจากการสืบค้นข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงผูศึ้กษาได้น าเอกสาร
เหล่าน้ีและยึดถือในการศึกษาเร่ืองน้ี  โดยเฉพาะประวติัและบทบาททาง  การเมืองท่ีมี
ผูเ้ขียนไวท่ี้มีความแตกต่างกนัในประเด็นรายละเอียดต่างๆ  ซ่ึงในการอา้งอิงเอกสารเหล่าน้ี
ผูศึ้กษาได้มีโอกาสน าเอกสารท่ีเก็บไว้ในสถานท่ีต่างๆ  หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด
มหาวทิยาลยัรังสิต ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารทางวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้น
ผูศึ้กษาจึงไดใ้ชห้นงัสือต่างๆ เหล่าน้ี  เป็นหลกัในการสืบคน้เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัท่านมาวิเคราะห์โดยเฉพาะบทบาทภาวะผูน้ า ลกัษณะภาวะผูน้ า คุณสมบติัภาวะผูน้ า
รวมทั้งภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ และรูปแบบภาวะผูน้ าในการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ซ่ึงในการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงประวติับุคคล  ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวม
ขอ้มูลประเภทความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนอุดมการณ์ต่างๆ ของท่านมาท าการศึกษา 

3) การตรวจสอบข้อมูล 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของนายปรีดี 

พนมยงค ์ กบับทบาทการบริหารราชการแผน่ดินในการเป็นนายกรัฐมนตรี และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อบทบาทและภาวะผูน้ าทางการเมืองของนายปรีดี  พนมยงค ์โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลคร้ังน้ีมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้มูลด้าน
เน้ือหา ความถูกตอ้ง ความครอบคลุม ความเหมาะสมของขอ้ความ ความชดัเจนในเน้ือหา 
วา่สามารถน ามาวเิคราะห์และตอบปัญหาการวิจยัไดอ้ยา่งครอบคลุม  ผูศึ้กษาไดน้ าเอกสาร
มาจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ มาเป็นเอกสารประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี 
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4) การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาขอ้สรุป  โดยด าเนินการตามขั้นตอน

ดงัน้ี 
1. แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 มิติ ตามกรอบแนวคิดการศึกษาโดย

ก าหนดประเด็นส าคญัตามท่ีมีการศึกษาขอ้มูลโดยแบ่งประเภทกิจกรรมส าคญั  เพื่อสะดวก
ในการวเิคราะห์ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เชิงคุณภาพน้ีจะเป็นการวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ท่ีเก่ียวโยงไปถึงทฤษฎี  เพื่อ “ให้ความหมาย”  แก่ขอ้มูลท่ีไดม้าโดยใช้วิธีสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย  โดยผูศึ้กษาจะต้องเลือกเหตุการณ์ท่ีเป็นกุญแจส าคญัข้ึนมา  แล้ว
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์นั้นกบัเหตุการณ์ทั้งหมด  ตลอดจนสรุปโครงสร้าง
ของเหตุการณ์นั้นไปประยุกตอ์ธิบายโครงสร้างของปรากฏการณ์หรือระบบโดยส่วนรวม  
ทั้งหมดน้ีเป็นกระบวนการใส่ความหมายหรือตีความขอ้มูล  ซ่ึงเป็นหวัใจของการวเิคราะห์  

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างข้อสรุป สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด อนั
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์แบบอุปนยั  การจ าแนกชนิดขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล  และ
การวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสารหรือการวเิคราะห์เน้ือหา 
ผลการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน้ าทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ ามาท าการศึกษาร่วมกบัการ
วิเคราะห์ความเป็นภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ ว่าปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาท
ภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ กบับทบาทการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมผูศึ้กษาไดน้ ากรอบแนวคิดการศึกษาท่ีก าหนดไวม้าท าการวเิคราะห์และอภิปราย
ผลการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย (1) บทบาทภาวะผูน้ า ลกัษณะและคุณสมบติัภาวะผูน้ า 
(2) ภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ และ (3) คุณลกัษณะส าคญัภาวะผูน้ าในการบริหาร
ราชการแผน่ดินของไทย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1) บทบาทภาวะผู้น า คุณลกัษณะส าคัญและคุณสมบัติภาวะผู้น า 

ส าหรับในส่วนน้ีได้น าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูน้ า จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากบทท่ี 2 มาวิเคราะห์ถึงบทบาทภาวะผูน้ า ลกัษณะ
และคุณสมบติัภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ โดยได้น าทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ า ตาม
แนวคิดของลีวิน ลิพพิท และไวท์ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีความเป็นผูน้ าเชิงปฏิรูปมาร่วม
วเิคราะห์  
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จากการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า เม่ือพิจารณาตามบทบาท
ภาวะผูน้ า และลักษณะภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค์ พบว่ามีพฤติกรรมภาวะผูน้ า
เป็นไปตามแนวคิดของลีวิน ลิพพิท และไวท ์แนวคิดน้ีถือไดว้า่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด
ส าหรับภาวะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค ์ซ่ึงในแนวคิดน้ีเนน้ภาวะผูน้ าเก่ียวกบัการคิดแบบ
กระบวนการ เนน้การปฏิบติัสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มผูน้ า ผูต้ามและประสิทธิภาพของผลงาน 
นอกจากน้ีเม่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกบับทบาทภาวะผูน้ าพบว่านายปรีดี  พนมยงค์ มีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตย (democratic leadership) มากท่ีสุด 
ตวัอย่างเห็นไดจ้ากการออกกฎหมายต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เช่น พรบ. 
ราชการบริหารแห่งประเทศสยาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พรบ. จดัระเบียบ
เทศบาล 2476 ก่อตั้งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง แกไ้ขสนธิสัญญาท่ีท าไวก้บั
ต่างประเทศ การก าหนดร่องน ้าลึกเป็นเส้นแบ่งเขตแดน เป็นตน้ 

นอกจากน้ีย ังพบว่านายปรีดี พนมยงค์  นั้ นมีลักษณะภาวะผู ้น า เชิงปฏิรูป 
(transformational  leadership  theory) ตามแนวคิดของเบิร์นส์ (Burns,1978: 426)  เม่ือน ามา
วิเคราะห์ร่วมกบัตามพฤติกรรมบทบาทภาวะผูน้ าของนายปรีดี พนมยงค์ พบว่ามีลกัษณะ
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยนายปรีดี พนมยงค์ มีแนวคิดท่ีว่าหากต้องการให้ประเทศ
พฒันาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าให้เป็นไปตามแบบอย่างนานาอารยะประเทศก็ตอ้งแก้ท่ี
ระบอบการปกครองจึงเป็นเหตุผลส าคญัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 (สุพจน์  ด่านตระกลู, 2552: 32) นอกจากน้ีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นผูน้ า
จริยธรรมเห็นได้จากเป็นนักกฎหมายท่ียึดความยุติธรรม มีจิตใจรักความเป็นธรรม รัก
สันติภาพ ไม่รุกรานเบียดเบียน รวมทั้งเป็นผูใ้ห ้ยอมเสียสละ เป็นตน้ 
2) ภาวะผู้น าของนายปรีดี  พนมยงค์ 
 นายปรีดี  พนมยงค์ ถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ท่ี
กว้างไกล ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อรับใช้ชาติด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะบทบาทภาวะผูน้ า กล่าวไดว้่า การท าหน้าท่ีตามบทบาทท่ีก าหนดไว ้
ถือไดว้า่เป็นการท าหนา้ท่ีของตนเอง ในทางสังคมวทิยาถือไดว้า่บทบาทมีความสัมพนัธ์กบั
สถานภาพ เพราะบุคคลจะแสดงบทบาทไดต้อ้งมีสถานภาพ ซ่ึงสถานภาพนั้นอาจไดม้า
ตั้งแต่ก าเนิดหรือไดม้าภายหลงัก็ได ้ สถานภาพนั้นไดม้าจากต าแหน่งของบุคคลจากการ
เป็นสมาชิกของสังคม สถานภาพจะก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลท่ีมีต่อผูอ่ื้น ทั้งน้ี
เพื่อใหก้ารติดต่อสัมพนัธ์กนัทางสังคมเป็นไปอยา่งมีระเบียบแบบแผน บุคคลผูห้น่ึง อาจจะ
มีหลายสถานภาพ เม่ือบุคคลมีสถานภาพใดยอ่มเป็นท่ีคาดหวงัของ 
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บุคคลอ่ืนวา่ตอ้งท าหนา้ท่ีของตน ท่ีก าหนดไวใ้นสถานภาพนั้น การท่ีบุคคลปฏิบติัตนตาม
สิทธิและหนา้ท่ีของสถานภาพท่ีตวัเองมีอยู ่(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 602) ซ่ึงนายปรีดี 
พนมยงค ์ไดมี้บทบาทภาวะผูน้ า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดท้  าหนา้ท่ีตามบทบาททางสังคมอยา่ง
มีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงสังคมประเทศไทยอยา่งมากมาย รวมทั้งการเปล่ียนแปลงใน
ชีวติของท่าน  
3)  คุณลกัษณะส าคัญภาวะผู้น าในการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

จากการวเิคราะห์บทบาทภาวะผูน้ า คุณลกัษณะส าคญัภาวะผูน้ าของนายปรีดี พนม
ยงค์จะเห็นไดว้่าเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะส าคญัภาวะผูน้ าในการบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทยอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการเป็นผู ้น าทางการเมืองโดยถือได้ว่า เป็นผู ้น าแบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมาก เปิดโอกาสให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชาไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น จะเห็นไดจ้ากนายปรีดี พนมยงค ์ไดอ้ภิวฒัน์ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับกาลสมยัและระบอบประชาธิปไตยได้แก่การ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางออกไปสู่ส่วนภูมิภาค อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีน าไปสู่การกระจาย
อ านาจไปสู่มือประชาชนอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งไดเ้ป็นผูก้  าเนิดระบบเทศบาลข้ึนในประเทศ
ไทยเป็นคร้ังแรกอนัเป็นสาระส าคญัส่วนหน่ึงของสังคมประชาธิปไตย และได้ท าการ
เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่สมยัท่ีเป็นอาจารยส์อนกฎหมายอยูใ่นโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม (สุพจน์ 
ด่านเจริญ, 2552: 35)  
สรุปผลการวจัิย 

 นายปรีดี  พนมยงค ์ถือไดว้า่เป็นอีกบุคคลหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในประวติัศาสตร์ 
เป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยอยา่งมากมาย โดยเฉพาะ
บทบาทภาวะผูน้ าทางสังคมไทยในอดีตอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งมีบทบาทส าคญัในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน กล่าวไดว้่า นายปรีดี  พนมยงค ์จะอยูใ่นครอบครัวเกษตรกร ตั้งแต่วยัเด็ก
ท่านเป็นผูท่ี้มีความบากบัน่วิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 
เม่ือส าเร็จการศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดเ้ล่าเรียนมาใช้ก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่าง
แท้จริง ท่านมีความเป็นภาวะผูน้ าทางการเมือง มีอุดมการณ์ และมีผลงานอีกมากมาย 
โดย เฉพาะอย่างยิ่ ง เ ป็นผู ้น าการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของไทยจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข จนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองทั้งทางการเมือง                การ
ปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีภาวะผูน้ าปฏิบติัหน้าท่ีเป็นหัวหน้า
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ขบวนการเสรีไทยต่อตา้นญ่ีปุ่นอยา่งเขม้แข็ง จนกระทัง่บรรลุเป้าหมายซ่ึงถือไดว้่าท่านมี
บทบาทภาวะผูน้ าในการแสดงถึงจุดยนืของประเทศไทยอยา่งแทจ้ริง 
 ส าหรับบทบาทการบริหารราชการแผ่นดินถือได้ว่านายปรีดี  พนมยงค์ นั้นมี
เจตนารมณ์ในการบริหารราชการแผน่ดินโดยเนน้การพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืนมีการก าหนด
นโยบายและทิศทางในการจดัการปกครองของประเทศในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง การต่างประเทศ ให้ไปในแนวทางเดียวกนั อยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคญั เป็นการอ านวยความสะดวก และ
การตอบสนองความตอ้งการของประชาชน น าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป 
 นอกจากน้ี หากวิเคราะห์ลกัษณะผูน้ าของนายปรีดี  พนมยงค ์ จากแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับภาวะผูน้ า สามารถวิเคราะห์ได้ว่านายปรีดี  พนมยงค์ มีลักษณะผูน้ าแบบ
ประชาธิปไตย โดยจะใหค้วามส าคญัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมทั้งมีโอกาสร่วมตดัสินใจในปัญหาต่างๆ ได้ และท่ี
ส าคญันายปรีดี  พนมยงค์ มีความเหมาะสมในการมีบทบาทภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป จะเห็นได้
จากการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนข้ึนในระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน และท่ีส าคัญคือมีการอภิวฒัน์
เปล่ียนแปลงการปกครองในการท าหนา้ท่ีเป็นหวัหน้าขบวนการเสรีไทยในการบญัชาการ
เพื่อต่อตา้นญ่ีปุ่น ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศผูแ้พส้งครามอยู่อย่างสงบสุข
จนถึงปัจจุบนั 
ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนน้ีเป็นส่วนสุดทา้ยของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา
โดยขอน าเสนอเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนแรก คือ ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 
และส่วนท่ีสองขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาคร้ังน้ีคุณลกัษณะภาวะผูน้ าและภาวะผูน้ าส าหรับการบริหารราชการ
แผน่ดิน ประกอบดว้ย 

  1.  ผูน้ าควรมีคุณลกัษณะของผูน้ าและผูบ้ริหารท่ีดี  เพื่อสร้างภาวะผูน้ าในการ
น าพาผูต้าม ไม่วา่จะเป็นความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ  
ซ่ึงจะสามารถจูงใจใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความเช่ือถือและพร้อมท่ีจะด าเนินการตามแนวทาง และ
บรรลุจุดมุ่งหมายของผูบ้ริหารประเทศไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  



42 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

 2. ผูน้  าควรเป็นประชาธิปไตย ฟังเสียงส่วนใหญ่เป็นหลกั เปิดโอกาสให้ผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น ให้ความส าคญักบัผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกคน  ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงเป็นเร่ืองท่ีจะให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเข้ามา
พิจารณา สามารถแสดงความคิดเห็น  ร่วมกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และให้เกียรติ
เสียงส่วนนอ้ยดว้ยเช่นกนั 

3. ผูน้  าควรเป็นผูมี้จริยธรรม  ยึดถือความเป็นธรรมและความยุติธรรมเป็นท่ีตั้ง 
ยึดมัน่และปฏิบติัตามจริยธรรม โดยถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ทั้งผูน้  าตอ้งมี
ความเสียสละยดึมัน่ความถูกตอ้งซ่ึงเป็นจริยธรรมส าคญัของผูน้ าอีกดว้ย 

4. เป็นผูน้ าแห่งความเปล่ียนแปลง เป็นผูมี้ความกล้าในการตดัสินใจในการ
เปล่ียนแปลง มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการตามการตดัสินใจนั้นอยา่งมัน่คง แมจ้ะตอ้งฝืนความรู้สึก
ของตนเองก็ตาม  

5. เป็นผูน้ าเชิงเป้าหมาย หมายถึง มีการก าหนดเป้าหมายท่ีแน่นอน โดยระบุ
บทบาท โครงสร้างงาน แนวคิดและแนวทางท่ีชัดเจน  เพื่อเป็นแรงผลักดันให้งานบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามท่ีคาดหวงัไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งในทิศทางเดียวกนัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลกั  
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร ต าราทางวิชาการ 
บทความ และทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาเชิงประวติัศาสตร์มีขอ้มูลท่ีคน้ควา้จ านวน
มาก จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการค้นควา้ค่อนข้างมาก จะสามารถลดเวลาค้นหาข้อมูล
ดงักล่าวไดโ้ดยการก าหนดโครงการวจิยัใหช้ดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้ และคน้ควา้ไปตามเคา้โครง
แต่ละเร่ืองเป็นล าดบั 

2. การวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาจากขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ และขอ้มูล
เอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้ บางคร้ังในการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงบางส่วนท่ีคน้ควา้ไดใ้นแต่ละ
ประเด็นอาจไม่ตรงกนั ควรวิเคราะห์จากขอ้มูลอ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลให้
ถูกตอ้งมากท่ีสุด 
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